








SS S '
•î

S »

lí:

■ \

't '.

:> i ; , .
■ Í fl ■- ' - S. • fc » . •' . ̂tt% '■ ■;.v: ■_

m Ü'ÎÎr̂ S- ■_, ,..
»; i-̂» *,

■

■■'S7:

' ' '̂ ■■
U --'-'^v ■

- ■ ; ' •" * . '.; /.\ ; * 

^:^m r ■:■'%. ■:,| T *• .-'»■v; ......

W'-i:Î,S. ,v>p, ■■ ■1 ."*f.. : ’; •; r. vw .■ 4.

• •. H, ■tV̂  . •*" il





COLLIGIDAS«

PELO

DR. J. A. TEIXEIRA DE MELLÓ

E

PUBLICADAS

NA

GAZETA DE NOTICIAS

TOMO P R I M E I R O  (Janeiro —  Junho) '

RIO DE JANEIRO
TYPOGRAPHIA DA GAZETA DE NOTICIAS

72 R U A  SE T E  DE SE TE M B R O  72

1881

/
/





^r

*

; , c  ■*'

Pcra espertar engenhos curiosos. ’ ,
Pera pôrem as cousíts em memória,
Que merecerem ter eterna gloria!

L usíadas, canto VII. est. LX X XIf.
Ile a lição da Historia um fecundo SeminariO' 

de Heroes.
A. DK Gusmão, Disc. na A c . R. dc Ilist  ̂

Port.

m1

r-í

Não ambicionam estas paginas as honras de um tratado de 
historia patria: são apenas um punhado de subsidies para ella. 
Concebe-se que para a apreciação de muitos factos basta conhecer-se 
0 sepulo em que elles se deram; para muitos outros, porém, é in
dispensável que se tenha em lembrança o anno e até ò mez e o dia.
bob esse ponto de vista presta o presente trabalho seguramente 
algum serviço.

Publicadas pela primeira vez no M on itor  Ca m p ist a  no cor
rer do anno de 1878, passaram estas Ephemerides para as columnas 
da G-a ze t a  d e  N oticias  acrescentadas de muitos factos que naquellas 
escaparam. Corrigiram-se muitos erros de data, deslocaram-so 
algumas que se verificou depois iião estarem no logar proprio» 
desenvolveram-se muitas, quasi todas, que pareceram mal esbo
çadas; augmentaram-se as referencias para facilitar a procura do 
pioseguimento do facto dado. Ainda assim muitissimos aconteci
mentos importantes da historia nacional não foram aqui iiicluidos.
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quer por não terem occorrido ao auctor na occasião, quer por nao 
lhes ter podido marcar uma data precisa: todavia, verá o leitor 
que S8 chegou a incluir nao poucos nestas condições.

' Não foi um simples compillador de datas, que se limita a 
reproduzir o que já achou feito; si hem que em composições dtste 
genero é esse seguramente um escolho diíficil, quasi impossivel, de 
se evitar. Verdade é que teve muitissimas vezes o auctor de repetir 
0 que encontrou em trahalhos congeneres e similhantes; mas, sempie 
que lhe foi possivel, assegurou-se primeiro da veracidade do allegado 
antes de o adoptar por seu. Mesmo assim, muita cousa passou menos 
depurada, que o leitor benevolo levará á conta dos erro^ de intel- 
ligencia, que nào aos da vontade.

Notarão porventura alguma irregularidade na exposição dos 
successos: umas Vezes o auctor apenas deu o facto nu, descarnado, 
í>em commentario, sem explanações; algumas vezes accusou a fonte 
onde 0 hehêra, não o tendo feito sempre, ou por não tornar o 
seu trabalho demasiado indigesto e ingrato ao sabor do commum 
(íos leitores, ou por não ostentar uma erudição histórica que não 
possue, ou porque as origens a citar não sahiam do circulo das já 
indicadas om outros pontos do alludido trabalho.
 ̂ Apesar do escrupulo do auctor em apurar as datas, sem o 
que lhe parece que a historia não merece os qualificativos que 
lhe deu o grande orador romano; apesar do cuidado que teve na 
sua redacção , e na revisão das provas, escapou muito erro historico 
0 resente-se de muita incongruência o estylo. Com a longa eirata 
que ora so ofTerece, procurou-se obviar á mais importante d essas
duas faltas.

Sem um indice minucioso c íicl os escriptos da^indole d este 
perdem grande parte do valor a que possam aspirar : o que acom
panha este volume, e que será melhor ajuntar ao fim do segundo, 
parece ao auctor que preenche o seu fim.

Apresenta esta obra a singularidade de ter sido publicado 
0 2° volume antes do 1°. Deu isto occasião de verem-se corrigidos



paginas nova‘̂ edição X Z \ 7 a ' t m T a Z  """■'“ “'•‘''« .« ta s !  
parecerão taos' maculas. ‘'“ "«anca que desap-'

zeres Uo benedictino. não é para L  to T  ® Ia- *j
ou. a ter da, o ■ se,-;, exigida «„ò , ® .'"" «ó mdivrèluo,
cargos e misteres. ' ‘ ‘̂®*'ahisse com outros en- .■.

A BibJiotheca Xacioiial deve o •mete,. , , ■ • I
data..qiymdo poudo aproveitar-se de f.-* . '» '" ‘ a I
snlta som prejuizo do publico .serviço '"«"ancial de cb„- íl
auctor caso de dcseucarjo d ecou scL ,^ "  •'“ 'P  «
cumstanefa. oiisciencia consignar aqui esta cir-

toriador m m Ín h Z e ‘'o «eniinente his- ^

ricos . L t«o  nos° temos d l l L l f  F i r Í ? ‘ ' “

r ^ a r :   ̂ r   ̂ r i r r - s

teresses'̂ ro S n t e  e" ás píerennr™ aos in-
ás investigaço-es do passado-taS"m i "" ‘ ''ogar-se
-parece-nos pelo menos digno de V ,  ."“s
LisbozV, Obras, volume Tll). f  (João Fr..vncisco

Podem agora coiTor mimdo as Fri^loiüo as hphemerides Nacionaes!
Wo de Janeiro, dO do jnnbo de 1881.
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Os annos üão foram sempre contados 
como actualmente. No tempo dos pri
meiros reis de Roma o anno era lunar e 
(jomeçava nomez de março.Tinha 4 mezes 
de 31 dias,e 6 mezes de 30, ao todo 304 dias. 
Numa juntou dois mezes e um dia ao 
anno lunar, ficando este composto de 4 
mezes de 31 dias, sete de 29 e 1 [Furrinó) 
de 28, ao todo 355 dias. Devia estabele
cer-se 0 equilíbrio entre o anno civil e o 
anno lunar por meio de intercalações,

No tempo tíe Julio Cesar os eimos da 
intercalação tinham produzido a diflfe- 
rença de 67 dias. Um decreto publicado 
em 45, antes de Jesus Christo, substituiu 
0 anno lunar pelo anno solar e fixou em 
365 0 numero dos dias do anno ; mas 
como o anno solar e, pouco mais ou 
menos, de 365 dias e um quarto, ordenou 
que a todos os quatro annos se accrescen- 
tasse mais um dia. Pâ  a pôr o kalendario 
novo em vigor foi necessário juntar 
90 dias ao anno que estava correndo.

Os romanos datavam os seus documen-

tos de um modo especial. Designavam 
por kalendas o dia 1 de cada mez ; por 
nonas o dia 7 dos mezes de março, maio* 
julho e outubro, e o 5 de cada um dos 
outros mezes, e por idus o dia 15 de 
março, maio, julho e outubro, e o 13 de 
cada um,^dos outros mezes. Não expri
miam 0 dia de qualquer acto, mas sim 
0 numero dos dias que precediam qual
quer d’aquellas designações mais ' pró
ximas.

A era denominada de Cesar vigorou 
em Portugal até 1460. Esse anno passou 
a ser de 1422, por se substituir a era de 
Christo á de Cesar. A differença é de 
38 annos, a qual se deve ter em conta 
quando se trata de factos e documentos 
relativos áquellas épocas.

O anno solar não tem exactamente 
365 dias e um quarto; ha differença de 
onze minutos e uma fracção. Esta difte- 
rença, accumulada durante séculos, pro
duziu um erro de dez dias em 1582.
Uma bulla^de Gregorm ^^^cortou dez XH l
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dias no anno de 15S2 (do 5 a 15 de 
outubro). Parçi que o erro nãõ tornasse 
a reproduzir-se, a mesma bulla ordenou 
que, no espaço de quatro séculos, tres 
annos que deveríam ser bissextos não 
0 fossem, a saber: os annos de 1700, 
1800 e 1900. Por este meio poz-se quasi 
completamente de accordo o anno civil 
cora 0 anno astronomico. Serão neces
sários muitos milhares de annos para 
produzirem a diíTerença de um dia.

Nem todos os povos adoptaram  ̂a cor- 
recção Gregoriana. Na Russia ainda se 
usa 0 kalendario -Juliano, e por isso ha 
uma diflferença de doze dias entre as 
nossas datas e as d’aquelle jm vo (dez 
dias da correcção feita em 1582, e dois 
dos bissextos 1700 e 1800). Si até 1900 a 
Russia não adherir á reforma, a diífe- 
rença augmentará de um dia.

, A revolução franceza do íim do século 
passado modificou também o kalen lario, 
mas a reforma nelle introduzida foi de 
cui'ta duração. O anno devia começar á 
meia noite de 21 de setembro. Os mezes 
eram de trinta dias, e dividiam-se em 
r̂es ãeaadas, de dez dias cada uma. 

A differença de cinco dias, e de mais 
ura dos annos bissextos, ei-a accresçen- 
tada no ultimo mez do anno.

Os cinco dias assim accrescentados no 
fim de cada; anno denominavam-se Sans 
eulottiães e eram consagrados ‘d VirHide, 
ao Genio, ab Trabalho, á Opinião e ás 
Recompensas.

O 6° dia sans culottide, accrescentado 
de 4 era 4 annos, chamava-se da Revo
lução, c 0 periodo de quatro anno  ̂
denominava-se Francíade, em memória 
dos quatro annos que tinham sido ne
cessários para se constituir a republica.

Os mezes denominavam-se do modo 
seguinte:

Vendémiaire (mez da vindima), de 22 
de setembro a 21 de outubro.

Brumaire (niez de nevoeiro), de 22 
de outubro até 20 de novembro.

Frintaive (mez de chuva e neve), de 21 
de novembro até 20 de dezembro.

Niõose (mez de neve e gelo), desde 21 
de dezembro até 19 de janeiro.

Pluviose (mez de chuvas), desde 20 de 
janeiro até 18 de fevereiro.

Ventose (mez ventoso), desde 19 de 
fevereiro até 20 de março-.

Germinal (mez da germinação), desde 
21 de março até 19 de abril.

Floreai (mez das flores), desde 20 de
abril até 19 de maio.

Prairial (mez dos prados), desde 20 de
maio até 18 de junho.

Messidor (mez das colhetas), desde 19 
de junho até 18 de julho.

Thermidor (mez do calor), desde 19 
de julho até 17 de agosto.

Fruetidor (mez das fruetas), desde 18 
de agosto até 16 dd setembro.

O Império annullou a reforma, e vol
tou-se em Franca ao kalendario que está

Aem vigor.

Esta noticia foi-nos ministrada pelo 
Progresso, jornal do partido progressista 
em Portugal: aproveitamol-a pela sua 
opportunidade.

JANEIRO — 1
1502—Descobrimento da bahia do Rio 

de Janeiro pelo navegador portuguez 
encarregado por D. Manuel de exploiai 
a costa da Terra de Santa Cruz-, este 
tomou-a por um rio, dando-lhe por isso 
0 nome, que ainda hoje tem, de Rio de 
Janeiro. Os naturaes do paiz chamavam- 
na Ganábara, segundo João de Léry e 
outros chronistas, e Niteroy, segundo 
Brito Freire e outros ainda.

A expedição pouco se demorou neha> 
seguindo logo para o sul na derrota 
que trazia.

A *proposito do chefe d’esta e das 
outras duas primeiras viagens de reco
nhecimento ao paiz .pouco antes desco-

«V ' > í)>
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berto por Cabral, publicou ultimamente 
o sr. João Capistrano de Abreu, illus- 
trado oílicial da Bibliotheca Nacional, 
que se tem dado a profundos estudos da 
histoi’ia patria, uma detida apreciação 

f  que denominou O Brazil no seculo
I—A armada de D. Nuno Manuel, em 
que trata de dissipar as nebulosidades 
que a esse respeito se encontram nos 
nossos historiadores de melhor nota. 
Depois do trabalho que a respeito dos 
mesmos factos publicára na revista do 
Instituto Historico o erudito sr. senador 
Cândido Mendes de Almeida, é o do nosso 
collega de repartição o que melhor elu
cida a questão e, si não conseguiu para 
muitos espíritos resolver todas as duvi
das, que o proprio visconde de Porto 
Seguro deixara de pé, removeu do ter
reno muitas das obscuridades que o 
eriçavam.

1578—Loux*ençoda Yeiga,5’ governador 
geral do Brazil, toma posse do seu cargo 
na cidade de S. Salvador, capital da 
coloniaportuguezada America. Succedia 
a Luiz de Brito de Almeida.

Lourenço da Veiga falleceu em junho 
de 1581, no dia 17, segundo diz ter veri
ficado em um manuscripto José de Mi- 
raües na Historia militar do Brazil. 
Sentindo-se velho e doente havia em 
tempo passado o governo ao senado da 
camara e ao ouvidor geral Cosme Ran- 

, gel de Macedo, fdrma collectiva então 
nova de governo, confirmada depois pelo 
rei, que a esse tempo era Felippe II; este 
governo aturou quasi dous annos.

1617—Termina,segundo o auctor supra
citado, 0 governo de Gaspar de Souza, 
decimo governador geral do Brazil. Co- 
nfeçara a exercer o cargo, segundo Var- 
nhagen, Accioli e. Abreu e Lima, em 

• dezembro de 1613.
Assume-o na presente data D. Luiz de 

Souza, filho'do sétimo governador gerai 
D. Francisco de Souza. Esta data que 
está de accôrdo com Miralles, Abreu e 
Lima e Accioli, não o está todavia com

0 visconde de Porto-Seguro, que apenas 
indica o anno, e este mesmo de 1616. 
para a sua posse. ,
' D. Luiz de Souza governou o Estado até 
12 de outubro de 1622 ou de 1621 (Vide 
essa data), como escreve Miralles.

1680—Dá fundo em uma enseada fron
teira ás ilhas de S. Gabriel, no Rio da 
Prata, a expedição em que ia por com
mandante D. Manuel Lobo, governador 
do Rio de Janeiro, e alli começam os ex
pedicionários a fundação de uma forta
leza, origem da famosa Colonia do Sa
cramento, que tanto que fazer deu de
pois á Portugal e á Hespanha.

1688—Morre em Lisboa, na edado de 94 
annos. Salvador Corrêa de Sá e Benevi- 
des. illustre tronco da familia de Asseca, 
e sobrinho do grande Meç  ̂ de Sá, 'ter- 
ceiro governador geral d<í Brazil. Sal
vador Corrêa morreu— «depois de uma 
vida vigorosa e longa, sem as fraquezas 
da decrepitude [Visconde de Porto Se- 
guro).y> Estão seus ossos ao lado dos de 
outro brazileiro illustre, Alexandre de 
Gusmão, no convento, hoje extincto, dos 
Carmelitas Descalços, em Lisboa.

Como que assim quiz o destino reunir 
sob 0 mesmo tecto dous homens illustres 
e egualmente pouco afortunados no der
radeiro quartel da vida.

1763—Depois de um trabaWioso e fe
cundo governo de quasi trinta annos de 
ouraçào, fallece no Rio de Janeiro o 
conde de Bobadella, Gomes Freire de' 
Andrada.

Muito concorrem para a sua morte a 
entrega da praça da Colonia do Sacra
mento pelo respectivo governador Vi
cente da Silva Fonseca e uma carta ano- 
nyma que lhe puzeram por debaixo da 
porta em palacio, acompanhada de duas 
balas: nessa carta aceusavam o conde 
de cúmplice na capitulação d’aquella 
praça.

Gorries Freire deixou de si a reputação 
de desinteressado, casto e zeloso do pu
blico serviço.

/
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un, üia „ntes de tallecer declaràra que | 1831-Pubhca-so » 
eetava uepositada no convento do . armo que houve na culade de ‘  ,
a via de L c m â o . Em virtude d’ellasào villa: o Co.rem
h^m-iflos Dara o governo interino das Era seu proprietário o si. Antonio Jose 

Íreŝ  capitanL do Rio de Janeiro, Minas da Silva Arcos, hoje capitalista, 
eS Paulo que estava reunido nas mãos na cidade do Rio de Janeiro. yp 
de Gomes Freire, o bispo D. frei Antonio graphia estabelecera-se na rua  ̂ ^ 
do Desterro, o brigadeiro José Fernandes tanda n .,5 . Trouxera-a de FranÇc 
Pint!) Alpoim e o chancelier da Relação professor mandado 
João Albe r̂to Castello-Branco. Governou 1 Portantes fazendeiros Manuel Pinto

T V

este triumvirato até 10 de outubro do 
mesmo anno de 1763 {Vide essa dãta).

1765_João Pedro da Gamara, 2“ gover 
nador ‘da c^itania de Matto-Grosso in 
dependente,^oma posse do seu cargo 
Exerceu-o por 4 annos e 2 dias, sendo

Cruz, que foi posterior mente barao de
Muriahé, e Gregorio Francisco de Mi
randa, que foi depois barão da Abbadia, 
para ensinar a lingua franceza a suas 
filhas: comprou-a o sr. Arcos. A folha, 
que tinha 26 centímetros de comprimento

" t s  d dc fddO pór LuIz „a pa.-te im-pres.a sobre 16 de largura a
i c u u i u u  cv j  A 4 naíTinas. sarna as
Pinto de Souza Coutinho, posteriormente 
visconde de Balsemao.

1790—Data do anno anterior o estabe 
leciinento do correio de Campos dos Goy- 
tacazes para o Rio de Janeiro, o qual

duas columnas e 4 paginas, sahia  ̂ ás 
quartas-feiras e sabbados. Teraos á vista 
0 anno completo.

Em 1834, a 4 de Janeiro, começou a 
publicar-se 0 Campista, das mesmas di-

raTtrarquella entio villa a 5 de dezem- meusSes que o
Ivo. No V de Janeiro de 1799 sahiu dias. Redigiam-o o cidaoao d . c 
tambem outro para o Espirito-Santo, en- ‘^osé Alypio e osr. commendadoi ^  
tão cabeça do goveino da capitania, a Gomes da Fonseca Paiaiy . 
que fora a comarca de Campos annexada anno completo ,. Este 
em 1741 (Yeja-se a erudita Memoria do | anno seguinte a denominai-seRo p
visconde de Araruama sobre Campos dos 
Goytacazes).

1821—Em consequência do pronuncia
mento da ddade de Belém na presente 
data a favor da revolução do Porto, crea 
se no mesmo dia nesta cidade a primeira 
junta provisória de governo do Grão- 
Pará e Rio Negro. São çleitos presi
dente da Junta o vigário capitular Ro- 
mualdo Antonio de Seixas, posterior
mente arcebispo da' Bahia, e vice-presi
dente 0 juiz de fóra Joaquim Pereira de 
Macedo. A 12 de março de 1822 foi este 
governo substítuido por outra junta,no
meada por força do decreto das cortes 
portuguezas de 29 de setembro do anno 
anterior.

1824— Pronunciamento do Pará em 
lavor da revolução constitucional de Por
tugal,

Campista. O dr. Alypio tinha sido as
sassinado: 0 numero do Campista de 31 
de dezembro traz a sua necrologia. Antes 
de 0 redigir com o sr. dr. Pai*ahyba, 
fundara só o Goytacaz, que foi substi- 
tuido por aquellé.

A morte de Alypio, oceorrida a 21, 
interrompera a publicação do Campista 
de 24 a 27 de Dezembro.

Já desde 1831 havia em Campos uma 
decidida predilecção pelos jorwaíccos me
xeriqueiros e tasquinhadores da vida 
particular, como se vê das referencias 
contidas nestes dous.

-Installa-se o tribunal do Commercio 
da cidade do Rio de Janeiro, no paço dá 
dita cidade.

— Installa-se tambem no Recife o de 
Pernambuco.

O da Bahia foi inaugurado no dia 13.

I
s
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' 187i—Inâiigura-se o cabo telegrapliico 
subn>arino entre o Rio de Janeiro, Bahia, 
Pernambuco e Pará (Vide junho 22),

1878—Começa a publicar-se na còrte o 
Cruzeiro, á rua dos Ourives n. 51. Iloje 
possue este jornal casa propria, expres
samente edificada, á rua do Ouvidor
n. 63, contígua ás oíficinas do Jornal do 
Commercio e*quasi fronteix’a ao escrípto- 
rio de redacção da Gazeta de Noticias.

Tinha o Cruzeiro em começo 8 pagi
nas de impressão in-folio pequeno: ado- 
ptou, pordin, de 15 de março em diante, 
ò formato grande dos outros jornaes.

O primeiro folhetim que publicou foi 
0 romance nacional Yayá Garcia do fes
tejado romancista e poeta Machado de 
Assis, tirado depois em volume.

1880—Motim popular denominado do 
vintém, que tomou sérias proporções e 
chegou a tornar-se sanguinolento, pro
movido no Rio de Janeiro ao pôr-so em 
execução a odiosa taxa de 20 rs. por 
pessoa que cransitasse a toda hora nos 
bonds, quer pagasse 100 rs., quer 200 ou 
mais de passagem.

Vexatorio, desproporcional e singular, 
pois se limitava a esta cidade, depois de 
quatro dias de luta' e resistência da po
pulação para se não submetter a elle» 
posto ainda assim em pratica, si bem que 
de modo irregular, está» este tributo de 
ha raezessupprimido com geral applauso,

JANEIRO — 2
loos'—Provisão regia constituindo as 

capitanias de S. Vicente, Rio de Janeiro 
e Espirito Santo em governo separado
do governo geral do Brazil. Passa o

W  mesmo rei (P^lippe III) em Madrid pa 
/  tente de capitão-general a D. Francisco 

de Souza, o proprio que govern ára o 
, Estado de outubro de 1591 a maio de 1602, 

para administrar aquellas capitanias reu
nidas, com a principal incumbência de 
superintender as minas de ouro e pedras 
preciosas d’aquelles logares por cinco 
annos ou pelo tempo que o rei depois

determinasse; para isso confere-se-lhe• 
mais ampla auctoridade que a dos ca- 
pitães-méres governadores.

Morreu este governador na villa de
S. Paulo .antes de acabado o seu tempo 
de governq, a 10 de junho de 1611.

Nesse mesmo anno de 1608 toma 
D, Diogo de Menezes posse na Bahia do 
governo geral do Estado (em fevereiro), 
exercendo-o já em Pernambuco desde 
fins do anno anterior. Em dezembro 
de 1613 succede-lhe Gaspar de Souza, a 
quem por sua vez succcde em 1617/«^***^  ̂
D. Luiz de Souza.

1617 — Tentativa de André Vidal de '
Negreiros para atacar os hollandezes no 
forte da Barreta , Soccorridos elles 
porém a tempo pelos que occupavam o ^
Recife, teve André Vidal que se recolher 
á fortaleza do A rraial NW o do Bom 
Jesus, de onde fizera a sortida, não 
sem ter todavia empregado todos o / y  
esforços para lograr o seu patriótico 
intento,

1666—Carta regia creando no Rio de 
Janeiro uma fabrica de galões, sob a 
direcção de Sebastião Lamberto.

1775—Tomám posse do governo da 
capitania do Piauhy, declarada indepen
dente da do Maranhão por carta regia 
de 29 de julho de 1750, Antonio José de 
Moraes Durão, João do Rego Castello- 
Branco e Domingos Barreira de Macedo, 
em virtude do alvará de successão per
petua de' 12 de dezembro de 1770.

1826—As Províncias Unidas do Rio da 
Prata declaram guerra ao imperador 
do Brazil, estabelecendo ellas a aggressão 
marítima ao Império por meio de cor
sários.

1813—Tomam assento no senado, como 
representante das Alagoas Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho, depois vis
conde de Sepetiba, e como representante 
da de Minas-Geraes Honorio líermeto 
Carneiro Leão, mais tarde marquez de 
Paraná.

1865—Depois de 52 horas de combate,
y

H m
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é tomada á viva força pelas tropas bra- 
zileiras a cidade de Paysandú (Campanha 
DO URUGU’AA').

Leandro Gomes, seu commandante, 
com l,0ü0 homens bem fort îflcados e 
resolutos, succombe ao ataque de 5,711 
brazileiros e 500 orientaes. A praça era 
servida por Í0 boccas de fogo, que cahem 
em nosso poder com 700 prisioneiros ; 

’ custando-nos esse brilhante feito d’armas 
4 olliciaes e 75 soldados mortos e 350 fe
ridos. O marechal João Propicio Menna 
Barreto, posteriormente barão de S. Ga
briel. commandante das forças bra- 
zileiras, de accordo com o sr. vice- 
almirante visconde de Tamandaré e o 
general D. Venancio Flores,commandante 
dos orientaes, marcha sobre Montevidéo.

Da nossa força que atacou Paysandú 
sd 2,000 homens entraram em fogo.

1870—Tomada da Trincheira do Rio 
Verde (Paraguay) pelo coronel, hoje brr 
gadeiro, João Nunes da Silva Tavares, 
barão de Itaqüy.

1876—Inaugura-se a linha íelegraphica 
de Passo de Camaragibe, na provincia 
das Alagoas, a M iceió, na me mia pro
vincia, com a extensão de 64.731 kilo
metros .

Daremos successivamente a inaugu
ração de todas as linhas telegra]>hicas 
do Império, de que possuímos a tabella 
olíicial.

JANEIRO — 3
1531—Faz-se de vela do porto da Ri

beira Grande, na ilha de Santiago (Cabo 
Verde), onde se demorára 5 dias, conti
nuando na viagem para o sul, Martim 
Affonso de Souza, nomeado em 20 de 
novembro de 1530 por D. João i l l  gover
nador DA Nova Lusitania, e que partira 
de Lisboa a 3 de dezembro com a sua 
esquadra, composta de 5 velas e 400 ho
mens, para vir guardar’ as costas do 
Brazil. Determinara o rei de Portugal a 
enviar esta armada a nqficia que tivera

das explorações de Sebastiãb Caboto e 
Diogo Garcia no Rio da Prata e as pre- 
tenções dos francezes de se estabelecerem 
em Pernambuco e na Bahia de Todos 
os Santos.

1558—Apresta-se a partir do Rio de 
Janeiro para a França, e com effeito 
parte, o navio francez Jacques carregado 
de pau brazil e outros productos do paiz, 
levando quarenta e cinco calvinistas que 
Villegaignon havia expellido do forte 
que occupava nesta bahia.

Soffreram horrorosa fome durante a 
longa viagem que tiveram, vendo-se obri
gados a comer os ratos da embarcação; 
já se dispunham a fazer o mesmo uns 
aos outros, quando chegaram a um porto 
da Baixa Bretanha, onde foram dei
tados em liberdade, apezar de ter Vil
legaignon recommendado ás auctoridades 
de França que os queimassem vivos 
como hereges.

1611 — Regulamento estatuindo que 
devem usar do tratamento de dom os 
bispos e condes e as. mulheres e flllias 
dos fidalgos e dos desembargadores, 
incorrendo em multa e degredo quem 
usar d’elle sem lhe competir.

1631—Estavam-$!ç os hollandezes for
tificando na ilha de Antonio Vaz ou de 
Santo Antonio (Pernambuco) e já em 
parte senhores d’-ella, quando, ao estarem 
na presente data entretidos a cortar 
madeira para a construcção dos seus 
fortes, aj-ma-lhes a nossa gente uma em
boscada; 0 inesperado do ataque põe-nos 
em debandada, morrendo quarenta e 
tres d’elles, deixando os mais a fachiim 
que já  haviam feito e que Os nossos 
deitam ao Capiberibe.

]543_Antonio Teixeira de Mello toma 
posse, comc^capitão-mór, do governo do 
Maranhão, succedendo a Antonio jNíuniz 
Barreiros, primeiro promotor da ex
pulsão dos françozes d’aquelle território.

17;V3_Pi-ovisão episcopal, confirmada 
em 1808, pela qual é elevada á categoria 
de parocãia a aldeia de indios Guaru-
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Ihos, situiicla ná margem septentrional e 
esquei'da do rio Parali3'ba, municipio de 
Campos dos Goj^tacazes,

Ate' ao anno de 1874 serviu de m'atriz 
a capella, hoje abai donada e em ruinas, 
constrtiida pèlo padre Angelo Peçanha.

Neste ultimo anno, a 6, 7 e 8 de setem
bro, foi inaugurado e entregue ao culto 

,um novo templo ediflcado na dita mar
gem do rio, quasi em frente á cidade de 
CaTnpos.

12(34: — Fallece o primeiro bispo de 
Marianna (Minas-Geraes) D. frei Manuel 
da Cruz, que tomara*posse do seu cargo, 
por procuradorT^ 27 de janeiro de 1748, 
e fizera a sua entrada publica na' diocese 
a 28 de novembro d'esse mesmo anno 
(Vicie 15 de dezembro de 1845).

1769—Toma posse do governo da capi
tania de Matto Grosso Luiz Pinto de 
Souza Coutinlio, depois visconde de Bal- 
semão, que succede a João Pedro da 
Gamara. E’ o 3° na respectiva serie e 
governou a capitania 3 annos, 11 mezes 
e 10 di iS (Vide 13 de dezembro de 1772).

1772—Toma posse da sua diocese, por 
procurador, o segundo bispo de Marianna
B. Joaquim Borges de Figueirôa, clérigo 
secular, natural de Portugal, formado 
em ambos os direitos.

Eleito no reinado de D. José I, con
firmado pelo summo pontifico Cle
mente XIV a. 17 de janeiro de 1771, to
mou apenas posse da sua diocese (O Al
manack BaAziLEiRO do sr. bacharel An
tonio Manuel dos Reismiz. a 3 de Feve
reiro), mas nuncaveiora elLa, porque foi 
logo depois nomeado arcebispo da Bahia, 
onde occupou o 10° logar na ordem chro- 
nologica, tendo alli chegado em outubro 
de 1373 e-cujo cargo depois renunciou. 
Fez parte da junta de 3 de abril de 1774, 
que governou a Bahia pela retirada do 
conde de Pavolide.

Fora confirmado primaz do Brazil aos 
J dias de março de 1773 e tomára posse 
da sede metropolita a 24 de dezembro do 
mesmo anno, segundo refere um curioso

manuscripto, que nos confiou o sr. dr.
Mello Moraes, no capitulo «Copia do li
vro 2.° Assentamento ■ ecclesiastic o.y>

1774—Acção do Camacuan {Itio Grande 
do Sul), em que o capitão Raphael Pinto 
Bandeira, com 120 homens de cavallaria, 
põe em debandada e derrota uma 
força de 600 correntinos, santafecinos, 
portenhos e guaranis, commandados 
pelo capitão hespanhol D. Antonio Go
mez, que ia reunir-se ao exercito do 
general Vertiz^ l̂^ ^

1814—Expira na Bahia o seu 13° ar íe- 
bispo D. frei José de Santa Escolástica, 
que é sepultado na capella de S. José do 
mosteiro de S. Bento, da sua ordem (V. 
março 28 de 1804).

A 19 de setembro [Vide essa data) chega 
0 seu successor D. frei Francisco de S.
Damaso, que serviu a principio como vi
gário capitular.

1817—-Acção da Calera de Santa Lucia, 
na Banda Oriental, entre o general Ber
nardo da Silveira Pinto e Fruetuoso Ri- 
vera. Dava-se em A j^peli}' outro encon- 
tro entro José de Abreu e Artigas. ^

1820—A colonia suissa do Morro Quei
mado, fundada na provinda do Rio de 
Janeiro pelo decreto de 16 de maio de 
1818, é erecta em villa sob a denomina
ção, que tem hoje, de Nova-Friburgo.

JANEIRO — 4

1615—Parte do Maranhão para Lisboa 
o sargento-mér Diogo de Campos Mo
reno, era companhia do capitão Matheus 
Maillai t, encarregados ambos, em vir
tude do armisticio celebrado entre La 
Ravardière e .leronymo de Albuquei’que 
a 27 de novemljro de 1614, de apresentar ^
ao rei de Ilespanha e Portugal copia do 
aceordo, que seria também apresentádo 
ao i'ei de França. Compi-ararh os nossos 
para essa viagem uma caravella que os 
francezes lhes haviam tomado na bahia 
de Guaxanduba, por 500 cruzados, por 
não haver outra em estado de fazer a 
travessia para Europa. Essemavio chegou
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ao seu destino a 5 de março. A côrte 
desappi’ovou o armisticio celebrado e as 
cousas seguiram rumo diverso, como a 
tempo verá o leitor (Vide as ephemerides 
de 5 de outubro e de 2 de novembro). 
La Ravardie're teve de capitular e evacuar 
0 território de que se apossára no Ma
ranhão .

1650—Toma posse do governo da ca
pitania da Bahia o conde de Gastello 
Melhor, João Rodrigues de Vasconcellos 
e Souzra, que foi o seu 21° governador e 
capitão-general e administrou-a até 4 
de janeiro.de 1654.

José de Mix'alles nasua/ízsí. militar ão 
Brazil, que se conserva inédita, diz que 
Gastello Melhor começara o seu governo 
a 10 de março.

Neste mesmo anno funda frei Maceu 
de S. Francisco o convento franciscano 
da villa de S. Sébastião (S. Paulo), que 
porém só ficou concluido em 1659, a 
esforços e por doações de Antonio Goelho 
de Abreu e sua mulher Luiza Alves, 
sendo custodio frei Pantaleão Baptista.

E’ no mesmo anno fundado o mosteiro 
de S. Bento na villa de Santos, em terras 
doadas por Bartholomeu Fernandes 
Mourão.

1654—Succede ao conde de Gastello- 
Melhor no governo do Estado do Brazil o 
capitão-general D. J^ronymo de Athayde, 
conde de Atouguia. Governou 3 annos, 
5 mezes e 14 dias, até 18 de julho 
de 1657.

Era 0 22° na ordem chronologica. 
Durante o seu governo enviou contra os 
selvagens que infestavam as povoações 
do Reconcavo da Bahia o capitão Gaspar 
Dias Adorno, que os reduziu á obe
diência. Foi bemquisto do povo.

J. de Miralles diz que este governador 
tomára posse do seu cargo no dia 6.

Mas Abreu e Lima e Varnhagen, este 
no seu catalogo dos chefes da adminis
tração, appenso á sua Historia Geral do 
Brazil, dão a data que consignamos.

1766—Embarcam em Santos, indo em 
soccorro do Rio Grande do Sul, quatro 
companhias de aventureiros organisadas 
pelo govei'nador d’aquella praça Ale
xandre Luiz da Silva Menezes, sob o, 
commando do sargento-mór José da 
Silva Santos.

1817—D. João VI, regente de Portíkigal, 
estabelecido no Rio de Janeiro, resolvera, 
segundo os escriptores hespãnhóes, con
quistar a banda. Oriental, mandando vir 
do reino uma divisão de 4,800 homens 
aguerridos, a que se aggregaram tropas 
brazileiras e cpjo commando foi confiadoCUJO

íuerica Carlos Frederico Lecór, depois barão 
e mais tarde visconde da Laguna, ge
neral portuguez recommendavel pelo 
talento militar e valor, tropas essas que 
foram auxiliadas por alguns vasos de 
guerra e que deviam reunir-se com a 
cavallaria e artilharia da mesma divisão 
que estavam em Santa Catharina. Se
gundo porém os escriptores nacionaes. 
dera causa a este movimento o receió 
qu'e tinha o governo pela segurança dos 
limites meridionaes do Brazil, á vista 
do triumpho obtido em 1814 pela junta 
de Buenos Ayres, sob cujos esofrços suc- 
cumbira Montevidéo, alentando esse 
triumpho a guerra civil que devorava 
as novas republicas do Rio da Prata.

Depois das victorias alcançadas pelo 
Brazil em S. Borja (3 de outubro de 1816), 
em Chafalote (24 de setembro do mesmo 
anno), em Ynhanãuy e Pacpaes (19 de 
outubro), no forte de Satita Thereza e 
em índia Morta (19 de novembro), avan
çava Lecór sobre Montevidéo. As nossas 
forças penetram I’esolutamante no terri
tório oriental, vencendo a resistência 
heróica e desesperada que lhes oppunham 
as guerrilhas de José Artigas. O exercito 
invasor subia a 10,000 homens, q‘ue a 
revolur.ão argentina não tinha rc ' : s' s
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para rechaçar. 0 director-supremo D. Juan 
M. Piiirredon despacha commissaries á 
Banda Oricptal, afim de por-se de accordo 
com Artigas para repellir a invasão. 
Achava-se a esse tempo a legião de 
S. Paulo, ao mando do brigadeiro Joa
quim de Oliveira Alvares, acampada em 
Catalan, quando na presente data a 
vieram sorpi'ehender os tres caudilhos 
La Torre, Verdun e Mon dragon com tres 
mil gaúchos. O combate durou até ao 
cahir da noite, sustentado com denodo 
pelo brigadeiro Oliveira, até que so- 
breveiu o tenente-coronel José de Abreu 
{depois barão de Serro Largo) com o 
seu corpo, e os urugnayos viram-se 
obrigados a retirar-se com bandeiras 
ãespregadas e salvando os feridos, mas 
deixando no campo cerca de 1,000 ca
dáveres.

Esta brilhante victoria abriu-nos o 
caminho de Montevidéo, onde Lecór 
entrou triumphaute a 20 de janeiro 
Vide essa data).

1825—Faz-se de vela do porto do Ma
ranhão, com destino ao Rio de Janeiro, 
a galera George, conduzindo o presidente 
Miguel Bruce e outros indivíduos que se 
achavam mais ou menos envolvidos nas 
dissensões e revoltas que tinham havido 
na provincia ; eram elles os alferes de 
caçadores Carlos Felippe Gomes, Ray- 
mundo Emygdio Mendes, Antonio José 
Campello, os capitães da segunda linha 
Joaquim de Seixas Correio, Francisco 
das Chagas Gamboa, Raymundo João 
Pereira dê  Caceres e Albuquerque, os 
tenentes Antonio José de Lemos e Va- 
lentim Antonio Borges e os alferes 
Joaquim Antonio de Le;i;os e Fernando 
Antonio Gamboa. Deixou de seguir 
viagem por achar-se foragido o capitão 
da segunda linha Norberío João Dou
rado.

1S37—iNasce o melodioso poeta, tão pre
maturamente roubado ás laureas que o 
esperavam e a que tinha incontestável 
direito, Casimiro José Marques de Abreu,

mais conhecido pelo seu nome de bap
tismo e ultimo appellido, que elle soube 
fazer immortaes.

Nasceu eáse nosso infortunado poeta 
na villa da Barra de S. João, raunicipio 
de Macahé, provincia do Rio de Janeiro.
O nome d’esta villa tem sido muitas vezes 
confundido com o de S. João da Barra, 
cidade da mesma provincia.

No acreditado collegio de Nova-Fri- 
burgo, dirigido pelo benemerito insti
tuidor da mocidade brazileira o illustrado 
inglez John Henrique Freese, onde com
pletava Casimiro os seus estudos de 
humanidades, compoz o menino predes
tinado para a gloria os seus primeiros 
versos, que denominou Ave-Maria ! in
spirados de súbito pela sombria mages- 
tade da Serra dos Órgãos, casada á 
saudade do lar materno e á tristeza 
agri-doce que produz nas naturezas 
impressionáveis o cahir da tarde em céu 
americano: tinha então quinze annos de 
edade. Seu pae, porém, homem pratico, 
avesso a essas nugacidades da poesia e ■ 
filigranas do sentimentalismo, que não • 
podia comprehender e que não tôm des-- 
conto nem cotação na praça, retirou-o - 
do collegio no fim de dous annos, e, depois . 
de 0 ter por alguns mezes em sua casa - 
Commercial no Rio de Janeiro, mandou-o,- 
em novembro de 1853, para Portugal, . 
sempre com a ideia de fazer d’elle um 
negociante.

O menino poeta comprimiu o mais que 
poude a sua vocação para as lettras ; ‘ 
mas a força da natureza venceu o respei
to, sobrepujou o temor da cólera pater
na, e lá compoz elle uma scena drama- 
tica, tendo por objecto e titulo Camões 
E 0 Ja u , que foi representada a 18 de ja- 
jjciro de 1856 no theatro D. Fernando, e 
a sua Canção do exílio e outras. D’ahi 
datam os seus triumphos, Alli começou 
também a se desenvolver nelle o ger
me da fatal moléstia pulmonar, que o 
devia arrebatar tão moço da scena do 
mundo. Foi de novo chamado (em 1857)
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para o Brazil e de novo lançado no com- 
niercio. Nas horas que podia furtar ás 
suas obrigações e á vigilância paterna, 
escreveu elle a maior jiarte das compo
sições poéticas que constituem o volumC 
a que denominou P rimaveras , que íoi 
publicado em 1859, ainda era vida do 
poeta, e que tem tido depois tantas edi
ções successivas, tâ  e tão rapida foi a 
reputação que elle lhe grangeara.

Em fira, depois de ura viver atribulado 
e todo travado de contrariedades, suc- 
cumbiu 0 harmonioso poeta na fazenda 
paterna a 18 de outubro de 1860, com 
pouco mais de 23 an nos de edade, dei
xando suas desconsoladas mãe e irmã 
orpliãs do seu amor. Seu pac tinha fal- 
^ecido antes, inteiramente reconciliado 
com 0 filho e em seus braços.

Casimiro de Abreu é uma das nossas 
mais puras glorias litterarias. E’ o poeta 
mais popular da geração contemporâ
nea : conquistou o logar de honra que 
occupa sem ruido, sem estrepito, sem 
jutas, pelo plano suave da mansidão e 
da meiguice. Pela espontaneidade e natu
ralidade dos seus cantos vê-se que tinha 
diante de si um grande futuro como jDoeta 
lyrico: o seu livro denunciauma decidida 
vocação para esse genero de poesia.

Repousa na localidade em que nascera, 
ao lado da sepultura de seu pae (Vide 
setembro^de 1877).

1869— Inaugurara-se os trabalhos da 
via ferrea que tem de ligar o municipio 
de Valença (Rio de Janeiro) á estrada de 
ferro D. Pedro 11.

1870— Tomada da T'»'incheira de Cam- 
bareguá (Paraguay) pelo general Ga
mara, hoje visconde de Pelotas.

JANEIRO— 5
1637—Manda o conde de Bagnuolo o 

capitão de emboscada Manuel Yiegas, 
com um alferes e quatro soldados, tirai' 
informações dos moradores da villa For
mosa sobre a próxima chegada do soc" 
corro que esperavam os hollandezes.

Antes, porém, de lá chegar encontra 
uma tropa inimiga, que o fere e prende 
e a seus companheiros. Levado á pre
sença do general iSegismundo, que se 
achava n’aquella villa, ordena este que o 
acabem de matar. Posto que seguramente 
0 consideraram espião, esta acção em 
nada abona o caracter do general hol- 
landez.

1651—Parte da fortaleza Arraial Novo 
0 sargento-mór Antonio Dias Cardoso 
com 500 homens, que vai, por ordem do 
general Francisco Barreto de Menezes, 
previnir aos moradores do Rio de 
S. Francisco de que iria contra elles uma 
frota hollandeza sahida do Recife. A 
marcha d'esta força não poude ser tão 
occulta que não fosse presentida pelo 
inimigo, de sorte que a frota teve logo 
aviso dïsso e retrocedeu sem ter posto 
em pratica o seu intento, que era obter 
viveres para os seus, que estavam sitia
dos. Cardoso voltou também para o Ar
raial, trazendo quanto lhe pareceu pro
veitoso ao exercito.

lôqg—Henrique Dias, o famoso mostre 
de campo do terço dos homens pretos 
de Pernambuco, ataca durante a noite os 
hollandezes na casa-forte que estes oc- 
■cupavam na ilha denominada Guarairas , 
no centro de uma grande lagóa, na ca
pitania dq Rio Grande do Norte.

Depois de uma luta encarniçada, que 
aturou até ao romper do dia seguinte, 
cqmo costumavam ser’os combates titâ
nicos d’esse tempo memorável, os inimi
gos abandonam o posto que oceupavam, 
fugindo os que puderam escajíar ao ferro 
dos nossos valentes soldados.

1651—A esquadra portugueza, com- 
mand ida pelo almirante Pedro Jacques 
de Magalhães, que vinha em soecorro 
de Pernambuco, aproxima-se do RioDoce, 
ao norte de Olinda, e começa a desem
barcar a infantaria e munições que trazia; 
indo depois postar-se de modo que inter
ceptou todo 0 auxilio que pudesse vir do 
lado do mar á praça do Recife, oceupada
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pelos liollandezes, e a esse tempo também 
sitiada doá nossos por teira.

1711_Morre na Bahia, onde nascera 
em 1636, o poetaManuel Botelho de Oli
veira, auctor da Musica do Parnaso, 
collecção de poesias portuguezas, caste
lhanas, italianas e latinas.

1736—Ultimo dia do sitio e bombardeio 
da praça da Colonia do Sacramento, 
posto pelo governador tfe Buenos-Ayres 
D. Miguel de Salcedo, e que aturava 
des*de 28 de n .vembro do anno anterior. 
Delendia a praça o brigadeiro Antonio 
Pedro de Vasconcellos.

1774—0 general hespanhol Vertiz in
vade 0 Rio Grande do Sul com 1,914 ho
mens/

1785 — Alvará mandando fechar no 
Brazil, sob graves penas, todas as fa
bricas, manufacturas e teares de algodão, 
de bordados de ouro, prata, seda, linho, 
lã ou algodão, exceptuando-se sómente 
a fazenda grossa de algodão para uso 
dos negros, dos indios e famílias pobres.

E’ egualinente prohibida a venda de 
navios de commercio para o Brazil.

Allegava-se que estas fabricas des
viavam braços da agricultura e da ex
ploração das minas, que era, esta ultima, 
a principal preoccupação dos governos 
d’aquelle tempo.

Este alvará foi revogado por outro de 
1 de abril de 1808, que permittia esta- 
bek’C3r-se toda. e qualquer industria ou 
fabrica no Brazil.

1811—O conde dos Arcos, governador 
da Bahia, concede ao arcebispo (D. frei 
Jose' de Santa Escolasti.ca) a faculdade 
de.escollier censores entre as pessoas 
illustradas da capitania para a gazeta 
denominada E dade de Ouro do Br a zil , 
primeira que veio a publicar-se na Bahia 
e cujo 1* numero appareceu neste anuo 
de 1811; sahia duas vezes por semana 
(Para o 1° periodico que se publicou no 
Brazil, veja-se a Ephemeride de 10 de 
Setembro de 1808).

Só depois da revolução de 24 de agosto

de 1820 em Portugal é que em maior co
pia appareceram no Brazil os periódicos 
politicos, ascendendo já em 1821 a um 
grande numero. Quanto aos scientiíicos e 
littei'arios, produziu logo o estabeleci
mento da I mprensa R egia bastantes fru- 
ctos, de que é uma valiosa amostra o 
P atriota  (1813 a 1814K redigido pelo 
douto mathematico'bahiense Manuel Fer
reira de Araujo Guimarães, além das 
OBSERVAÇÕES sobve assumptos commer- 
ciaes e economicos do sabio visconde de 
Cayrú (1808 a 1810), do Uraguay  de 
José Basilio da Gama (1811), dos En
saios SORRE as SEPULTURAS DENTRO DAS 
CIDADES E NOS SEUS CONTORNOS, por J. C.
P. (Dr. José Correa P icanço—1812), do 
P lano DE ORGANIZAÇÃO de Xima escola 
medico- cirurgica pelo dr. Vicente Na
varro de Andrade (1812), das Prelecções
PIIILOSOPIIICAS SOBRE A TIIEORIA DO DIS
CURSO E DA LINGUAGEM pOT SÜVeStre PÍ-
nheiro Ferreira(1813), da Ciiorograpiiia 
B razilica por Ayres do Cisai (1817), da 
A ssumpção da Y ikgem de frei Francisco 
de S. Carlos (1819) e das Memórias his
tóricas DO Rio DE Janeiro de monse
nhor Pi/.arro (1820).—Vide a data 13 de 
maio DE 1808, quanto ás primeiras im- 
pressüés que se fizeram no Rio de Ja
neiro, anteriores ainda a estas.

1868—Morre em Lisboa, onde exercia 
0 cargo de ministro plenipotenciário do 
Brazil, 0 dr. Antonio Peregrino Maciel 
Monteiro,jfbarão de Itamaracá, filho do 
bacharel èm c mones pela universidade 
de Coimbra Manuel Francisco Maciel 
Monteiro. O dr. Maciel Monteiro nascera 
em Pernambuco a 30 de abril de 1804. 
Concluidos no Brazil os seus estudos pre
liminares. partira para a França em maio 
de 1823, e de lá vol^ára a 29 de setembro 
de 1829 doutor em medicina pela univer
sidade de Paris. E’ um primoroso poeta 
lyrico; mas, infelizmente para a littera- 
tura nacional, não deixou colleccionadas 
as süas composições poéticas, das quaes
conhecemos algumas que são sem exa-
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geração um primor no seu genero, como 
por exemplo, o sçu celebrado soneto que 
começa

—Formosa qual pincel em tela flna—
e as suas fldelissimas traducções do Lago, 
da poesia dedicada A ’ Mlle.MiciiATOwslcA, 
do RAMO DA AMENDOEIRA e da InVOCAÇÃO,
que 0 benemerito colleccionador das La- 
MARTiNiANAS (o sr. dr. A. J. de Macedo 
Soares) poz na frente do bello volume 
que, com esse titulo, nos deu em 1869, e 
que é na vei’dade um valioso monumento 
erguido pelo talento brazileiro ao cantor 
melodioso das Meditações, ao poeta pre- 
dilecto das almas sensiveis e puras.

Pela Gazeta de Noticias de 10 de 
janeiro de 1881 soubemos que o sr. 
João Walfrido de Medeiros, proprietá
rio da Livraria Industrial, em Pernam
buco, ia tomar a nobre incumbência de 
editar as poesias esparsas de Maciel 
Monteiro, tendo já o sr. dr. ão Bap- 
tista Rigueira Costa escripto a respec
tiva biographia do poeta, para o vo
lume.

E’ uma idda patriótica, aldm de mere
cida glorificação do poeta, que não po
demos deixar de applaudir.

1869—Entrada triumphal do genei'al 
marquez de Caxias em Assumpção, com 
o grosso do exercito do seu commando 
{Guerra do Paraguay).

1873—Inaugura-se. depois de bento 
pelo sr. bispo diocesano d. Pedro de La
cerda, 0 ediflcio levantado ao largo de 
Moura, no Rio de Janeiro, denominado 
Necrotério, para^deposito dos cadáveres 
encontrados nas ruas, praias, etc., da 
cidade e verificação da identidade de 
pessoa e causa da morte.

JANEIRO — 6

1573—O governador do Brazil, Luiíi de 
Brito de Almeida, e o do Rio de Janeiro, 
Antonio Salema, tomam na Bahia um 
accordo com o ouvidor geral Ferrão da

Neste anno chegou á Olinda Jorge de 
Albuquerque Coelho, vindo de Lisboa a 
administrar, como substituto de sua mãe 
D. Brites de Albuquerque, a capitania 
de Pernambuco.

. 1626-Proximo ao alagadiço da Juçiira, 
junto ao mar, em terras para esse fim 
doadas pelo capitão-mór Bento Maciel 
Parente, fundam os carmelitas descalços 
do Maranhão o convento da sua ordem 
gm Belém do Pará. Estes religiosos 
tinham em vista formar uma vi^araria 
provincial sujeita ao capitulo de Lisboa 
com este novo convento e com o que já 
possuíam no Maranhão.

1631—Um troço de soldados nossos, 
sob as ordens dos capitães Pedro Tei
xeira Franco, Mathias de Albuquerque 
Maranhão e outros, sorprehendem no 
sitio denominado hoje Santa, chamado^ 
então das Olarias, uma legua distante de 
Olinda, a quatrocentos hollandezes que 
andavam colhendo cajús, uns trepados 
nas arvores, outros em baixo d’ellas o 
todos sem as armas que haviam largado, 
e matam-lhes 160, entre elles a um 
capitão inglez, e aprisionam dois; os mais 
escapam-se como melhor puderam.

Este successo irritou o inimigo, sobre
tudo por ter sido o unico prejudicado 
nelle, e por isso voltaram de outras 
Vezes, com forças mais numerosas,contra 
a nossa gente, que mesmo assim nunca 
deixou de lhes armar as emboscadas 
que ponde.

1634 — Antonio Cavalcanti de Albu
querque, 13° capitão-mdr do Pará, toma 
de novamente conta do governo da ca
pitania, succedenJo a Luiz do Rego 
Barros, por condescender com as in
stancias de seu sobrinho Feliciano Coejiho 
e de todos os moradores, que desejavam 
a tranquillidade na publica adminis-
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tração e o socego dos administrados, 
cousas estas que se adiavam então sen
sivelmente alteradas.

A Cavalcanti tornou a render dois 
annos depois o mesmo Rego Barros.

163(3—0 mestre dc campo D. Luiz de 
Roxas y Borja, que succedera a Mathias 
de Albuquerque no commando geral das 
forças de Portugal e Hespanha contra os 
hollandezes no Brazil, move o seu exei- 
cito, composto de 1,400 homens, sem 
contar os indios de Camarão, para quem 
trouxera o titulo de dom e o habito de 
Christo, e deixa a povoação das Lagunas 
(Alagoas), onde flca o conde deBagnuolo 
com 100 homens para guardar o porto, 
e marcha ao encontro do inimigo, tendo 
dias de transpor, além de muitos pân
tanos, outeiros' tão Íngremes que foi 
obrigado a deixar cavallos no sopé d’elles, 
por não os poderem estes subir (Vide a 
ephemeride de 1).

' 1648—Henrique Dias repelle os hollan- 
' dezes da ilha de Guarairas.

1683—Duarte Teixeira Chaves, govei 
nador da capitania do Rio de Janeiro, 
parte para a colonia do Sacramento, 
que ia receber e restaurar. Fica durante 
a sua ausência no governo da capitania 
o senado da camara, por força da C. R. 
de 17 de janeiro do anno anterior. Este 
governo interino- prolongou-se até 13 de 
^unho, em que estava de volta o effectivo, 
que continuou no exercicio do cargo 
até 1686. A 22 de Abril d’esse anno tomava 
as redeas da administração o seu succes 
sor João Furtado de Mendonça.

1685—Fallece em Lisboa D. frei Manuel 
Pereira, bispo resignatario do Rio de 
Janeiro e primeiro nomeado para essa 
diocese.

Era natural de Lisboa e da ordem dos 
pregadores. Consta do Rotsiro dos his- 
Vados que, achando-se uma vez em Roma. 
fôra. provido no cai’go de provincial 
titular da Terra Santa c voltando á 
patria exercera o de provincial da pro-

vincia lisbonense em 1667 e o de inqui
sidor da Meza grande.

Nomeou-o bispo o principe D. Pedro, 
então regente do reino, e coníirmou-o na 
dignidade o-papa Innocencio XI a 16 de 
novembro de 1676. Depois, porém, de le- 
ceber a sagração renunciou o cargo (em 
]680). Exerceu então diversos logares im
portantes, como 0 de secretano de estado, 
de deputado da junta dos tr,es estados e 
de vigário geral da ordem dominicana. 
Como secretario e um dos plenipoten
ciários da coroa de Portugal assignou o 
tratado de 7 de maio de 1681, celebrado 
com Castella sobre a nova Colonia do 
Sacramento.

« Era um varão illustre por sua 
sciencia e virtudes, distinguindo-se com 
muito louvor no ministério do púlpito.»

Jaz em uma capellinha toda de már
more de diversas cores, que elle proprio 
mandara edificar em Bèmfica e dedicara 
a S. Gonçalo de Amarante.

1736—Sitio da Colonia do Sacramento. 
Chegam reforços do Rio de Janeiro para 
os nossos, e os hespanhoes levantam o
cei’co.

1761—Nasce na cidade de S. Salvador 
da Bahia o nosso illustre compatriota 
Balthazar da Silva Lisboa, de quem não 
sabemos do que lhe virá maio)- gloria,-  
si de ter escripto a importante obra 
Annaes da P rovíncia do rio de Janeiro, 
si a de ser irmão do publicista José da 
Silva Lisboa, visconde de Cayrú.

Era Baltha/.ar Lisboa formado in utro- 
que jure pela Universidade de Coimbra, 
desembargador da Relação do Rio de 
Janeiro, conselheiro apospntado da fa
zenda, do conselho do 1° imperador, 
membro da Academia Real das Sciencias 
de Lisboa e socio honorário do Instituto 
Historico do Brazil, ao qual presenteara 
(diz 0 sr. dr. J. M. de Macedo) com um 
preciosissimo manuscripto, obra sua, m- 
titulado-Bosquejo historico de httera- 
tura portugueza, servindo de introducçao 
a um coi^o biographico dos mais dis^
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tinctos brazileiros e de mui'os varões 
celebi’es pelos seus serviços ao Brazil.

Era filho do architecto portugucz Hen
rique da Silva Lisboa e de D. Plelena de 
Jesus e Silva, natural da Bahia. Em 1775 
partiu para Portugal a reunir-se em 
Coimbra a seu irmão mais velho, depois 
Visconde de Cayrú, e alli, na Universi
dade, obteve duas vezes prêmios só con
cedidos aos que mais se distinguiam 
pela intelligencia e applicação. Em todos 
os elevados cargos que preencheu depois 
no Brazil foi se m) re, como o attestãm 
todos os seus biographos, honrado, bene
ficente, amigo do povo, habil magis
trado, cidadão honesto, qualidades que 
tornam recommendavel a sua memória. 
Mereceu por ellas a estima do vice-rei 
Luiz de Vasconcellos e o despeito do 
suspeitoso e sombrio conde de Rezende, 
de cujas injustas e infundadas accusações 
se justificou plenamente em tribunal 
competente, e, o que mais c, na opinião 
dos seus concidadãos, e, hoje, na impar
cialidade da Historia.

Por occasião de se crearem em 1827 
os cursos jurídicos do Impeião foi, ape- 
zar de adiantado em annos, nomeado 
lente para o de S. Paulo, em que regeu 
por dous annos a 2‘ cadeira do 2° anno. 
Depois d’isso foi que publicou os seus 
ANNAES, vindo a fallccer aos l i  de 
agosto de 1810 na cidade do Rio de 
Janeiro.

1765—Carta régia restaurando a capi
tania de S. Paulo em governo indepen
dente da do Rio de Janeiro, a que estava 
unida desde 1738, por occasião do falleci- 
mentò do conde de Sarzedas, seu gover
nador, oceorrido a 29 de agosto de 
1737 ( Azevedo .Marques, Apontamentos 
da prorÁncia de S. Paulo).

J  da 
‘ \4õ;

1̂ -

^<^1806—D. Francisco de Mello Manuel da 
f Camara succédé a d. Antonio d j  Saldanha 

Gama no governo do Maranhão, e é o 
na respectiva serie.

1S19 — Francisco de Paula Magessi 
Tavares de Carvalho, que foi depois 
/Î

barão de Villa-Bella, toma posse do go
verno da capitania de Matto-Grosso, de 
que foi o 9° governador (Tomo XX da 
Revista do.Inst. pag. 285).

Nomeado por carta régia de 7de julho 
de 1817, governou a capitania um anno, 
7 mezes e 11 dias, isto é, até 20 de 
agosto de 1820. Substituiu-o uma junta 
provisória em 1821. Até essa data quem 
governaria a capitania ?

1869—Fallece na cidade de Assum
pção, caiTitaldo Paraguay, José Joaquim 
de Andrade Neves, barão do Triumpho, 
brigadeiro honorário do exercito, cuja 
bravura o sr. conselheiro José Boni
facio immortalisou na sua belliásima 
ode O REDIVIVO.

Fôra ellc desde a marcha do exercito 
bràzileiro para Tuyú-Cué o seu primeiro 
campeão: a sua coragem e audacia, de 
mãos dadas com a fortuna, pareciam 
guial-o em todas as entreprezns que eífe- 
ctuou nesta ardua campanha. Ao lado 
do nome de Osorio, o de Andrade Neves 
se tornará legendário em não remoto 
futuro.

« Depois de servir á sua patria 31 annos 
com as armas na mão, ferido em com
bate mais de uma vez, e levantando-se 
duas ou mais vezes do leito de enfermi
dade para voltar aos campos de batalha, 
0 barão do Triumpho-iriorreu cercado 
de gloriosa fama, que a historia reco
lherá para transmittir aos vindouros 
[Almanach Laemmert para 1869'. »

Andrade Neves nascera na então villa 
do Rio Pardo, provincia do Rio-Grande 
do Sul, a 22 de janeiro de 1807.

1880—Inaugura-se a estação telegra- 
phica de Larangeiras a Aracaju, na pro
vincia das Alagoas.

JANEIRO — 7
1549—E’ creado por carta regia d’el-rei 

D. João III um .governo geral no Brazil, 
a que ficavam sujeitas todas as capi
tanias, tendo por séde a cidade de S. Sal
vador da Bahia, cuja fundação a raesim

/
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carta regia ordenava. 0 1° em quern re- 
cahiu a escolha do rei para governador 
foi Thome de Souza, de quern se tratará 
nas ephemerides correspondentes a 2 de 
FEVEREIRO e a 28 DE MARÇO, 0 que estava 
na altura do elevado cargo pela sua pro
vada prudência, sisudez e valor.

Neste mez e anno naufraga pela se
gunda vez, na costa de Itanhaen (a pri
meira fôra em Paranaguá', o allemão 
Hans Stade, é conduzido pelos indios a 
S. Vicente e entregue a seu patricio 
Heleodoro Ewhan, a cujo cargo estava 
uma das fabricas de assucar que existiam 
na colonia. E’ mais tarde encarregado 
da defeza do forte da Bertioga contra os 
Tamoyos: perde a acção e é feito pri
sioneiro por aquelles, soffrendo tormentos 
incriveis no meio d’elles, por muitos 
mezes, até escapar do seu poder em 1552 
( Vide novembro 24 ).

1619—Os Tupinai^nbás, guiados pelo 
seu principal, a quem davam na sua 
lingua 0 nome de Cabello de velha, 
cahem inesperadamente sobre a fortaleza 
da cidade de Belém, chamada hoje forte 
do Gastello; posto que numerosos, são 
rechaçados victoriosamente pela guar
nição da fortaleza, deixando o campo 
circumvisinho esteirado de cadaveres e 
de feridos, d’entre os primeiros dos quaes 
Cabello de Velha.

1636—Faz alto em uma planicie cer
cada por mattas e cortada por um rio o 
exercito de D. Luiz de Roxas y Borja, 
que se dirigia para Porto Calvo, onde 
se achavam os hollandezes, sob o com
mando do general Segismundo (Vide a 
ephemeride de 11).

1648—Henrique Dias derrota os hollan
dezes no Engenho Cunhaú.

1676—Chegam á Belém do Pará cin- 
coenta casaes de colonos açorianos, com- 
prehendendo 234 pessoas, entre homens, 
mulheros e crianças.

Foram todos elles caridosamente I’ece-

bidos e agazalhados pelos habitantes da 
cidade, condoidos da fome e nudez a 
que os lançara a explosão vulcanica que 
no anno anterior rebentára na ilha do 
Fayal e lhes devorára quanto possuiam. 
A população de Belém alojou-ros em suas 
casas, fornecendo-lhes alimento e ves
tidos, até que pudessem, pelo seu tra
balho, construir habitações próprias e ’ 
supprir-se do necessário.

1794 — Decreta-se uma pharmacopéa 
para uso geral das boticas do reino e 
colonias de Portugal.

1823— Os portuguezçs commandados 
pelo general Madeira atacam Itaparica, 
na Bahia.

1830—Fallece em Lisboa de uma hy- 
dropisia a rainha D. Carlota Joaquina 
de Bourbon, viuVa desde 10 de março 
de 1826 de D. João VI, com quem esti
vera casada 40 annos. Tinha 54 de edade, 
pois nascera a 25 de abril de 1773.

No dia 10 fera um domingo), das 6 
para ás 7 horas da tarde, sai o cadaver 
da imperatriz-rainha de Queluz para a 
freguezia de S, Pedro de Penaíerrim, 
em Cintra, acompanhado de numeroso 
cortejo e força militar. Foram seus mo- 
'licos assistentes o barão de Sande e o 
dr. João Henriques de Paiva. Desde 24 
de dezembro até ao dia em que expirou 
quiz D. Carlota Joaquina por tres vezes • 
que lhe administrassem os sacramentos: 
a ultima foi meia hora antes de expirar.

1835—Rebellião na capital da provincia 
do Pará e assassinato do respectivo pre
sidente Bernardo Lobo de Souza e do 
commandante das armas Joaquim José 
da Silva Santiago, cujos cadaveres com
pletamente nús ficam por todo o dia 
expostos ao escarneo da populaça (Vide 
a ephemeride de 26 de fevereiro).

Lobo de Souza, deputado, fôra nomeado 
para substituir na presidência ao tenente- 
coronel José Joaquim Machado de Oli
veira e 0 major Santiago pai'a substituir 
no commando das armas a Antonio 
Corrêa Seára: tomaram posse dos seus
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cargos; «porém, diz. o general Abreu e 
Lima na sua Synopsis da historia do 
Brazil, só o máu fado d’aquella pro- 
vincia teria concorrido para semolhantes 
nomeações. Envolvidas estas duas aucto- 
ridades nos manejos das facções, que 
dilaceravam o Pará, foram ambas assas
sinadas na manhã do dia 7 de janeiio 
de 1835, etc.»

Depois de expostos por um dia aos 
insultos da gentalha, só á tarde foram 
seus corpos levados ao cemiterio eenter- 
1'ados na mesma cova.

1838—Fallece o padre José Custodio 
Dias, senador pela provincia de Minas- 
Geraes, escolhido a 7 de agosto de 1835 
pela regencia permanente. A 18 de se
tembro tomára elle posse da sua cadeira 
no senado.

JANEIRO — 8

1780—Parte de Lisboa, como membro 
da commissão de demai’cação de limites 
das possessões portuguezas na America,
0 dr. Francisco José de Lacerda e Almeida.

Chegando á capital do Pará om 26 de 
fevereiro, d’alli proseguiu no desempenho 
da sua commissão em 2 de agosto. A 1 de- 
setembro de 1781 embarcou na villa de 
Barcellos para Matto-Grosso, á cuja 
capital checou a 28 de fevereiro do anno 
seguinte.

Executada grande parte dos trabalhos 
de que estava encarregado, partiu de 
Villa Bella, capital d’aquella capitania, 
a 15 de outubro de 1788 com direcção a 
S. Paulo, fazendo a viagem pelos rios 
Pardo, Paraná e Tietê. Chegou aS. Paulo 
a 10 de janeiro de 1789, tendo feito 648 
léguas desde Villa Bella. Sahindo de 
S. Paulo a 13 de maio de 1790, embarcou 
em Santos a 10 de junho para Lisboa, 
onde chegou a 21 de setembro, tendo

1549 — Carta regia de D. João III, da. 
tada de Almeirim, confirmando a doação 
que a Duarte de Lemos fizera Vasco Fer
nandes Coutinho da ilha de Santo Amaro 
na bahia da sua capitania fio Espirito- 
Santo.

1(332 — O capUão Cosme do Couto Bar 
bosa, que fora commandante do galeão 
portuguez S. JoÃo Baptista e ficara 
prisioneiro dos hollandezes na batalha 
naval de 12 de setembro do anno ante
rior, foge do poder dos inimigos. Apezar 
da precaução com que o retinham a 
bordo de um dos seus vasos de guerra,
0 denodado capitão lança-se a nado de 
uma distancia de meia legua de terra 
(a ilha de Santo Aleixo, ao sul do cabo 
de Santo Agostinho) e á favor da escuri
dão da noite alcança a terra sem sei 
presentido e a salvamento. Dois dias 
depois chega á fortaleza do Arraial, onde 
é recebido com grandes demonstrações 
do alegria. Embarcou depois, cora li
cença, para a Hespanha, no porto da 
Parahyba.

gasto 10 annos e 8 mezes no desempenho 
da sua commissão. Escreveu um in
teressante itinerário da sua viagem de 
reconhecimento dos riosTaquary.Poxim, 
Camapuan, Sanguesuga, Pardo, Paraná 
e Tietê. Esse importante trabalho fo  ̂
impresso cm 1811 em S. Paulo, poroí dem 
expressa da respectiva Assembléa 1 lo* 
vincial,com o titulo de Diário da viagem 
do... de Cuiabá a S. Paulo, e até hoje, diz 
Azevedo Marques, é consultado pelos 
que desejam conhecer aquelles rios.

Este distincte astronome paulista era 
filho do licenciado José Antonio de La
cerda, natural de Portugal, e dc D. Fran* 
cisca de Almeida Paes, natural de S. Paulo, 
e formara-se em Coimbra em scieneias 
naturaes e astronômicas.

Encarregado depois, no mesmo caracter 
de astronome, da demarcação de limites 
da capitania de Moçambique, atravessou 
a Africa Meridional de léste a oeste, com 
a partida portugueza que commandava, 
e alli falleceu, já coronel de engenheiros, 
na cidade dc Sena, tendo feito as deter
minações astronômicas de muitos pontos

" !
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(raquelle território, quando se occapava 
em aproveitar os dados que recolhera. 
l)ara organisar a carta da capitania.

1801—O brigadeiro Francisco João Itos- 
cio íica interinamente no governo da ca- 
1'itania do Rio Grande do Sul durante a 
aiisenciado governador Sebastião Xa^ier 
da ^'eiga Cabr.al da Cc.mara; por sua 
morte, a 5 de novembro, continua no 
governo até [lassal-o ao effcctivo (Vidè 
ontul)i'o'l0 de 1805).

1823—0 imperador D. Pedro I convpca 
todos os brazileiros e cliama-os |)ara o 
Brazil,declarando que seriam conside
rados portuguezes os que, no prazo de 
seis Inezes, não se recolliessem á jiatria.

1829— Julga pela primeira vez o jury 
em S.Paulo sobre abuso de liberdade de 
imprensa: foi considerado sem criniina- 
liiiade um artigo do Pharol Vaulistano.

1'872—Fallcce na curte o conselheiro ' 
Joaquim José Rodrigues Torres, viscon
de de It-gborahy, senador pela provincia 
dq Rio de Janeiro, eleito a 22 de feve
reiro de 181Í. A 4 de maio do mesmo 
anno tomára assento no senado.

Jaz no cemitorio de S. João Baptista 
da Lagòa.

Era um consummado financeiro e mn 
dos clielcs de mais prestigio do ] ar tido 
conservador. Fora deputado á assem- 
b;éa geral, conselheiro de Estado, sena
dor e líiinistro'dos negocios da m trinha 
e dos da íazmda, pastas que occupou por 
mais de uma a'cz e em circumstancias 
melindrosas e di/íiceis j)ara o paiz.

Rodrigues Torres nascera a 13 de de
zembro de 1802 na Ireguezia de S. João 
de Itaborahy, provincia do Rio de Ja
neiro; ‘estudára humanidades no semi
nário de S. José da corte e formara-se 
em mathematica em 1825 na universidade 
de Coimbrà.

x̂ m 42 annos de vida publica e de 
luetas ])oliticas'nunca se ouviu uma voz 
de adversário que puzesse em duvida a 
sua probidade (I)r. J. M. de Macedo)»— 
e é esse o seu maior elogio.
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1571—Morre em Beauvais, perto de Ne

mours, com GO annos pouco mais ou me
nos de edade. Xicolau Dur indde 5 illegai

non, tão celebre naŝ  no.ssas chronicas' 
(P. Gaftarel, llistoire du Brésii français, 
pag, 340). .

1616 Alexandre de Moura faz-se de 
vela do Maranhão para Pernambuco, 
levando comsigo Daniel de La Touche, 
senhor de La Ravardière, que assignára 
a 2 de novembro do anho anterior [Vide 
essa data) a capitulação cm que desistia 
da porção do território do Maranhão 
que com os seus oceupava.

1625 A nau Caridade , capitaneada 
por Lancerote da França e que fazia 
pirte da esquadra portugueza que fôra 
mandada em soccorro da Bahia contra 
os hollandezes, encalha junto á barra da 
I ai aln ba. Essa nau desgarr.ira da frota 
em uma noite de escuridão, por ter 
errado o rumo o respectivo piloto. Ma
thias de Albuquerque, governador de 
Pernambuco, avisado d esse successo, 
deu tao acerta Ias e promptas provi
dencias que se salvou não só toda a 
tripulação, como toda a artilharia e a 
maior parte das munições edo abasteci
mento que nclla vinham. Seguiu a gente 
por terra paraPernambuco.e a nau,depois 
de desencalhada na maré cheia e repa
rada das avarias, tomou para o porto 
do Recife. r

,1661—Partem de Texel, na Ilollanda, 
5 dos lômavios mandados pela companhia 
das índias em soccorro á sua colonia 
em 1’ernambuco. Tinham partido os 
outros 11 no anno anterior. Nestes úl
timos cinco vinham muitas famílias hol- 
^andezas e judeus ricos para se estabele
cerem em Pernambuco. Comraandava 
toda a esquadra o general Adriaan 
Janszon Pater e tinha por almirante 
Marten Thyszoon, constando de 1270 
marinheiros e 860 soldados. Estes cinco 
navios chegaram ao Recife a 14 de abril 
dOw.mesmo anno de 1631.

9
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l(335_Duarte Gomes da Silveira e mais 
oito dos priûcipaes moradores da- Para- 
liyba, recentemente conquistada ])elos 
liollandezes, prest an juramento de lide- 
lidade á causa da Ilollanda nas maos 
dos membros do conselho politico na- 
quella cidade, renunciando ao rei de 
Ilespanha e seu governo e aceitando as 
condições offerecidas pelos conquista-

^°E:Se exemplo foi seguido por muitos 
moradores da capitania, que toram até 
ao Rio Grande para o mesmo íim.

1610-João Pedro Caceres< comman
dante da fortaleza de Gurupá, toma por 
abordagem em canoas um patacho hol- 
landez, que subia o Amazonas carregado 
de quinquilharias apropriadas para atra- 
liir os indigenas.

Os objectes apprehendidos foram re
partidos pela guarnição da fortaleza.
. 1616—Combate no Atti^rro dos Affoga- 
dos, em Pernambuco (Recife).

1822 — Decide-se o principe regente 
D. Pedro (depois R imperador) a ficav 
no Brazil, a despeitqr-;das ordens das 
córtes portugu^zas, faeto^conhecido pela 
designação histórica de bico.

«O principie regente D. Pedro rcsolve-Sg 
a riCAK no Brazil (9 de janeiro), an- 
nuindo: 1“ a seus proprios desejos, mo
tivados por causas diversas; 2°, aos de
sejos dos brazileiros, revelados em re
presentação da camara municipal do Rio 
de Janeiro, orgão do povo fluminense, e 
®m representação da junta provincial de 
Minas e da junta provincial, camara 
municipal, bispo, cabido, clero e gover
nador, tudo de S. Paulo; 3°, ao desejo 
dos portuguezes residentes no Brazil, 
gm grande parte sectários do absolutis
mo, e que temiam a independencia do 
Brazil, SEM elles e contra elles.

cc Bem averiguados, porém, os tactos, 
segundo as datas,que são irrespondíveis, 
o F ico -foi obra exclusiva do Rio de 
Janeiro.»—0 primeiro reinado estudado

á luz da sciencia pelo sr. dr. Luiz Fran
cisco da Veiga.

Tendo.pois, vindo ordem 'das côrtes do 
Lisboa, pela qual se exigia o immediato 
regresso do pfincipe para o reino, este, 
a pexlido de oito mil pessoas que se 
reuniram no largo do Paço, resistiu a 
essa ordem. A historia arebiva, a resposta 
de D. Pedro nas seguintes palavras, 
transmittidas ao povo por José Clemente 
Pereira, presidente da camara municipal: 

Coyno é para bem de todos c felicidade 
geral da nação  ̂digo ao povo gue fica.

Dizendo—iVeo—declarou-se o principo
regente em franca dtsobedieccia ao rei. 
e ficando no Brazil abraçou a causa sus
tentada nas represenuções de S. Raulq 
Q Rio de Janeiro, e tornou-se, chefe 
ostensivo da revolução que separava a 
colonia da sua antiga inetropole.

1823_Decreto dando á camara muni
cipal do Rio de Janeiro o mUamento de
ülustrissima. -

Já a provisão de 11 de março de 1/io 
lhe fizera a mereô de se denominar se
nado, declarando ao mesmo tempo as- 
formalidades dos seus despachos e os loga- 
res em que os devia lançar, abaixo dos 
requerimentos, a exemplo da de Lii^boa, 
evitando assim que se dessem queixas 
similhantes ás da camara da Bahia con
tra os desembargadores da Rela,ção d’a- 
quella cidade, por havel-a reprehendido 
em um aecórdão no uso de p'òr despachos 
no alto das petições, cuja prerogativa só 
competia a Sua Magestade ou aos tii- 
bunaes cpie despachassem em seu nome. , 

Por despacho de ü de fevereiro de ISIS 
tivera ella o tratamento de senhoria.

A carta régia de 22 de maio de 173-1 
mandara observar o estylo de darem os 
parochos ou seus coadjutores agua benta 
ao senado da camara.

1852—Fallece o senador pela provinda 
de Matto-Grosso José Saturnino da C- sta 
Pereira, escolhido a 29 de novembro 
de 1827. Tomára assento no senado a 18 
de agosto do anno seguinte (Vide essa
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data e a ephemeride de 23 de uovembi’o

1857 — Promovido pelo architecta o 
sr. professor Francisco Joaquim Bit-

L jucv pl*6-tencourt da Silva, inaugur^-se na 
sente data o Lyceu de Artes e Officios 
no consistorio da egreja matriz do Sa
cramento da còrte. Passou-se depois para 
a egreja abandonada de S. Joaquim, 
onde funccionou por espaço de 19.annos 
(vide a ephemeride de noVembrO' 23 
de 185Ô).

Além dos cursos públicos e gratuitos 
de sciencias applicadas, mantidos com a 
maior regularidade, preparam-se no edi
fício da rua da Guarda-^'e!ha, para onde 
se mudou o Lycçu em setembro de 1878, 
oífícinas de artes mechanicas para o 
ensino pratico- dos alumnos.

No anno de 1880 matricularam-se nas 
suas diversas aulas 937 pessoas, das quaes 
752 trrazileiras, e acham-se em eíiceíivo 
exercicio 49 professores. Estes e o incan
sável director não recebem a menor re
tribuição monctaria pelo ensino quo- 
prestam, e fazern-no com uma perseve
rança e patriotismo superiores a todo o 
encomio.

1862—Fallece em 's. Paulo o lente ju
bilado da Faculdade de Direito d’aquella 
cidade conselheiro Prudencio GiraJdes 
Tavares da Veiga Cabral, nomeado a 8 
de abril de 1829 e que exerceu o magis
tério até 22 de janeiro de 1861, data do 
decreto que o jubilou//í-^W <?r:/^<Vii^

Para poder legalmente ser lente tinha- 
so-lhe, como a outros, conferido o grau 
de doutor, pelo decreto n. 31 de 16 de 
^eterabro de 1834 (Vide agosto 11 de 1827 
in fine).

1876—Inauguração da linha telegra- 
phica de Canavieiras a Porto Seguro, 
na provinda da Bahia  ̂ com a extensão 
de 95.200 Idlometros.

JANEIRO— 10
1560—0 governador gei-al Men de Sá, 

que 'liavia recebido de Lisboa novas

ordens para expellir os franceses que se 
haviam estabelecido na baliia, do Rio do 
.Janeiro s'ob a direcção de Villegaignon, 
que já então tinha voltado para a França,' 
embarca na presente data na Bahia' 
com a expedição que melhor poude paiax 
esse fim aprestar, composta de duas 
naus de alto bordo, que havia trazido 
do reino o capitão-mér Bartholomeu de 
á asconcellos (\ide a ephemeride de 30 
ce novembro de 1559), e de oito ou nove 
navios Ijem surtidos, e com essa armada 

■ parte para o seu destino,
a Eu me iiz logo prestes, diz Men de 

Sá á raiiiha regente D. Çatharina, , o 
melhor que pude, que íbi o iieior que 
um governador podia (Vide 21 de fe
vereiro) . 3)

1625 — Chega a Pernambuco a nau 
Nossa Senhora da Bo.y V iaoem, -cia 
qual era capitão Bento dô  Rego Barbosa 
0 fazia parte da esquadra mandada de 
Portugal a soccorrer a Bahia em poder 

,,dos hollandezes: desgajTou-se da armada, 
como acontecera com a nau Caridade, 
naufragando em c zembro do anno an
terior a nau Nos â Senhora da Con
ceição junto á ILHA de Maio.

1635 — O conselho politico hollandez, 
que se estabelecera na Parahyba, resolve 
mandar o coronel Arcizewsld e o con
selheiro Stachouwer a Goyaniía, com o 
fim' de induzirem os seus moradores a 
obedecer-lhe. Partem elles na presente 
data com 750 homens e acampam duas 
IcguaS distante d’aquella cidade, onde 
chegam no dia 12, sendo bem recebidos 
dos moradores dapovoação e visinhanças, 
que, sem meios de lhes resistir, se dão 
como vassallos dos Estados Geraes e da 
companhia das índias.

Mathias de Albuquerque, porém, logo 
que soube da sua chegada mandou pri
meiro Martim Soares Moreno e, depois 
Luiz Barbalho, sirião para lhes fazer 
face, para irem pelo menos retirando-se 
pouco a pouco com os indios, destruindo 
quanto não pudessem transportar. Con-
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seguiram elles apresentar-lhes resistên
cia, posto que fraca, o primeiro cm - us 
surepe e o segundo em S. Lourenço e 
df-pois na Moribeca, retirando-se poi 
para junto de Matulas de Albuquei que.

1(539_Surge em frente do Fv-eciíe a
poderosa esquadra hispano-portugueza, 
que vinha restaurar as capitanias occu- 
padas pelos hollandezes : commandava-a 
0 conde da Torre, D. Fernando de Mas- 
carenhas, novo governador do ê stado do 
Brazil. Mão produziu, porém, ella os le- 
sultados que devia e se suppunha. apezar 
de formidável, por ter ido esperar pela 
hespanhola em Cabo Verde, o que deu 
causa a que fosse largamente dizimada 
a marinhagem por uma febre endemica 
d’aqiiella ilha, fallecendo egualmente 
D Francisco de Mello e Castro, que 
devia commandai- as forças de terra.
O seu apparccimento causa extraordi
nário terror aos liollandezes; mas o 
general, em vez de desembarcar e cahir 
sobre os inimigos com a gente valida de 
que podia ainda dispor, passa adiante e 
segue para a Bahia, por ter os navios 
cheios de doentes. A 20 chegam aquella 
cidade, onde Ih Fernando toma posse do 
seu cargo.

lQ31_Fallece jia cidade de Olinda João 
Fernandes Vieira, um dos famosos cabos 
de guerra e um dos heroes na porfiada

0 0

lueta que poz termo ao diuturno do- 
minio dos hollandezes em Pernambuco, 
tendo elle e Vldal de Negreiros vivido 
ainda depois d’issn mais 27 annos (\is- 
conde de Porto Seguro. Historia das 
luctas com os hollandeses).

Vieira nascera na ilha da Madeira 
em 1613 (Vide a ephemeride de 2 de 
agosto de 1866).

1683_Eeune-se o povo da villa de 
S. Paulo no largo da casa do conselho, 
clamando em altas vozes:— o povo 
e morra o mau governo’.—D’alli parte 
armado em busca dos oíliciaes da camara 
c os traz á sala do conselho, onde requer 
que se lhe tome por termo que elle.

povo, «não queria que viessem mais 
ouvidores e corregedores de comarca, 
por serem muito prejudiciaes. a ferra e 
contra os privilégios dos donatarios a 
capitania.» Como declarassem os o iciae 
da camara que não podiam tomar esse 
requerimento, são ameaçados de moi 
immediata e cedem á pressão popular.

Foi sempre este um povo que soube
querer! ,

l(5H5_Edital da camara da villa üo
S. Paulo mandando restituir os indios
nue os particulares haviam tirado das 
aldeias e prohibindo sob penas severas 

j a continuação d’este abuso.
]6%_.Fullece no convento jla  Madre 

de Deus. estabelecido pa então villa do 
Recite em Pernambuco, D. Joao Duarte 
do Sacramento, 2» bispo nomeado para 
aquella diocese. Fòra eleito e confir
mado no anno anterior, reinado de 
D. Pedro II e pontificado de Inno- 
cencio XI: quando. ])orém chegaram 
bullas da sua confirmação, estava-se-. Iq 
dizendo a missa de corpo presente na 
egreja do referido convento. Alguns dos 
nossos historiadores não o collocam por 
esse motivo no catalogo dos bispos per
nambucanos. dando 0 2“ logar ao seu 
successor D. Mathias de Figueiredo e 
Mello.

]Q97_Carta regia dirigida a camara 
do Pará. indefepindo a sua representação 
ácerca da miséria do Estado por causa 
da mortandade dos escravos e indios 
produzida pela epidemia de variola, pe
dindo á corôa a administração das aldehjs 
e ciuc os moradores descessem do sertão. 
Articulíi^va a carta regia que as leis em 
vigor eram as melhores e sem ellas não 
se consegiiiriam os fins das missOes, em 
razão do rigor com que os ditos mora
dores tratavam os inoios. sendo esta a 
causa de se haverem consumido a mór 
parte das jiovoaçõos de que se com
punham os sertões citcumvisinlios.

1730_C;M'ta regia prohibindo que hou
vesse mais de um caminho para as minas
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(leCToy.'.z e Cuyabá (Vide a ephem-eride do 
27 de outubro de 1733).

IS li—Toma jiosse do governo da ca- 
nitania do Piauhy Baltliazar de Souza 
Botelho de Vasconcellos, que é o primei
ro a occupar esse cargo depois de inde
pendente da capitania do Maranhão, 
ein virtude da carta régia de 10 de Ou
tubro de 1811.

Amaro Joaquim Raposo de Albuquer
que, nomeado antes, não chegára a assu
mir 0 governo (\ ide agosto 2< de 1812).

1817—Fallece no Rio de Janeiro o ear- 
deal conde Lourenço Caleppi, primeiro 
nuncio apostolico que veio ao Brazil. 
Scpultou-se no convento de Santo An
tonio.

Nãscera em Cervia, nos estados ponti
fícios, a 29 de abril de 1741 (Vide setem
bro 8 de 1808 ). ^

_Começa o bloqueio de ãlontevideo
pela esquadrilha portugueza ás ordens 
do conde de Vianna.

1820—Decreto mandando crear no Es
pirito Santo uma alfandega provisória e 
um registro na foz do Rio Doce.

1823-Posse do governo provisorio de 
S. Paulo, creado por carta de lei das 
cortes de Lisboa enoraeado pelos eleitores 
da parochia. Presidia-o o mareolisl Cân
dido Xavier dô Almeida e Souza.

1835—Decreto creando na capital do 
Império o 1\íonte pio de economia dos 
servidores do Estado, util instituição que 
ainda perdura.

18-17—Regressam ao R-io de Janeiro o 
guarda-marinha José Ricardo da Costa 
Aguiar de Andrada e mais 5 companhei
ros da longa e interessante viagem que 
fízeram aõs mares da China á bordo da 
nau americana Columbus.

1830—Fallece na Imperial 'Fazenda de 
Santa Cruz, onde a familia imperial ten
cionava passar parte do verão, o príncipe 
D. Pedro Allbnso. 2” íilho varão do im
perador actual, nascido no Rio de Ja
neiro a 19 de Julho de 18-18.

O seu cadaver, transportado para a

corte no dia 11, é depositado solemne- 
mente no dia 12 no convento de Santo 
Antonio, onde jaz ao lado do de seu irmão, 
D. Alfonso, fallecido em 1847.

Succumbira a um ataque de convulsões.
1851—Ouve-se polas 7 horas, na villa 

de Touros, no Rio Grande do Norte, um 
estrondo que parecia vir do ar, da parte 
de léste, e logo em seguida um tremor 
de terra, que aturou um minuto. íazendo 
oscilarem as paredes das casas, cahirem 
aS telhas das mesmas e as mobilias, sem 
que causasse entretanto mal algum a 
nenhum vivente. Percebe-se o mesmo 
etfeito na distancia de duas léguas em 
gircumferencia.

1809—E’ sagrado em Minas-Geraes, 
na cathedral de Marianna, o actual bispo 
do Rio de Janeiro, sr. D. Pedro INIaria 
de Lacerda. Apresentado em 1 de feve
reiro de 1868, tomou posse do seu cargo 
a 31 de janeiro de 1869, por seu procu
rador 0 sr. monsenhor Felix Maria de 
Freitas e Albuquerque. .4. 8 de março do 
mesmo anno fez a sua entrada ponti- 
*-al na diocese.

Assistiu, com outros bispos do Bra- 
2ÍI e 0 arcebispo D. Manuel Joaquim da 
tíilveira, ao concilio romano, em que se 
tratou da infallibilidade do papa, ficando 
na sua ausência como governador do 
bispado 0 monsenhor acima nomeado.

Em 1877 íoi de novo á Roma, em pe
regrinação ad limina apostolorum. che
gando de volta á sua diocese no dia 10 
de dezembre do mesmo anno.

O sr. bispo visita actualmen,te (1881) a 
provincia do Espirito Santo.

JANEIRO— 11
1003—F^lippe II[ promulga as o r d e 

n a ç õ e s  DO REINO, chamadas P u i l i p p i n a s .
10OS—E’ barbaramente assassinado 0 

jesuita padre Francisco Pinto pelos indios 
Tapuyas doS sertões do Ceará, quando, 
cm caminho para 0 Maranhão, andava, 
em companhia de diversos indios chris- 
tãos e do padre Luiz de Figueiredo,
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catei’hisando os selvagoiis.d’aqiiellps ser
tões. O pndi'o sou corapanhe ro poude 
escapar da morte.

Tendo abortado a emproza tentada em 
Ifiüd por Pedro Coelho de Souza para a 
conquista do ]\Iaranhílo, já por duas 
vezes emprehendida também sem resul
tado pelos portuguezes no século an
terior, moditaram logo outra os jesuítas 
do Pernambuco.'pi rsxiadidos quo só elles 
a podiam levar ao cabo, como pessoas 
dedic á̂das ao amparo dos indios e mais 
aptas para chamal-os á verdadeira dou
trina. Pediram portanto licença para 
irem dois padres e quarenta indios ató 
ú serra de Ibiapaba e d’alli uo Maranhão, 
ou, [3elo menos, ás partos mais visinhas, 
porque entendiam que os indios os iriam 
receber e ter com elles.

Essa nova empreza teve o fim que 
referimos em começo.

1621—Os catn.aristas de S. Vicente dão 
posse-ao çapiião-mór Manuel Pv,odrigues- 
de Moraes. •'loeo-tenente do conde dg 
Monsanto. fazendo o mesmo os de 
S. Paulo. Santos e Itanhaen.

D'ijihi (lata 0 longo e renhido pleito 
entre a condessa de Yimielro e aquelle 
conde sobre a legitimidade de successão 
na doarão feita a Ãlartim Affonso. de 
S()uza. D. Marianna de Souza Guerra, 
condessa de Vimieiro, julgava-se com 
direito á capitania'por cessão feita p(or 
Lopes do Souza, bisneto bastardo do 
primitivo donatario,confirmada por carta 
regia de 22 de outubro d’este anno- 
do 16'?]. O conde (le Monsanto, bisneto 
(](?.*!’ero Lopos do Souza, intruso por 
CITO dc d"mircação da capitania feka 
nesse mesmo anno, conseguiu expcllir 
a condessa em lG2d. F/5sa lueta resultára 
de terem ccinfundido os territories dks

I

du is capitanias, a doada a jMartim Af- 
fonso 0 a doada a seu irmão Poro Lopes.

16d2—No tempo do dominio holl ;jidez 
gin Pernambuco, sahe na manhã d’este 
dia uma partida de ílnmengos do forte 
que OGcupavam na ponta da- Asseca e

que elles denoininavam AVaerdenbiirch. 
com 0 intento dodazer fachina na margem 
esquerda do rio Capiberibe. O capitão 
Luiz Barbealho, dos nossos, sahiu a em
baraçar-lhes 0 intento, conseguindo, 
depois íle algum tiroteio, fazer prisio
neiros a dois dos inimigos. Essa captura 
foi de bastante valor para os pernambu
canos. (jiie vieram a saber per elles que os 
seus prejiaravam uma grande ox-pediçao, 
cujo ponto objectivo ignoravam: mas 
poz essa revelação aos nossos de sobre
aviso. prevenindo-sc düsiío ao governador 
da Parahyba, para onde se desconfiava 
que se dirigia aquell-i expedição. Com 
effeito, in dias depois salrdi para- epe 
ponto uma esquadra hollandeza.

IGilG—O exercito de D. Luiz de Roxas 
e Borja. que a G partira da Laguna 
(Alagoas), a]U’oxima-se das fortificações 
que bs' hollandezes tinham em Peripúeira 
,(Vide a c'pliemeride do 12).

1610—A qsquadra hispano-portugueza. 
que 0 conde da Torro, governador geral 
do estado, aprestára na Bahia com des
tino agora a Pernambuco, onde domi
navam os hollandezes, desalojados 4'a- 
quella cidade, apparece, á vista de terra- 
entre Ttamaracá e Parahyba ; foi porern 
levada pelo vento que reinava, para 
além da costa de Pernambuco,

As atalai.is holiandezas avisam do seu 
appauociuiento ao principe Mauricio' de 
Nassau no Recife, e-este ordena a saliida 
iínmecliata da sua frota para ir-lhe ao 
encontro, embaraçar-lhe a communi- 
cação coin a t̂erra e o desembarqud 
de tropa.

ÎSÛ dia seguinte dá-se o çoinbato naval 
de Itainaraçá, um dos quatro empe
nhados neste i.ncz e anuo entre as forças 
navaes portuguesas e lioHancle/.as.

16P9—Carta regia determinando que. 
visto haver engenheiro no estado do 
Brazil, se abrisse uma aula de.íortifica- 
(>ão, cm que se admitti.ssem até très 
discipulps. .cora 0 vencimento diário de
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si fossem sol-50 réis, alóm do soldo, 
dados..

1721—Fallece o 22° governador do Per
nambuco, ^íanuel de Souza lavares, 
cujo governo começara a 23 de julko de 
17Í3. ’

Por sua morte pas.soii o b istão do 
mando ao mestre de campo (coronel) 
D. Francisco de Souza, que o conservou 
como interino até passal-o ao governa
dor offecclvo D. Jlanuel Rolim, 

i7;?g_B. -ManuelRolim de Moura, vi
gésimo terceiro governador de Pernam
buco, começa o exercício do seu cargo, 
""orno se ve.\;ificív de um registro manu- 
^crinto de cartas do governo geral da 
Bahia, existente na Bibliotheca Nacional. 
Este governador serviu até G de no
vembro* de 1727, eia que o rende Duarte 
Sudré, Pereira Tibau, cujo governo se 
prolongou por mais de 9 annos (\ide 
agosto 21- de 17371.

1801—Carta regia prohibindo os enter
ramentos dentro das egrejas' e capellas e 
ordenando aos governador; s das capi
tanias que se entendam com os bispos, 
para o fim de mandarem construir cemi
térios, onde se sepultem todos os mortos 
sem distineção de pessoa.

Não foi porém • possível executar-se 
nunca esta ordern; porque á população, 
costumada aver sepultarem-se os corpos 
nos templos, repugnou de tal modo con
i' rmar-se com essa idéa, que em certas 
localidades chegou até a levantar-se 
contra as auctoridades e se entregou a 
excessos funestos (diz Thébcrge na sua 
obra sobre o Ceará). Pi'ovaleceu pois 
ainda por largos aiinos tão perniciosa 
]u-atica, radicada no animo popular: 
não foi estranho a esta rcluctancia o 
acanhado das crenças religiosas que vi
goravam então. Só em 1850, como se 
p.abe e em reu logar direhios, foi esta 
medida, altam.epte hygienica, definitiva- 
mente adoptada.

1822—Os acoüfecimcntos do dia 9 ti
nham causado geral satisfação, excepto

nas tropas portuguozas. as quaes,-em 
numero de.2.000, sob o commando do ge
neral Joige de Avilez, sahiram dos quar.- 
teis e foram occupar o morro do Castello, 
para obrigarem o príncipe a deixar o 
Brazil, obedecendo ás ordens das cortes 
de Lisboa. No dia seguinte reuniu-se o 
povo arm.ado no campo de Santa Anna, 
e não só essa attitude popular como a 
faltad’agua no mencionado morro, fize
ram o general portuguez receiar-sc' de 
assumir a responsabilidade de um acto 
tão serio, passando-se para o outro 
lado da Bahia e estabelecendo o seu 
quartel na Praia Grande. Alli rece
beu Avilez intimação de D, Pedro para 
retirar-ss com as suas tropas para Por
tugal, intimação a que elle obedeceu, 
embarcando-se e partindo no dia 15 de 
feverçiro.

1827— Fallece o marquez da Praia- 
Grande, Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegro, .senador pela pvovincia de Matto 
Grosso, escolhido pelo 1° imperador a 
22 de janeiro de 1826, na primitiva or- 
ganisação do senado. O marquez, então 
visconde, tomou assento naquelja ca- 
iTlara a 4 de maio do mesmo anno, 
segundo o ]\lct/ppcí ficcroloijico SBttct— 
dores publicado no tomo XXIX da re
vista do Instituto Ilistorico, onde to'davia 
apparece errada a data da sua nomea- 
ção.

Montenegro fora governador das capi- 
tanias de 'Matto-Grosso‘ e de Pernam
buco no tempo colonial, e era desembar
gador da Relação do Rio de Janeiro,.

1828— Acção de Caballada kGuertá do 
liío da Prata). Uma força brazileira que 
sahira da praça da Colonia do Sacra
mento ás ordens do còronel Vasco An
tunes, é atacada pelo inimigo e o põe em 
fuga depois de um curto combate.

TsGO—Chegam a Sprgipe, procedentes 
das Alagoas, o imperador e a impera
triz, proseguindo na excursão que em- 
prehendiam desde o anno anterior (^'ide 
outubro 3] pelo norte do Impei'io.
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1870—Combate de Lomaruguá (Guerra 
do Paraguay), em que o general Camara 
derrota a columna do coronel Ignacio 
Genes, cahindo em nosso poder muito 
armamento e lõ l prisioneiros, entre os 
quaefe o proprio coronel inimigo.

187-1 — Inaugnra-se a bibliotheca dá 
Sociedade Brazileira de Beneflcencia em 
Campos, com 3,011 volumes, q>ie passam 
hoje (1881) de seis mil. Era então pre
sidente d’essa associação o sr. dr. Fran
cisco Portella, que soube por uma sabia 
administração eleval-a a um lisongeiro 
grau de prosjieridade, a que não attin- 
gira antes nem conservou depois.

E’ de justiça acre^centar-se que mui
tíssimo deveu então a sociedade ao seuí
secretario nessa época, o philantropo e 
incansável Sr. .losé Pinto Cambucá, di
gno auxiliar do Sr. Dr. Portella.

1880—Fallece na cidade de Francfort 
sobre 0 i\Ieno Eduardo vou Laemmert, 
nascido no Grão Ducado de Baden a 
10 de agosto de 18ÜG, socio da casa 
Eduardo & Henrique Laemmert. do Rio de 
Janeii'0. livreiros-impressores, cpie com
petem com 0 sr. B. L. Garnier em ser
viços prestados nessa especialidade ao 
Brazil (Y.'Innocencio da Silva).

JAXEIKO —12
1G33—O ,navio em que vinha da ilha 

da Madeira o capitão I'i'rancisco de Bit
tencourt e Sá com 70 homens da sua 
companhia, chega ao porto chammlo uos 
FitANCEZEs, tres léguas ao sul da barra 
das Alagoas, então Lagunas. Era a se
gunda companhia das mandadas levantar 
pelo governo da líespanha naquella ilha, 
com 0 fim de reforçar a falta de gente 
que .sentiam os nossos p ira oppor aos 
hollandezes. Dois dias antes dc chegar 
áquelle porto, urn cruzeiro hollandez de 
alto bordo dá caça á pequena embar
cação de Bittencourt, que comb co
rajosamente 0 inimigo, mas fugindo 
senq,re,e consegue esc.ipar-lhe, tendo-se 
damnifleado tanto o seu navio, que ao

chegar ao porto alundou-se, batendo em 
um banco: salvaram-se comtudo a gente 
e algumas munições, que chegaram très 
Inezes depois, ao Arraial do Bom Jesus, 
centro de operações dos nossos em Per
nambuco. Tinha perdido 8 homens, além 
de 17 feridos no combate acim.i men
cionado.

163G—Ia 0 exercito de D. Luiz de 
Roxas y Borja em sua marcha sobre 
Porto Cálvo, occupado pelos hollandezes. 
Os mantimentos eram conduzidos ás 
costas, por não permittir o capiinho que 
fOssem levados de outro modo : urm 
índio dos que faziam esse serviço pedira 
permissão para ir a um roçado, e de
mora-se; manda o general fazer alto e 
gsperar pçr elle, ,quo aiienas chega e é 
arcabusado!

E’ 0 primeiro castigo d’e te genero que 
se dá no exercito desde o começo da 
jucta e por sua demasiada severidade 
espantou a todos.

Continuou o exercito a sua marcha. 
Cinco léguas antes do termo a que se 
destinava sabe o general que o inifnigo, 
e com elle o coronel Segismundo, havia 
abandonado durante a noite Porto Calvo, 
retirando-se para a Barra Grande, onde 
estavam os navios do, sua esquadra. 
Antes de partirem acenderam os hoilan- 
dezes fogueiras em diífercntes pontos, 
para que suppuzessem os nossos que ainda 
alli acampavam.

1G37 — O capitão Martim Soan\s Mo
reno, que occuí>ava o posto do lio Una. 
manda o seu ajudante José Castanho 
com oitenta soldados e cincoenta indios  ̂
até Rio BMrmoso, a indagar do que se 
pa.ssava no campo inimigo. Encontiam 
elles num engenho, que ))Or alli h.via. 
cincoepta soldados ilamcngos e trinta 
Índios seus alliados e travam com elles 
uma renhida peleja, da cçiial resultou a 
morte de vinte e dous dos conir irios, 
salvando-se os mais, sem que se tivesse 
podido fazer nenhum iirisioueiro, ihn 

' principal que levavam ô  nossosem vista.
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IGIO — Cojnbate naval de Itamaracà. 
Ataca a frota holiaiuleza a nossa al'ina- 
(la. que so iiïivia um t.nfo dispersado e 
que er.contra entre a ilha de Itamaracû 
e GoÂ anna ás 3 horas da tarde. O almi
rante hodandez 3V. Cornelissen Loos, 
como fizera o rnallogrado Pater contra 
Oqnendo. vai em busca da alfniranta do 
conde da Torre, e coin ella e niiiis qua
tro galeões peleja durante très horas ; 
tendo porém tido uma insignificante 
p' r̂da de combatentes, tem a infelicidade 
de ser do nu;nero dos mortos. O navio 
Alhhnaar al'unda-se, por causa das ava
rias que recebera. Da nossa parte pouco 
se sotVieu.

« Esta primeira acção, que cessou pela 
noite, teve Iog a* um pouco ao norte da 
ilha de Itamaracá. defronte da Ponta de 
Pedi'as, paragem mais orientai de todo o 
D.azil (Visconde de Porto 'Seguro, IIú- 
toria das lutas coni os hollandcses'. >>

lüüO — A c .mara da cidade de Belém, 
capital do Pará, convida a camara da 
cidade de S. Luiz. capital do Maranhão 
e residenciã do governador do, estado do 
Maranhão c Grao Pará, a unirem-se e 
tornarem communs os interesses ,de 
ambas as capitanias, esíabelccendo-se 
para esse lim enti'c as duas camaras 
um:i corresponílenci.a eiustolar assidua 
des.inada a pedir e obter dos poderes 
do Estado as providencias exigidas pelo 
bom estar dos moradores de cada uma 
d’eilas. A camara lio Maiuin.Vio acceile 
ao corivite.

IGdi—O g,)vernador do estado do Ma- 
'■.mhão e Gráo Pará, Uuy V.iz de Siqueira, 
parte por terim de Belém para o ddá- 
ranháo, depois de uma estada de quatro 
mezes iio IMrá. providenci;indo acerca 
dn pui iica administração c dando plauus 
para u guerra que s'c ia fazer aos indi( s 
do rio Lfubú. pelo assassinato por elles 
praticado na i>essoa do s irgcnto-mór 
Antonit> Arnaud '̂illeh ,̂ que fora alli 
commandar uma escoha encarregada de 
acautelai' a missão d'aquelle rio. -Uma

das medidas tomadas pelo governador 
foi a mudança da povoação do Gurupy 
para o Cahete. no sitio em que está 
hojõ 0 Vimioso, mudança etfectuada em 
fins d’este mez.

1707—Assume o capitão general Cliris- 
tovão (ia Costa F,\'irc. senhor de P.uicas. 
0 governo do estado do iMaranlião: é o 
22“ na ord in chronologica e recebe o 
governo^ das mãos de D. Manuel Rolim 
de Moui'a.

1733—Alvará regio declarando qnc se 
approva a deliberação tomada no governy 
geral do esiado  ̂ do Brazil de alistar sem 
distiricção de c >r os brancos e pardos 
nos corpos de infantaria dc ordenanças,

. supprimidos os corpos separados que 
havia de pardos, dos quaes confia Sua 
ãíagestadc que, a conta d’oste favor, o 
sirvam com o mesmo zelo è fidelidade 
q i i e  os brancos, contipuundo porém a 
subsistir as co.mpanhias avulsas dôs 
negros.

1S09 — Tomada da Guayana franceza 
pelas tropas portnguezas sob o com. 
inándo do brigadeiro Manuel Marques 
u’Elvas Portugal, e capitulaçao do gq- 
vernador franccz do Cayenaa 3̂ ictor 
Ilugucs, assignada no sitio denominado 
Borda [Y. agosto 23 dc iBli).

Com a capitulação de Cayenua fica cm 
pofjer dos pi,rtuguezes tO'.Li a Guyanna 
fra.iceza. Govemou^a até iic\vem'.)ro ile 
l8 i: João' S(.'ve:iano Maciel da Cosia, 
([úe dciiois foi marquez de Queiu i e se
nador do Imp.erio.

Diarto Mercantil, ou Novo 
Jornal do Commercio, d’eéta data, follia 
da capital do Império, redigida pxn-Eva- 
risto Fcneira da Veiga, lò-sc o se
guinte;  ̂ _

cc As luzes se vão propagando (aup'" 
damente por iodo o Brazil. graças ao 
benefjco influxo de uma Co istituição 
libérai: A , v i l l a  de Caninos possue bojo 
um periodico. o Carreio Campista, cs. 
cripto no sentido oaòional, c que appa- 
rccerá duais vezes por semana. Vimos o



1° n. d'esta folha, que contera alguns 
artigos mui 1 em oscriptns.»

De então até hoie(lSSl) quantos jornaes 
não tera tido Campos! Actualmente se 
publicav{n naqnella localidade não menos 
de 3, a saber: o Monitor Varnpista, 
decano d’elles e o 3’ em antiguidade dos 
que existem no Brazil, o Diário Popular 
e a Gaseta do CommercAo.

Longe iriamos si fossemos a enumerar 
todos os que já desappareceram da scena 
jornalisHca de Campos nestes últimos 
tempos; bastemos mencionar os mais im
portantes d’elles a Regeneração, redi
gida pelo dr. Eduardo Manuel Francisco 
(]a Silva ; a Alvorada Campista, re- 
di'gida pelo dr. Miguel Antonio He
redia de Sá. que passou depois a redigir 
a Gazeta.de Campos', o Diário de Cam- 
pos, orgão \do partido conservador: o 
Independente, de que era redactor Pru- 
dencio Joiqaim de Bessa, que redigira 
antes muitos outros jornaes e enrre elles 
a Ordem; o Çommerc.io de Campos, 
S. Fiãelis e João da Barra, redigido 
pelo sr. dr. Domingos Maria Gonçalves 1 
0 Futuro, orgão do partido libera], re
digido princip dmente pelo sr. dr. Ma- 
nu,el Alodrigues Peixoto, e o Jornal da 
Provincia, de que era ultimamente re
dactor e proprietário o commendador 
GuilliermeKlerlí.ecuja publicação cessou 
cm novembi“o de 18S0.

Houve, porém, ale'm d’estes, sobretudo 
de ISMl a 1880, uma alluvião de pe
quenos jornaes. que tiveram uma vida 
ephemera e não deixai'am de .si reputação 
e memória que mereçim registrar'sé.

Si. como as Vespas de Alphonse Karr, 
zundussem na colmeia social sem toca
rem na vida particular, teriam com a 
sua .existência corrigido os co.stumes lo- 
cacs e elevado do nivel a moralidade pu
blica; mas a missão que desempenharam 
parece que não tinha tão elevado intuito; 
i]ior isso, depois de haverem agitado por 
^Igum tcnipo a mousciencia publica, sa- 
'isfazendo a paixões menos nobres, su

miram-se de vez, sê n que ninguém' lhes 
lamentasse a moide (\’ide a ephemeride 
de 1 de janeiro).

1876-r-Inauguração da estrada de ferro 
de .Santa Maria Magdalena ao porto da 
Concha (em Macahép seu ponto terminal.

•7AXEIR0 —13.
1561—Estabelece-so a povoação. depois 

villa, de Ttanhaen, sendo eleito juiz 
pedaneo Christovão Gonçalves. Em abri) 
do me.smo anno Braz Eanes apresenta 
provisão do capitão-mdr Francisco de 
Moraes, nomeando-o alcaide da mesma 
povoação, já então villa de N-ossa Se
nhora da Conceição de Itanhaen.

A povoação fora começada por Chris
tovão Gonçalves e João Rodrigues Cas
telhanos, naturaes de Portugal, em 1549.

111 nas suas visinhanças. no dizer de 
viajantes competentes, uma mina de 
mármore branco.

1640—Batalh i naval <lo Cabo Branco 
entre a avmada hispano-portugueza de 
1). Fernando de Mascarenhas, conde da 
Torre, governador geral>do Biaizil, e a 
frota hollandeza. que na vespera haviam 
combatido em Itamaracá. dando então 
em resultado a morte do almirante 
batavo Cornelissen.

Na manhã da presente data arvora o 
pavilhão da llollanda h vice-almirante 
Jacob Ilnyghens. o qual, observando que 
a nossa esquadra evitava o combate, 
para cila se dirige e oncontra-a ás 10 
horas da maniiã,' entre Goyanna c o 
Cabo Branco. Trava-se uma acção niais 
renhida que a antecedenie. que dura até 
á noite.' Uma das naus inimigos, a 
Geele Son, soísobra. aíbgando-se o seu 
commandante e 14 soldados.

Ainda d'esta'vez por nenhum dos dois 
lados se decide a victoria. '

1646 — Os horoicos chefes dos insur
gentes pernambucanos. João Fernandes 
Vieira c André Andai de Negreiros. 
cliegam ao Akr.mal novo do Boai Jest:s. 
de volta da excursão, que tinham feito a

II
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N;r/ar'otli do Cabo, tcojdo deixado oo 
gOvci-iio do Arraial e do exercito, o sar- 
geiito-mor M irtim Soares Sloreno. Sa
bendo da ausência doscheics.suppnzeram 
os bollandezes achar os .nossos desap- 
porcebidos, contando, que não haveria 
no nosso acampamento a mesma vigi- 
lancia que dantes. Tentaram uma sor- 
preza. As scntinelbas avançadas da f.s  ̂
T.vNciÀ de Henrique Dias deram. porém, 
signal da àpproximação do inimigo, e 
]ogo sahin este chefe a campo. Djpois 
de uma renhida escaramuça, em que 
qomou tambem parte um reforço man- 
dado por Moreno, tornaram os. hollan- 
dezes a voltar para a cidade, sem nada 
haverem conseguido. Foi a noticia d’esse 
feito 0 que obrigou os dois chefes. Vieira 
c André Vidal, a voltarem mais depressa. 
Tinham ido a Naza.)'eth com o fim de 
recelierem munições .e gentCj que espe
ravam, e um barco que Vieira mandara 
.'i Bahia com um car.egamento de as
sacar,com cujo importe sedeviacomprar 
roupas para os seus so’dados, C[ue já 
sentiam grande falta d’ellas. ,

17;í,{.-^Lçí proliibiiido, sob pena de niU- 
lidade e conflseo. o exercerem o com- 
mercio pessoas constituídas em auctori- 
dade. taes como governadores, capitães 
mores, oíliciaes de justiça, fazenda e 
guerra e de capitães para cima, não 
coihpreuendidos todavig os de orde
nanças.

17Õ0 -T Tratado de limites das con- 
qnista.s de Portugal e llespanha, cele
brado ém ivLidrid, entre D. .João V c 
1). Fernando VI eassignadopelo visconde 
'J homaz da Silva Telles e D. Joseph de 
Garvajal y LrancaHer. O seu principal fi.m 
eraatrocade algnmaspovoacõesdo Para
guay pela colonia do Sucramentv. Nunca 
teve elfeito. por causa das, dilliculdades 
locaes, com que nà.o ?e. havia, contado 
na Europa.

« Comes Freire, encarregado da sua 
execução pela parte do sul. achou tantos 
obstáculos no odio que o.s Índios çonsa.

gravam aos portuguezos c hespaniiócs, 
l)or instigação dos jesuitas. que foi mis-/ 
ter aimar contra elles exércitos parí̂  os. 
abater -e subjugar (A. e Lima.) »

José Basilio da Cqma immort.ilisou no 
seu poema IJrxcguay essa guerra,movi
da pelos jesuítasá demarcação delimites 
que esse tratado ordenava.

Para cumprimento d’este- tratado no
meara Portugal a Gomes Freire, que 
todavia conservaria o governo das capi
tanias, que administrava, de Alinas e 
Rio de Janeiro e suas, dependencias, e a 
llespanha nomeára o marquez de Vai de 
Liries. Assentam ambos estes conimis- 
sarios. a D de outubro de 1732, em Cas- 
ÜlliQS Grandes, logar aprazado para as 

'pidmeiras conferencias, o primeiro marco 
dç mármore com as cojnpetentes ins- 
cripçoes e arniis (ãTde 1 de setemíjro 
de 1752).

A este tratado esta. ligado o nome do 
grande santista Alexandre de Gusmão, 
que foi 0 seu verdadeiro auctor,

17.39 — Por accordão c conselho do 
rei D. José I, e deferindo á supplica do 
juiz do,povo e da casa dos Vinte e qúa- 
tro, são declarados poregrino.s, vagabun
dos e desnaturalisados 0 duque de Aveiro 
(José Mascarcnlias;, os maVquezes de 
Tavora (Francisco de Assis, Leonor Tho- 
masia,Luiz Bernardo) e o condede .-Vthou. 
guia e seus fâmulos, auctpres e cúm
plices do attent.idp de 3 para 4 de se
tembro de 1758' contra h vida do rei.
A sentença, dada pela Jiuila da incon
fidência, foi executada 1 go em Be’.dm, 
sondo degolada a mai'queza o uuanto ao 
duque e marque/.es. depois de llies que
brarem as c.uias dos braços, as permus 
e peitos com u.ma grossa massa de ferro, 
foram garrpteados-e seus corpos e ò da 
marqueza queimados. /

Houve outros condemnadps, menores 
em ca'egoria, que soflVeraiu apenas o ; 
garrote e o guarda-roupa do duque foi 
simplesmente queimado vivo...

(.) conde de AlUpuguia, Luiz,Pedro Pç-
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I’pgrino de C;irvalho Menozes e Atliayde, 
tinlia sido governador geral da Bahia e 
vice-rci do Brazil, de Id de dezembro 
de 17-19 (Vido essa data) até 7 dc agosto 
de 1754. c aqui fizera urna boa atlmi- 
nistraeao.'

1775 — 0 coronel Pedro Antonio da 
Gama e Freitas governa interinamente 
a capitania de Minas-Gcraes desde a 
pre.sonte data até 29 de maio de 1775 
(Vide a ephemeride de IG de julixo de 1 /GS 
in fine).

1811 — Toma pos e da sua prelazia 
D. Anto.nio Rodrigues de Aguiar, bispo 
titular de Azoto, prelado de Goyaz (\ ide 
a ephaynei'idti de 29 de setemljro de lS16)y

1325—Morre fuzilado em Pernambuco, 
atado a um poste da forca, por não haver 
carra.sco. que se prestasse a enforoal-o, 
0 réu j politico frei'Joaquim do Amor 
Divino Rebello Caneca, uma das victimas 
da revolução pernambúc.ma da Confeãe- 
ração do Equador.

A certidão da sua execução, curioso 
documento historico. é do teor seguinte:

« Certifico que o réu Fr. Joaquim do 
Amor Divino Caneca foi conduzido ao 
^ogar da forca das Cinco Pontas, e ahi 
])elas 9 horas da manhã, padeceu morte 
natural em cumprimento da sentenç. i da 
commissão militar, que o ju'gou. depois 
de sor des .utorado das ordens na igreja 
do Terço, na feinua dos Sagrados Cânones.; 
sendo atado a uma das iiastcs da forca, 
foi fuzilado de ordem do exccllentissimo 
general e m lis membros dâ  di‘a com
missão, visto não poder ser enforcado 
peUi desol)ediencia dos carrascos, do qne 
tudo dou fé, sendo este acto presidido 
peloTcreador mais velho do senado desta 
cidade, o Dr. Antonio José Alves Fer
reira. arvorado em juiz de íora. Recife 
de Pernambuco, 13 de janeiro de 1825.— 
O escrivão do crime da Relação, Miguel 

tArchanjo Posthumo do Nascimento. »
LSĵ l—Iiistalla-se o tribunal do com- 

mercio da cidade da Bahia.
1SG8—Pela retirada do general Mitre,

assume o marquez de Caxias o com
mando dos exercitos alliados (Guerra do 
Paraguag).

187P_0 visconde de SantaTliereza, Po- 
lydoro da Fonseca Quintanilha Jordão, 
tenente-general do exercito, fallcce no 
Rio de Janeiro, após longa e gloriosa 
carreira militar, iucluida a parte que to- 
mára na campanhado Paraguay. Exercia 
ultimamente o cargo de commandante 
da escola militar da Praia Vermelha no' 
Rio de Janeiro e de conselheiro dc guerra.

Rigido e inílqxivel no cumprimento dos 
seus deveres como militar, foi^sempre o 
general Polydoro espelho vivo do oílicial 
brioso e disciplinadol

Nascera n’esta côrte a 2 de novembro
dc 1800.

Os seus restos mortaes foram sepul
tados na tarde de IG, no cemiterio de 
S. João Baptista daLagòa, freguezia de 
sua residência.

.JANEIRO —14

1G25—A esquadra hespanhola que, de 
aecordo com a portugueza, vinha acudir
a Bahia, assenhoreada ..pelos hollandeze.«,
só na presente data é que larga de Cadix. 
A. portugueza partira a 22 de novembro 
do anuo anterior, a 20 de dezembro che- 

.gára á ilha de Santiago, archipelago de 
Cabo-Verde, e alli esperara pela hespa
nhola, que só a 4 de fevereiro d’este anno 
(F. essa data) é que chega ao mesmo 
ponto, a liin de partirem encorporadas 
para o Brazil.

Compunha-se a armada de Castella de 
IG vasos dc guerra, dos quaes 11 'da cha
mada armada do Oceano. 5 da do Es- 
írcíío,4da dè Biscaya, Qda&Quatro Villas 
e 4de Nápoles, sem contar os transportes.

Na sua totalidade a gente ae guerra, 
que« nas duas armadas vinha, consistia 
em 12.563 homens, dos quacs uns 4,00q 
conespondiam ao contingente pbrtu- 
gtiez.

A hespanhola, dc que ora tratamos,
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estiiva. sob as.orclons do almirante D. Joao 
P'ajardo dc Guevara, 1° substituto de 
D. Fradique de Toledo no commando ge
ral de toda a armada.

1G30—Em dezembro anterior saldra do 
Recife uma pequena expedição mandada 
por Mathias de AU)uquerque á ilha de 
Fernando de Noronha, que se soube estar 
oceupada pelos hollandezes: comman- 
dava os expedicionários o capitão Ruy 
Calaza Borgçs. tendo por immediate o 
capitão Pedro Teixeira Franco.

Conforme as ordei>s que levavam, abor
daram a ilha pela parte de L S., em cjue 
ella forma um.i pequena enseada, e d’ahi 
partiram á noite e a pd para o lado do 
porto principal, onde só encontraram 
fundeada uma embarcação. Armaram- 
lhe uma emboscada e quando do navio 
vieram á terra fazer aguada, cahem os 
nossos sobre elles, que eram onze, ma
tam-lhes quatro e capturam os mais. 
dando liberdade a sete prisioneiros por- 
tuguezes, que elies empregavam no ser
viço de marinhagem.

Tentaram ainda incendiar o navio ini
migo, que no dia seguinte se fez de vela.

Tiatou então a nossa gente de des
truir tudo 0 que elles haviam feito na 
ilha, a saber: uma bateria para oito pe
ças, que ainda não tinha, e quatro 
povoações, duas em que se recolhiam 
quando estavam em terra e duas de ne
gros, que tinham capturado em um barco 
de Angola c que já haviam plantado 
muita mandioca: havia também grande 
plantação de legumes e fumo,
. Na presente data estava esta expedi
ção de volta ao Recife.

1635—-Chega a Goyanna a expedição 
hollandeza de que era commandante o 
coronel Arcizewsld e conselheiro politico 
Stachouwer. que havia sahido dois dias 
antes da Parahybã.

Assim que o general ])ernainbucano 
Mathias de AlbuqueT'que (que desde 18 
de outubro de 1629 governava a capita
nia de Pernambuco) soube da chegada

dos inimig'os. enviou a tropa que poude 
retirar do quartel do Cabo de Santo 
Agostinho, para lhes embaraçar a mar
cha. o que iião se chegou a conseguir por 
ser numerosa a força hollandeza. mas 
fizeram-lhe perder não pouca gente, e 
Prejudicaram a expedição no mais que 
puderam, embaraçando os indios de se 
lhe reunir, incendiando os cannaviacs e 
arrançamlo as plantações, que podiam 
ser-lhes proveitosas.

16-10—Batalha naval da Parahyba. 
Continuando o* vento a impellir para 

0 norte as duas armadas combatentes, 
quo. cómo vimos, já tinham travado pe
leja junto á i.ha de Itamaracá no dia 12 
e na altura do Cabo Branco no dia 13. 
encontram-se de novo diante da bahia da | 
Traição, a duas milhas de distancia do .• 
forte do Cabedelo na Parahyba. tão perto 
portanto de terra.que os habitantes pre
senciaram a peleja, mais encarniçada que 
a dos dias anteriores, ))Osto que ainda 
ficasse indecisa a victoria. A almiranta 
hollandeza começára por pôr-se entre as 
a-lmirgntas de Castella e de Portugal, que 
ĥe fizeram vivíssimo fogo. do qual só 

lhe resultou estragos á mastreação e ve- 
lame.

O mais importante d’esta acção é re
ferido pelo auctor da JUstorici ãcis li{tcis 
com os hollandezes do modo seguinte :,

cc Entretanto a nau Swaen do vicc- 
almirante hollandez Aldcriksen, vendo-se 
desmastreada, teve que lançar ferro. 
Accommeteram-a logo vários de nossos 
navios, quatro dòs quaes conseguiram 
dar-lhe abordagem, e dentro d’ella se 
achavam duzentos ou tresentos dos nos- 
sos ; quando o chefe inimigo se lembrou 
de mandar picar as amarras para es
correr com as aguas e dar a costa.

cc A pencas o notaram os catacantes. .se 
foram desatracando. Só nao fez outro 
tanto Antonio da Cunha de Audrada. do 
soccorro das Ilhas e commandante da 
nau Chagas, de 21 canhõós ; pois não ha
vendo notado que a Sicaen já havia eq-
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calhado, encalhou tamhem e veiu a ser 
levado prisioneiro para terra com 200 
homens, incluindo quatro frades e qua- 
tra olliciaes. Na Cheujas eimontraram os 
inimigos bastantes valores.»

Andrada, enviado prisioneiro parallol- 
landa, foi (em agosto d’este mesmo armo) 
solto sob a condição dc não tornar para 
Portugal nem para a ilespanlia.

177-1—Combato de Tabatingaliy, perto 
f]0 Kio Pardo (Pão Grande do bul), ent)'e 
Pv,aphael Pinto ílandeira, com cerca de 
200 homens, eo genei^al hespauhol Vertiz 
com 1,900 liomens.

Rctiravam-se os nossos, mas tendo-se 
adiantado a perseguil-os-4!)0 coi'rentinos, 
volta rapidamente Pinto Bandeira e os 
põe em completa fuga, matando-lhes 4 
üíllciaes e 14 soldados,

Bepois d’esta façanha seguiu o valente 
cabo rio-grandense para o Rio Pardo.

177,5 — Lè-se o seguinte topico nas 
instrucções dadas a Martim Lopes Lobo 
de Saldanha para governar a capitania 
de S. Paulo e crear nella corpos regu
lares :

« § 19. E para outros postos, isto é, de 
capitães, tenentes e alferes, nomeará su
jeitos que lhe pareçam mais idoneos e 
capazes dos referidos postos, preferindo 
sempre em iguaes circnmstancias os pau
listas aos que não o forem. »

1784—Morre em Olinda D. Thomaz da 
Encarnação, 10° bispo d‘essa diocese 
(V. setembro 8 de 1774).

1809—Entra .solem nem ente na praça 
conquistada de Cayenna a coluinna bra- 
zileira commandada pelo tenente-coronel 
iUanuel Marques d’EIvas Portugal, sendo 
alli arvorado o paviDião nacional, que 
era então o portuguez, com uma salva 
de 21 tiros (Tide a ephemeride de 12).

1823—Decreto sobre a condição dos 
portuguezcs,que vierem residir no Brazil.

1828—Combate naval,na altura de San
tos. entre a corveta brazileira Maria 
Isabel  ̂ cominandafla pelo capitão de mar 
e guerra J. I. Maia, e o brigue argentino

]>!ifjer, que cruzava nas aguas do Erázi|.
1861—E’ apresentado bispo do Mara

nhão D. fi’ci Luiz da Conceição Saraiva, 
na vaga deixada pela exaltação do bispo 
d’essa diocese D. Manuel Joaquim da 
Silved-a. depois conde de S. Salvador, aô  
arcebis; ado da Bania.

D. frei Luiz Saraiv^^lõ-" bispo do 
MaranJiüo, da ordem dos'benoüi/ftinos, 
natâiral da pjrovincia da Bahia, era pela 
segunda vez ubbade da sua religião no 
mosteiro do Rio de Janeiro, quando foi 
nesta d ita chamado pelo ac;ual impe
rador ao episcopado, tendo apenas 37 
annos de edade.Confirmado pelo pontifico 
Pio IX /em 23 de julho do mesmo ,anno 
de 1861,sagrado a 20 de outubro uo mos
teiro de S. Bento d l córte por monse
nhor Mariauno Falcinoli Antoniacci, 
arcebispo de Athenas, internuncio c le
gado aposíolico no Brazil, chegou á sua 
diocese a l l  de março do anuo seguinte, 
mas só fez a sua entrada pontificai 
nella a 21 d’esse mez, por se ter sujòi- 
tado á quarentena que a epidemia de 
(.holcra-morbus. que então -grassava no 
Rio de Janeiro, impunha aos que apdr- 
tavam á provincia do Maranhão. Este 
prelado, distincto por suas lettras e vir
tudes, de um tvato ameno e sympaíhico, 
falleceu na cidade da Bahia a 26 de 
de abril de 1876. Era irmão do sr. con
selheiro José Antonio Saraiva, senador 
dd Império e actual presidente do efon- 
selbo.

O bispo nascera a 24 de setembro de 
1823, nafreguezia do Bom Jardim, termo 
de Santo Amaro. Jaz no rnosteii'o da sua 
ordem ua Bahia. "

Para completar a noticia, que damos 
aqui. d'estc illusti’e prelado 'lêam-se os 
números do Globo de 21 de maio de 1875 
c de 13 dc egual mez do anno seguinte.

1873—Inaugui'a-se a linha telegi’a- 
phica de Itabapoana a S, Francisco de 
Paula, municipio de S. João da Barra, 
provincia do Rio de Janeiro, ua extensão 
de 23.50 k.

í
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— Installa-se na capital do Espirito 
Santo 0 Lyceu União e Vi ogresso.cvc?n\.o 
e muntido pela loja ma'çonica do Hiesino 
nome. Por essa occasicào o presidente da 
província entrega a très escravos as 
cartas cm que a maçonaria victorieuse 
lhes concede a liberdade.

ISSO—Fallece em Cuyabá, capital de 
• Matto-Grosso, o benemerito cidadão Au
gusto Leverger, barão de Melgaço. Nas
cido em França a 30 de janeiro de LSOí, 
adoptára o Brazil por patria ; servira 
dôsdea independencia na marinha brazi- 

, Icira e exercera por diversas vezes os 
cargos.de presidente e commandante das 
armas da província de Matío-Gross«, em 
que residira, além de outras incumbên
cias importantes, que desempenhara ca
balmente como engenheiro.

Lèa-se o que a sea respeito escreveu o 
Liberal (Xq Cuyabá e foi reproduzido no 
Jornal do Cômmercio (Rio de Janeiro) 
de 25 de fevereiro de 1880.

.JANEIRO—15
1617 — Estabelece-se o papel-moeda, 

Para correr no Brazil de um para oatro 
anno, em consequência das prestaçOe.s 
^eitas pelas differentes capitanias para 
0 dote da infanta D. Cafharina, casada 
com 0 rei Carlos de Inglaterra.

1636 —̂ Emquanto o general D. Luiz 
de Rojas y Borja marcha com o seu 
exercito na direcção de Porto Calvo, o 
capitãoRebello, a quem os inimigos ilJu- 
diram escapando-se para a Barra Grande, 
corre ainda no encalço d’elles e alcança 
uma companhia de cavallaria, da qual 
rnatou vinte e oito soldados, fugindo-lhe 
qS mais, que andavam por quarenta. ,

A’ tarde chega o exercito, que occupa 
a praça abandonada, onde encontra muita 
munição e abastecimento.t

1613—Parte do porto do Recife, com 
destino á.conquista do Chile, uma esqua
drilha hollandeza composta de quatro 
navios grandes e um hiate, sob o com
mando do almirante Hendrik Brouwer.

1617 — O povo de S. Paulo resolve 
trancar o caminho para o mar, por 
cans i dos vexames que dizia estar sof- 
frendo dos jesuitas e do vigário P ’dro 
Homem de Albernaz, que lhes inter
ceptavam as queixas e reclamações, para 
que não chegassem aos pes do tiirono.

E’ também d’este anno e mez a carta 
que a camaia e os homens bons da 
mesma villa dirigiram áquelle prelado. 
Cm resposta á excommuniião que havia 
elle lançado aos moradores da viUa. 
Está assignad.i por mais de 50 mora
dores da villa de S. Paulo, e são nel!^ 
feit is ao prelado formidáveis aceusaçoes.

O major Azevedo Marques trnnscrcve-a  ̂
nos seus Apontamentos históricas e ter-'̂ /,̂  
mina: « Esta representação tem no fim ' 
a nota de—Sem effeilo [Archico da ca- 
mara de S. Taulo, eíc).»

1661—0 senado da camara da cidade 
de Belém, capital do Grão Pará, dirige 
um memorial ao padre Antonio Vieir.i, ‘ 
superior e visitador geral das missões do 
^stado do Maranhão, moshrando a pe- 
i^uria e miséria do povo por falta de 
braços, devida á interferencia dos je
suitas no governo temporal das missões 
Q ao moropolio que faziam dos indios 
para o seu serviço particular e o da 
Companhia, concluindo a municipalidade 
por pedir-lhe que provesse de remedib 
taes males e por preannunciar-lhe â  
.calamidades de que estava, ameaçada a 
cidade [Vide a ephemeriãe qioe sò segue) .

1670—Francisco Dias Deiró e Antonio 
Rodrigues, procuradores do povo do 
Maranhão, representam ao respectivo 
senado da camaraf, expondo a miséria em 
que cahira aquelle povo, proveniente da 
falta e carestia,̂  dos escravos indios, que 
se vendiam a sessenta, setenta e oitenta 
mil réis, negocio este monopolisado por 
homens poderosos, que abusavam dos 
seus cargos ou riqueza.

Conclue-se do memorial de 1661 e da 
presente representação se deduz que no 
estado do Maranhão e Grão-Pará a paixão
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dominanfe nos coloncs era a cscra\'id:io
misevo g-ntio. explorada pela ga- 

nantia immoral dos poderosas por íor- 
tuiia e ]'pr anctoridade, inferessadamente 
combatida pcdos regulares de Jesus, qus 
nos indigenas jireparavam elementos de 
íbrça para o sen poder .temporal, como 
pouco menos de um seculo depois, em 
l750 (Vide, a ophcjneride de-l8), dei
xaram patent},', serv.ndo-se d’e les para 
impedir a execução do tratado de Ma
drid.

« Mas para o misero gentio o jesui;a 
com toda a sua ambição er i mil vezes 
prercrivel ao coiono 0 aos ebamados 
administradi.’res no estado Maranhão.

« O escravo africano facilitou a eman
cipação do indio escravo.

« Agora impõe-se questão e problemas 
semelhantes e já,em imincipio.de resolu
ção, que só se dilliculta, jiorque não ha 
Qulro eicravo pari supprir o africano 
{() Conservador, de C ntagallo). »

17S1—Morre com mais do C2 annos de 
cd ide a r dnlia D. Marianna Yicfcoi'ia,

I viuva de I). José I.
 ̂ Manda-se por essa razão deitar lueto 

de seis mezes, metade ]>ezado e metade 
alliviado. sob pena de pagar se a multa 
de 2f; por pessoa.

ItíiO—Fallpce o poeta brazileiro Bar- 
tholomeu Antonio Cordovil. cujas nume
rosas composições poéticas se perderam 
pela inór par(e, restando-nos apenas as 
que publicou fio seu P a h n a s o , hoje raro, 
0 conogo J muario da Cualia Birbosa. 
O visconde de Porto Seguro, no seu Flo
rilégio. 0 dá .vaganrente como nascido na 
caiiitania de Goyaz.

1827— 0 imperador D. Pedro I re
gressa da provincià do Rio Grande do 
Sul, onde tencionava ];ôr-se á frente do 
exercito brazileiro ,na campanha cispla- 
tina, c chega á cidade do Rio de Janeiim. 
33 tli 's depois do fallecimeuto daP im- 
peratiiz, sua esposa.

1828— Os bri.gucs Maranhão p Caboclo 
e 0 briguc-escuna Constança oiirigam o

almirante ar,geníino Brown. que tentiva 
sahir do Bueuos-Ayres, a ]'ecollicr-se 
áquelie |)Orto.

lBl(i_}-’allece o sci ador por Pernam
buco José Carlos IMayjunk dq Silva Ecrrao, 
escolhido a 22 de janeiro d ' 182G è que 
tomára, assento no senado a 1 de maio 
do mesmo anno. com muitos outros 
senadores nomeados no nièsmo tempo.

]oyO—Fallece na Bahia o senador por 
aquella provincià I\Ianuel Ignucio da 
Cunha Menezes, visconde do Rio  ̂er- 
melho, cscolliiilo pelo primeiro impe
rador a 3 de novembro de 1827 c que 
tom:ira assento a 4 de maio de 1829.

0 Almanak Laemmert para 1851 e o 
Mappa necronologico dos senadores pu
blicado na revista do Instituto líistorico 
0 dão*falleçido a 16.

]cqO_Eallece na cidade do Rio de 
Janeiro o conego dr. Joaquim Caetano 
Fernindes Ihnheiro, nascido na mesma 
cidade a 17 de junho de 1325. Prestou 
valiosos serviços ás lettras patrias e ao 
macisterio superior, publicando m.uitas 
obras, didaticas e históricas. Era 1" se
cretario do Instituto líistorico e Geogra- 
])hico do Brazil e lente de rhetorica do 
collcgio de Pedro 11. Leccionára por 
alguns annos rhetorica, ppetica c his
toria no seminário de 9. José da córte 
no auspicioso reitorado de monsenhor 
Manuel Joaquim da Silveira,depois bispo 
do Maranhão e mais tarde arcebispo da 
Bahia.

Sucmmbe á uma congestão de fígado, 
terminada por hypersecreção de bilis. ,

.lANEIRO —16

1560—Men de Sá parte de S. Salvador, 
com Bartholomen de Vascdncellos, na 
armada que aprõsiára, epi demanda do 
Rio de Janeiro.

O nuctor das Falas celebres e factos 
notareis da Historia do Brasil dá a 
partida dV.-i i expedição como elTeçtuada 
na jiresehte data. quando achamos al- 
gui'es que o embarque do goveimador se
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fizera no dia 10 [Y ide essa data), o qiio 
leva a suppor-se que Men de Sá em- 
Ijarcára a 10. mas so partira cia Bahia 
a IG (Vide novembro 30 de 1559).

1G3G—Quando D. Luiz de Rojas y Borja, 
que marchava com o seu exercito para 
Porto Calvo, sóube que o inimigo estava 
na Barra Grande, encaminhou-se logo 
para alli, deixando em dilferentes pontos 
algumas companhias e na povoação* de 
Porto Calvo, para guardar as munições.

Teve, pore'm, noticia em caminho que o 
coronel Arcizewski deixára as suas forti
ficações da Peripueira para vir em au
xilio de Segismundo Schkoppc, quesup- 
punha ainda em Porto Calvo. D. Luiz 
volta á povoação, c. apezar de fatigado, 
^em como a sua infantaria, depois de 
disposições prévias, sahe a atacar o ge
neral hollandez (polaco de nação era 
elle), levando comsigo uns oitocentos 
homens, além do troçò do capitão-mór 
D. Antonio Fj l̂ippe Camarão, deixando 
na povoação o seu tenente-general 
Manuel Dias de Andrada (Vide as ephs- 
merides. de 17, 13 e 19).

1Ö13—Teiido recebido reforços no dia 15, 
sahem de S.' Luiz do Maranhão os hollan- 
dezes ao mando do coronel Henderson, 
c atacam os sitiantes patriotas e tomam- 
lhes 0 posto do Carmo. Indo,, porém, 
acommettcr outra posição que estes 
occLípavam, são rcpellidos com grande 
perda.

Morre heroicamente neste combate o 
capitão-mdr Antonio Muniz Barreiros; 
succede-lhe no posto Antonio Teixeira 
de Mello,

IGlSr—Toma pela segunda vez posse 
do governo do Rio de Janeiro Salvador 
Corrêa do ,Sá c Benevides. Foi d’essa 
vez - o vigésimo primeiro governador e 
exerceu o cargo apenas quatro mezes 
menos quatro dias, até 12 de maio do 
mencionado anno de IGIS, em que tomou 
interinamente conta do governo Duarte 
Corrêa Vasqueanes.

1G51—Rendição do forte das Salinas ou

de Francisco do Rego, em Pernambuco, 
que estava em poder dos hollandezes. 
Este forte foi o primeiro que o general 
Barreto mandou atacar, depois de se 
resolverem os nossos a apossar-se do 
Recife, dominado pelos hollandezes.

1691—Morre na então villa da Ca- 
choeira.naBahia.D.frei Manuel da Resur- 
reição, 3° arcebispo do Brazil, que an
dava visitando asegrejas da parte sul da 
sua diocese. Foi sepultado na capella- 
mór do antigo seminário de Belém da 
Cachoeira (Vide 13 de maio de 1688).

1726—Carta régia encorporando a villa 
de Paraty á capitania do Rio áe Janeiro, 
a que ficou pertencendo; fazia parte da 
de S. Paulo.

1767 — O coronel Affonso Botelho de 
Sampaio e Souza depara com os padrões 
de pedra com as armas de Portugal, que 
Martira Affonso de Souza mandara lançar 
no pontal da barra de Cananéa a 12 de 

de 1531, Também o visconde 
os encontrou depois,

em 18iL

agosto 
de Porto Seguro

1822 — Do Brazil Ilistorico do sr, dr.
Z\Iello Moraes colhemos a seguinte noti-
ciíi.que julgamos dever consignar resu
midamente aqui.

O pi'imeiro barco de vapor que hoiive'í*2:̂ '̂tií.- 
no Bi-azil foi construido na cidade d 

.Bahia por ordem de Felisberto 
Caldeira iJrant Pontes, depois marquez 
de Barbacena, em 1819^iavegou por al
gum tempo ^ ra  a villa, hoje cidade da 
Cachoeira.

Em 1822 já havia no Rio de Ja
neiro uma barca movida a vapor, 
chamada Bragança; foi ella que con
duziu a Santos José Bonifacio e a de
putação que 0 acompanhava, da qual 
fazia parte o desembargador João Evan
gelista de Faria Souza Lobato. Chegaram 
ao seu destino a 16 d e  j a n e i r o  d’esso 
anno.

O decreto de 15 de novembro dc 1831 
supprimiu a despeza- ^  - que se fazia com
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ella e ordenou que fosse arrendada ou 
vendida.

0 primeiro engenho a vapor que exis
tiu no Brazil foi estabelecido na ilha de 
Itaparica (Vide a ephemeride de 3 de 
agosto de 1818). Pertenceu ao coronel 
Pedro Antonio Cardoso. Assistiram a 
inauguração d’esse engenho o conde dos 
Arcos e outras pessoas importantes da 
provincia.

— E’ nomeado pelo principe regente 
D. Pedro n(inistro do reino e dos he- 
gocios estrangeiros o dr. José Bonifacio 
de Andrada e Silva, que -desde então 
predomina nos consellios do principe.

Sobravam á revolução que rompia bra- 
zileiros de intelligencia esclarecida e ener 
gia de acção; faltavam-lhe, entretanto, 
nomes já famosos e de reputação indis
putável. José Bonifacio preenchia essas 
condições: era o homem da época. Im- 

, pellido pelas aspirações politicas de 
S. Paulo e já de si revolucionário, apro
veitou-se D. Pedro do immenso prestigio 
do paulista para levar avante a idéa, que 
desde o dia 9 pátenteára. rompendo ãber- 
tamente contra o dominio de Portugal, 
que as côrtes de Lisboa representavam. 
Faltava á sua direita o sabio de nomeada 
européa, cujo coração batesse ao impulso 
do patriotismo: as grandes revoluções 
sociaes tèm o privilegio da revelação 
dos homens do seu tamanho. A^histqria , 
de todos os povos o demonstra. Si a sua 
obra foi o que devia ser, pois collaJoorava 
com um principe, uma fórma definitiva 
de governo e a mais perfeita, em relação 
com as idéas do tempo, ou si o grande 
patriota a encarava como uma fôrma 
transitória entre o despotismo ferrenlio 
do passado e o ideal das sociedades fu
turas, que a geração actual representa, 
isto é,como 0 que se podia conseguir então, 
á semelhança de uma ponte solida que con
duzisse os povos de uma margem á outra, 
do bom para o melhor... as suas memó
rias particulares, si as houvesse, seriam 
o unico documento que nol-o revelaria,

completando á luz da historia modci na 
a sua individuâl.dado politica.

Temos visto dccusar-se o grande ho
mem po r ter collaborado na indepeirden- 
cia patria com o principe e, si bem que 
em favor dos povos, em favor também 
d’este, dando-nos a monVirchio, consti
tucional quando devia dar-nos a 
Uica. A ninguém, porém, é permittido ir 
adiante do seu tempo e é essa a sua 
maior desculpa.

1830—Pondo-se em execução • a lei do 
1* de outubro de 1828. que reformou o 
antigo sénado da camara, installa-se na 
presente data a primeira camara muni
cipal eleita por aquella lei, que elevava 
0 numero de vereadores a 9, servindo 
todos por quatro annos, e lhe. concedia 
extensas attribuições, cerceadas depois, 
pouco a pouco, pelo governo, na maxima 
parte das v̂ ezes por culpa da propria 
(.amara, por não ter sabido ella zelar os 
seus direitos, nem cumprir com muitos 
dos seus deveres.

Primitivamente o senado da camara se 
compunha de tres vereadores ê  de um 
procurador ; tinha também um escrivão, 
divmrsos oíliciaes e dous juizes almo- 
tacéis, que serviam tres mezes. O ju iz  de 
fóra era o seu presidente .

Os vereadores e alrnotacéis usavam de 
calç.ão e meias pretas, de collele preto c 
volta. Nos grandes actos públicos tra- 
j.ivam meias e collete branco e traziam 
cliapéu melo abado, com plumas brancas: 
levavam uma v-ara branca os vereadore.s 
e os alrnotacéis vermelha. '
/Serviam por um anno. •
Para a sua eleição reuniam-se de 3 

em 3 annos, conjunctamente cora os que 
já 0 haviam sido e os homens bons, sob 
a presidência do ouvidor da comarca, e 
formav-am uma lista dos cidadãos aptos 
para o cargo. D’esta lista tiravam-se 12 
nomes e com esses formavam-se tres 
listas de 4: chamava-se a este processo 
limpar a pauta.

Estas tres listas, designando cada uma
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très vereadores c um procurador, eram 
enviadas lacradas á camara em exer- 
cicio. Estacollocava-as cm uma urna,no 
mez de dezembro, e uma criança tirava á 
sorte a dos que tinham do servir no anno 
seguinte: cliamava-se a esta operação 
fazer pelloioro. Conhecidos os novos ve
readores participava-lhes a camara que 
viessem tomar posse a 7 de janeiro, 
como se pratica ainda hoje.

Xo 2° anno fazia-se o mesmo processo 
e serviam os que a sorte designasse das 
duas restantes listas. Xo 3° serviam os 
da lista que tinha ficado por ultimo.

Eram classificados pelas respectivas 
edadcs, sendo o mais velho o primeirp 
vereador. Era esse quem substituía o juiz 
de fóra nos seus impedimentos : tinha 
então a denominação ÚQjuiz defòrapela 
lei.

Quando vagava algum logar ,de verea
dor, era chamado para preenchel-o al
gum cidadão que já houvesse occupado 
0 cargo ; esse substituto era designado 
pelo nome de vereador de barrete, e 
ainda que fosse mais moço, substituía 
o mAs velho, si era o logar d’este o que 
vagara.

Os juizes almotace'is tinham jurisdicção 
contenciosa em causas de pouca monta, 
nos embargos de obra nova e nas condem- 
nações por infracções de posturas ; saiam 
para esse fim em correcç.ão com o arre
matante das i;endas da camara, que fazia 
as funcçoes dos modernos fiscaes. Eram 
também elles os que superintendiam na 
matança do gado e tinham como pro
pinas certa quantidade de linguas das 
rezes que se abatiam aos sabbados.

A alludida lei do 1° de outubro, pela 
qual se regem ainda as camaras munici- 
l-iaes, modificou essa antiga praxe, como 
dissemos, dando-lhes, com um novo pro- 

i cesso de eleição, que devia expiimir me- 
]hor 0 voto dos municipes, a inspccção 
directa das cadeias e cárceres civis e 
ecclesiasticos, a distribuirão da instruc- 
cão primaria, e na cidade do Rio de Ja

neiro ato o seminário de S. Joaquim, de
pois convertido no actual collegio de 
Pedro II. estava sob a sua alçada. Com
petia-lhes a todos dar annualmente, ou 
quando'0 julgassem opportune, denuncia, 
de qualquer infrãeção da constituição e 
das prevaricações e negligencias dos em
pregados públicos. Competia-lhes flnal- 
mente tudo quanto entendia com a policia 
e economia das povoações e seus termos. 
Só por ahi se deprehende da amplitude 
da sua jurisdicção, que ijasèou quasi 
toda hoje para as mãos do poder geral, 
.especialmente na còrte, pelo paternal 
systema de ceiuralisação governamental 
que nos rege e desidia das camaras.

1833—Fallece a prinçeza D. Paula, 
filha de D. Pedro I. nascida a 17 de 
fevereiro de 1823. P’oi sepultada no 
convento da Ajuda, no Rio de Janeiro.

1813— Fallece D. Nuno Eugênio de 
Lossio e Seilbtz, senador pela província 
das Alagoas, escolhido a 22 de janeiro 
de 1826, quando se constituiu o senado 
a i^ d e  junho do mesmo anno tomar 
posse da sua cadeira naquella camara.

1818— São escolhidos senadores : por 
Pernambuco os srs. Antonio Pinto Chi- 
chorro da Gam i e dr. Ernesto Ferreira 
França, e por S. Paulo o sr. Francisco 
Antonio de Souza Queiroz, hoj ■ barão de 
^ouza Queiroz (Vide m aio^. ■/*

0 1° d’aquelles senhores é hoje seífa- 
dor pela província do Rio de Janeiro e
0 2° vive retirado da política.

0 3", depois deter passado muitos an- 
nos em S. Paulo, fóra do parlamento, 
tomou parte nos trabalhos legislativos 
em 1880, por oceasião de se discutir a 
eleição directa.

1860 — Fallece em Xova Friburgo o 
conselheiro Jeronymo Francisco Coelho, 
ministro dos negocios da guerra desde
1 de ^laio de 1857.

Nascera na cidade da Laguna, provín
cia de Santa Oatliai ina. a 30 de setem
bro de 1806.

Começára a sua vida publica assen

nro
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tando praça de V- cadete no Ceará, onde 
seu pae era inspector das tropas. Con- 
quistára depois, na Academia Mihtar do 
Rio de Janeiro, as cartas do bacharel em 
mathematica e engenharia. Aos 18 an- 
nos de cdade era capitão. Tendo sido r e- 
putado á assemblda da sua provmcia 
natal desde 1835 até 1817, enviou-o esta 
também á assembléa geral desde 1838 ate 
1817. Exerceu pela primeira vez o cargo 
de ministro da guerra em 1814, c te\e a 
gloria de vôr pacificada a província do 
Rio Grande do Sul no tempo da sua 
administração.

De 1818 a 1850 presidira á província 
do Pará, e de volta á capital do Impe- 
'rio, preenchida aquella commissão. oecu- 
pou durante seis annos diversos e im
portantes cargos militares, sendo em 
185G nomeado presidente c commandante 
das armas da provincia do Rio Grande 
do Sul.

Depois de um esquecimento de oito 
annos. mandou-o a sua provincia natal 
em 1857 por seu representante á camava 
temperaria; foi então chamado de novo 
aos conselhos da coroa eennearregado da 
mesma pasta emíque servira. Abatido 
por dolorosa enfermidade, ainda prestou 
relevantes serviços ao paiz e só se reti
rou para Xova Friburgo, deixando o 
ministério e passando a pasta ao seu col- 
lega da marinha, quando de todo a não 
poude mais dirigir.

« Bom ami-o, filho extremoso, pae 
desolado, moderado c prudente, sem sc 
mostrar duvidoso em seu posto, decidido 
propugnador da opinião liberal, de elo
cução facil, clara c graciosa, tão sereno 
nas horas de triumpho como nos dias da 
adversidade, morreu pobre como tinha 
nascido, legando a seus filhos sua mãe; 
nobre velhinha, testamento digno de um 
dos heroicos vultos da Grécia (Pereira 
de Vasconcellos, Selecia BrasiUensc).:)^

Jictoi/a, 
ipcn^Uor 

fa/iam

ao norte/o Império d^de 2 de outul^o 
do aniy anterior, -y  8̂ visitam Síias 
Magestódes a erm i^ da Penha, 
ouveiil missa. A gimta cm que lí 
fr e i/l ’ edro PalacLfts foi visitaija 
imj/(erador (5 ide jievereiro 11).

1871_Fallece na capital do Maranhão 
0 douto philologo e professor emerito 
Francisco Sotero dos Reis, nascido na 
mesma cidade a 22 de abril de 1800.

Tratando do mérito d is obras que nos 
deixa o sabio grammatico e latinista 
nacional, diz o conceituoso auctor da sua 
biographia no Pantheon Maranhense
(vol. II): , „

K Não procureis nas obras de Fran
cisco Sotero dos Reis as imagens e flores 
de uma piiantasi.í rica das galas da pii- 
mavera, nem essas figuras de eloquencia 
arrebatadora que inllamma e embriaga 
os sentidos, c menos ainda os arabcscos 
e filigranas que, sob color de alindarem e 
opulcntarem o cstylo, escondem as mais 
das vezes a pobreza das ideas e falta de 
conhecimentos no vasio e deslumbra
mento da fórma. Ponderae no proposito 
por que escreveu, que descobrireis mé
rito e virtudes d’ellas. »

7878— Inaugura-se a linha telegra- 
phica da Barra de S. Alatheus (ramal) a 
S. Matheus, provincia do Espirito Santo, 
na extensão de 11,000 kilometros.

JANEIRO— 17

1557_D . João III, por carta regia d’esta 
data. faz doação a D. Alvaro da Costa 
do território da comarca de Paraguassú, 
comprehendido entre o rio do mesmo 
nonic e o dc Jaguaribe, até a serra Gua- 
raraú (Bahia).

1612—Carta regia prohibindo aos go
vernadores das capitanias do Brazil aug- 
mentarem os ordenados de quaesquer 
empregados.

pjgG—O .exercito de D. Luiz de Rojas 
y Borja, depois dc ouvir missa, marcha 
iia direcção da Peripucira, onde D. Luiz 
esperava encontrar o inimigo : ao anoi-
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tecer estava o exercito a duas léguas de 
Porto Calvo e na entrada de um desfila
deiro por onde continuava a estrada. Ahi 
lembra o capitcão IMartim Soares iMoreno 
a cnutela de se mandarem uns indios 
práticos d’aiiuelles logares explorar o 
cuminho. medida acertada, porque, 
quando a força exploradora ia penetrar 
no desfiladeiro, d'elle sahiam os lioilan- 
dezes.

Fez-se logo alto de ambos os lados e 
travou-se um vigoroso tiroteio, de que 
resultou caliirem de um e outro vários 
m ortos,. feridos e prisioneiros, tendo 
nisso 0 inimigo a peior parte, não só 
pelo vivo fogo que soffreu dos nossos, 
como pela confusão que entre elles se 
estabeleceu por causa da esc ridão da 
noite. Este encontro e o seu resultado 
deixou porém patente ao general hes- 
panbol que a guerra nas mattas do 
Brazil era muito diversa d.i guerra scien- 
tiflea que aprendera na Europa e, jul
gando que menos mal lhe acarretaria 
arriscar uma acção do que efíectuar uma
i.etirada, deliberou dar um ataque no 
dia seguinte, embora dispuzesse de for
ças inferiores ás do inimigo.

Os oííiciaes (pie reunir.i em conselho 
eram de voto contrario e todos lhe pe
diram que não se empenhasse com tão 
pouca gente, não costumada, como t cia 
a que trouxera de Hespanha, a pelejar 
d’aciuella fôrma; I). Luiz, embora reco
nhecesse 0 alcance do conselho, já nao 
podia recuar e, si bem que mandasse a 
Manuel Dias de Andrada, em Porto Calvo, 
que lhe enviasse a maior forcta de gente 
que pudesse dispensar, tratou de haver- 
se com a que tinha, porque aquella não 
chegaria a tem o (Vide a ephemeride 
de IS).

IGtO — Batilha naval de Potenguy 
(Rio Grande do Norte), entre as esqua
dras portuguoza e hollandeza.

Aos très combates de cpie demos no
ticia, einpenliados nos dias 12, 13 e M, 
seguiram-se dois dias sem hostilidades,

impedidas as esquadras contrarias de se 
approximarem uma da outra pela calma 
podre que succédera ao vento impetuoso 
que até então reinára. Na presente data 
0 vice-almirante líuyghens ataca a es
quadra do conde da Torre, que aceom- 
rrettido violentamente, se vê obrigado a 
retirar-se da .acção e a fazer-se ao largo, 
sendo substituído por outros dos seus 
galeões, ciue trataram de oppòr vigo
rosa resistência ás duas vice-almirantas 
inimigas.

Os hollandezes alcançaram afinal a 
palma da victoria que lhes cscapára nos 
très combates anteriores, tendo uma per- 
da, não inchndo o navio quefôra a pique, 
cjuasi insensivel em comparação da nossa, 
Î ois tiveram apenas 22 mortos e 82 fe
ridos. A nossa perda foi immensa, sobre
tudo pelas suas consequências : não se 
restaurou Pernambuco, como pudera ter 
sido. se desembarcassem conveniente- 
inentp as tropas que vinham para esse 
fim ; tod I a esquadra desmanteloa-se 
sem nenhuma gloria para nós, estando 
quasi todos os navios com falta de vi
veres e aguada ; uns foram por seu pre- 
prio arbitrio pari as Antilhas; outros 
com doentes e feridos.para o Maranhão c 
houve um em que succumlnu a guarnição 
toda. a D’este modo foi vei'gonhosa- 
mente destroçida uma poderosa esqua
dra e um regular dbrpo do exercito que. 
melhor dirigido, houvera acabado com 
todo 0 poder hollandez no Brazil {Datas 
celebres).»

O pintor hollandez Francisco Post de
senhou annos depois estas quatro ba
talhas navaes, e as gravuras, com a sua 
assignatura, que as representam, podem 
ver-se na magnifica edição in-folio da 
obra de Barleus, de que ha na Biblio
theca Nacion il um liom exemplar.

« O grande almirante e generalissimo 
conde da Torre só com um bergantim 
que montava dez peças, se atreveu, fa
zendo-se ao largo, a refugiar-se á Bahia, 
onde já se achava em fins de abril,
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quaiulo ahi se apresentou de novo'oin- 
nimigo com a sui esquadra, lev.uulo 
tropas do desembarque, como veremos. 
Outros naviosmais, com tropas, puderam 
ainda entrar na Baliia, e depois dahi 
passaram á Europa [Historia das luctas 
com QS hollanãezes. Lisboa, 187i) ».

Esta victoria loi perpetuada pela Tlol- 
landa em uma niedaina, na qual se lê em 
hollandez: « Deus abateu o orgulho do 
inimigo aos 12, l."!, 14 e 17 de janeiro.»

IQT-l—P̂ allece o governador e cai>itão- 
general de Pernambuco Fernando de 
Souza Coutinho, que a 28 de outubro de 
1670 succedera naquelle cargo a Ber
nardo de Miranda Henriques.

D, Pedro de Almeida,' seu successor, 
tomou conta da administração a 6 de fe
vereiro do mesmo anno, como se vè do 
(^aialogo do visconde de Porto Seguro c 
do manuscripto de Luiz dos Santos Yi- 
liena, possuido pelo sr. dr. Mello Moraes.

1691—Carta régia declarando que em 
caso nenhum pod.M-iam os indios do* Bra
zil ser conservados om captivciro [Col- 
lecção das leis do reino).

1697—Carta régia determinando que 
logo á chegada da frota a Pernambuco 
os lavradores e homens de negocioi ven
dedores e compradores, escoihe.ssem de 
cada lado dois louvados para taxarem os 
preços do.s assucares, segundo a sua qua
lidade. Não chegando a ura aceordo os 
louvados, deviam taxal-os o governa
dor, 0 bispo e 0 ouvidor, e si ainda estes 
discordassem, sommar-se-iam os tres 
preços e a terça jiarte da somma total 
dos preços taxados seria o ]>reço defini
tivo da mercadoria.

1699— Carta régia estranhando varias 
âlt'as aos commissaiãos das Mercês e Ca

puchos e ao provincial do Carmo, da ca
pitânia do Pará ; e ao superior das Mis
sões as usurpações de jurisdicção pra
ticadas contra o donatario da capitania 
de Cametá.

1751 — D. Antonio Rolim de Moura 
Tavares, posteriormente conde de Azam-

de 22 de se- 
e capitão

buja, nomeado por C. R 
tembro de 1748 governa 
general da capitania de Matto-Grosso, 
declarada independente,toma na presente 
data posse do seu cargo e exerce-o por 
13 annos, 11 inezes c 11 dias,

No seu Catilogo dos chefes da admi
nistração do Brazil, appenso á sua flis- 
loria C.eral, dá Yarnhagen a posse d’este 
governador a 17 de março. No Catalogo 
chronologico dos governadores e capi
tães-generaes d’aquella capitania, oíTsre- 
cido ao Instituto Ilistorico 'pelo conse
lheiro Drummond e publicado na Revista 
trimensal (tomo XX, 1857), se diz que 
Rolim de Moura, nomeado por píTtente 
de 25  de sete iibro de 1718, tomára posse 
a 17 de j ineiro de 1751, data que vemos 
reproduzida em outros cscriptos que tra
tam da mesma capitania e que preferi
mos (Vide a ephemeride de 19 de março 
de 1752).

1774 —0 general hespanhol Vertiz, go
vernador de Buenos Ayres, que avançara 
até ao nosso forte do Rio Pardo com 
cerca de 2,200 homens, retir x-se á noite, 
desistindo do intento de.atacar essa]io- 
sição (Cuerra com os hes'panhoes noSu').

1791—Termina o governo do sargento- 
mOr de artilharia José Pereira Pinto, no
meado govcrnadoi’ intoi'i,nò de SantaCa- 
tharina pelo vice-rei do Estado. Entra 
a exercei o o coronel Manuel Soares 
Coimbra, cujo governo cessou a 8 (se
gundo Almeida Coelho, na sua !\!omoria 
histórica da provi)icia de Santa Calha- 
rirto) ou a 7 (segundo Yarnhagen) de ju
lho de 1793. era que partiu para o Rio de 
Janeiro a chamado do vice-rei, ficando 
interinamente no exercício do cargo o 
tenente-coronel João Alberto de Miranda 
Ribeiro.

1808—Chega ao Rio de Janeiro a nau 
Rainha, seguida de outras em que 
vinham a princeza do Brazil, viuva. 
D. Maria F ran cisca Benedicta. ca  infanta 
D. Marianna, innã da rainha 1). Maria I, 
trazendo em sua companhia as infantas

.1



D. ?ilaria Francisca e 1). Izabel Maria, 
Hllias do príncipe regente, depois 
D. João Ví. Não quizeram desembarcar, 
aguardando a chegada do resto da es
quadra real (Vide a ephemericle de 7 de 
março).

1814— O governador da capitania do 
Espirito Santo é auctorisado a conceder 
terrenos de sesmarias.

Todos ossesmeiros poderíam commer- 
ciar sobre todas e quaesquer madeiras, 
á excepção do pau-brazil, peroba e ta- 
pinhoan, que so poderíam cortar com 
licença do governador.

Aos casacs de ilhéus e outros colonos 
se fariam as demarcações e limites de 
terras, sem despeza por parte dos colo
nos reconhecidamente pobres.

— Carta regia determinando que fi
cassem isempiosdo pagamento do dizimo 
os cultores de linho e trigo na capitania 
do Espirito-Santo.

1817—0 conde de Vianna, que comman- 
dava a ílotilha que cruzava nas aguas 
do Rio da Prata, de combinação com o 
exercito commandado 'pelo general Lecór, 
apparece á vista de Montevideo e fica 
inteirado das disposições do c a b i l d o  
(1’aquella cidade.

18G2—Observa-se ao sul da cidade da 
Campanha, em iMinas-Geraes, um bello 
arco-iris lunar: eram 9 horas da noite, 
Este phenomenoé bastante raro, porqu<̂ . 
é pouco ou nada.commum que a chuva 
appareça em noites claras. Assemelhava- 
se ao que produz o sol, mas de facha in
teiramente branca e não de cores cam- 
biarrtes, como nos solares.

1869—Fallece o general Hilário Ma- 
ximiano Antunes Gurjão, por ferimentos 
recebidos^o glorioso combate de ítororo 

^^Cam'panho. do Paraguay), onde profe
riu as memoráveis palavras :

Vejam como morre um general bra- 
zilciro !

Nascera em Belém, capital do Pará, a 
21 de fevereiro de 1820.

Por leis provinciaes <íe 2 de setembro

pitai em 1880, sendo presidente da pro
víncia 0 sr. dr. José Coelho da Gama o 
Abreu.

JANEIRO —18

1537—Provisão regia fazendo mereô a 
Antonio de Oliveira, cavalleiro fidalgo, 
da Ibitoria e almoxarifado da fazenda 
pcal da capitania de S. Vicente,

Neste anno de 1537 I^uy Moschera q 
outros castelhanos que, batidos no Rio 
da Pr^ta, se haviam refugiado em 
Iguape, atacam a villa de S. Vicente 
(S. Paulo), do onde são repellídos, depois 
de lhe terem causado estragos e depre
dações, rctirando-se em seguida para o 
Rio da Prata (A. Marques,. zlpowta- 
mentos). ,

15G7_Chega Men de Sá com a sua 
armada á barra do Rio de Janeiro, vindo 
em ..auxilio do seu sobrinho Estacio 
de Sá.

lÜ2i_Alvará ordenando aos governa
dores do Brazil que não mandem presos 
para o reino, com culpas formadas, sem 
permissão expressa d’el-rei, por causa 
das grandes vexaçoes ciue d’ahi vem aos 
mesmos presos.

1634,_Chega ao arraial do Bom Jesuŝ  
vindo da Parahyba, o capitão-mór Pran- 
(.isco de Vasconcellos, trazendo 180 ho
mens dos 60Ó com que sahira de Lisboa: 
tendo morrido uns, adoecido outros e 
tendo-se evadido muitos e ficando 200 
de guarnição naquella capitania por 

• ordem de Mathiâs de Albuquerque. Com 
a chegada d’esse reforço augmentou-se 
a escassez de viveres, pois recebia cada 
goldado a ração mais exigua. j^ossivel; 
entretanto, nunca em todos elles se des
mentiram a constância nas privações e 
a coragem nos combates e revezes !

],Q36_j\Jortifera peleja entre as nossas 
forças commandadas pelo mestre de
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campo D. Luiz de Ilojas y Borja, perto 
de Porto Calvo, e o coronel llamengo 
Arcizewsky, no seguimento da lucta 
que já durava cinco aniios entre os- 
nossos e os hollandezes. D. Luiz cahe 
mortp por uma bala no peito; com esse 
lamentável successo a debandada da 
nossa gente torna-se completa e a Vic
toria declara-se pelos inimigos. Nesse 
combate toraára parte o íiel e intrépido 
Camarão, que apenas poude guardar a 
retirada da nossa gente, e tão bem se 
houve nisso que o inimigo só conseguiu 
fazer dez prisioneiros. A pouca expe
riência que tinha o general he.spanhol 
D. Luiz da guerra nas mattas doBrazil, 
tão outra da que se fazia na Europ-», foi, 
como já tivemos oceasião de dizer, ã 
principal causa d’esté desastre, que elle 
podia ter evitado.

•c A derrota dos nossos foi tão grande, 
diz 0 visconde de Pqrto Seguro [obra 

‘ citada], que muitos só deveram o es
capar-se a um precipicio, pelo qual se 
arrojaram, sem por elle quererem igual
mente precipitar-se os vencedores.»

Suppõem muitos que Rojas y Borja 
fora morto por seus proprios soldados e 
alguns que por algum dos indios, em 
vingança do demasiado rigor com que 
seis (lias antes (Vide íx ephemeriãe úo 12) 
mandara por uma pequeua falta arca- 
busar um d’elles. Essa supposição não 
fem consistência, segundo as ponde
rações que adduz para combatel-a o 
supracitado auctor. O sr. Jos(i de Vas- 
concellos, nas suas Datas calebres, é 
também avesso a essa versão e conclue 
que a morte de D. Luiz for.i devida ao 
seu inconsiderado procedimento e dema
siado orgulho, por suppor sempre, desde 
que tomára o commando das nossas 
forças, qm? as ultimas derrotas soííridas 
eram devidas, não ao vigor e habilidade 
dos adversários, mas á incapacidade do 
seu predecessor.

Nesta aííção, que se chamou da Mata 
Redonda, perderam os nossos trinta e

tantos homens e tiveram egual numero 
de feridos, e entro estes os capitães João 
de Magalhães e João Lopes Barbalho: o 
sargento-rnór dos italianos Heitor de La 
Calce cahiu prisioneiro. Areizewski ficou 
senhor do campo c os nossos se retiraram 
á povoação.

Pebs vias de successão,*que no dia 
segu/ute se abriram, o mando do exercito 
tocava ao conde de Bagimolo, que, im- 
mediatamente avisado nas Lagun is, se 
poz em marcha, mas só chegou a Porto 
Calvo a 19 de março.

1037—Tinham em deposito os religiosos 
descalços de S. Franci.sco n i povoação 
de Ipojuca, no seu convento d'aHi, as 
reliquias, vasos sagrados è alfaias tra
zidos das outras suas casas, alcin das 
que pertenciam áquella, , e desejavam 
p6i-as em logar mais seguro ,c a abrigo 
da cobiça hollandeza, Para esse llm 
partem de Porto C ilvo (villa do Boin- 
Successo] os capitães Estevão de Tavora 
c Ascenso da Silva com Henrique Dia- 
e 0 seu terço, para aquella povoação e 
executam a incumbência se n perda de 
uin só homem. O que levavam perten
cente ao culto Divino foi logo mandado 
para o convento dos mesmos religiosos 
na Bahia.

lo91—Carta regia prohibindo a extrac- 
ção do s il em C.;bo-Eriu, por ser c,)n- 
traria ao contracto e.stabelecido nu Brazil, 
e ordenando ao governador* geral do 
Estado que não consentisse no consumo 
de outro sal que não fosse o vindo do 
reino. Ape/ar, porem, d’esta prohiuição 
formal, continuou a extracçào d’a((Uolle 
produeto em Cabo-Erio até que. a reque
rimento dos contractadcrcsdo Rio de Ja
neiro, se procedeu a sequestro tanto do 
sal, como dos bens dos que negociav.vin 
neste genero.

1710—O governador e capitão-general 
da nova capitania de á. Paulo separ.nla 
da do Rio de Janeiro, Antonio do Albu
querque Coelho de Carvalho, toma posse 
em Santos d’aquelle governo. A 18 ate
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junho ratifica o seu juramento perante a 
camara fia ainda villa fie S. Paulo.

' 172S—Domingos fio ífior cs Navarro,
governador fia,capitania fio Rio Grande 
(1o Norte, succédé a Josti Pereira t!a 
Fonseca no exCrcicio fio cargo.

1811—Fallecc na cifiafici fio Rio fie Ja
neiro, na efiafic fio 57 annos, o confie fias 
Galvèas, D. João fio Almcifit fie Mello e 
Casti-o, ministro fia marinha. Ja/. na 
cgreja dc S, Francisco fie Paula, da 
corte.

1827-^Combato naval fios Cerros fie 
S. Juan (Guerra do Rio da Prata) .— 
Orfienára o almirante Pmclrigo Pinto 
Gue.Ies aocipitão fio fragata Frederico 
Mariath (que foi depois almirante) que, 
com a cerveta Maceyó. os brigue.s 
Caboclo, Rio da Prata e Real João, as 
escunas. Maria Thereza, Concc:ção_  ̂
Providencia, Ituparica e Doue de De
zembro, procurasse fazer junc(,‘ão, i>:ir 
íMurtin Gaivia. com a esciuafirilha fio 
Uruguai', commanfio do Jacintho 
Roque fio Sena Pereira. Na mafiragada 
fie 18 de janeiro estava a Maceyó enca
lhada no canal de ãlartin Garcia, em 
frente aos Cerros de S. Juan, quando 
cae sobre elia quasi toíla a esquadrilha 
.argentina fio almirante Brown, de IG 
vasos. A Raceijõ, cm (nieest.iva ãiariath, 
e a Doiis d e z e n i b r o ,  peqr.ena esvuna 
fie fions roíiizios. commandafia pelo 1“ te
nente Jo.sd Narciso fie Brum. Níio podiam 
os outros navios nossüs, por estarem 
miüto distantes c por causa fio vento, 
acudir aos dons atacados. Os fions, 
porem, r. sistiram vah.mtem.ciue a iodo o 
poder inimigo e conseguii'am repeílir o 
almirante argentino, que t:fi pouco de
pois atacado pór toda a noss i esquadrilha 
reunida, a que Brown dirigii'a segundo 
ataque. Tivemos entre (;s mortoa nes.ses 
dons combates o joven guarda-marinha 
mineiro Thome Justiniano Gonçalves, 
a quem uma bala arranca ambas as 
peruas, c -entre os feridos o 2° tenente 
Joaquim Manuel de Oliveira Figueiredo,

actii.-lmcnte oílicial general da armada e 
membro fio c. nselho naval.

Um oílicial argentino fieti a descrijqçâo 
d’esses jdous combates no 21ens''f/ero 
Argentino fie Buenos-Ayres de 20 fie 
janeiro fio mesmo anno.

O notável pintor De Martino repro
duziu em um bello quadro a oleo o 
episodic fiOi, primeiro combate, em que 
a 21acegó e'a Imus de Dezembro resis
tiram S(is a 16 navios inimigos. Esse 
quadro está guardado na secretaria de 
marinha no Rio de Janeiro.

1863—Reunião i)0i)ular na casa da ca
mara dcS. Paulo, para se tratar de uma 
subscripção geral destinada a auxiliar o 
governo nas despezas fie foiTificação dós 
portos do Inípcrio contra qualquer 
aggressão por parte do governo britan- 
nicü. Dera causa a este assomo fie pa
triot smo, que nada produziu, a questão 
levantada ii i côrte pelo ministro inglez 
Christie.

1867 — Fallece na cidade de Petro- 
poiis, com 5-1 annos íe  edade, o conse
lheiro Angelo ãíuniz fia Silva Ferraz, 
barão fie üruguayana, natural fia cidade 
de Valença, provincia da Bahia, senador 
por aquella provincia, escolhido pelo im
perador actual a 1 fie maio de ISõG e que 
tomára assento no se: afio no fiia S.

Jazem o.s seus despojos mortaes no 
cemitério de S. Fi'ancisco N.avier, para 
onde furam translafi.uios fie Petropolis.

J ANEI UO • •id
1̂ 3,q(',_̂ >̂ nois do desbarato do exercito 

de D. Imiz de Rojas y Borja nos fies- 
tiladeiros fia Matía Redonda no dia an
terior, 0 tenente general .Manuel Dias fie 
Anfirafia, que .íicára^ f̂ie guarnição em 
Porto Calvo, tratou fie sd foVtiíicar nessa 
po.sição, emboia o inimigo, depois fia 
victoria, tivesse voltado para a Peri- 
pucira.

Dias de *Andrada, reunindo os seus 
otliciaos e os moradores mais impor
tantes da povoaç.ão, abro diante fi’esta
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assembliia uiis papeis que o 
D. Luiz Ihe deixára lacrados e entre 
elles acha uma cédula real, datada de 
Madrid a 30 de janeiro de 1(535 e assi- 
gnada | elo secretario de estado Diogo 
Soares, na qual era nomeado o conde 
de Bagnuolo para succeder áquelle ge
neral na tenencia das forças em ope
rações contra os hollandezes.

Ao nomeado enviou logo Andrada a 
cédula ou via de saccessão para os fius 
convenientes. Já dissemos que este só a 19 
de marÇo é que poude esfar em Porto 
Calvo.

1651—Entrega-se aos nossos o forte 
A l t e n a r , occupado 'i>elos hollandezes 
na margem direita do rio Beberibe, 
defronte do Recife, tenazmente atacado 
desde 0 dfi 17 pel i nossa gente. Todos 
os inimigos embarcaram na esquadra 
de Pedro Jacques, j)osteriorme:ite 1° vis
conde de Fonte Arcada, o (jual desde o 
dia 5, como ficou dito, bloqueava o porto 
do Recife.

Na noite de 15*capitulára o forte do 
Rego (ou das Salinas), como dissemos 
na data de 16.

São os prodromos d,a capitulação final 
das forças hollandezas que occupavam 
Pernambuco (Vide a ephemeride de 26) 
e da cesstção do seu dominio no Brazil.

16S3—Creação do corj)0 capitular da 
só do Rio de Janeiro pelo respectivo 
prelado D. José de Barros Alarcão.

1759—Alvará declarando os jesuitas 
expulsos de Poihugal e seus dominios. 
i'oram desnaturalisados por outro de 3 
de setembro. Üs que assistiam no collegio 
do Rio de Janeiro embarcaram a 16 da 
ma!'ço do mesmo anno. Dos seus bens 
os não consagrados ao culto divino foram 
incorporad s ao fisco por alvará' de 25 
de fevereiro de 1761.

No P a t r i o t a  de setembro e outubro 
de 1811, publicado na cidade do Rio de 
Janeiro, vem a traducção poPtugueza da 
bulla de 7 de agosto d’esse anno, que 
restabelece a companlii i de Jesus e que

começa:—ü cuidado de todas as igicjas 
confiado á nossa humildade.—Assignafio.
_Cardeal Prodatario. Cardeal Braschi.

Temos entretanto noticia de uma carta 
régia de 21 de julho do mesmo anno 
de 1̂ 59, ordenando a prisão e banimento 
d’aquelles padres.

1800—Succede ao governador de Santa 
Catharina tenente-coronel João Alberto 
de Miranda Ribeiro (Vide 7 de julho 
de 1793', fallecido na vespera, segundo 
Paulo José Miguel de Brito na sua 
Memória sobre esta capitania, um go
verno interino collectivo, composto do 
tenente coronel José da Gama Lobo 
Coelho d’Eça, do ouvidor Ale^xo Maria 
Caetano e vereador José Pereira da 
Cunha, governo que cessou com a posse 
do coronel Joaquim Xavier Curado a 8 
de dezembro.

1817—Combate de Aguapehy [Guerra 
do Sul), era que o general Chagas Santos, 
que sahira de S. Borjano dia 14, com 5ol 
homens e 5 peças, para invadir as Missões 
Correntinas e afugentar d’alli o coronel 
André Artigas, é atacado pela vanguarda 
d’este caudilho quando a nossa gente 
atravessava o Uruguay : commandava a 
vanguarda inimiga o capitão Vicente 
Tiraparé, e a nossa, que fora a atacada,, 
era commandada pelo t nente Luiz de 
Carvalho. Chagas Santos faz logo avan
çar 0 major Guerra (que foi depois bri- 
<radJÍro e barão de Suican) e o inimigoO
fica derrotado.

André Artigas, que se achava na po
vo ição de La Cruz. poz-se immediata- 
mente em letirada.

1821—0 dr. Francisco Vicente Vianna, 
nomeado presidente da provincia da 
B diia, toma posse do seu cargo. Foi o 
primeiro dos seus presidentes na ordem 
chronologica.

O dr. F. Vicente Vianna foi posterior
mente 1° barão do Rio de Contas.

Succedeu-lhe na presidência, a 4 do 
juliio de 1825, o visconde de Queluz.

1831—Representação do conselho geral
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d;i provincia de S. Paulo, pedindo ao 
governo dispensa do celibato para o clero. 
0 cabido da diocese, a quern foi remet- 
tida a representação, deii a sen respeito 
a informação seguinte : «Q.ue o cabido, 
empregando toda a circumspecção que o 
assumpto merece, responde que, corn- 
quanto julgue a dita representação basea
da em justiça e ra'.ão, comtudo’ julgava 
que só 0 Exm. prelado, que mellior que 
ninguém conhece o estado do bispado, 
podia informar convenientemente.»

1861— Fallecc no Pará, com 70 annos 
de edade, João Baptista de Figueiredo 
Tenreiro Aranha, 1° presidente que teve 
a provincia do Alto Amazonas /'Vide a 
ep.'iemeride de 5 de setembro de 1850).

Tenreiro Aranha, que fora deputado 
á assembléa geral e presidente do Ama
zonas, -exercia ultimamente o logar de 
lente de geometria no Lyceu Paraense, e 
morreu em completa miséria, se/n ter se
quer meios vara ser enterrado.

JANEIRO — 20

1551—Nasce D. Sebastião, o desejado. 
Vindo ao mundo depois da morte do 

pae, herdou o throno do avô, que morreu 
a 11 de junho de 1557. Poi acclamado 
rei, confiada a regencia do reino á rainha 
viuva D. Catharina, contra a vontade 
do caialeal infante D. Henrique, o qual 
tanto desgostou a rainlia, que esta, con
vocando còrtes em 8 de outubro de 1562, 
resignou perante ellas a regencia, que 
passou a ser exercida pelo cardeal.

Em 1518 [Vide adiante) tomou D. Se
bastião posse do governo e. excitado 
pelos exemplos e levado pelo proprio 
valor, passou á Africa, on'de obteve 
resultados vantajosos, Não contente coin 
a primeira exijedição, resolveu fazer 
segunda e de novo partiu para a Africa 
com um pequeno exercito. Empenhan
do-se então na tristemente famosa ba
talha de Alcacerqu;bir, em 4 de agosto 
de 1578, teve de ceder perante fo ças 
muito numerosas, e, ou succumbiu na

peleja ou cahiu prisioneiro. O que é 
certo é que naquelle dia cessou o seu 
reinado.

No seu tempo do governo foi croado 
0 conselho de estado (em 1509); tomou-se 
Damão (no mesmo anno), Jafanapatão 
(em 1500) e falleeeram, entre outros de 
menor nomeada, os notáveis .escriptores 
Francisco de Sá de Miranda, Fernão 
Lopes de Castanheda, .Antonio P'erreira, 
João de Barros, Francisco de Moraes, 
Damião de Góes, .André de Rezende, 
Diogo de Paiva de Andrade c o mathé- 
matico Pedro Nunes.

Luiz de Camões liavia 6 annos que 
publicára pela primeir.i vez (1572) o seu 
admiravel poema.

1550—Provisão do governador geral do 
estado D. Duarte da Gosta ao capitão 
mór e ao ouvidor de S. Vicente, orde
nando que ninguém vá ao campo de 
Piratininga a resgatar com os indios 
sem sua licença, que so dará a poucos 
de cada vez, não entrando nessa con
cessão os moços, aos quaes era ella intei
ramente vedada. A mesma provisão pro- 
hibe a fundição de quaesquer metaes que 
por li se encontrem.

1556—Estacio de Sá, que sahira um 
anno antes de S. Salvador (Bahia) com 
uma frota, para vir atacar os francezes 
do Rio de Janeiro e seguira para S. Vi
cente, afim de obter mais combatentes 
e embarcações de remos, só na presente 
data parte do Huriquioca. (hoje Ber- 
tioga), trazendo comsigo 300 naturaes 
da terra, commandado-; por lleleodoro 
Ewban, acompanhados do padre Jose' 
de Anchieta e de Gonçalo de Oliveira. 
Nessa expedição também tomaram parte 
José .Adorno e Pedro Martins Namorado, 
moradores de Santos.

Estacio de ;-á achára a capitania de 
S. Vicente em muita falta de viveres e 
de gente ; por isso por lá se demorou 
um anno inteiro, emquanto chegavam 
da Bahia e do Espirito Santo outros 
soccorros.
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15Ô7—Men ile S;'i, torcciro iroveriiador 
do Brazil, succédera, n 1). Duarte da Costa 
em J55S c exerce esse dillic.l e importan
tíssimo cargo ate 157,2. « Nes ;e continuo, 
aspero e tremendo labor de quasi tres 
bistros, avuUa o bdlico empenho que 
Mem de Sá iniciou e que teve a gloria de 
rematar l)rilhantemonte no dái2ü,de ja
neiro de l5ò7;o DA hXPULSÃo nos fuaxcií- 
ZHÍ3 OA I5AIUA no K.IO Dií Jamk(ro). Dr. J. 
M. de Macedo, Axno B io -uapiiico.»

O governador tinha, como ficou dito, 
chegado á barra do Rio dc Janeiro no 
dia 18, com uma sofirivel armada que 
trazia em soccorro de seu sobrinho Es- 
tacio de Sá, para expeUir os francezes 
deixados na Bahia de G a x .vu a u .v ])or 
Nicolau Durand de Yillegaignon, os quaes 
occupavam a i)oquena ilha do interior da 
bahia conhecida ainda hoje pelo seu 
nome, e nella se tinham fortificado. Che
cando, dá Men de Sá combate aos 1’ran- 
cezes, auxiliados pelos Tamoyos, no dia 
de S. Sebastião, por ser e.sse o dia do 
santo do nome do joven rei de Portugal 
e 0 do padroeiro da cidade, então muito 
em principio: desbarata os francezes,
toma a ilha de Villegaignon c alguns 
outros pontos fortificados por elles. Nesse 
porliado combate morre, entre outros, o 
bravo capitão Gaspar Barbosa e sai gra
vemente ferido na face por uma ílccha 
hervada o denodado capitão-mór Estacio 
de Sá, que veio a morrer d’essa ferida 
d’ahi a um mez, dia por dia. Depoi§ 
d’este feito d’arrnas estupendo mudou o 
governador geral o assento da cidade, 
das iminediaçõos do PÃo de Assücau. 
onde Eblacio de Sá a collocára, para o 
morro do Gastello, chamado nesse tempo
MONTE DE S .  J a NUAKIO.

Men de Sá era irmão do conhecido 
poeta Francisco de Sá de Miranda.

15GS—D. Sebastião, que completa l i  
annos de edade, é declarado maior e 
toma as redeas do governo do reino e 
seus dominios.

1G3Ü—D. Fernando de Mascarenlias,

conde da Torre, capitão general e go
vernador do Estido do Brazil, a que 
chegáracom a formidável esquadra man
dada contra os hóllandezes. toma posse 
do seu cargo na cidade de S. Salvador 
da Bahia de Todos os S.intos.

E’ 0 17° na ordem chronologica e sub- 
gtit e-o, a 3 de junho de 1340. D. Jorge 
de Mascarenlias, marquez de Montalvão, 
1° vice-rei do Brazil.

IGõi—Occupa a nossa gente as forta
lezas dos A/Z'offaclo:; (Pi-incipe Willelim), 
do JJrum e do Buraco, abandonadas 
pelos hollandezes durante a noite, para
se concentrarem no P>.ecife.

A unica fortificação exterior que res
tava ao inimigo era a fortaleza das Cinco 
Pontas; na tarde d’este mesmo dia avança 
Vidal de Negreiros para batel-a com as 
forças do seu commando. Só na noite 
do 21, depois de esperar que vasasse a 
mare', foi que este chefe se apoderou tio 
antigo redueto denominado Amelia, si
tuado a umas duzentas braças d’aquella 
fortaleza, no sitio hoje denominado 
CahaiKja.

l(i9 ?_Carta regia creando os cargos 
de capitães-móres . nas freguezias do
sertão do Brazil.

_  Resolve a ermand ide da Cruz 
dos Militares do Rio de Janeiro construir 
um novo templo, para substituir a defi
ciente capclla que havia no logar.

Existira primitivamente naquclle pon
to um jiequeno forte, mandado levantar 
pelo governador do Rio dc .Janeiro Mar- 
tim de Sá, em IGOõ, no tempo do seu pri
meiro governo.

Em 1023, como estivesse em ruinas o 
forte, os militares liue compunham a 
guarnição da cidade, auxiliados pelo 
mesmo governador, que então exercia 
pela segunda vez o cargo, resolveram 
construir em seu logar uma capella, onde 
fossem sepultados.

Em 1G28 óstava ella concluida ; deram- 
lhe 0 nome do lortc, para lhe perpetuar 
a memória.
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Em 173i começou esse templo, posto 
cjuc mesquinho, a servir de íré cathedral, 
sendo para elle transferida a imagem de 
S. Sebastião, padroeiro da cidade.

Arruinando-se com o andar do tempo, 
foi preciso edificar-se outro, e a isso se 
resolve a irmandade na presente data. 
No 1° de setembro d’este mesmo anno de 
17SU lançou-se a sua pedra fundamental 
e em 1811 estava elle concluido, assis
tindo D. João VI em 2S de outubro á pri
meira missa solemne que alli se celebrou.

Construido sob o risco e direcção do 
brigadeiro José Custodio de e Fana, 
tendo-se confiado a obra de talha ciue 
a adorna ao afamado'entalhador nacional 
Valentim da Fonseca e Silva, assim como 
as estatuas que ornam a sua fachada, 
esse templo, de estylo barroco, é um dos 
mais regulares da cidade do Rio de Ja
neiro.

1S17 _  0 gener.il Lccór, que depois da 
derrota dos caudilhos orientaes cm Cata
lan c do encontro de Bento Manuel Ri
beiro com José Verdun na povoação de 
Belém, avançara soljre Montevideo [Vide 
4 de janeiro). cniv& triumphantc nesta 
praça na presente data, recebido por uma 
deputação da municipalidade, ciue lhe 
entrega as chaves da cidade, abandonada 
pelo chefe oriental D. Manuel Barreiros, 
seu commandante em nome de Artigas.

A esse tempo já se havia declarado em 
favor dos po tuguezes a colonia do Sa- 

••cramento, que o coronel Manuel Jorge 
Rodrigues, de ordem de Lecór, oceupa 
com dous batalhões. Uma brigada por- 
tugueza assenhorcára-se do Serro Largo.

1 8 3 .1 Fallecco senador pela provin
da' de Minas Geraes Jacintho Furtado de 
Mendonça, escolhido pelo primeiro impe
rador a 22 de janeiro de 1S2G. A 4 de 
maio tomára assento no senado.

1843 — O senador Ilonorio ITermeto 
Carneiro Leão, posteriormente mar(|uez 
de Paraná, é chamado para organisar 
novo ministério, qiie fica composto dc 
llüUd io com a pasta da justiça c estran

geiros, conselheiro José Antonio da Silva 
Maiacom a dò império, conselheiro José 
joaquim Radrigues Torres, mais tarde 
visconde de Itaborahy. com* a da mari
nha, marechal Salvador José .Maciel com 
 ̂da guerra, e conselheiro / wst/ F ran- 

cisco Vianna com a da fazenda.
1863 — Os ossos de Ifsíacio de Sá, que 

tinham sido tirados do seu antigo jazigo 
á vista do Imperador e de membros 
do Instituto Ilistorico, em 16 de novem
bro de 1862, são na pi'csente data encer
rados solemnemente em uma urna de 
pau-brazil e esta cm um cofre de chum
bo, e collocado tudo em um craneiro de 
alvenaria para es.se fim construido, e 
cmjunctamcníe o auto da exhumação, 
as gazetas do di.a, moedas de ouro e 
prata c medalhas. Fechou-se a abertura 
com uma lapida tendo a seguinte ins- 
cripção:

— Restos mortacs de Estado de Sá — 
Exhumados desta sepultura eih 16 de 
novembro de 1362 — A’ ella restituidos 
em -20 de janeiro de 1863. —

Estão na egreja de S. Sebastião do 
morro do Gastello, para onde os fizera 
trasladar em 1583 seu primo, o gover
nador c capitão-mór do Rio de Janeiro 
Salvador Corrêa de Sá, do arraial de 
S. João ou Villa Velha, nas proximi
dades do Pão de /Vssucar.

1877 — Fallecc em Campos dos Goy- 
tacazes, sjua terra natal, o dr. João José 
Martins Leão, um dos mais conceituados 
clinicos de seu tempo. Formado pela an
tiga escola medico-cirurgica do Rio dc 
Janeiro, esteve depois em França, onde 
fez um curso de cliimica e se aperfei
çoou nos seus estudos medicos.

JÀXKIRO—21

1535_Confirma D. João III a doação 
feita a Pero Lopes de Souza de 80 leguas 
de teiu'a, das quaes 40 na costa da ca
pitania de S. Vicente, sendo 10 do rio 
Curui>acc (hoje Juqueri-qucrè) ao rio 
de S. Vicente, 10 ao sul, entre a ilha de



4tí ÈPÍIEMERIElIÍS NACIOXAES

f .

||

l!

4 ■

Canan'ia e a terra cie S int’Anna, e 30 em 
Separado, que começariam no rio de Santa 
Cruz, que circula a ilha de Itamaracá, 
e acabariam na babia da Traição.

A carta de doação foi-lhe outorgad i 
em data do 1° de setembro e o foral na 
de 6 de outubro ( Vide essa data) de 
1331. A carta que vem inserida no seu 
Diário de nazegaQão, é um specimc7i 
das jiassadas aos outros doaatarios.

1630 — Reassume a administração da 
éapitania do Pará Luiz do Bego BaiTos, 
seu 14'’ capitão-meir. Dez mezes antes o 
scnado da cainara e d povo da capital 
(Belem) se tinham recusado investil-o 
do governo, não só por causa do abuso 
que pelo seu genio violento fazia do 
poder, como por ter elle abandonado o 
cargo sem licença da auctoridade superior 
competente. Fez, com o seu procedi
mento ulterior, apagarem-se os odios e 
paixões accendidos contra si e a'dmi- 
nistrou a capitania com tão singular 
zelo e tal -acerto qu‘e causou a admi
ração geral, sendo estimado depois ebem 
visto pela população inteira.

■No anno de 1631 fora Luiz do Rego 
expedido por seu primo, o governador 
do estado do Maranhão Fra-ncisco Coelho 
de Carvaliio, para a fronteira do Cabo 
do Norte, com uma companhia dos 
melhores soldados da gimrnição da ci-  ̂
dade de S. Luiz, afim de observar o 
movimento dos inglezes intrusos em 
düTerentes ilhas da grande bocea do rio 
Amazonas e intrincheirados em um novo 
forte depominado Camaú.

1666—Antonio Pinto da Gaya, capitão- 
mór do Pará por patente regia, começa 
a* exercer o cargo.

Occupava-o anteriormente Feliciano 
Corrêa e exerce-o depois Manuel Guedes 
Aranha.

• 1682—D. .Toão de Souza rende a Ayres 
de Souza Castro no governo da capitania 
de Pernambuco.

Foi 0 IO’ na serie dos seus capitães 
generaes, sem levar em linha de conta

0 segundo governo de André Audal de 
Negreiros. c governou tres annos. tres 
mezes e vinte e dois dias, terminando 
a 13 de maio de 1685.

1723-Tendo anteriormente o gover
nador do estado do ãlaraniião Bernardo 
Pereira de Berredo enviado uma tropa 

0̂ descobrimento de ouro no rio To
cantins. mandára arcabusar um soldado 
e maltratar outro. Sabendo-o a corte, 
ordena ao ouvidor geral do Pará que 
informe si houve processo e do mais 
oceorrido a esse respeito.

1S06—Governava interinamente a ca
pitania do Piauh}' Luiz Antonio Sarmento 
da Maia desde iulho do anno anterior.• V
Na presente data toma posse do governo 
0 capitão de infantaria das tropas li
geiras da legião Carlos Cesar Burla- 
maque. nomeado a 28 de fevereiro 
de 1805.

Em pi-incipio de outubro de 1810 íô  
este governador suspenso e preso. A 20 
d’esse mez e anno entra de pos.se do 
gOverno interino da capitania Francisco 
da Costa Rebello.

1809—Fallece no forte de Coimbra, em 
Matto Grosso, Ricardo Franco de Al" 
meida íserra. coronel do corpo de enge
nheiros. Seus restos mortaes repousam 
na cupclla de Santo Antonio dos Mili
tares, junto á capella mór. Na sua 
campa lê-se o seguinte epitaphio :

R F A S
Ce’ DO U C DE ENG°*

QUE GLORIOSAMENTE DKEENDEU COIMURA 
E NELLA FAI.LECEU

AQUI%iZ

O sr. Moutinho, na sua obra Noticia da 
p ovincia de Matto Grosso^ o dá errada
mente sepultado na egreja matriz. ■

1839—Fallece na cidade de Cabo Frio 
0 major de engenheiros Henrique Luiz 
de Niemeyor Bellegardc, inscido em 
Lisboa a 12 de outubro de 1802 c 
que veio para, o Brazil na mesma
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frota que transportava a família real.
♦ Era irmão do consellieiro Pedro de 

Alcainara Beilegarde, nascido durante a 
viagem.

« A elle se devem a construcção do 
pharol de Cabo-B'rio, que se avista a 
15 léguas de distancia; o melhoramento 
da barra do mesmo Cabo; os argolões 
de^espia collocados no focinho da rocha 
e na barra mencionada, as pontes da 
cidade de Campos, e do Itajurú. os 
canaes de Cacimbas, do Ururahy, e de 
Maricá.

cc A elle se deve também o estabeleci
mento de uma casa de caridade em 
Cabo-Frio, e de uma confraria que tem 
a seu cargo a cura dos enfermos, e a 
consolação da humanidade aíllicta (J. M. 
P.de Vasconcellos, Selecta Brasiliense).-»

O sr. dr. J. M. de Macedo consagra-lhe 
uma succinta, mas substancial noticia 
no seu Annp Bíographico (vol. I, s. d.).

22.TANEIUO-

1502—Chega André Gonçalves, primeiro 
explorador da costa do Brazil, á embo
cadura de um rio da dita costa, onde 
penetra com suas naus e dá fundo, entre 
a terra firme c uma ilha, pondo a esse 
porto 0 nome de S, V i c e n t e . Ahi deixou 
elle um conderanado portuguez que com- 
sigo trazia, que ficou conliccido nas nos
sas chronicas pela denominação de b a 
c h a r e l  DE Ca n a n e a .

André Gonçalves demorou-se nesse lo- 
gar vinte e quatro dias, abastecendo de 
agua e viveres a sua frota-. •

1532—Fundação da priinbira colonia 
portugueza no Brazil, a qual tom ui o 
nome de S. V i c e n t e , do santo venerado 
nesse dia pela egreja. Furidou-a Mar
tini Affonso de Souza, mandado por 
D. João III na*primeira expedição impor
tante que de Portugal partira para esse 
fim. Fundou depois o mesmo Martim 
Afibnso a colonia de Piratininga.

João 1-lamalho auxiliou-o eílicazmente 
neste proposito.

O primeiro engenho de assucar que 
houve no Brazil foi estabelecido por Mar
tim Affon.so, neste anno ou no seguinte, 
perto d I villa de S. Vicente e chamou- 
se S. Jorge. Da ilha da Madeira mandou 
elle vir mudas de can na para ser alli 
cultivada.

15.56—Reunem-se os officiaes da ca- 
mara de Santo André com o alcaide-mór 
João Ramalho. pai‘a ouvirem a repre
sentação dos moradores contra o preço 
de 100 réis estabelecido pela camara para 
0 alqueire de farinha, pedindo que o ele
vassem a 120 rs., porque ninguém queria 
fazer farinha para vendel-a por aquelle 
preço.

A representação foi attendida, taxando- 
se 0 genero pelo preço indicado.

1623 — Carta régia determinando que 
os governadores das capitanias do Brazil 
não podem suspender aos respectivos 
ouvidores.

1616—Tentam de novo os holhindezes 
levantar um reduetonos A f e o u a d o s  ( B e r -  
nambuco); tendo entretanto já sido re- 
chassados pelos nossos na primeira ten
tativa que fizeram para se apoderar do 
Recife. Tjevariam porém d'esta vez a 
melhor, apezar dc acudir com a força 
que commandava o valente cabo dos ho
mens pretos, Henrique Dias. si no fim de 
uma renhida peleja de quatro horas, não 
corresse em soccorro dos nossos João 
Fernandes Vieira; com este reforço avan
çam os pernambucanos com tal de- 
nodo sobre os invasores, que estes des
animam e desistem da entrepreza.

iqi9_Fallece no collcgio da compa
nhia de Jesus no Rio de Janeiro, na edade 
de 76 ãnnos, o notável paulista padre 
André de Almeida, nascido em Santos 
em 1573. Tomara a. roupeta de jesuita 
em 15S9, com 16 annos de edade, e fòra 
religioso sessenta : linha aprendido a 
lingua latina no collcgio de S. Paulo dc 
Piratininga.

Seus ossos jazem no collegio em que 
fallecêra.
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Diz d’clle 0 padre Simão de Vascon- 
ccllos, no cap. IV do L. 11 dasua Vida do 
l^adre João de Almeida :

« Foi extremado cm todas as virtudes, 
mas entre ellas lloresceu iielie princi' 
palmente uma caridade e zèlo entra- 
nhavel da conver.sao e salvação dos in- 
dio.s, com 0 qu il sessenta annos que 
gSteve na companhia, quasi todos gastou 
entre elles, e d’estes mais de vinto nas 
aldeias do Espirito-Santo. Gastava mui
tas horas do dia c da noite em contem
plação com Deus. Era notavelmente 
austero para comsigo mesmo, e sobre
maneira affavel com os outros : d’elle se 
contam muitos sentimentos de Deus c 
casos proplieticos. »

1808—Parte da. esquadra, que transpor
tava a famiiia real portugueza para o 
Brazil, c uma nau ingleza que a acom
panhava, entram inespcradameníe a 
Bahia de Todos os Santos. O principe re
gente, depois D. João VI, é recebido pela 
população com demonstrações de alegria, 
pelo cajutão general conde da Ponte, 
governador, 1). frei José de Santa Esco
lástica, arcebispo primaz, o nvüs aucto- 
ridades, .saudado pela artilharia de todas 
as fortalezas do porto e navios que nellè 
se achavam, repiques de sinos, etc. No 
dia 23 poz pé em terra brazileira o }>rin- 
cipe D. João com a sua comitiva, A 2d 
de fevereiro embarcou-se de novo, con
tinuando a sua derrota para o Rio d 3 
Janeiro (Vide 7 de março'.

E’ esta a verdadeir.i data do desembar-, 
que do rei na Bahia, segundo o oílicio do 
governador conde da Ponte ao ministro 
visconde de Auadia, existente no Archivo 
Publico do Rio de Janeiro. A nota que 
ácerca deste facto poz o sr. dr. Rozendo 
Muniz Barreto na sua these de concurso 
(abril de 1879) para a cadeira de Historia 
e chorographia do Brasil do collegio 
Pedro II. é bastante explicita.

Ignacio Accioli confirma a dat i men- 
' cionada nas suas Memórias históricas e 

políticas da proviiicia da Bahia  ̂ vo!. 1%

pp. 2i'5 e 297, acrescent indo que as pes
soas reae.í desembarc iram no dia se- • 
gui nte (23), entre alas de iodai a tropa 
de guar.n-çlo da cidade.

1812—Sebastião Francisco de Mello e 
Povoas assumo o governo da capitania 
do Rio Grande do Norte. A IG de dezem
bro de 1816 succcde-lhe no cargo José 
Ignacio Borges.

Quando, por decreto de 16 de setembro 
de 1817, se de.smembrou da capitania 
geral de L’ernambuco a comarca das 
Alagôas, como govern'' separado e i>nde
pendente, foi febastião Francisco de 
Mello c Pü\̂ oas nomeado seu gover
nador.

1820—Fere-se a batalha deTaquarembó 
( Campanha da Cisplatina), na qual é 
derrotado o famoso caudilho José Artigas.

■ Eis como 1'elata o facto um escriptor 
contemporâneo:

« A campanha iniciada em 1816 fòra 
marcada por' consecutivas victorias das 
armas port\iguezas, Nos tres annos se
guintes a fortuna não abandonou os ge- 
neraes de I). João VI, de modo que no 
fim de 1819 todo o território áquern do 
Prata est iv.i dominado pelos vencedores- 

Mas havia um governador obstinado, 
valente e prestigioso chefe, a cuja voz 
acudiam gaúchos e se levantavam belli-, 
cosas columnas em auxilio de populações 
vizinhas, esse chefe era o geneVal Arti
gas que, embora já por vezes batido, 
teimava furente na guerra.

Artigas, reunindo numerosas forças, 
atacou a 13, 17 e 27 de dezembro de 1819 
0 brigadeiro José de Abreu, que com 
400 homens íicáray em Santa Martha 
guarnecendo a fronteira.
. O conde da Figueira, capitão general 

do Rio-Grando, acudindo com as tropas 
que pódc reunir, fez juneção com o bri
gadeiro Abreu, e marchando logo ho en
calço de Artigis encontrou-o em Ta- 
quaremhô. onde foi dada. no dia 22 de 
janeiro, a batalha que tomou este nome.

Artigas, posto em derrota eçm debaa*
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dada todo o seu exercito, fugiu para o 
Paraguay, onde o respectivo dictador, o 
Dr. Francia, fel-o internar na aldèa do 
Curugualy e alii o retevc debaixo de 
cautelosa vigia.

A victoria de.Taquarembó pôz termo 
á guerra, e a Banda Oriental ficou occu- 
pada pelas tropas portuguezas até julho 
de 1S21. em que ella entrou como pro
vinda cisplatina do reino do Brazil,

' ainda portuguez.»
Distinguiram-se nesse combate os bri

gadeiros José de Abreu e Bento Corrêa 
da Camara.

Diz-se que Artigas vira apenas o co
rneiam d l peleja, e se retirára logo para 
Mataojo.

La To)t6, commandante do exercito 
oriental, conseguiu a custo escapar-se á 
g irupa de um indio. Dos generaes ini
migos que tomaram parte na acção, 
succumbiu Pantaleon Sotello : Manue[ 
Cahiré foi mais feliz. O inimigo perdeu 
oitocentos homens, entre os quaes qua
tro officines superiores. Fizemos 490 
prisioneiros.

1826—0 primeiro imperador escolhe os 
cidadãos que deviam constituir o senado 
do Império. A seguinte relação consta 
do decreto publicado no Diário Fhomi- 
nense do dia 23;

Provincia Cisplatina—D. Damaso An
tonio Larranaga.

S. Pedro — Luiz Corrêa Teixeira de 
Bragança.

Santa Catharina—Lourenço Rodrigues 
de Andrade.

S. Paulo—Bispo capelirio-mór; mar
quez de S. João dãPalma; barão de Con
gonhas do Campo e José Feliciano Fer
nandes Pinheiro.

Rio de Janeiro—Visconde de Maricá: 
visconde de Paranaguá ; visconde de 
Santo Amaro e José Caetano B'erreira de 
Aguiar.

Matto-Grosso—Visconde de Villa Real 
da Praia Grande.

Antonio
Antonio

dos San-

Goyaz — Barão de Paty do Alferes 
(foi visconde de Lorena depois e poste
riormente marquez de Jacarépaguá).

Minas-Geraes — Visconde de Baé- 
pendy; visconde do Fanado (marquez 
de Sabará depois); barão de Valença ; 
barão de Cahité: Sebastião Luiz Tiuoco 
da Silva; Manuel Ferreira da Camara ; 
Jacintho Furtado de Mendonça; João 
Evangelista de Faria Lobato;
Gonçnlvcs Gomide e Marcos 
Monteiro de Bari’os (padre).

Espirito-Santo — Francisco 
tos Pinto (padre).

Bahia — Visconde de Caravellas; vis
conde da Cachoeira; visConde de Naza
reth ; barão de Cayrú; barão da Pedra 
Branca e Francisco Carneiro de Campos.

Sergipe — José Teixeira da Matta 
Bacellar.

Alagoas — Visconde de Barbacena e 
D. Nuno Eugenio do Locio.< ''

Pernambuco—Visconde de Inliambupe 
de Cima; José CarlosMarink daSilva Fer
rão; Antonio José Duarte de Araujo 
Gondim; Bento Barroso Pereira; José 
Ignacio Borges ; e o dr. José Joaquim de 
Carvalho.

Parahyba—Visconde de Queluz e Este
vão José Carneiro da Cunha.

Rio Grande do Norte — AíTonso de Al- 
buquerque Maranhão.

Ceará—Visconde de Aracaty; João An
tonio Rodrigues de Carvalho; Pedro José 
da Costa Barros e Domingos da Motta 
Teixeira.

Piauhy— Luiz .Tosé de Oliveira (Foi 
depois barão de Monte-Santo),

Maranhão—Barão de Alcantara ; é Pa
tricio José de Almeida e Silva.

Pará—José Joaquim Nabuco de Araujo 
(barão de Itapoan depois). ’

D’esses 50 senador,s o que attingiu 
maior existência senatorial íbi o marquez 
de Valença (então barão), fallecido a 8'do 
setembro do 1856, com.mais de 30 anno® 
c meio de vida de senador.
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JÀNEIRO— 23
1588_Alvará sobreestando no estabele

cimento da Relação da Bahia para sen
tenciar nas causas do Brazil e cuja 
creação fòra decretada no anuo anterior 
(Vido 25 de setembro de 1587 e 12 de 
setembro de 1652).

1630—Entra no exercício do cargo de 
provisoí* da prelazia do Rio de Janeiro 
Pedro Homem de Albernaz. *

lG37_Chega a Permambüco o príncipe 
João Maurúcio de Nassauj primo do -tadt- 
houder da Hollanda, e aloja-se rra ilha 
de Santo Antonio ou de Antonio Vaz.

Partir-a do Texel a 25 de outubr-o do 
anno anterior, e vinha dirigir como 
governador capitão general e almirante 
de terra e mar, a parte do Brazil oceu- 
pada pela Hollanda. Seria auxiliado com 
as luzes de tres conselheiros sirpremos 
Íntimos, cujas reuniões presidiria com 
voto de (pialidade etrr casos de empate : 
além d’esse consellro, ter-ia por auxiliar 
um conselho politico, composto de rro\-c 
membros, qué seriam empregados tam
bém em vários ramos da administração 
da conquista.

1618—Chega ao Aruaial Novo do Bom 
Jesus, acampamento da nossa gente em 
Pernambirco o general portuguez Fran- 
‘̂isco Barreto de Menezes, fugindo do 
poder dos hollandezes (ho Recife), que o 
coilsel'Vdt*am sob a maior vigilância por 
quasi have mèzes. CoHseguira Barreto 
fjéitar Francisco tlé Bra, filho do carce. 
reiro, com quem se evadiu, auxiliado 
pélo fraticèz João Volti-iri, atravessando 
0 rio em uma canôa. Barreto fora man
dado çlandcstiuíUnente de Portugal pelo 
rei D. João iV.apenas com o seu ajudante 
Felipbe Bandeira de-Mello e pouc is sol
dados, e foram todos *feitos prisioneiros 
na altura da Parahyba por imi cruzeiro 
hollandez. Chegando ao nosso acampa
mento, André Yidal e João Fernandes 
Vieira entregaram-lhe logo o commando 
geral dos independentes, com ral-a àbne^

gação e uma grandeza d’alma sem exem. 
pio. Varhhagen dá este lacto como 
üccorrilo na presente data.

1651—VigorOsameute batidos e rigoro- 
samente sitiados no Recife pelos nossos, 
(leliberam os hollandezes capitular e 
pedem uma suspensão çrarmas pnr.i 
mandarem iim pai-lamentai-io ao nosso 
campo (Vide as ephemericíes de 20 e 21).

1677—Regimento em 6l artigos, dado 
a Roque da Costa Barreto, governador 
geral do Brazil (Veja-se o sou resumo 
hò tomo III das obras dc Joao hrancisco 
Lisboa).

lG97_Determina-se que haja também 
cunho no Rio de Janeiro, afim de que o 
antigo dinheiro de ouro e prata seja 
convertido cnl nova moeda provincial, 
como se fizera na Bahia, devendo-se de
pois fazer o mesmo em Pernambuco.

17S2—O bispado de Cuyabá, que fórá a 
l)i-incipio uma prelazia. creada no reinado 
de 1). João V e sob o pontificado dc Be* 
nedicto XiV, pela bulla—Ca n d o r  d u c i s , —  
só 35 annos depois foi que se proveu 
de prelado, isto é. em janeiro de 1782. O 
bispado instituiu-o B. Pedro 1 do Brazil  ̂
no pontificado de Leão XII. pela bulla
— SOLLICITA CÍATIIOLICAE GREGIS—de 15
de julho de 1826.

Foi seu primeiro prelado o padre José 
Nicolau de Azevedo Cdutiuíio Gentil, 
natural de Portugal, nomeado na data de 
hòjé. Conferiu-lhe a bulla de 11 de Se
tembro de 1783 0 titulo de bispo dé Zoára. 
CoUsérvou-se porém em Lisl)oa até que, 
fallecendo no anuo de 1788 o i>reÍado 
eleito para Goyaz (D. frei Vicénte do 
Espirito-Santo), fol o bispo titular de 
Zoára. prelado de Cuyabá, nomeado para 
aquelle logar a 7 ue Março d’esse mesmo 
anno. Vagando depois ainda o decanato 
da Real Gapella de Villa Viçosa, em Por
tugal, foi 0 mesmo bispo de Zoára. então 
prelado'de Goyaz, provido neste ultimo 
beneficio por dect-eto dc 22 dc Marro dc 
1791, ficando d'essc modo vagas as duas

V



ÉPHEMÈRtDÈS* NA0ÍONAE3 5Í

prelaziáfi e sob a jurisdicção do bispo do 
Rio de Janeiro.

Goyaz—Também o bispado de Goyaz 
f(d a principio uma prelazia, creada na 
mesma data e pela mesma bullá qne 
creou a precedente. Só lambem decorri
dos 36 annos é que se nomeou 2>ara ella o 
primeiro prelado.

Foi este o padre Vicente do Espirito- 
Santo, natural de Portugal e já bispo das 
Ilhas de S. Ihomé e Princijj'e; mas por 
suas moléstias nuo ponde elle vir reger a 
sua egrêja e falleceu na Europa em 17SS, 
sendo nomeado para substituil-o o bispo 
de Zoára> de quem acima se tratou {Vide 
Março 7 de 17SS).

1806 Provisão do governador de S. 
Paulo, Antonio José da França e Horta, 
concedendo o predicamento de villa á 
povoação da ilha de S. Sebastião com o 
nome de Villa Bella da Princeza.

1823—Entra na capital do Ceará c toma 
jiosse da administração da jrrovincia, o 
governo temporário, quesehaviá formado 
na villa do Crato, tendo por presidente o 
capitão-mór d’aquella mesma villa, José 
Pereira Filgueiras, por secretario o vi
gário Antonio Manuel de Souzá e como 
membros o padre José- Jo.iqUim Xavier 
Sobreira, Joaquim Felinto Pinto de Al-' 
meida e Castro e Francisco Fernandes 
Vieira.

1873—Morre no Rio de Janeiro o se
nador por Minas-Geraes Cândido José 
de Araujo Vianna, marquez de Sapucahy. 
Nascera em Congonhas do Sabará, na 
então cajiitania de Minas, a 13 de setem
bro de 1793. Fora escolhido senador a 
29 de outubro de 1839 j)clo regente 
.áranjo Lima e a 13 de abril do anno 
seguinte tomara assento no senado. Oc- 
cupou a sua cadeira senatorial por 
quasi 33 annos.

Exaggeradameiite timido e de uma mo
déstia extraordinária, mal deu provas 
em sua vida dos iirofundos conhecimentos 
que adquirira e do não vulgái*- talento 
de que era dotado. Foriiiara-se em di

reito ha Universidade de Coimbra, òndd 
deixou solidamente firmada excellenté 
leputaçafi académica, e exerceu depois 
no iBiazil os mais elevados cahgos da 
magistratura, preponderando na politica, 
na administração, nas lettras patríás : 
foi ministro do Supremo Tribunal de 
Justiça, deputado geral, presidente de 
provinda, ministro e conselheiro de es
tado elfectivo, presidente da caihara dos 
deputados, mestre de litteratura e de 
sciendas positivas do imperador D. Pe
dro II e de^suas filhas depois, Era bom 
latinista, conhecia bem o grego e fOr̂ i 
poeta de homeada, si a sua excessiva 
modéstia e natural acanhamento o nãò 
chamassem conslantemehte para a sombra 
e 0 silencio. Foi uin dos sustentáculos 
do Instituto Hist, e geoo>'- do Brazil, e 
seu presidente por mais de 30 annos. 
O seu busto, talhado em mármore, oruá 
a sala das sessões do Instituto, comb era 
de justiça.

JANEIRO — 24

1301—B’az el-rei D. Manuel doação à 
D. P̂ ernão de Noronha, cavalleiro da 
sua casa, da ilha de S. João, que essé fi
dalgo descobrira umanno antescincoenta 
léguas ao mar da terra de Santa Cruz, 
E a que tem hoje o seu nome. Não 
estão todavia os chronistas de aceordo 
em ter sido ella descoberta por Ferííão, 
como se diz na doação que d’ella lhe 
fizera o rei, pois sabe-se, pelo reíatorio 
da segunda viagém de Vespucio, que 
fora alli ter primeiro a armada de Chris- 
tovão .Jacques, a qual largâra de Lisboa 
em junho de 1.503, c em que tambenl 
vinha Américo Vespucio. B'oi. entretanto, 
essa a primeira doação de terras que Og 
reis de Portugal fizeram nesta parte da 
ximerica.

1306—Bulia do jiapa JuIio II reconhe
cendo e approvaudo o tratado de Torde- 
sillas ácerca dos limites das possessões 
hespanholàs e puiiiuguezas na America, 
concedendo á coròa de Portugal a posse
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das terras descobertas ate' ao mencUano 
da, demarcação fixada a 370 léguas ao 
occidente das illias de Cabo  ̂ei e , 
d’aquelle ponto para o occidente laz o 
papa analoga concessão á coroa üe
Castclla.

Neste mesmo anno Tristão da Cunha, 
indo para a índia, costeou a term de 
Pernambuco, passando tao perto d el < 
que descobriu e reconlieceu o no de 
S. Sebastião, dioje desconhecido, por nao 
se lhe ter determinado a latitude. 
^Tambein neste mesmo anno visitaram 

0 sul da costa do Brazil os exploradores 
portuguezes Vasco Gallego de Carvalho 
e João de Lisboa. O primemo subiu o 
rio da Prata, ainda então conhecido 
pelo nome de Paranaguassii. até á dis
tancia de trezentas léguas; o segundo, 
(lob"ando o cabo de Santa Maria, no seu 
lado oriental, costeou-o até a embocadura
do Rio Uruguy. _

O que aqui fica dito de .João de Lisboa
e Vasco Gallego, vem, aliás de um m >do 
vago, de uma nota de Varnhagen na sua 

■ reedição (183'J. Lisboa) do Diário ãa- 
navegação de Per o Lopes de Souza. Diz 
o douto edietor:

cc O celebre brazileiro, ministro de 
I). .João V, Alexandre de Gusmão, em 
unx Ixesumo historico, chronologico e 
poLUico do descohrbnemo da America, 
Mss. feito em niaio de. 1751, diz que 
em 1506 foram mandados a este rio {da 
Prata) os pilotos João dé Lisboa é Vascq 
Gallego de Carvalho, o que parece acha 
conllrm icão no que diz llerrera (Dec. 2- 
Lib. 9. Cap. 10. »

* Jli

1559—Cartp. desesmaria da ilha Grande 
de Angra dos Reis, passada ao dr. Vi
cente da Fonseca, que a obtivera em 
doarão.

1632—Sähe do porl,o do Recife uma 
esquadra hollaiulcza do quatorze vellaí ,̂

sob 0 commando do"almirante Thyszoon, 
com cerca de 1,500 homens de des
embarque.
■ Levava o destino de atacar o porto 
chamado Donlal de Nazareth no cabo 
de Santo Agostinho, para onde se trans
ferira todo 0 nosso commercio depois 
da oceupação do Recife pelos hollandezes; 
mas, para encobrir esse proposito aos 
nossos, a armada ao sahir toma o rumo 
do norte e vai fundear em frente á barra
da ilha de Itamaracá.

lG5t_Está a expirar o dominio hol-
landez no Brazil.

Na vespera haviam pedido suspensão 
d’armas os hollandezes que ainda se 
mantinham no Recife. Na presente data 
começam as conferencias entre Andié 
Vidal de Negreiros, o capitão de ca- 
vallos Aífonso de Albuquerque, o capitão 
secretario Manuel Gonçalves Corrêa e o 
ouvidor-auditor Francisco Alvares Mo
reira, pela ,nossa parte, e Gisbert de 
With, membro do supremo conselho do 
Recife, 0 capitão Waulter van Loo, 
Huybrecht Brest, presidente dos Esca- 
binos e director das barcas inclielingues 
do porto, e 0 tenente-coronel Villelm 
van de Wall para os assumptos de 
•niilicia.

A conferencia foi celebrada em duas 
tendas levantadas na campina fronteira 
ao forte das Cinc() Pontas, então cha- 
niada do Taborda, por ter alli mormlo 
uin pescador d’esse nome, e hoje deno
minada Cahanga (Vide as ephemerides 
de 25 e 26),

1667-André Vidal de Negreiros entra 
segunda vez a governar a capitania de 
Pernambuco. Exerce esse cargo por 
quasi seis mezes, até 13 de junho do 
mesmo anno. Fora nomeado pelo gover- • 
nador geral do estado conde de Óbidos, 
depois da tumultuaria deposição fie Je_ 
ronymo de Mendonça Furtado,^enviado 
preso pelo povo para Lisboa. K incon
testável, esse facto, referido por Fer
nandes Gama nas suas Memórias histo-
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ricas da Torooincia de Pernambuco 
(tomo IV) e por Abreu e Lima na sua 
Si/)iopsis, que apenas se enganou quanto 
0 me/- e anno. 0 mss. de Luiz dos Santos 
Vilhena, possuido pelo sr. dr. Mello 
■Moraes, também o assegura, assim como 
documentos que temos á vista na Bi
bliotheca Nacional. O visconde de Porto 
Seguro 0 nega terminantemente na 
1*' edição da sua IlisioHa Geral e na 
2* supprimiu a nota em que íazia essa 
denegação e nada mais accrescentou a 
favor ou contra,

1687—Provisão regia mandando cobrar 
os dizimos das fazendas que possuíssem 
os frades no Brazil.

1775—Instrucção do ministro do ul- 
jramar ao governador da capitania de 
Minas-Geraes, abolindo muitos privi
légios, que embaraçavam que se levan
tasse exercito por meio do recrutamento.

178.4_Fallece o epico brazilciro frei 
José de Santa Rita Durão, auctor do 
poema Carajiuku. O benemerito Inno- 
cencio da Silva ponde apurar a epoca do 
jallecimento d’esse nosso poeta e veri
ficou que se dera eile na presente data 
no collegio de Santo Agostinho em Lisboa, 
onde Durão professara a regra d’aquelle 
santo no convento da Graça, da mesma 
cidade, a 12 de outubro de 1738. Não se 
poude até hoje, que nos conste, verificar 
a época exacta do seú nascimento, que 
parece ter sido pelos annos de 1718 a 1720.

Santa Rita Durão era natural de Cata 
Preta, arraial de Nossa Senhora de Na
zareth do Inficcionado, quatro léguas ao 
norte da cidáde episcopal de Marianna. 
Era filho do capitão-mór Paulo Rodrigues 
Durão e de D. Anna Garcez de Moraes, 
também nascidos naquella cipitania. 
Fizera os estudos preliminares nas aulas 
dos jesnitas na cidade do Rio de Janeiro; 
passou-se depois para Portugal, onde 
recebeu da Universidade de Coimbra o 
trrau de doutor em theologia a 21 de 
dezembro de

17Õ8' n» oialcwflrffre.PcnvRo.jfde Ŵ

1799_^asce Manuel Odorico l í̂eiules* 
0 Yirgilio brazileiro (Vide agosto 17 de 
1861), e uma das glorias da provincia 
do l^Iaranhão.

1801—E’ abolido o papel sellado, pelos 
embaraços que causava ao commercio. 
Para oceorrer ao desfalque da receita 
augmenta-se o direito da importação 
de papel e outros objectas e mandam-se 
sellar na chancellaria mor todos os alva
rás de mercês, cartas, etc.

1817—Fallece no Rio de Janeiro o 1° 
marquez de Aguiar, D. Fernando Ji'sé de 
Portugal, ministro dos négocies do reino 
e encarregado dos da guerra e estran
geiros. Succumbe a urna anasarca, aos 
64 annos, 1 mez e 19 dias de edade. Exer
cera 0 cargo de vice-rei do estado no 
Rio de Janeiro desde 11 de outubro de 
1801 até 21 de agosto de 1806. Retirando- 
se paia Lisboa, foi alli presidente do con
selho ultramarino em 1807 e voltou para 
o Brazil quando para aqui se transpor
tou afamilia real. Aqui exerceu os car
gos de ministro dos negocios do reino, 
de presidente do real erário e do conse
lho da fazenda (Vide a Gazeta do Rio 
de Janeiro de 1817 e o Hrazíil Ilistorico 
do sr. dr. Mello Moraes).

1823—.‘Vdhere a provincia do Piauhy á 
independencia do Br.izil.

1839—0 governo republicano do Rio 
Grande do Sul chega á cidade de Caça- 
pava, onde se installa.

1811—Combate entre as forças parti- 
darias dijis familias Militão e Guerreiro, 
no municipio de Pilão Arcado,nos sei toes 
da Bahia, familias que. por odio reci
proco. como as dos Pires e Camargos de 
S. Paulo, haviam empunhado as armas. 
Mais de duzentos mortos de uma e outra 
parcialidade ficam no campo e não é 
menor o numero dos feridos,

1813—Toma assento no senado como 
representante- da provincia do Pará o 
conselheiro José Clemente Pereira.

f/ ^  ■
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]500—Vicente Yanez Pinson ou Pinzon_ 
iim (los icmaos de egunl appeilido cjUg 
acompanliarani a Christovao Colombo na 
®ua aventurosa expedição para acliar o 
Novo Mundo, descobre o Cabo de Santo 
Agqstinho, a que dá, segundo alguns 
chronistas, o nome de Santa Maria de 
LA OoNSOLACION, OU ROSTRO IIeRMOSO, 
segundo outros.

Em 1501 a esquadrilha, mandada po'' 
D. Manuel a explorar a teri-a da Vera 
Cruz, impoz-lhe o nome que pre lominon 
c hoje tem.

Pinzon sahira de Paios, na Ilespanha,
 ̂ 18 de novembro de H99 com quatro 

caravellas, e foi o primeiro europeu que 
insou terras do Brazil,

1532—Quando no dia22 Martim Affonso. 
de volta do Rio dq Prata, desembarcara 
no ])orto de *8. Vice/ite, João Ramalho e 
Antonio Rodrigues, poi'tuguezes, quc 
havia muitos annos residiam, o pri
meiro em Piratininf/a e o segundo qm 
S. Vicentè, sabendo da sua chegadq e do 
intento pue tinham os naturaes de hosti- 
lisal-o, conseguem dos chefes Teheriçá e 
Cayuby, com cujas filhas se achavam 
alliados,, que fo.ssem Martim Aübnso e 
os mais da sua esquadra bem recpbidos. 
indo ao logar do desembarque para lhes 
assegurar pazes e amisad;.

1551—Em principios de janeiro havi im 
chegado á capitania de S. Mcente ti-ez® 
jesuitas, em cujo numero entrava o fa
moso José de Anchieta, e celebram na pi‘c- 
sente data a primeira missa numa casa de 
palha que então fundarani para collegio; 
por ser esse dia. como é ainda, o da (‘on, 
versão do apostolo S. Paulo, deram á 
casa a invocação d’csse santo, nome que 
se applicou á villa que alli 'dejiois se for-, 
mou e que é hoje a culta e florescente 
cidade de S. Paulo: esse nome estendeu-se 
também logo a toda a província, umq das 
mais prosperas e adiantarias do Brazil, 
graças ao.espiritode iniciativa e á epergia

dc caracter de seus emprelicndedores o 
laboriosos fllhos.

O collegio e a povoação que assim fun
davam, flcarqm desde então conflecidos 
pelo norqe de S. Paulo de PiratiniiigP"

Do superior d’essatprma de missioná
rios, 0 padre Manuel de Paiva, e de seus 
12 companheiros já tratámos nestas 
paginas.

Do padre Leonardo Nunes, um d’esses 
desbravadores de terreno para a civili- 
saçúodo Novo-Mundo, diremos que, man
dado em junho d’este mesmo anno de 
1551 a Roma, para informar ao geral da 
ordem, Ignacio de Loyola, santiflcadp 
depois, do estado dus missões brazilicas, 
nauíragára dois ou très dias após o seu 
embarque em Santos, perecendo nas ondas 
com muitos da sua companlia.

Estava desde 1549 em S. Vicente, onde 
prestou relevantes serviços á cc(.techese, 
^egúndo o valioso testemunho de Ap- 
vdfleta. Alludindo á alacridade com que 
Leonardo Nunes acudia a toda a parte, 

,a prestar os ollicios do seu ministério 
aos jndigenas. chamavam-n'o estes Aba- 
ré-hébó pas.aro que vôa, ou, segundo a 
lição do sr.' dr, Baptista Caetano no seu 
opulento Vocabularaeio dâ  ^palavras 
guaranis, etc., recentomente imljlicado 
nos Aunies da Bibliotheca Nacignai 
(vol. VII), padre que vôa.

1631— Fazem os hollandczeS'* da iHia 
dc Itamaracá uma soi tidi contra Igqa- 
i’açú, onde estava o capitão Martim 
Soares Moreno com 50 homens c Ca
marão, já então ca])itão-mór dos indios. 
com alguns d'elles, não só da tribu 2)/ía- 
guar'. que, segipido Duarte <le Albu
querque. era a sua, como de outras re
sidentes em varias aldeias.

Os assaltantes são repelliclos com 
perdas.

1610 — Chegam a S. Paulo frei Fran
cisco dos Santos, prelado fundador, com 
mais quatro franciscanos é dois leigos, e 
dão começo á edillcaçao do convento de
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S, B'r;Hncisco, auctorisados pelo alvará de 
29 de novembro de 1G2-1.

Este convento, começado em outro lo- 
gar. foi então mudado para o em que 
hoje se acha. depois de examinados pelo 
custodio frei Manuel de Santa Maria o 
local e os recursos que para a sua con- 
strucção olTereciam os moradores.

O vigário da então villa de S. Paulo, 
padre Manuel Nunes, muito concorreu 
para isso, promovendo uma finta para 
as despezas de viagem dos frades, para
mentos. sinos, livros, panno para bu- 
rel. etc.

E’ nesse edifício que funcciona a Facul
dade de Direito desde afundaçã) das nos
sas academias juridicas. evacuando-o 
em 1828, por exigencia do governo, os 
religiosos que o occupavam.

1613—Os independentes do Maranhão, 
capitaneados pebo sargento-mór Antonit) 
Teixeira de Mello, levantam o cerco que 
haviam posto a S. T.uiz e retiram-se para 
0 interior (Vide a ephemerkle de 26).

1649—Toma posse do governo da capi
tania do Rio de Janeiro o capitão-mór 
Salvador de Brito Pereira, que a admi
nistrou dois annos. cinco mczes e vinte 
dias. até 20 de julho de 1651. dia em que 
íalleceu. Era o vigésimo terceiro gover
nador d’esse estado pela ordem chrono- 
logica.

1654—Continua a conferência, come
çada na véspera, para a entrega da ci
dade do Recife, derradeiro baluarte do 
})oder hollandez no Brazil. Prolonga-se 
a conferenc.a até tarde da noite, por não 
quererem os commissarios hollandczes 
incluir na capitulação a restituição da 
Parahyba. Itamaracá e outros pontos que 
ainda os seus occupavam ; cederam, 
porém, allnal tudo (Vide a ephemeriãe 
de 26).

1769—Decreto prohibindo que emigrem 
para o Bra/ii as pessoas de Portugal que 
não sejam empregados públicos e os res- 
]>ectivos fâmulos, segundo a sua quali
dade.

Outro deci‘eto, de 19 de fevereiro de 
1711, coptém egual proiiibição (Vide os 
Annaes do Rio de Janeiro, tom. áj 
pags. 292 e 293).

17P6—D. Marcos de Noronha, çpnde 
dos A-rcos, 26“ capitão gener^,! da Bahia, 
^oma posse do seu cargo, que exerce 
até 5 de maio de 1749,

1821—Reunem-se as tropas europé.is do 
Pará e propõem a dissolução do governo.

1853—Tratado de limites e navegação 
fluvial, celebrado entre o Brazil e Vene
zuela, que não teve depois ratificação 
por parte d’esta ultima nação.

1865—Proclamação do sr. dr, João 
Crispiniano Soares, presidente da pro- 
vincia de S. Paulo, convidando os pau
listas a alistarem-se como voluntários, 
por causa da guerra em que esta\a o 
Brazil empenhado contra o dictador do 
Paraguay.

1873—Decreto n. 5204. creando a al- 
fandega de Serpa (Itacoatiára) e a meza 
de rendas de Santo Antonio do Pdo Ma
deira.

1875_Fundeia no porto de Manaus o 
''apor inglez Amazonas, da. Liverpool. 
and Amazon Royal Mail Steam Ship 
company limited, quo fazia a sua pri
meira viagem entre aquelle porto e o de 
Liverpool, conduzindo, além de divei- 
sas mercadorias para o commepcio, uma 
bomba para a extineção de incêndios, 
primeira que a provincia do Amazonas 
ia possuir, e oito sinos para as duas 
torres da nova matriz.

JANEIRO—26
1583_]\Iorre na Bahia a Icgendaria Pa- 

FwVGUASSu’, viuva de Diogo Alvares, o 
Cakamuru’. a  sua pretendida viagem á 
França é absolutamente inexacta : Diogo 
Alvares e sua mulher nunca se ausenta
ram da Bahia, onde Diogo niorreu a 5 de 
outubro de 1557.

A desccndencia d’este casal é das mais 
nobres d’aquella provincia e data, como 
se vô, do primeiro século do descobri-
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mento do Brazil. Na Bahia a familia da 
Torke DE G^rci.v d'Avila, lima das mais 
opulentas e conhecidas por serviços ci- 
vicos. é oriunda d’esse casal.

1618—Carta regia nomeando pela se
gunda vez Martim de Sá governador da 
capitania do Rio de Janeiro (J . de A as- 
concellos, Datas celebres da historia do 
Brazil).

Não podemos conciliar essa data com 
o que a este respeito dizem outros dos 
nossos chronistas: o Almanac historico 
de Antonio Duarte Nunes (Rev. do Inst. 
Hist. tom. XXI, 1858) diz o seguinte ;

«N’este segundo governo tomou posse 
(Martinho de Bd) a 11 de Junho de 1623, 
® por outra provisão passada em 27 de 
Junho de 1626 mandou Sua Magestade 
que continuasse no governo (D. Marcos). 
Em 1630 ainda governava, porque no 
dito anno fundou a Aldeia deS. Pedro de 
Cabo Frio.3>

A '̂amhagen, no seu catalogo appenso á 
Historia geral, diz:

tc Alartim de Sá, provido em 11 de ju
lho de 1623. »

Abreu e Lima dá:
<f Em 11 de Junho de 1623 voltou Mar- 

•j-im de Sá ao seu posto. etc. »
Nas Memórias Históricas de monse

nhor Pizarro, tomo II, pag. 211, vem 
consignada a data fornecida pelo sr. A"as- 
conc«llos.

Quanta divergência em facto de tão 
pouca monta!

1643—Combate do Outeiro da Cruz, no 
Maranhão.

Antonio Teixeira deMello, successor de 
Antonio Muniz Barreiros na causa da ex
purgação do Maranhão do dominio hol- 
jandez, e que, como se disse, levantara 
no dia 25 o sitio posto a S. Luiz. é na 
presente data atacado pelo capitão hol- 
landez Jacob Evers.

São repellidos os inimigos e Evers fica 
morto no campo da acção.

1653—Alcança o padre jesuita João de 
Souto Maior permissão para fundar um

collegio da sua ordem na cidade de 
Belém do Grão Pará, sob a invocação de 
egreja deSanto Alexandre, o que sereali- 
sou depois.

Esse templo é hoje um dos melhores 
edifícios què possue aquella cidade e 
serve de paço episcopal e de seminário.

Para poder effectuai’ o seu intento teve 
Souto Maior de assignai’ um termo pe
rante a camara municipal, no qual se 
obrigava por si e seus succcssores no 
reitorado da egreja a não contender com 
os escravos da população, nem com a 
administração des indios libertos, o que 
j.evela o receio que já tinham os povos 
dis tendências dos regulares de Jesus 
para o predominio temporal por meio 
do indigena e do escravo.

1654 — Assignatura e ratificação da 
íj^ipitulação e entrega pelos hollandezes 
da cidade do Recife, terminadas já á noite 
as conferencias que para tal fim dura
vam havia très dias entre os commissa- 
rios de ambas as partes contractantes, 
isto é, Portugal e os Estados Geraes das 
Províncias Unidas e da Companhia Occi
dental.

A capitulação constava de 15 capítulos 
0 as condições relativas á milicia de 13, 
mencionadas umas e outras pelo barão, 
depois vis^'onde de Porto Seguro, na sua 
importante monographia ácerca das 
lucta'i com os hollandezes no Brazil : 
foram no mesmo armo de 1654 impres
sas em Lisboa.

Assignaram-nas os oito commissiona- 
dos para as concertarem, além de. por 
parte dos hollandezes, o jiresidente 
Schon,enborch,)o tenente general Sigmund 
van Schkoppe e o secretario do governo 
Hendrick Haeex, nomes que se aclium 
comjiietamcnte desfigurados pelos nossos 
nos impressos contemporâneos.

A entrega da cidade e dos seus fortes 
exteriores ficou assentada para o dia se
guinte.

1661—Torría posse do governo da capi
tania dc Pernambuco o capitão-general
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Francisco cle Brito Freire, que foi o i° 
na ordem clironologica, e o exerceu até 
13 de junho de 1067.

1{3G3_0 correio, que já havia sido de
cretado ha muitos an nos para o Bi'azil, 
só na presente data começa a funccionar.

1696—Carta régia concedendo aos mo
radores das capitanias do Brazil, sob 
certas condições, a administração dos 
indigenas.

A carta régia de 12 de fevereiro do 
mesmo anno versa sobre idêntico assum
pto (Vide abril 20 de 1708).

—Carta régia ao governador do Mar.i. 
nhão, ordenando-lhe que não consinta 
n.em tolere as prisões ordenadas pelo go
vernador 0 proviso!" do bispado com 
usurpação da auctoridade real.

17G5—Carta régia a D. Luiz Antonio de 
Souz i Botellio, governador e capitão- 
general nomeado para S. Paulo, au(#b- 
risando-o a crear vihas e frpguezias nos 
logares da capitania em que as julgasse 
convenientes.

1811—Alvará de D. João VI erigindo a 
freguezia do Bananal, do bispado de ís. 
Paulo. Passado no Rio dc Janeiro, re
gistrou-o 0 vigário da vara d’aquella 
freguezia, Diniz Ililario Nogueira, no 
seu livro de tombo, provimentos, pas
tor a es, etc.

Nogueira, qnefôra o primeiro e unico 
vigário colhido que teve a I'eferida fre
guezia, fulleceu septuagenário a 1 de 

, dezembro de 1"’62. tendo cxci'cido o cargo 
51 annos.

1812—Succumbe na cidade do Rio de 
Janeiro a uma violenta febre maligna o 
notável estadista portuguez D. Rodrigo 
de Sou?a Coutiuho, conde de Linhares, 
ministro dos negocios da marinha e da 
fazenda na c<)i'te regencial de D. João VI 
no Rio dc Janeiro. Era um dos poucos 
fidalgos dwiuelie tempo apontados como 
ilUist.rados e intelligentcs. Era dotado dc 
muita penetração e agudeza de espirito 
D. Rodrigo e protector e amigo dos 
brazileiros. Descendia de uma senhora

nascida no Brazil e nascera 
4l de agosto de 1735. Veja-se o retrato 
moral que d’este homem dmstado faz o 
sr. conselheiro João Manuel Pereira da 
Silva na sua H i s t o r i a  d a  f u n d a ç ã o  do  
IMPÉRIO BRAZILEIRO, tOmO 2“, pp. 30
e 31.

D. Rodrigo jaz na egreja do Santo An
tonio dos Franciscanos no Rio de Ja
neiro/

ISIS—Toma posse do governo da capi
tania da Bahia D. Francisco de Assis 
Mascarenhas, primeiro conde de Palma, 
que foi seu quinquagésimo quarto capi
tão general e a governou até 1821.

PMi mais tarde marquez de S. João da 
Palma e senador do Império p 'la pro- 
vincia de S. Paulo na organisação inicial 
do senado.

Como curiosidade histórica accrcsccn- 
taremos que era padi'inho do indefosso 
visconde de Porto Seguro.

1822—Oá deputados, a camara e o povo 
de S. Paulo representam ao princjpe- f  
j'0(T0i][te D. Pedro acerca da necessidade 
da creação de uma junta de procuraçjores ' 
geraes eleitos pelas provindas, para o
ílrn de, reunidos ao governo geral, advo
garem o.s interesses das I’espectivas pro
vindas. Chamado aos conselhos do prin- . 
cipe (Vide a ephem, de 16), foi o (irimeiro 
Cuidado de José Bonifácio promover a - 
união das provincias, convocando, por . . 
decreto de 26 de fevereiro, as jantas de 
procuradores suggeridas pola camara de 
S. Paulo.

1826—Fallece o senador, pela provinda 
dc S. Pedro do Rio Grande do Sul, Luiz 
Corrêa Tdxdra de Bragança. E.scolhido 
a 22 de janeiro do mesmo anuo de 1S26, 
nao diegOLi a tomar posse da sua cadeira 
senatorial.

1800—Chegam á cidade da Victoria, 
capital do Espirho-Santo, o imperador 
e a imperatriz, na visita que faziam ás 
provincias do norte do Império.

A 28 visitaram Suas Magestades a I
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farriQsa ei'mida da Penha, e nella ouvi
ram missa,

A grata em que morou Pedro Pala
cios, antes de erguer aquella ermida, Ibi 
yisitada pelq irnperador.

Dempraram-se os visitantes na pro- 
vincia, percorrendo os seus sitios e por 
voações piais importantes, até 9 de fe
vereiro, dia em que embarcaram de 
regresso para a capital do Império.

1873—Eallece em Lisboa, no Palacio 
das Janellas VerJes, onde residia, a im
peratriz viuva D. Amelia de Leuchten- 
berg, segunda esposa do impcra^pr 
D. Pedro I e madrasta dp imperador 
actual, nascida em Munich a 31 de jullio 
de 1812.

.lANEIUO — 27

1625—̂ Fallece na Bahia, em uma casa 
íóra da cidade, onde se ha. iam recolhido 
os regulares da companhia de Jesus, o 
padre Fernão Cardim, celebre jesuita, 
reitor do collegio d’aquella cidade. Era 
um escriptor de bastante mérito, como 
se verifica da sua Narrativa epistolar 
da uma viagem e müsão jesuitica pela 
liahia, eto.. publicada pela primeira vez 
em 1847, em Lisbo i, por diligencias do 
visconde de Po to Seguro; o sr. dr. 
Mello Moraes reproduziu-a em I860 na 
sua Corngraphiahistorica,tomo IV. Esta 
sua obra, posto que inferior a certos res
peitos áde Gabriel Soares, recommeada- 
se pelo estglo natural e fluente e pela 
verdade das pinturas. Teve a gloria de s m 
mestre do famoso padre Antonio Vieira, 
que entrára para a (lompanhia por con
selho seu.

Cardim nascera em Vianna do Alvito, 
no Alemtejo, no anno de 1540, e entr.,ra 
para a Companhia de Jesus aos 15 annos 
deedade. Em 1582. sendo ministro do col
legio deEvora, lòra designado para acom- 
jianharo padre Christovão deGouvêa.que 
vinha por visüador ao Brazil : seguiu-o 
nas suas viagens por dillereutes capita
nias, p quando o visitador regressou ao

reino, aqui ficou e exerceu depois o cargo 
de reitor no collegio do Rio do Janeiro.

Eleito posteriormente procurador, íoi 
a Roma, de onde tornava com a nomea
ção de provincial, quando foi feito 
prisioneiro por corsários inglezes (a 25 
de setembro de 1601). Resgatado, embar" 
cou afinal (em 1601) para o Brazil.

Foi no seu provincialato, que durou 
pelo menos de 1601 a 1608. que se deu> 
não só a ordenação dp afamado padre 
João (|e Almeida, como a exhumarão 
José de Anchieta.

Continuou ainóa no Brazil, onde, se
gundo 0 padre Vieira, na sua Annua da 
provincia do Brazil de 1024 a 162^, 
foi reitor e provincial por mais de vinte 
annos. Occupava este cargo quando a 
Bahia foi invadida pelos holla'iOezes: 
diz-se que este successo, reunido ao peso 
doi^annos, apressara-lhe amort";.

O sr. João Capistrano de Abreu pre. 
para os elementos para uma minuciosa 
biographia d’este notável jesuita, deciija 
vida as datas e factos capitaes podem 
rpsumir-se no seguinte :

« 1510—nascimento ; L555—noviciado ; 
1582—ministério ; 1583—partida para o 
Brazil; 1599—volta á Europa; 1631—cap- 
tiveiro; 1602—libertação ; 1601 — provin
cialato ; 1625—morte.»

1038—Bento Maciel Parente, perpetuo 
senhor e donatario do Cabo do Norte, 
toma posse do governo do estado (Jí> 
Maranhão e Grão-Pará. Foi o 2.“ gover
nador de nomeação regia e o 3° qqe 
occupou 0 cargo, sem contar o governo 
do intruso Jaconie Raymundo de Noro
nha, cujo procedimento fòra Bento Ma
ciel encarregãdo de sujeitar a exame 
e syndicancia.

Encarcerado depois, pelos proprios íx- 
quem favorecera na invasão do Maranhão 
(Vide a 'ephemeride de 25 de novembro 
de 1641). falíeceu a 1 de fevereiro de 1612 
nu fortaleza' dos lieis Magos, no Rio 
Grande do Norte.

1G51—A invasão p dominio hollãndez



IK) Brazil, que aturaram por 2i annos, 
cessam neste dia com a entrega da ci
dade do Recife e fortaleza das Cinco 
P ontas, pelos hoUandezes. ao pequeno 
mas denodado exercito pernambucano, 
de principio levantado e commandado 
pelos mestres de campo João Fernandes 
Vieira e André Yidal deNegreiros.

A fortaleza foi logo occnpada por duas 
companhiasdp regimento de Vieira e pina 
do de Henrique Dias. Tomou em seguida 
Vieira posse da cidade, emquanto os 
mestres de campo Vidal de Negreiros e 
Figueirôa occupavam as fortalezas Er
nesto ou Santo Antonio, S. Jorge, do 
Brum e do Mar. Os vencidos foram desar 
mados sem violência, sem reluctancia, 
pelo sargento-mór Antonio Dias Cardoso. 
O valente chefe indio Felippe Camarão 
tinha fdlecido cinco annos antes d’este 
memorável e glorioso desenlace. que elle 
ajudara a preparar com o seu varonil 
esforço.

Ficára e-itipuládo’, além do esqueci
mento do passado, que os vencidos se re
tirariam com os seus bens móveis e, os 
que fossem casados, com suas esposas. 
Termina assim, unic uneqte pelo valor e 
constante denodo dos naturaes. o dominio 
dos invasores do nosso solo, sem que os 
poderes governamentaes tivessem para 
tal íim feilo grandes e.síorços.

Ficou marcada para o dia seguinte 
(Vide essa data) a entrada solemne do 
general Barreto de Menezes, comman- 
dante do exercito vencedor, na cidade 
do Recife.

1658 — Presta juramento perante as 
córtís, como principe rcg'uite e henleiro 
da coròa de i^ortugal, o infante D. Pedro_ 
que dirigia o governo supremo do reino 
em virtude da prisão de seu irmão 
D. Affonso VI.

1671 —Provisão dispondo que os go
vernadores do Brazil 0 ministros da fa
zenda e guerra não possam cornmerciar 
com lo^as abertas em suas casas, nem 
atravessar fazenda alguma, nem pór

nellas e em fructos da terra estanque, 
nem se intrqmetterem nos lanços dos 
contractos da fazenda real e donativos 
da camara, nem desencaminharem os 
direitos, lançarem nps bens que forem á 
praça e pôrern preço aos fretes dos pa
vios, que deviam ficar livres, ao arbitriq 
das partes.

1696—Carta régia ordenando ao go
vernador geral do Brazil qne prometta 
prêmios e honras da real casa, hábitos 
das très ordens militares dp reino e ou
tras graças, aos que se occuparem cm 
trabalhos de mineração.

1739—Crôa-S8 na capitania dp EspjrjtQ 
Santo um regimento de infantaria de 
milicias, a que se devem aggrcgar duas 
companhias de cavallaria.

Ignacio João Monjardim, capitão mór 
governador da capitania, é nomeado c o 
ronel commandante d’esse regimento.

1828 Guerra dp Rio da Prata.—O al
mirante argentino Brown tenta saiiir 
de Buenos Ayres com 4 navios da sua 
esquadra, mas embargam-lhe o intentp 
os brigues brazileiros Maranhãpy Cabo
clo e Constança, e obriga n-no a voltar 
para o ancoradouro, depois de mais de 
uma hora de tiroteio, em que é ferido o 
commandante (Xo Maranhão. Conseguem 
saliir durante n combate os cprsarips 
General Maxcilla e Federal .\rgentino. 
mas, per.seguidqs, encalham entre Bner 
nps-Ayres e Barpagan, e são incendiários.

1833—Fqilece D. José Caetano da Silva 
Coutinlio, 8“ bispo do Rio de Janeiro, 
senador pela jumvincia de S. Paulo, es- 
cplhido a 22 de Janeiro de 1826 pelo 1° 
imperador. Namèra na villa das Caldas 
da Rainha (em Portugal), bacharela
ra-se em cânones na Universidailc de 
Coimbra, e era arcebispo de Cranganpr 
(na índia Portugueza). quando foi ejeitp 
bispo do Rio de Janeiro a 4 de novem
bro de 1805. Confirmado em 1806 pelo 
l>apa Pio VH. sagrado em Lisboa a 15 
de março de 1807, não ppude acompanhar 
afamilia real quando se trasladou para



GO eph em er id es  nacion aes

0 Brazil, e só chegou á sua diocese a 
2G de abril de 1S08, tomando ])osse dc 
seu cargo, por procurador, a 28 do 
mesmo mcz e anno.

Tomara assepto no senado a 29 de 
maio do anno de sua nomeaijão, segundo 
0 mappa necrolopico dos senadores pu 
blicado no tomo XXIX, parte 2*. da re- 
Yista do Instituto llistorico do Bi‘azil.

1865—Desembarcam em Santa Luzia 
as força^ brazileiras ao mando do geneial 
João Propicio Menna Barreto, que, de 
accordo com o sr. visconde de Tanuin 
daré. vice almirante, e o general Venan- 
cio Flores, chefe dos orientaes, marcha
vam sobre Montevideo.

— Os orientaes atacam Jaguarão e são 
pepellidos.

1879—Fallece no Rio de Janeiro o pre
sidente do Supremo Tribunal de Justiça_ 
conscllieiro Joaquim Marcellino de Brito  ̂
nascido na Bahia a 2 de junho de 1799.'

Fora ministro dos negocios do Im
pério desde 2 de maio dc 18Iò até 22 de 
maio de 1817.

Foi um magistrado integerrimo.
J.\NE1R0—28

158G--Passa el rei D. João III carta 
de doação de trinta léguas de terra na 
costa do Brazil a Pero de G-óes da Sil
veira. irmão do celebre clironista Da- 
mião de Góes.—Constituiram essas terras 
a capitania da Parahyba do Sul, cujo 
tbral se passou a 29 de fevereiro do 
mesmo anno.

Pero de Góes tinha, vindo na armada 
de Martim Alfonso, acompanhara Pero 
Lopes ao Hio da Prata e com elle 
naufragara.

1518—Chegam a Pernambuco, depois 
de uma viagem de 88 dias, e procedentes 
de Lisboa, dois navios conduzindo de
gradados e petrechos bellicos. Vinha 
nessa expedição o allemào ílans Stadc. 
que escreveu a narração do quç oceor- 
rèra na defez.a de Iguaraç.ú, cm que 
tomára parte : essa sua relação é a pri ,

meira historia da guerra dos nossos^in- 
digenas com os portuguezes; d’ellc tere
mos oceasião de mais demoradamente 
tratar (Vide a ephemeride de novembro 
21 de 1519).

1616—João de Brito Corrêa, 6° gover
nador da capitania daParahyba (do Nor
te) por expressa nomeação régia da pre
sente data, succede níiquellc cargo a 
Joãò Rebello de Lima não sabemos em 
qiie tempo.

O C talorjo dos goveimadores e presi
dentes d’aquella capitania, hoje provin- 
cia, organisado pelo tenente-coronel bie- 
derico de Campos (Revista do Instituto 
llistorico, tomo VIII), começa de Anto
nio da Silva Barbosa, que a governou de 
agosto de 1681 a setembro de 1687.

1621—Cliega á ilha de S. Vicente parte 
da esquadra hollandeza que havia par
tido do Texel a 21 de dezembro anterior 
para se apossar da Bahia. Ahi espera 
esta quasi dous mezes pelos outros navios 
de que se compunha a ai'mada, que foram 
successivamente chegandoi

1631—Expedição de Jacome Raymundo 
de Noronha, sahida da cidade de Belém 
no Pará, cóm 36 canôas bem tripol idas e 
guarnecidas, para expulsar os inglezes 
que se tinh.im apossado de algumas 
ilhas na embocadura do Amazonas, 
tendo-se fortificado na de Tucimu’s . O 
oílicial inglez, capitão Thomás, fugiu 
durante a noite, entregando á discrição 
a Noronlia o forte que haviam os seps 
construido. Foram os despojos de guerra 
1‘epartidos pelos soldados d’esta heróica 
crnpreza, á excepção do commandante 
(1’ella, qué se contentou com a gloria dq 
feito.

1631—Atacam os hollandezes o porto 
de Santo Amaro, perto do Recife, e con
tinuam nos tres dias seguintes, procu
rando desforrar-se dos revezes solfridos 
dias antes perto de Olinda por parte dos 
cajutães Pedro Teixeira Franco e -\Iathias 
de Albuquerque Maranhão. São, porém,



ainda repellidos em todas essas esca 
ramnças. *
" i65i—Entrada solemne das forças per

nambucanas, sob o commando do general 
Francisco Barreto de Menezes, na cidade 
do Recife, acabando d’este modo a do- 
hiinação hollandeza no nosso território.

Pela manbã d’esse dia saliiu o genera 
do seu acampamento, montado a cavallo, 
á frente de um numeroso estado-maior, 
gëguido de uma guarda de cavallaria, e 
dirigiu-se para a porta da cidade Mau- 
RiciA (boje freguezia de Santo Antonio), 
onde 0 esperava, a pé, o general fla
mengo Segismundo van Schkoppe. Bar
reto apeiou-se logo cpie o viu e, tendo-o 
á sua direita, encaminliaram-se juntos 
para o Recife, acompanhados, egualmen- 
te a pé, por todos os oíliciaes da comi
tiva.

Passara se antes a ceremonia do rece
bimento das chaves da cidade,.ao som da 
artilharia e fuzilaria;«quadro, por certo, 
diz 0 visconde de Porto Seguro, digno 
de immortalisai' para o futuro o pincel 
de algum artista brazileiro, como o da 
rendição de Breda, a Spinola, immorta- 
lisou a Velasquez». Junto á ponto o ge
neral portuguez, que levára o hollandez 
á sua direita e o tratara com a defercncia 
peculiar aos valentes, entrou por corte- 
zia na casa do mesmo cabo liollandez.

Os do conselho vieram-no receber na 
ponte. Os soldados, que eram mais de 
mil, foram aquartelados em Olinda e re
ceberam uma pataca de ISO rs. cada um. 
Os Índios e pretos, que tinham estado 
ao serviço dos liollandezcs, foram encor- 
porados ás fileiras dos nossos.

a noticia d’este importante aconteci
mento (Vide 19 de março de l,ü5P.

De todas as obras que durante a 
occupação dos hollandezcs flzcrarn ellcs 
em Pernambuco, só restam as fortalezas 
do Brum, das Cinco Pontas, Buraco,* 
Itamaracá e na illia de Fernando de 
Noronha a fortaleza dos Remedios.

IGSl _  Pe'di’0 Gomes, mestre de campo, 
nomeado governador do Rio de Janeiro 
a 19 de outubro de IGSO, toma posse do 
cargo, que serviu por um anno, cinco 
mezes e seis dias, sendo rendido a 3 de 
junho de 1G82 pelo mestre de campo 
Duarte Teixeira Chaves.

1683-Provisão concedendo, sem em
bargo do contracto do estanco, que deze- 
seis religiosos de Santo Antonio, exis
tentes no Estado do Maranhão, gosem 
do privilegio de tirar das alfandegas e 
casas de despacho tudo o que seja de 
seu sustento e da vestiaria e culto di
vino de suas egrejas, bem assim o que

Eram de grande valor os eft’eitos e

lhes vier das suas lavras e drogas do

munições entregues pelos vencidos: con
stavam de 464 moradas dc casas, in- 
çluido 0 palacio do governador hollan
dez, cerca de 300 canhões, 38,000 balas, 
mais de cinco mil espingardas, quasi 
duas mil arrobas de polvora, etc.

André Vidal de Negreiros foi o en
carregado dc levar á còrte de Portugal

sertão, para do seu produeto lhes serem 
remettidos os mencionados proventos.

1G91—Carta régia .pela qual el-rei, 
depois de louvar o zelo dos padres da 
companhia de Jesus e da congregação do 
Oratorio na conversão dos indios feito  ̂
prisioneiros, decide que sejam elles con
siderados prisioneiros quando tomados 
em guerra, mas não captivos, ordenando 
que sejam logo postos em liberdade, 
restituindo-se aos compradores o valor 
que houvessem por elles dado.

Dera motivo á expedição d’esta carta 
régia 0 ter a Junta das Missões de Per
nambuco todos os indígenas aprisionados- 
no Rio-Grande do Norte e Ceará, e resol
vido que, depois de baptisados, fossem 
vendidos, como com efléito se fizera.

1800—Fallece em Santos frei Gaspar da 
Madre dc Deus, monge bencdictino, nas
cido em 1714 na fazenda do Sant’Anna, 
da antiquissima villa de S. Vicente, perto 
de Santos. Era 3° neto pela parte paterna 
do celebre Amador Buono. Professou aos
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l l  annos no mosteiro da Baliia, Orri 14 de 
agosto de 1731, e foi o 50° abbade da siia 
ordem. Fóra socio siíprannmerario da 
Academia R. das Sciencias de Lisboa. 
Compoz as m e m ó r i a s  p a k A a  h i s t o r i a  d a

■CAPITANIA DE S. VICENTE, 6 OUtrOS eStU -
dos historicoSi Jaz na capella-mór da 
egreja do mosteiro de S. EentOj do lado 
da epistola.

1808— Carta régia fi'antjueando os por
tos do Brazil a todas as nações amigas 
e alhadas da coroa de Portugal. Este 
reséripto memotavel, verdadeira c a r t a  
DEALFoRRiA, fora alcançáda do principe 
regente D. João -VI por instancias ô atu. 
rada insistência de José da Silva Lisboa, 
depois visconde de Cayrü, o qual, apro
veitando-se das relações de ariiisade que 
tinha com D. Fernándo José de Portu
gal, depois marquez de Aguiar, obteve 
d’este fidalgo que insinuasse a proflcui- 
dade d’essa medida no ani.mò do jirincipe 
regente, pondo-se assim em cuntaOto di- 
rbeto com 0 resto do mundo civilisádo 
ã colonia portugueza da America, até 
então circumscriptã ás relações que en
tretinha com a metropole (Vide a ,éphe- 
meride de 16 dc julho de 175C).—Inno- 
cencio da Silva, no artigo que consagra 
ao visconde de Cayrú, dá inadvertida- 
mente para esta c a r t a  a data de 24 de 
janeiro.

1813— E’ apresentado ao senado o pro
cesso que pronuncia no crime de rebel- 
lião os senadores Nicolau Vergueiro, 
Diogo Feijó e Paula e Soüza. Feijó fóra 
preso em Sorocaba a 23 de junho ante
rior e depois de]»ortado para o Espirito 
Santo com o senador Vergueiro, de onde 
voltam para a côrte em dezembro, a 
tomarem assento no senado.

Paula e Souza ficára em S. Paulo, por 
doente.

1809— Ascenção aerostatica effectuada 
na cidade do Rio de Janeiro por Mr. Ba- 
raille.

O balão, que partira do campo da 
Acclamação, loi cahir  ̂ impcllido pelo

vento, na direcção da Tijuca, em terrenos 
da fabrica de papel.

1873— E’ nomeado ministro da agricul
tura, Commercio e obras publicas o sr, 
conselheiro José Fernandes da Costa Pe
reira Junior, que occupa esse cargo até
23 de junho do 1875. Dois dias depois é 
sübstituido pelo sr. conselheiro Thomaz 
José Coelho de Almeida. Asátm, succes- 
sivamente, dous campistas illustres são 
ch:im,idos aos conselhos da coroa.

1877— Victima do fallece na
cidade da Bahia o intelligente joven 
Guilherme dc Castro Alves, filho d’a- 
qüella provincia e irmão do inspirado e 
laureado poeta das e s p u m a s  f l u 
c t u a n t e s , do poema dos e s c r a v o s , da 
C a c h o e i r a  d e  P a u l o  A f f o n s o , do drama 
G o n z a g a , etc.

Era também poeta e contava apenas
24 aimos de edade.

Publicara, sob o pseudonymo Alberto 
Krass, uma traducção das poesias de 
lord Byron—A’ Napoleão, c, sob o dc 
D'Alva Xavier^ um volume de poesiús 
intitulado Raios sem luz.

1880—Fallece o senador por Pernam
buco visconde de Suassuna, Francisco 
de Paula Cavalcanti de Albuquerque, 
escolhido a 29 de outubro de 1839 pelo 
regente Pedro dc Araujo Lima, na vaga 
deixada pelo marechal de campo José 
Ignacio Borges, e que tomára assento 
no senado a 11 de abril do anno seguinte. 
Era, portanto, o mais antigo membro 
d'àquella casa do parlamento, em que 
serviu por mais de 40 annos. Nenhum 
dos 118 senadores oceupou até então por 
tanto tempo ,a cadeira. Desde que tomára 
assento viu o visconde de Suassuna des- 
apparècerem 114 companheiros, isto é, 
viu 0 senado reformar-se por duas vezes.

Exercera o cargo de ministro dos né
gocies da guerra de 24 do julho de 1840 
a 23 de março dê 1841.

Nascido na cidade do Recife,no memo
rável anno dc 1793, tinha mais, de 86 
annos quando fallôceu.
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JANEIRO—29

1G35—Longo fOra, e talvez fastidioso, 
memorai’ aqui todos os actos da gigan
tesca lutta que sustentámos com os hol- 
landézes nas diversas partes do lioSso 
território, em que dohiinaram por tanto 
tempo ; não o poderiamos lazer sirião 
de um modo incompleto e imperfeito, 
pela natui'i^a especial d’estas paginas, 
destinadas a referir factos isolados. Re- 
mettemos pois o leitor para as obras que 
tratam desenvolvidamente d’este inte
ressante assumpto, especialmente a que 
nos deixou o visconde de Porto-Seguro, 
que poz em discreta contribuição tudo 
Cjuanto se escrevera antes.

Commemoraremos entretanto agora o 
encontro que os nossos tiveram com os 
invasores na aldèa de S. Migael, e no 
engenho Mussurepe, dos monges béné
dictines, encontro em que o valente ca
pitão Francisco Rebello recebeu dois fe
rimentos;

Tornada a capital da Paráhyba, man
dara 0 conselho politico hollahdez o co
ronel Arcizewski submetter Goyana ; 
levantara elle o seu acampamento d’esse 
ponto, em que se demorára 15 di-as, e 
marchara para S. Miguel {em Pernam
buco), onde estava a nossa gente intrin- 
cheirada sob as ordens de Rebello ; este, 
não podendo resistir ao inimigo, que 
avançava sempre, retira-se do povoado e 
embosca-se num desfiladeiro, a seis ho
ras de viagem do ponto abandonado, 
S. Miguel, qué inoendiára,

Ainda d’ahi se retira Rebello, que. não 
podendo disputar a marcha ao inimigo era 
campo aberto, se refugia nas mattas. No 
engenho Mussurepe, ultimo lugar onde 
estivera, acampam os hollandezes por 
muitos dias. Nas mattas d’este engenho 
viera o tenénie Mettingh com oitenta 
mosqueteiros veriticar si Rebello ainda 
lá estava ; quando este os ap inha dentro 
da niatta, caho sobre elles, mas nada 
consegue fazer e fica ferido.|

1613 — Alvará regio determinando aos 
governadores do Brazil que, conforme o 
disposto nas ordenações e nos seds pró
prios regimentos, não se intromettam 
iias eleições das camaras.

1698—Carta régia ordenando ao gover
nador do estado do Maranhão e Grão 
Pará que não consinta que os lavrado- 
fes leVantèm o preçO do tabaco e quê  
pelo conti’ario, os obrigue a vendel-o 
pelo preço do costume, conforme a qua- 
iidâde do gebero,

1739—Decreto do rei D, João V, esta
belecendo os tratamentos áQ excellencia, 
Ulustrisslma, senhoria, reterendissima^ 
Qpaternidade, segundo as hier.irchias e 
os cargos das pessoas.

1S20—Creação dàs villas de S. Ber
nardo da Farnahyba e de Pastos Bons 
(Provincia do Maranhão).

Esta ultima Villa, posto que D. Pedro I 
tivesse sido acclámado imperador no Rio 
de Janeiro em 12 de outubfo de 1822, nãO 
deu a sua adhesão a este acto síhão erh 
principies de abril do anno seguinte.

1839—Combate do Rio Párdo (Guerra 
civil dUTRio Grande do Sul).

iS3G—Fallece no Recife o mallogfado 
poeta Antonio Joaquim Franco de Sá, 
filho do senador pelo Maranhão Joaquim 
Franco de Sá. Nascera a 16 de julho de 
1833 na cidade de Alcantara.

Apenas nos deixou o joven poeta ni;i- 
ranhense, como um rastilho luminoso da 
Sua rápida passagem na Vida, um volu
me de XVI—147 paginas, publicado em 
S. Luiz do Maranhão em 1867, precedido 
de uma noticia biographica, por Seu 
irmão 0 sr. dr. Filippe Franco de Sá.

Essas poesias mereceram os gabos de 
um juiz competenté e insuspeito, o can
tor do D. Jayme, em uma carta que em 
março de 1870 dirigiu ao irmão e editor 
do poeta.

O douto escriptor contemporâneo, cuja 
adextrada peuna sabe tão bem traçar 
um romance, um drama, um artigo de
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critica, como remontar-se á gravidade 
da historia, diz também a seu respeito o 
seguinte:

« . . .  quem lia que nãotenha respirado 
naspoesias postliumas de A. J .Franco de 
Sá os perfumes singelos d’aquella alma 
graciosa de adolescente e de poeta? »

O benemerito auctor do Pantheon Ma
ranhense dá no II volume a biographia 
do delicado poeta seu conterrâneo; pelas 
citações que faz de suas poesias, póde-sc 
ter ideia da gentileza d̂ esta musa quasi 
ipfantil.

18Gl_Fallecc em S. Gonçalo de Ni- 
teroy o conselheiro José Bernardino 
Baptista Pereira de Almeida Sodré, nas
cido em Campos dos Goytacazes a 20 de 
maio de 1783 [Vale essa data).

JANEIRO— 30

1578—Lourenço da Veiga . nomeado 
capitão-imir loco-tenente dos donatários 
da capitania de S. Vicente, successores 
de Pero Lopes de Souza, substabelece 
a procuração dos ditos donatários na 
pessoa de Salvador Corrêa de Sá e vai 
tomar posse do governo geral «l^estado 
do Brazil, na Bahia, em cujo cargo falle- 
ceu em junho de 1580, a 17, diz José de 
Miralles.

Como conciliar esta noticia,que nos vem 
dos A'pontamentos históricos de M. B. de 
Azevedo IMarques, com a data, posto que 
incompleta (janeiro de 1578), que temos 
no Catalogo dos,chefes da administra
ção do Brazil ministrado por Varnha- 
gen ?

1010—Alvará dando I’egimcnto para as 
minas da capitania de S. Vicente.

1720—Provisão régia ao governador da 
capitania de Pernambuco, prohibindo a 
exportação da moeda provincial feita 
pelos negociantes,

1752-Celebra uma sessão nopalaciodo 
governador e capitão-general Gomes 
Freire de Andrada, no Rio de Janeiro, a 
A c a d e m i a  dos  S e l k c t o s , associação dos 
homens eruditos da rclerida cidade, os

quaes concordaram entre si em endere
çar applausos em pi'osa c verso áquelle 
capitão general, por oceasião de ter elle 
sido promovido ao posto de mestre de 
campo general e ao emprego de primeiro 
commissario da medição e demarcaçao 
dos limites meridionaes do Brazil.

Teve duração ephemera esta A c a d e m i a . 
D’-essa associação nasceu a. ideia de se 

estabelecer no Rio de Janeiro uma typo- 
graphia, que foi a primeira que aqui 
existiu : foi seu fundador e proprietário 
Antonio Izidoro da Fonseca. Pouco 
porém, durou ella: a córte mandov-a 
abolir e queimccr, para não propagar 
idéias, que podiam ser contrarias ao in
teresse do Estado.

]303—O chefe de esquadra Paulo José 
da Silva Gama (que foi depois, em 1821, 
barão de Bagé), toma posse do governo 
da capitania do Rio-Grande do Sul, como 
seu commandante militar, e exerceu esse 
cargo até a posse de D. Diogo de Souza, 
nomeado capitão general (V. a ephem. 
de 9 de outubro de 1809).

No tempo do governo de Silva Gama 
creou se a junta de fazenda, ficando ex- 
tincta íx antiga provedoria.

1808—0 capitão de mar eguerra D.Ma
nuel do Menezes, commandante da nau 
M a r t i m  d e  F r e i t a s , que fazia parte da 
esquadra que chegara ao Rio de Janeiro 
com alguns membros da familia real por- 
tugueza, passando-se á noite da nau 
R a i n h a  para o escaler que o devia levar 
par.i 0 seu navio, cai desastradamente 
ao mar, c apozar das diligencias empre
gadas não foi põssivcl salvM-o. O sou 
cadaver appareceu dias depois e está 
sepultado na egreja da Misericórdia. Era 
irmão do I). Gregorio Ferreira d’Eça e 
Menezes, conde de Cavalleiros, que lam
bem teve uma morte desastrosa; Tendo 
a.ompanhado a.familia real cm um pas
seio áTijuca, aproximou-se demasiado de 
uma borda limosa da cascata, escorregou 
e despenhou-sc pelas pedras abaixo, en-

i
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contrando-se depois o sen cadaver des
pedaçado.

1819 — Convenção celebrada com o 
cabildû de Montevideo, fixando os limi
tes entre o Pv,io-Grand ■ doSul e a Banda 
Oirental da Uruguay, afim de se preve' 
nirem contestações futuras,

A guerra começada em 181,6 tinha che
gado ao seu termo com a oceupação de 
Montevideo, que estendia ao Rio da 
Prata o limite meridional da possessão 
portugue/.a na America.

O cabildo nomeara a D. Prudencio 
Morguiondo, co.no seu plenipotenciário, 
para tratar com o do Bra il.o coronel de 
engcnlieiros João Baptist i Alves 1’ orto, 
da alludida demarcaçao-. A linha divisó
ria fixada foi modificada depois.

1812 — Ordena a Junta Provisoria de 
Pernambuco que embarquem p ira Por
tugal as tropas portuguezas que tinham 
ficado na provincia e que viviam em con
tinuas rixas e conílictos com o povo, que 
não as tolerava.

1827—0 general Duarte Corrêa de Mello, 
que commandava a linha exterior de 
Montevideo, desaloja do Pantanoso e 
Magarinos as forças argentinas e orion- 
taes que bloquei ivam aquella praça.

1867—Eallece no Rio de Janeiro o se
nador pela provincia do Rio Grande do 
Norte D. Manuel de Assis Mascarenhas, 
escolhido por carta imperial de 12 de 
Junho de 1850 c que tomára assento no 

. senado cinco dias depois (Vide epheme- 
' .ride de 28 de Agosto de 1805).

JANEIRO — 31

1531— D. João 111 tinha nomeado 
(a 20 de novembro de 1530) Martim 
Affonso de Sowza capitão-mdr da ar
mada que devia guardar as costas do 
Brazil, por causa da noticia que tivera 
aqueíie rei das explorações de Cabot e 
Diogo Garcia no Rio da^Prata, e das 
tentativas dos 1'ranceze# para se estabe
lecerem em Pernambuco e na Bahia. 
Martim Aííonso, que partira de Lisboa

26 dias antes c aportara a 3 de dezembro 
d'aquelle anno de 1530 á Ribeira Grande, 
na ilha de Santiago (Cabo Verde) e a 3 
de janeiro de 1531 continuara d’aquelle 
porto a sua derrrota para o Brazil — no 
quarto d’alva de 31 de Janeiro avistou 
terra. Estavam as naus da sua expe
dição em frente á costa de Pernambuco, 
onde dão caça a uma nau franceza que 
encontram vindo para o norte. Conse
guem aprisional-a defronte da ponta de 
Olinda, chamada nesse tempo cabo de 
P eiica a u r i. . Capturam depois, a 17 de 
fevereiro, ainda outra da mesma nação, 
que encontram fundeada além do calx) 
Santo Agostinho.

Pero Lopes, irmão de Martim Affonso, 
vinha em sua companhia,

155'3— André Thevet. que embarcara 
no Havre de Grace a 6 de maio do anno 
anterior, tocára em Cabo-Frio, onde 
apenas se demorara tres dias. e a 10 de 
novembro entrara na bahia do Rio de 
Janeiro ou Go.nabara, deixa na presen
te da;a esta bahia de regresso para a 
Europa: toca ainda em Cabo-Frio, onde 
está oito dias; partindo d’alli no dia 9.

]5S0— Morre com 68 annos exactos de 
edade, no sitio de Almeirim, em que nas
cera, 0 cardeal-rei D. Henrique, sem dei
xar ventilada a sueCessão da coròa. 
Ficam tres governadores incumbidos 
da regencia do reino.

D. Henrique era o 7’ filho do 2° ma
trimonio do rei D. Manuel.

Succedendo na coròa de Portugal, em 
28 de agosto de 1578, a seu sobrinho 
D. Sebastião, desapparecido na Africa, 
foi de cuita duração o seu reinado. 
Aqui damosm rapida noticia da sua vida 
de rei, aproveitada de uma folha portu- 
gueza contemporânea.

D. Antonio, prior do Crato, que pi’e- 
tendiaser filho legitimo do infante D.Luiz 
e de Violante Gomes, e a duqueza de 
Bragança, dentro do paiz, e, fòra d’elle, 
a rainha de França, o duque de Saboya, 
o principe de Parma, e Filippe de Hes-

./• i-".'
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panha, allegavam direitos á corôa de 
Portugal.

D. Henrique, mais proprio para os ne
gócios da egreja do que para os da polí
tica, via-se perplexo, e convocando cortes 
em Almeirim, pronunciaram-se alli os 
partidos. O cardeal-rei fez sahir para 
trinta léguas da côrte o prior do Grato e 
0 duque de Bragança. Ao mesmo tempo 
Christovao de Moura recrutava adhesoes 
para Felippe II de Castella. No meio 
d’estas perturbações, e sem haver snc- 
cessão ao throno, D. Henrique adoeceu 
gravemente, e morreu no dia indicado, 
«quando â lua padecia um grande ecly- 
pse»,conforme diz um sisudo historiador.

Conta-se que o cardeal, no dia imme- 
diato ao da perda da batalha de Alca- 
cer-quibir, tivera uma visão em que lhe 
apparecera D. Manuel de Menezes, bispo 
de Coimbra, com muitas feridas, e lhe 
dissera: «Para o mundo tudo está per
dido ; para Deus ̂  os mais somos ga
nhados».

No reinado de D. Henrique morreram 
Luiz de Camões, Jeronymo Osoido e Af- 
fonso de Albuquerque, escriptores mais 
nota.veis entre outros.

O cardeal-rei passa por santo para al
guns historiadores, fundando-se estes 
em que fora achado o seu cadaver in
corrupto e as vestes cardinalícias in
tactas, quando, por ordem de D. Pedro II, 
o transferiram para um sumptuoso mau
soléu, mandado fazer pelo dito mo- 
narcha.

Fora inquisidor-geral do reino e jaz 
em Belém.

«A  sua perda, diz L. A. Rebello da 
Silva na sua Historia de Porlugal (tomo
I. pag. Õ3i) não foi sentida, nem chorada. 
Sacerdote fanatico, pouco esclarecido e 
vingativo, principe devorado de insa
ciável, mas esteril ambição, no throno 
confirmou todos os seus defeitos sem os 
remir por um só rasgo de virtude, ou de 
capacidade.»

«Teve, como actor ou cúmplice,o fatal

destino de assistir a todos os passos da 
rapida e dolorosa declinação do glorioso 
império de seu pai».

Desejavamos passarem revista os actos 
do seu reinado que tenham relação corn 
0 Brazil ; que o faça penna mais com
petente, no caso de que se tivesse dado 
cousa digna de nota na remota colonia, 
emquanto na metropole andavam os âni
mos tão preoccupados com o seu proprio 
destino, enredados em intingas de todo o 
genero e combatidos por tão oppostos 
interesses.

1701— Carta régia ordenando que os 
senhores no Brazil dôm o sabbado livre 
a seus esci’avos, para poderem estes 
procurar o seu .sustento.

1702— Carta régia oi'denando a trans
ferencia para o Rio de Janeiro da casa do 
cunho da moeda, até então estabelecida 
em Pernambuco.

1S17—O tenente-genei'al Francisco das 
Chagas Santos entra cm S. Thomé, de
pois de ter destruído as povoaçoes de La 
Cruz e Yapeyú nas Missões Correntinas, 
e de haver posto em fuga o coronel An
dré Artigas (Guerra do Sul).

1823—Deci'eto concedendo uma meda
lha de distineção ao exercito e armada,

'que haviam servido desde 1817 era Mon- 
tevidéo sob as ordens do general Lccór, 
barão da Laguna, á similhança da que 
fòra concedida ao exercito pacificador. 
Em fôrma de cruz, de ouro para os oiíi- 
ciaes generaes, de prata para os oíli- 
ciaes superiores e subalternos, e de metal 
branco ou estanho fino para todas as 
outras praças.

182G—Fallece o senador por Pernam
buco Antonio José Duarte de Araujo 
Cfondim, escolhido pelo pVimeiro impe
rador a 22 do presente mez e anno. O 
mappa necrologico dos senadores, pu
blicada na Revista do Instituto Historico, 
0 dá entretanto c (^ o  tendo tomado posse 
da sua cadeira^ 4 de maio e fallocido em 
1827, sem maior individuação.

1839—Os revoltosos do Rio Grande do
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Sul tomam duas canhoneiras impcriaes, 
no passo do Contracto (Guerra do Rio 
Grande do Sul), Essa perda e a retirada 
precipitada do marechal Antonio Eli- 
siario, chamada do Ckhy, a 2 de fevereiro, 
fizeram desvanecer toda a esperança de 
vantagem para a causa da legalidade 
nesta campanha é dal-a por terrhinada 
em favor dos rebeldes.

1859— E’ nomeado bispo do Ceará o 
Sr. conego Dr. Luiz* Antonio dos Sanitos 
(Vide a epliemeride de 14 de abril de 
8̂61).
1860— No dia 29, pela manhã, 400 pa- 

raguayos, commandados pelo (coronel 
Diàs, tinham atravessado o Paraná, em 
frente, a Curralçs, e guerrilhado os ar
gentinos. Simulam retirar-se, mas em
boscam-se, e na presente data cahem 
sobre o corpo de exercito do general 
Paunero, forte de 6,000 homens, e des
troçam-no. a Desde cerca de meio-dia, 
diz uma testemunha que nos mei’ece 
plena confiança,—que entravam no nosso 
acampamento esses bravos, contando que 
Lopes, con todos sus exercitos. havia 
cercado los leones del Plata, y se habia 
herido una gran batalla, pero ellos ha- 
biam sucumbido al numero, -a

Lopez creou por essa oceasião uma 
medalha do campanha para premiar aos 
vencedores de Currales: era a segunda 
que elle deeretava para idêntico fim, 
Esta era uma cruz dç bronze: o decreto 
que a institue declara que foram 450 os 
atacantes.

A primeira fòra concedida ao 2° regi
mento do artilharia a cavallo, por ocea
sião da batalha naval de Riachuelo 
(Vide 11 de junho de 1865).

Affastamo-nos neste ponto da narrativa 
que escreveu o sr, tenente Emilio Carlos 
Jourdan acerca da cruenta guerra a- que 
nos arrastou o déspota do Paraguay, e 
também do que nos olfereçe uma ephe- 
meride que vimos já publicada a respeito 

• d’este facto. Jourdan nos merece todavia 
0 maior conceito e temol-o seguido passo

a passo em quasi tudo .que havemos com- 
memorado sobre a guerra do Paraguay.

1864 — Em dias d’este mez inaugu
ra-se a linh^ telegraphica da fortaleza 
de Santa-Cruz, na bahia do Rio de Ja
neiro, á linha de Nicteroy, oom a ex
tensão de 13,000 kilometros.

1866— Em dias de janeiro d'este mez 
faz-se a inauguração da linha telegra
phica central (côrte) á de Nicteroy, 
tendo 40,000 kilometros de extensão.

1867— Inaugura-se a linha telegraphica 
da cidade do Desterro, capital da provin- 
cia de Santa Catharina, a Itajahy, na 
mesma provincia, com a extensão de 
82,517 kilometros.

1868— Inaugura-se neste mez e anno
a linha telegraphica da cidade de Porto 
Alegre a Camaquan, provincia do Rio 
Grande do Sul, na distancia de 131,200 
kilomeíros . *

— Idem a de Torres á Conceição do 
Arroio, na mesma provincia, com a ex
tensão de 90,000 kilometros

— Idem a da Laguna, provincia dá 
Santa Catharina, á de Torres, .provincia 
do Rio Grande, com 140,174 kilometros 
de extensão.

1877 — Inaugura-se neste mez, não 
sabemos em que dia, a estação tele
graphica do Estreito, em Santa Catha
rina.

F E V E R E IR O —1

1531—Ao romper do dia, Pero Lopes de 
Souza, que estava com a sua armadafun- 
deada na ilha de Santo Aleixo,avista nma 
nau que ia para o norte, e sahe a dar-lhe 
caça. Na altura do cabo Santo Agostinho 
vem seu irmão Martim AíTonso em seu au
xilio. mas os ventos contrários não lhes 
permittem alcançar a nau que perse- : 
guiam. Só o consegue Pero Lopes na sua 
caravella Rosá pouco antes do cahir da 
noite, e começam então um combate que
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il/ f a ephemeride de/9 de março do mesmo

atura atd ao dia seguinte, o que faziam 
caminimndo sempre.

15i9—Larga de Lisboa Thomé de Souza, 
primeiro governodor que teve o Brazil. 
Com elle veiu Nol)rega e a primeira pai’-

« tida de missionários, que tinham de evan- 
gelisar e catechisar os nossos indios.

El-rei D. João III resolvera organisar 
a sua colonia da America, para o que 
revogara os poderes que deça aos capi
tães privilegiados e assentara em reunii 
em um só toda a auctoridade civile cri
minal. Escolhera Thomé de Souza, que 
tinha militado com gloria na Africa e na . 
índia, para esse importante cargo, com 
a incumbência de fundar na Bahia uma 
cidade, apta não só para capital da pos-. 
sessão portuguezana America, mas tam
bém para conter os ataques dos selva- 

. o'ens e as aggressyes dos europeus (Vide
V a  „
/  anno).

A data que damos para a partida de 
Thomé de Souza está conforme Varnha- 
gen, José de Miralles e Ignacio Accioli.

1608—I). Diogo de Menezes, 9* gover
nador geral do Brazil, que arribara á Pa- 
rahyba, por ter aberto agua a nau em 
que vinha, e d’alli partira por terra 
pura a Bahia, chega a esta cidade em 
1608. Um manuscripto, digno de credito 
para José de Miralles, dá que chegára a 
1 de fevereiro e tomara posse no dia se
guinte. I). Uiogo governou até 21 de 
dezembro de 1612, diz ainda Miralles.  ̂i- 
sitou pessoalmente todas as capitanias 
do Brazil, examinando o que poderiaser 
iitil ao augmento da real fazenda e de 
beneficio i)ara os povos.

1610—Volta no porto do Recife a es
quadra hollandcza qn<í tinha sahido n. 
combater as armadas portugueza o hes- 
panhola, tendo ao mesmo tempo conse
guido, ajudada dos ventos, impedir o des
embarque d’aquellas esquadras.

Cunhou-se mais tarde em llollanda 
uma medalha commemorativa d’este facto 
com um distico em hollandez que signi-

fleava—D e u s  a b a t e u  o  o r g u l h o  d o  i n i 

m i g o  A  12, 13, 14 e 17- DE j a n e i r o  d e  

1640 (Vide a cphemeriãe d’esta ultima 
data).

1654 — RestitUjidas pelos hollandczes 
todas as posições fortificadas que oceu- 
pavain ao norte do Brazil, em virtude 
da solemne capitulação assignada a 26 
de janeiro, parte do Recife, por ordem 
do capitão general Francisco Barreto, o 
mestre de campo Francisco de Figueirõa 
com 0 seu corpo de 850 soldados e o 
regimento de João Fernandes \ieira, 
para ir tomar possédas capitanias e for
tes da Parahyba e Rio Grande.

Na ilha de Itamaracá renderam-se ao 
capitão Manuel de Azevedo 330 soldados 
hollandezes e acharam-se na fortaleza

mor parte de 
0 coronel Lob-

33 boceas de fogo, pela 
bronze : com mandava-a 
brcchet.

Na Parahyba achou Figueirõa já em 
poder dos nossos os fortes do Cabedelo 
e de Santo Antonio, mas sem a compe
tente artilharia, por a ter retirado o 
embarcado o coronel Ilautijn, que a 
abandonara levando comsigo os soldados 
que a guarneciam : o tenente coronel 
Claes, fugido do Recife em iiipa jãn- 
gada, emquanto se negociava a capitu
lação, chegando á Parahyba disfarçado 
em pescador, levara-lhe a noticia da 
cessação do dominio hollandez, antes que 
alli se recebesse a circular de Schonem- 
borch, Schkoppe e Ilaecx, do dia 31, or
denando aos commandantes a entrega 
das respectivas praças e de tudo, na 
lettra da capitulação.

« Cumpre acrescentar, em’ honra do 
coronel Ilautijn, que antes de partir 
soltou os prisioneiros nossos que retinha 
e lhes entregou a fortaleza, para que se 
defendessem contra qualquer acto de 
barbaria (Porto Seguro, Historia das 
lutas, etc). » ^

A guarnição do Rio Grande embar
cara-se também antes de lhes chegar a



intimação {Vide a ejphemeride de 20 de 
maio),

1(395—Toma posse da diocese de Olinda 
D. frei Francisco de Lima, que já con
tava mais de 60 annos de edade: foi o 
4'“ na ordem chronologica. Era ante- 
riormente bispo do Maranhão.

Entre osediflcantes actos do governo 
da sua nova diocese aponta-se a creação 
de trinta missões de indios em remotis- 
simos pontos do interior da caihtania e 
ás quaes elle dispensou sempre os maio
res cuididos. Na edade de 70 annos 
ainda visitou essas missões, internando- 
se para esse flm peios sertões, percor
rendo seguramente duzentas léguas. 
Além de seus f i l h o s  í n d i o s , como cha
mava aos missionados, tinha também 
outros filhos, os p o r r e s , que nunca a 
elle recorriam em vão.

O seu modo de viver era tão simples e 
humilde, que pouco despendia comsigo 
mesmo.

Tendo fallecido a 29 de Abril de 1704 
[V. essa d a t a ) , nove annos de epis
copado, nada deixou para as despezas 
do seu enterro. Em seus cofres de bispo 
apenas se encontrou uma moeda de co
bre de 40 réis !

Este virtuoso prelado repousa no con
vento do Carmo de Olinda.

1828— Uma divisão da esquadra bra- 
zileira, composta da corveta Liberal, 
brigues Caboclo e Rio da Prata, escunas 
Greenfell, l^deDesembro ePaula, apro
veitam a enchente do rio, approximam-se 
de Buenos-Ayres e acommettem a es
quadra argentina, que larga precipita
damente do seu fundeadouro e vai col- 
locar-se sobre os bancos situados á 
margem do rio, fõra portanto do al
cance das peças dos nossos vasos [Guerra 
do Rio da Prata' .̂

1868— O sr. dr. Pedro Maria de La
cerda é apresentado bispo do Rio de Ja
neiro, em substituição do conde de Inijá. 
de piedosa memória (Vide a data de 10 
de janeivQji

1531—0 combate entre a nau franceza 
e a caravela de Pero Lopes, que começara 
na vespera, como referimos, tornou-se 
com 0 romper do dia mais encarniçado e 
sõ terminou á noite pela rendição do 
navio inimigo. Pouco depois chegou 
Martim AfFonso de Souza com a sua nau 
D, Affonso e galeão S. Vicente, e abor
daram de. um e de outro lado a nau 
franceza, que vinha carregada de pau- 
brazil, com muita artilharia e balas, 
faltando-lhe porém polvora; por isso 
cessára de combater e se rendêra.

1618—Martim de Sá. pae de Salvador 
Corrêa de Sá e Benevides, é nomeado 
capitão-mõr governador da capitania de 
S. Vicente.

Na serie dos capitães móres loco-tenen- 
tes aos donatários é este o 22°, contando 
alguns que o foram mais de uma vez,
como Antonio de Oliveira, Braz Cubas, 
Jorge Ferreira, etc.

De 1708 em diante, depois que a coroa 
comprou ao derradeiro donatário o di
reito que tinha este ao território, cessou 
essa especie de capitães-mores, meros 
delegados dos donatários, ecomeça a dos 
que eram providos no cargo por no
meação régia ou pelo governador geral 
do estado. Prepostos do absolutismo, 
instrumentos da tyi'annia da metropole, 
representam esses funccionarios papel 
importante nas localidades que juris- 
diccionavam, quando não eram verdadei
ras nullidades.

1739—0 bispo de Olinda D. frei José 
Fialho, nomeado ax’cebispo da Bahia, 
parte para aquella cidado (Vide a en̂ he- 
meride de 5).

1743-^Joâo de Teive Barreto e Metesses,
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governador do Ceai’ft̂  toma posse do sen 
cargo.

1749—Aobrigadeiro Jose da Silva Paes, 
ciue se recolliera á Lisboa, succedè no 
governo da ilhade Santa Catliarina o co
ronel de infantaria Manuel Escudeiro 
Ferreira de Souza, nomeado ixu’ patente 
regia de 35 de setembro de 1/48, e exei- 
ceu 0 cargo até 25 de outubro de 1753 
(Vide essas datas), cm que o I’ende D. 
José de Mello Manuel.

O coronel Escudeiro foi o 3°. na res- 
' pectiva serie.

1822—O dr. Francisco Vicente Yianna
e 0 brigadeiro Manuel Pedro de Freitas 
Guimarães tomam posse, o primeiro da 
presidência da segunda junta provisória 
do governo da Bahia com a alludida 
jupta, e 0 segundo do commando das 
arinaf da mesma provincia, em virtude 
dó decreto das côrfes do 1“ de outubro 
do anno anterior ( Vide a ephemeride 
de 17).

1835 - -  Installação da primeira assem- 
bléa provincial de S. Paulo, em execu
ção do Acto Addicional de 12 de agosto 
de 1834, e em substituição do conselho 
geral da provincia, creado pela Consti' 
tuição.

Azevedo Marques nos seus A p on ta 
mentos acerca da provincia de S.’ Paulo 
dá a relação nominal dos que a presidi
ram na 1* e 2’' legislaturas.

1841 — Desce do 'poder o partido mo- 
narchisto. ou saquarema, e sóbe o Ube- 
ral ou Santa Luzia. O gabinete

,^l**J(^com ^-se dos ministros seguintes: Im- 
^Mrerio, José Antonio da Silva Maia; Jus

tiça, HonorioIIermeto Carneiro Leão (de
pois m. de Paraná); Estrangeiros, Pau
lino José Soares de Souza (depois v. de 

-^ y L r u g u a y ): Marinha, Joaquim José Ro- 
^  drigu>!S Torres (depois v. de Itaborahy); 

Guerra, SaA'ador José Maciel; Fazenda, 
'Joaquim Francisco Vianna (depois sena
dor pelo Piauhy), situação politica 
perdura até 29 de setembro de 1848, em 
que se orgaiiisa^novo ministério coüser-

como então sevador, ou saquavema, 
denominava.

1848— Principio da revolução de Per
nambuco, chamada dos p ra ieiros .

1849— Atacam os revoltosos ptraieiros  
a cidade do Recife e são derrotados, de
pois de muitas horas de mortífero com
bate. Cahe atravessado por uma bala o., 
desemlaargador deputado Joaquim Nu
nes Machado, alma d’essa revolução. O 
valerjoso*capitão Pedro Ivo, que o poeta 
Alvares de Azevedo immortalisou em 
uma ode admiravel, esconde-se nas mat- 
tás. Entregando-se depois, foi recolhido 
á fortaleza da L ige, na bahia do Rio de 
Janeiro, d’onde diz-se que logrou fugir 
para a ilha da Marambaia; d ahi embar
cou em um navio rde véla. Dizem que 
morrôra em viagem e que o seu cadaver 
fòra lançado ao mar. Tumulo digno de 
um heróe como elle!

Voltando ao combate: a morte de
Nunes Machado, a cabeça e o verbo  d’esta 
revolução, quaudo entrava as linhas da 
cidade,'foi o primeiro signal da derrota. 
Pedro Ivo, o braço e a espada  d’aquella 
tremenda lueta, vô-se obrigado a refu- 
giar-se nas mattas da Agua-Preta, de 
onde s o o  arranca mais tarde o respeito 
de filho. « Illudiram o velho pai do ba- 
talhador liberal, e a piedade filial al
cançou de Pedro Ivo a entrega da espada, 
que á força nunca lhe teriam tomado ! »

Para muitos é problemática a sua eVá- 
são de u m a fo r ta le z a  da q u a l se n ão p o 
d ia  fu g ir  (V. as ephem. de 19 de abril 
e de 11 de dezembro de 1851).

As palavras que deixamos aspad.is ex- 
trahimol-as de um eloquente discurso 
pronunciado pelo dr. Aprigio Guimarães 
em 1878, num espectáculo que se dera 
em Pernambuco em |_avor da viuva e fi
lha de Pedro Ivo.

No combate que com memoramos é fe
rido 0 tenente da armada Manuel Anto
nio Vital de Oliveira, que devia morrer 

dezoito annos depois, dia por dia, ba-
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tendo-se contra as baterias de Curu- 
paity {Vide adioMe 1867),

18GÕ—E’ notiflcaclo 0 bloqueio da praça 
de Montevide'o (Vide a ephemeride de 2U).

1867—Morre gloriosamente a bordo do 
couraçado Silvado, que commandava, 0 
bravo capitão de fragata Manuel Anto
nio Vital de Oliveira. Fulminou-o a arti
lharia inimiga no bombardeamento que 
fazia 0 almirante visconde de Inhaúma 
sobre Curupaity, na memorável guerra 
do Paraguay.

Vital de Oliveira nascera na cidade do 
Recife a 28 de setembro de 18:?9.

1875- ^KlÍectua-se na cidade de Petro- 
polis, por iniciativa e sob os auspicios 
da princeza imperial ã sra. D. Izabel, 
elíicazmente auxiliada pela sra. condes
sa do Barrai e Pedra Branca, a 1‘  expo
sição hortícola e agrícola do pais.

O local, para esse flm escolhido, foi 0 
jardim publico d.i cidade. Essa bella 
festa da industria agrícola nacional du' 
roLi oito dias.

1876— Inauguração dea linha telegra- 
phica de Porto-Seguro á do Prado, pro
víncia da Bahia, com a extensão de 
143;601 kilometros.

F E V E R E IR O—3

1615—Carta I'dgia em que se declara 
que os ministros lettrados (magistrados) 
que forem servir no Brazil levem com- 
sigo suas mulheres, pois a viagem é fá
cil e muito accommodada a terra parâ  
se nella viver (í. F. Lisboa, Obras, 
tom. III).

1631—Parte do Recife para Lisboa o 
mestreède campo Andre' Vidal, de Negrei
ros, encarregado de levar á côrte a no- 
Lcia oííicial da cessação do dominio hol- 
.andez nas capitanias por ellesoccupadas. 
Esta noticia foi recebida e festejada com 
repelidas acções de graças,no meio do pu
blico regosijo,,sendo por essa oceasião 

. premiados os que pelos seus longos ser
viços haviam bem merecido da munifi
cência real. André de Negreiros, um dos

que mais haviam feito nessa porflada 
lueta contra os invasores,, apenas cuida 
de representar e tornàr bem patente o 
juz que os outros tinham ás recompen
sas e não pedo cousa alguma para si ! 
Foi, porém,remunerado com o fòro grande 
de fidalgo, as commendas de S. Pedro 
do Sul e as alcadarias-mores de Marialva 
e Moreira.

\*ldal foi, além d’isso, confirmado ca
pitão general do Maranhão,

Barreto, quo já tinha o fòro de fidalgo, 
teve uma commenda lucrativa na ordem 
de Christo e foi nomeado capitão general 
de Pernambuco ; vindo depois, a 12 de 
agosto de 1656, a ser provido no governo 
geral da Bahia.

Fernandes Vieira teve também o fôro 
de fidalgo, uma commenda rendosa e foi 
nomeado governador general de Angola, 
governando a Parahyba até 4ne vagasse 
aquelle posto (Vide fevereiro 12 de 1653),

Vidal de Negreiros foi depois provido 
no governo de Pernambuco e no de An
gola, depois de Vieira.

A viagem d’este fe2-se sem accidente ô 
chegou a Lisboa a 19 de março.

O seu retrato figura entre os dos outros 
governadores do reino de Angola e o de 
Fernandes Vieira na obra panegyrica de 
frei Raphael de Jesus (Gastrioto Lusi
tano) .

Henrique Dias teve o augrrienío de doiS 
escudos raensaes no soldo, fóraosvenci- 
mentos que já percebia,e recebeu ém pro
priedade as casas e terrenos, onde, du
rante 0 sitio do Recife, tivera a sua es- 
tancia.

1681—Pallece AndréVidal dé Negreiros, 
no Engenho-Novo de Goyana, vinte e 
quatro dias depois do seu companheiro 
deluctas, Fernandes Vieira; tendo ambos 
como se vê, sobrevivido ainda mais de 
27 annos á terminação d’aquellas pelejas 
gigantescas, em que se pôde medir a 
grandeza do vencedor pela grandeza do 
vencido.

Veja-se o que diz d’este heroico bata-
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lharlor, além ádi H istoria  das lutas  
visconde de Porto Seguro, o tomo II, pag. 
181, das Bio{jraphias de a lgu n s hom ens  
illu stres  de VernambUGO, do compienda- 
dor Antonio Joaquim de Mello 'Recife, 
1858).

1693—Fallece no convento da sua 
ordem, em Lisboa, o illustre pernambu
cano frei Paulo de Santa Catliarina, 
D. Paulo de Moura no século (Vide 6 de 
maio de 1662).

1739—D. frei Antonio da Guadelupe, 
4“ bispo do Rio de Janeiro, funda na ci
dade d’esse nome, na vertente austral do 
morro do CastelIo, o seminário episcopal 
de S. José, consagrado especialmente aos 
que se destinassem ao estado ecclesias- 
tico, mas onde beberam as luzes elcmen- 
tareã do ensino, muitos dos nossos ho
mens eminentes em outros rxmos dos co
nhecimentos humanos, e que não foram 
sacerdotes.

1772—D. Joaquim Borges de Figueiróa, 
2° bispo de Marianna, toma posse da 
sua diocese, por procurador (segundo 
Varnhagen). O R oteiro  dos Bispados 
assigna o mez de janeiro para este facto. 
D. Joaquim regeu essa diocese mesmo de 
Lisboa, até ser nomeado arcebispo (Vide 
a epherneride de 3 de abril do mesmo 
anno).

1790—Segundo interrogatório, feito na 
fortaleza da ilha das Cobras, ao desem
bargador e afamado poeta Thomaz An
tonio Gonzaga,pela sua com participação 
na oelebre conjuração de Minas Geraes 
denominada a  i n c o n f i d ê n c i a  (Vide a 
ephem eride  de 2 de setembro de 1741).

1842—Chegam á corte o senador Ver
gueiro, 0 brigadeiro Gavião Peixoto o o 
coronel Souza Queiroz, vindos em com- 
missào ajmesentar ao imperador uma 
representação da assemble'.! provincial 
(je S. Paulo, pedindo a suspensão das leis 
de reforma do codigo do processo e do 
conselho de estado, commissào que não é 
recebida por S, M, (Vide a ephemericle 
de 5),

1852—Derrola do general D. Juan Ma
nuel Rosas, dictador da Confederação ' 
Argentina)! em Monte Ciseros.aaqixo cuja 
gloria cabe á divisão brazileira, que ata
cou 0 centro inimigo e se apoderou á 
bayoneta da chacara de Caseros, onde se 
achava Rosas, tomando só por si 24 boc- 
cas de fogo e uma bandeira, que foram, 
terminada a guerra, entreguesá republica 
Argentina.

Com man dava a vanguarda do exercito 
alliado que alcançou essa victoiia o ge
neral D. Justo José de Urquiza: com
punha-se de 20,000 entrerianos, corren- 
tinos e emigrados das outras províncias,
4.000 brazileiros, ás ordens do brigadeiro 
Manuel Marques de Souza ( ultimamente 
Conde de Porto-.Vlegre) e 2,000 orientaes, 
commandados pelo general Cesar Dias.
O dictador apresentou em linha mais de
22.000 homens.

Nessa batalha toma parte o general 
Osorio, posteriormente marquez do 
Herval, que era então tenente-coronel e 
commandava o 2' regimento de caval- 
lariá da divisão brazileira.

A batalha de Monte Caseros poz termo 
á feroz dictadura de Rosas. Alcançado 
esse briliiante resultado, o exercito do 
general Caxia-, então conle, que se 
achava na Colonia do Sacramento, prom- 
pto para encorporar-se á vanguarda dos 
alliados, regressa ás nossas fronteiras.

ISGO—Sepulta-se no cemiterio deS. João 
Baptista da Lagòa o celebre oculista 
Carlos Frederico Carron du Villards, 
medico piem uitez, que residira alguns 
an nos entre nós. ^

1874—Installa-se aRelação de S.^aulo, 
creada pelo decreto n. 2,342 de 6 de 
agosto do anno anterior, e regulamen
tada pelos decretos de 5 e 6 de novembro 
d’esse anno e de 2 de maio de 1874.

Os primeiros desembargadores que 
nella funccionaram foram os drs. Tris- 
tão de Alencar Araripe, presidente; José 
Norberto dos Santos,quo tambom a pre
sidiu ; João José do Andrade Pinto, pro-



curador díí coroa ; Frederico Augusto 
Xavici- de Brito ; Olegario Ilei-culano de 
Aquiiio e Castro, que também íoi seu 
presidente; Antonio de,Cerqueira Lima 
(hoje fallecido); e.. Agostinlio Luiz da 
Gama, nomeado de novo e depois presi
dente.

1879—Toma assento no senado o sr. 
conselheiro Manuel Pinto de Souza 
D, intas, como representante da pro
víncia da Bahia, esc dliido por carta im
perial de 19 de outubro anterior.

F E V E R E I R O — 4

1625—A frota hespanhola que, de com
binação com a tortugueza, partira de 
Cadiz em janeiro em soccorro da Bahia, 
occupada poles hollandezes, chega sem 
accidente algum á Ilha de Santiago. Só 
no dia 11 foi que se encorporaram as 
duas esquadras, compostas ao todo de 52 
velas, com 1,015 peças de artilliaria e 
12,563 homens entre marinheiros c sol
dados, sob 0 commando geral do valente 
D. Fadrique de Toledo Osorio, marquez 
de Valdueza ; levantam ancora nesse 
dia e seguem derrota juntas para o Bra
zil. Vinham ne.ssa expedição fidalgos 
liespanhoes em grande numero e alguns 
italianos, que, estimulados pelo compor
tamento dos portuguezes, quizeram tam
bém vir travar comb ite com o mais 
ousado inimigo que podiam ter, e al
cançar assim honras e nomeada.

Era a expedição, segundo o testemu
nho unanime dos éscriptores, mais luzida 
de que havia exemplo, desde as de 
D. João I a Ceuta e de D. Sebastião a 
Tanger.

-1631—0 general Mathias de Albuquer
que tenta impedir que os hollandezes 
levantem uma fortificação no P mtal de 
Asseca; mas, depois de um encarniçado 
combate,fica'rn os inimigossenhoíesd’essa 
posição. '

1618—Combate do Tapecima^ Na ves- 
pera desembarcara Schkoppe á força, 
com novecentos homens,naquello ponto;

repellido violentamente no dia 4, como 
fica dito, pelos nossos, ainda assim con
segue entrar de novo na posse das terras 
fronteiras á Itumaracá.

1694—Carta regia determinando que 
todo 0 clérigo estrangeiro que for ás 
conquistas seja recambiado na primeira 
frota que partir para o reino. •

1725—Celebra a ultima sessão a A ca
demia BRAZiLiCA DOS Esquecidos, dei- 
xando recordações dos seus trabalhos em 
tres grossos volumes, que estão recolhi
dos na bibliotheca do Instituto Historico 
(Rio de Janeiro'.

Cread I na cidade da Bahia, no governo 
e sob os auspicios do vice-rei Vasco Fer
nandes Cezar de Menezes, depois conde 
de Sabugosa, em 1724, poyco viveu, como 
acon'eceu a mais de uma das suas con- 
generes d’esse tempo, em que mui pouca 
attenção mereciam em nossa terra o cul
tivo do espirito e o culto das lettras. 
Assim viveram e definharam as genero
sas tentativas litterarias e seientifleas  ̂
de que nos falia a historia e que se de
nominaram A c a d e m i a  d o s  F e l i z e s , A c a -  

n E M i A  DOS S e l e c t o s . S o c i e d a d e  b r a z i -  

LIC A  DOS a c a d ê m i c o s  REN ASCIDOS C a  

A r c a d i a  U l t r a m a r i n a , de problemática 
existência.

17(35_ E ’ nomeado D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão, morgado de Ma- 
theus, governador e capitão-general da 
capitania de S. Paulo, desmembrada, a 
]iedido do vice-rei conde da Cunha, da 
do Rio de Janeiro (O A l m a n a c k  d a  P .  d e  

S. P a u l o  p a r a  1873, dá essa nomeação 
como feita a 7 de abril de 1766).

1820 — Decreto creando as classes dos 
2°’ cadetes e soldados jiarticulares; a 
primeira para os filhos de oííiciaes de 
patente das tropas de linha do exercito 
do I^razil, ou de pessoas condecoradas 
coai 0 habito de alguma das ordens, e a 
segunda para os filhos de outras pessoas, 
que tivessem alguma consideração civil, 
ou pelos seus empregos ou pelos seus câ  
bedaes,
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ISIO — Chcga á capital do Maranhão 
0 coronel Luiz Alves de Lima, posLerior- 
ment; duque de Caxias, nomeado presi
dente da provincia. Teve a gloria de pa- 
ciflcal-a, libertando-a da devastadora re- 
belliao denominada Balaiada.

1851—A rainha V ictoria,abrindo opar- 
lamento^da Grã Bretanha, annuncia que 
0 Brazil tomara novas e sérias medidas 
para repressão do trafico de africanos.

1853 _  Fiikllece na ilha da Madeira a 
princeza brazileira D. Maria Amelia, 
unica filha do 2“ consorcio do 1“ Impe
rador, nascida em Paris a 1 do dezem
bro de 1831.

Nunca veio ao Brazil.
A carta de lei de 5 de julho de 1841 

reconhecera-a princeza brazileira.
1836 — De suá excursão pelo rio Ama

zonas chega a Belém o professor Agassiz, 
com sua consorte e o dr. João Martins 
da Silva Coutinho.

Agassiz obtivera perto de duas mil 
especies de peixes, das quaes apenas rnii 
eram conhecidas, tornando-se realmente 
extraordinaria tão rica coUecção, quando 
as esi>ecies conhecidas em todo o globo 
não excediam de cinco mil.

FEVEREIRO—5,

1634—A caravella, qu3 vinha de Lisboa 
sob 0 commando de Pedro de Almeida 
Cabral, em soccorro da nossa geite ás 
voltas com os hollandezes,chega ao Cabo 

 ̂ Santo Agostinho. Outras duas, sob o 
mesmo commando, aportam á Parahyba. 
O reforço queellas nos traziam era apenas 
de 120 homens, quando se sabia que os 
inimigos haviam recebido um de mais de 
tres mil homens para acabarem de se 
assenhorear da sua conquista. Corn 
cffeito, dois dias depois entram no porto 
do Recife cinco vellas hollandezas com 
500 homens de guerra.

1654—José Ortiz de Camargos e seu 
irmão Fernando, reunidas aos seus 
sequazes, tentam entrar na villa de 
S. Paulo, onde no anno anterior tmaio)

havia Fernando fechado a casa da ca- 
mara, levando comsigo as chaves. 
Reunem-se os vereadores e pedem auxilio 
ao capitão-mòr, que residia ciu Santos.
No dia 7 entra José Ortiz na villa, seguido 
de homens armados, e apresenta em 
camara a provisão que o nomeava ou
vidor : nega-lhe a camara a investidura 
e aíixa editaes d’essa resolução.

Por íim, no dia 9, reunem-se na casa 
da camara os respectivos oíüciaes, o 
(.apitão-mór, os homens bons da terra, o 
visitador da Companhia de Jesus, padre 
Simãu de Vasconcellos, o abbade de 
S. Bento, o prior do Carmo e o guardião 
de S. Francisco, e aceordam em nada 
alterar-se no governo da terra, quanto 
á eleição dos oíliciaes públicos, conser
vando-se Ortiz no cargo de ouvidor, com 
tanto que não execute papel ou ordem 
que houvesse trazido da Bahia, ou de lá 
lhe viesse ainda, até á chegada do ouvi
dor syndicante.

Este aceordo foi approvado por provi
são regia de 3 de outubro do mesmo 
anno. Todos os actos que praticara como 
ouvidor foram declarados nullos.

Veio depois uma ordem do governador 
geral do Estado, determinando que en
trassem sempre para vereadores da ca
mara tanto jiessoas da familia Camargo 
como da familia Vires (Vide a Epheme-
ride de 23 de novembro de 1655).

1667—Decreto regio ordenando que os
criminosos que merecerem pena de de
gredo sejam sentenciados para o Mara
nhão e Pará, aflrn de povoarem aquellas 
capitanias e servirem nellas como sol
dados. ,

1739—D. frei José Fialho, anterior
mente bispo de Olinda, elevado á digni
dade de metropolita do Brazil, chega á 
Bahia no dia 2, segundo o Roteiro dos 
Bispados^ conforme nisso cora os aponta
mentos do archivo archiepiscopal, e toma 
na presente data (Varnhagen) p osse do 
seu novo báculo.

Acerca d’este prelado julgamos oppor-
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tuno transcrever ipsis verbis todo o 
artigo ({ue lheé relativo no manusciipto, 
por vezes aqui citado, que possue o sr. 
dr. Mello Moraes:

«173S—Este foi o 7° Arcebispo que foi 
eleito sendo Bispo de Pernunbuco, 
donde por carta sua mandou tomar 
posse do Arcebispado ; ou para melhor 
dizer, por carta sua de 14 de dezembro 
de 1738 participou ao Rvdm. Cabido da 
Bahia que estava eleito Arcebispo desta 
Diocese, para onde veio no principio do 
anno de 1739,e chegou aos 5 de Fevereiro.

« A 14 de Julho pela frotarecebeoaviso 
da secretaria de Estado, que Sua Mages- 
tade ordenava, se recolhesse á Corte, a 
esperar asBullas para o Bispado da Guar
da, donde estava nomeado Bispo, • aos 
31 de outubro do mesmo anno, se em
barcou na Náo Nossa Senhora ão Filar 
para Lisboa, aonde chegou a 2 de Feve
reiro de 1740, e no mez de Maio, lhe or
denou Sua Magestade o Sr. D. João V. 
fosse a Coimbra á certos negocios ao que 
promptamente obedeceo, no que gastou 
todo 0 Maio e parte do mez de Junho, e 
com a exaltarão de Benedicto AIY ao Pon
tificado depois do dilatado espaço de 6 
mezes de Conclave, a 17 de Agosto de 
1710checarão as Bullas dos Bispos elei
tos, e eim'e ellas a do Sr. D. JozéFialho 
para Bispo d<i Guarda, a qual logo lhe 
foi entregue, e cuidando logo em man
dar tomar posse do Bispado pelo seu 
Provisor emquanto se, prepai’ava, reco- 
mendando-lhe, que nada immutasse nas 
determinaçoens doExm. Sr. D. João de 
Mendonçi fazendo que se observassem.

« Entrou 0 anno de 1741. e no princpio 
de Março estando em vesporas de se reti
rar para o seu Bispado o atacou uma 
rigoroza defluxão, acompanhada de uma 
febre violenta, da qu d íaleceo no Con
vento do Desterro em Lisboa entre seus 
Irmaons religiozos munido com todos os 
Sacramentos, pellas 11 horas e tres quar
tos, e tres minutos do dia 18 de Março 
de 1741 (Vide essa da,ta)̂  tendo de idade

68 annos, tres mezes e cinco dias, c foi 
sepultado na Igreja do mesmo Convento.

a Foio quinto bispd na Igreja Episcopal 
de Pernambuco, que regeo pelo espaço 
del6 ( . . .)  annos e tantos mezesenalgrcja 
Archiepiscopal da Bahia foi o sétimo dos 
seus Metropolitanos, que regeo pelo curto 
espaço de 9 mezes. Na Igrpja Episcopal 
da Guarda encheo o numero de 51, sem 
çhegar a ir para o seu Bispado. Na sua 
retirada da Bahia para Portugal entregou 
0 Governo do. Arcebispado aos Dezembar- 
gadores da Relação Metropolitana.

1741 — São sagrados cm Portugal 
D. José Botelho de Mattos, 8° arcebispo 
da Bahia (Vide novembro 22 de 1767), 
e D. frei João da Cruz, 5‘ bispo do Rio 
de Janeiro (Vide a C2'^hemeride de 3 de- 
maio).

1811— Por instancias do conde dos 
Arcos, g/bveimador e capitão-gcneral da 
Bahia, concede a carta Yégia d»e 4a data 
0 1° estabelecimento typographico d’a- 
quella capitania. Dos [U’elos d’essa ty- 
pographia sahiram a Gazeta eo Almanak.

No seu governo concluiu-se o theatro 
novo que se havia começado a edificar 
durante a administração do conde da 
Ponte e se inaugurou depois, a 13 de 
maio de 1812, anniversario do principe 
regente D. João. O douto e infatigável 
visconde de Porto-Seguro, referindo-se 
ao conde dos Arcos, diz: «Ao seu go
verno deveu a Bahia a sua primeira of- 
flcina typographic.i, o primeiro jornal e 
a primeira biblicy:.heca, além de muitas 
obras, com que se enobreceu a cidade.»

O conde dos Arcos desvelou-se na 
construcçáo da h o l s a  o u  praça do cpm- 
mercio da mesma cidade, concorrendo 
cora donativos pecuniários do seu pro- 
prio bolsinho para tal fim. Foi inaugu
rado solemnemente esse edificio no dia 
28 de janeiro de 1817, tendo-se lançado 
a primeira pedra para elle em 17 de de
zembro de 1814. O corpo do eommercio, 
penhorado do gratidão para com o 
benemerito conde por isso, oíTerece-lhe
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lima rica espada de honra, primorosa- 
inente fabricada em Londres, e manda 
collocar o seu retraio na sala principal 
d’aquelle edilicio, lionra a poucos con
cedida.

Manda a verdade histórica qne consi
gnemos, reverso da medalha aos olhos 
da posteridade,-que também foi o. conde 
dos Arcos 0 prineiro que creou com- 
missões mihtares no Bra/il. Quatro das 
execuções que se fizeram na Baliia, em 
p)atriotas do movimento de 1817, foram 
por elle ordenadas. « As de 182-1 em 
Pernambuco e no Ceará, accrescenta 
Abreu e Lima, foram filhas posthumas 
do conde dos Arcos.

1812—A’ deputação enviada pela as' 
sembléa provincial de S. Paulo (Vide a 
ephemeride áeZ) coinmunica nesta data 
0 ministro do Império Cindido  ̂José de 
Araujo Vianna (posteriormente marquez 
de Sapucahy), que o imperador não se 
digna recebel-a, por ser ella « portadora 
de uma representação offensiva á con
stituição, bem como á lei das reíormas: 
accrescendo que ainda mesmo na ausên
cia d’estes defeitos radicaes de que a re
presentação abunda, bastariam a lin- 
(juagem descorameclida em que é conce
bida e a maneira descomposta e crimi
nosa com que ahi são ti'utados os poderes 
supremos, para que cKa não fosse digna 
de subir á presença do mesmo augusto 
senhor.

— Elevada á categoria de comarca, 
3‘ creada na capitania de S. Paulo por 
alvará de 2 de dezembro de 1811, tivera 
Itü 0 titulo de fidelíssima por decreto de 
17de ÍNlarço de 1823 e a lei provincial da 
presente data dá-lhe foros de cidade.

1872—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Porto das Caixas a Nictheroy, pro
vinda do Rio de Janeiro, com 38.000 kilo
metros de extensão.

F E V K l iE IU O — 6

1621—Alvai’o Luiz do Valle, nomeado 
oapitão-ni(5r loco-tenente do supposto

donatario da capitania de S.  ̂icente, 
conde de Monsanto, é investido pelos 
camaristas da villa d’aquelle nome na 
posse do cargo. Desde então a villa de 
Itanhaen é elevada á categoria de ca
beça da sua capitania.

Em opposição, a condessa de Vimieiro, 
legitima donataria da capitania, no
meara João de Moura Fogaça seu loco-V
tenente.

1633—A esquadrilha hollandeza, que 
sahira do Recife no dia 4 com o fim de 
assaltar o Rio Formoso, fundeia uma 
legua ao sul da barra d aquelle rio e 
desembarca parte da gente que levava 
em sitio que, para aquelle fim, Calabar, 
já capitão, designára (Vide a epheme- 
r ide fie 7),

16PP_Morrc em Belém do Pará, e jaz 
sepultado na capella-mór da magestosa 
igreja do Carmo d’aquella cidade, Pedro 
de Albuquerque, natural de Pernambuco, 
um dos filhos do grande capitão Jero- 
nymo de Albuquerque e urn dos heroes 
da longa e renhida lueta que tivemos, 
havia já 14 annos, de sustentar conU’a 
os hollandezes. Celebrisára-se especial
mente pela heroica defeza do forte do 
rio Formoso em 1633. Governador e 
caoitão-general do estado do Maranhão e 
Grão-Pará, logar que apenas fccupou 
por seis mezes e 24 dias, succumbe ás 
feridas e enfermidades que adquirira na 
guerra com os invasores, em que mere- 
côra até a admiração dos proprios 
inimigos, conquistando no curto espaço 
de tempo do seu governo a geral estima 
e amisade pelos seus grandes dotes 
pessoaes. O seu funeral foi o mais pom
poso e concorrido que jámais se fizera 
naquella cidade.

Por occasiào da famosa revolução de 
Lisboa de 1 de de embro de 1640, que 
acelamou rei ao duque de Bragança, 
combatera Pedro de Albuquerque pela 
causa do duque.

Nomeado governador do Maranhão 
por carta regia de 4 de setembro de 1642,
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partira no anno seguinte para o seu 
destino, desembarcando no Pará, por se 
achar o Maranhão em poder dos.hollan- 
de/es.

Veja-se no A n j í o  B i o g r a p i i i c o  do sr. 
dr. J .  M. de Macedo, sob esta data, a 
relação de um dos mais estupendos feitos 
dos nossos nesses heroicos tempos de 
um batalhar sem tréguas, em que 
Pedro de Albuquerque representou o 
principal papel. O mesmo facto nos é 
narrado pelo sr, J. de Vasconcellos, sob 
a data de 7 d e  f e v e r e i r o  de lG3‘h nas 
suas D a t a s  C e l e b r e s . A. J .  de Mello 
traçou-lhe a biographia no 1° vol. das 

Biographias cie alguns... homens 
illustres da província de Pernambuco 
(3 vols).

1649—Funda-sc em Portugal a Com- 
panhia Geral do Commercio cio Brazil., 
que tinha por flm proteger com o seu 
capital e credito a navegação mercantil 
entre a meti’opole e a sua colonia da 
America.

1674—D. Pedro de Almeida, 8° gover
nador e capitão-general de Pernambuco, 
começa a exercer o seu cargo (Vide 17 
de janeiro), por fallecimento de Fer
nando de Souza Coutinho, que o oceu- 
pava.

1710—̂ Assume o governo da sua dio
cese 0 5° bispo de Pernambuco D. Ma
nuel Alvares da Costa (Vide agosto 12 
de 171qí,

1818 - Coroação e acclamação de 
D. .Toão VI, que desde 1799 fVide 10 de 
fevereiro de 1792) governava a mo- 
narchia como principe regente, em 
consequpncia da incurável moléstia, de 
sua mãe, a rainha D. Maria T.

Esse acto,effcctuado com toda a pompa 
e solemnidade, fora demorado por causa 
da revolução de Pernambuco. Nessa 
data, attendendo ás representações do 
senado da eamara do Recite do gene- 
j-al Luiz do Rego Barreto, concede o rei 
amnistia aos implicados na dita re
volução.

Em appiauso ao acto da regia coroa
ção publica-se o decreto que creava a 
ordem honoriíica da Conceição de Villa 
Viçosa, que é hoje puramente portugueza 
e á qual se deram estatutos pelo alvará 
com força de lei de 19 de setembro do 
anno seguinte de 1819.

1S21—Por alv.trá d’esta data é creada 
a Relação de Pernambuco, tendo por se'de 
a então villa do Recite opor districtosos 
territórios da província de Pernambuco, 
Olinda e Sertão, as províncias da Para- 
hyba. Rio Grande do Norte e Ceará, com 
a mesma alçada e graduação que a do- 
Maranhão. Devia ser presidida pelo go
vernador e capitão-general da provincia 
(Vide a ephem'^ricle de 13 de agosto de 
1822).

1822 —0 povo do Rio Grande do Norte 
dissolve a juntado governo.

FEVE.EEIRO — 7 ’

1615 — Coucluidos os trabalhos prin- 
cipaes da nova casa conventua dos 
padres capuchos na provincia da Con
ceição do Rio de Janeiro, sob o titulo 
de Santo Antonio, passam so os padrfes 
neste dia para ella. Celebram a pri
meira missa no dia seguinte (Vide essa 
data e também ade 4 de junho de 1608).

1633—Assalto e tomada do redueto do 
Rio Formoso pelos hollandezes, guiados 
por Domingos Fernandes Calabar, sob o 
commando de Schkoppe.

Sahidos no dia 4 do Recife e chegados 
á barra do rio no dia 6, atacam por mar 
e por terra aquella acanhada forti- 
fleação, apenas defendida por duas pe
quenas peças de ferro e uma guarnição 
de 20 liomens, commamlados pelo^pitão 
Pedro de Albuquerque, que vendo se 
inopinadamente atacado por um numero 
tão desproporcionado de inimigos, pois 
eram 500, resolve morrer na defeza do 
posto que lhe estava confiado.
. Começa o ataque pela madnigada: 
quatro assaltos successivos são líepellídos
por aquellesA Icides, que se votam a

, >



'y

■ 1

EPHEMERIDES NAOIONAES

h

uma morte certa; por fim, aquelle passo 
das Termopylas, como a denomina o 
auctor da historia d’estas luctas, não 
teve mais quem repellisse o ataque for  ̂
midavel: dos vinte, dezenove tinham ca- 
hido mortos, o que restava, Jeronymo 
de Albuquerque, parente do capitão, 
com tres feridas, lança-se a nado e 
consegue escapar, emquanto Pedro de 
Albuquerque estendido no meio dos 
mortos, ferido por bala de fuzil e poi 
uma chuçada, cahia semi-morto pri
sioneiro. O inimigo respeitou tanto 
valor: Netscher. historiador hollaadez^ 
diz que nunca houve soldados que cum
prissem mais á risca o seu dever. Esse 
punhado de bravos mataram, nos quatro 
assaltos, 80 dos inimigos.

Ppdro de Albuquerque voltou á vida 
e,em homenagem á suaheroicidade.é tra
tado com 0 maior desvello no Recife, para 
onde 0 .conduziram; restabelecido das 
gloriosas feridas, mandaram-no soltar 
nas Antilhas, sob palavra de não pègar 
em armas contra a llollanda, e d alli 
passou á Ilespaiiha, onde permaneceu, 
até ser, em 1643 (Vide 13 de julho d’esse 
anno), nomeado governador geral do 
Maranhão, de cujo conquistador era neto 
natural.

Veiu a fallecer no Pará em 1644 (Vide 
a ephevneriíle de 6 de fevereiro d este 
ultimo anno).

1691—Carta regia passada por D. Pe
dro II, auctorisando o governador geral 
do estado do Brazil a dividir os portos 
de mar do Ceará cm capitanias, distri
buídas por particulares, ((ue as quizessem 
povoaf e fortificar.

1711—Creação da cidade de Marianna, 
então villa de Nossa Senhora do Carmo, 
insti.tuida villa pelo governador da ca
pitania Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho a 8 de abril do mesmo 
anno.

1762—Em Villa Viçosa de Santa Cruz 
de Cametá, da capitania do Pará, nasce 
D. Romualdo de Souza Coelho, oitavo

bispo d’essa diocese. Era filho legitimo 
de Alberto de Souza Coelho, lavrador, 
e de D. Maria de Gusmão, ambos na- 
turaes d'aquella mesma capitania.^ 

Dedicou-se cedo e em boa hora á car
reira sacerdotal, recebendo ordens de 
preçbytèro em 1785, e mostrando já, 
pelá sua applicação aos estudos e seve
ridade de costumes, que seria um dia 
uma das glorias da cadeira episcopal no 
Brazil. No anno seguinte ao da sua or
denação era vigário interino dafreguezia 
de S. José do Araxá: em 1789 era lente de 
latim no seminário; em 1794 secretario 
do bispo D. Manuel de, Almeida de Car
valho e vice-reitor do seminário, depois 
examinador synodal, lente de theologia, 
arcypreste da cathedral, finalmeiioe bispo
do Parà, sendo como tal sagrado pelo 
bispo do ’ Rio de Janeiro no dia 1“ de 
abril de 1821. Foi eleito nesse mesmo 
anno deputado pela sua provinda ás 
cortes constituintes portuguezas, a cujas 
sessões concorreu. O bispo scuautecpssor^ 
que conhecia de perto as suas virtudes ç 
geaproveitára muitas vezes do seu saber, 
quando o mandou em 1817 ao Rio de 
Janeiro, acomprimentar o rei D. João VI 
pela sua successão ao throno de Portugal, 
disse-lhe:—Vá; quero que o conlieçam, 
porque ha de ser o meu successor no 
bispado.—Esta prophecia realisou-se dois 
annos depois, sendo D, Romualdo apre
sentado em 1819 por morte do referido 
bispo D. Manuel de Almeida, que oc- 
correu a 30 de junho de 1818.

Depois de exercer o seu apostolado 
com evangélica ahnegaçao e humildade, 
sempre com o maior zelo e como um 
modelo de virtudes christans, c de mo
desta mas solida sabedoria, tanto pro
fana como sagrada, falleceu no Pará a 
15 de fevereiro de 1841, com 79 annos 
de edade.

1787-^Por notável coincidência nasce 
neste mesmo dia, na mesma villa dc 
Cametá, um outro pharol da egreja bra- 
zileira, D. Romualdo Antonio de Seixas,
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0 17” nrcebisp^a Bahia^^obrinho ^  Jaz na Sé cathedral, á porta da capella
hisnn ni'p̂ Aflp.iitfi. Sanf.issimn SiiPmiYion+Abispo precedent. do Santíssimo Sacramento.

D. Romualdo de Seixas, foi apresen/ 1S24—São demittidos no Pará todos o®
tado arcebispo aos 39 annos de edade (a 
2ò de outubro de 1826), confirmado por 
Leão XII a 20 de maio do anno seguinte 
e sagrado no Rio de Janeiro a 28 de 
outubro do dito anno;^conde e depois 
marquez de Santa Cruz; foi eleito depu
tado á assembléa geral nas legislaturas 
de 1826 a 1811, e ministro do Império 
em 1838, cargo este - que não aceitou. 
D. Romualdo era membro do Instiluto 
Historico do Brazil, da Academia Real 
das Sciencias de Munich, da sociedade 
dos Antiquaries do tIorte,da Dinamarca  ̂
e do muitas outras associações scienti- 
ficas. Tomara posse do seu baculo a 31 
de janeiro de 1828. por seu procurador 

conego José Cardosoj?5c Mello, e fez a
í ln  r i f n n l  riii rlinp/iQA rlAentrada do ritual na diocese a 26 de 

novembro do mencionado anno.
Começara a sua educação litteraria no 

Pará, sob a esclarecida direcção de seu 
tio, depois bispo d’aquella diocese, e loi 
concluil-a em Lisboa nas aulas da Con
gregação do Oratorio, onde teve por mes
tre, entre outros, o celebrado padre Theo
dore de Almeida, auctor da R e c r e a ç ã o  

PinLosopniCA. Aos 19 annos de edade era 
professor no seminário episcopal do Pará» 
de grammatica latina, rhetorica e phi- 
losophia.

Tendo administrado com geral applau- 
 ̂ so a sua vasta e importante archidiocese 

por mais de 32 annos, conciliando a af- 
4̂ /  ^eição e estima das siyf ovelhas com 0 res- 
' r peito ás altas funeções que exercera, fal- j leceu na cidade da Bahia a 29 de dezem-
! bro de I860.

Veja-se no DiccioxApio de Innocen- 
i cio P. da Silva a relação das nu-
; merosas obras que escreveu e publicou
I ®ste luminar da Egreja brazileira, 0 pri

meiro seguramente dos nossos bispos em 
, illustração nas sagradas lettras e pro-
: fan as.

offici :es de 1” e 2” linha.
1827 — Publica-se 0 Fharol Paulis

tano, primeiro periodico que se imprime 
em S. Paulo. Era seu redactor principal 0 
dr. José da Costa Carvalho, posterior- 
mente marqu'ez de Monte-Alegre.

1871—Fallece em Vienna d’Austria a 
princeza D. Leopoldina, duquezade Saxe, 
cujo cadaver foi transportado para a ci
dade de Coburgo, na Allemanha, onde 
jaz.

F E V E R E IR O — 8

1552—0 governador geral Thomé de
Souza, que sahira da Bahia nos ifltimos 
dias do mez anterior, chega a S. Vi
cente.

E’ também d’esta data o acto pelo qual 
approva Thomé de Souza o foral dado 
por Braz Cubas á villa de Santos,

1615—Celebra-se a primeira missa na 
incompleta egreja de Santo Antonio do 
Rio de Janeiro (Vide a ephemeride de 7), 
no convento dos padres capuclios da pro
víncia da Conceição.

Esse convento de franciscanos. que nos 
dera as glorias da tribuna sagrada que 
se chamaram S. Carlos,, Sampaio, Ro- 
dovalho, Monte-Alverne, é hoje apenas 
uma> melancólica e muda memoria^de 
pedra e cal do passado.

1629— Morre, com pronunciados sj^m- 
ptomas de envenenamento, o dr. Matheus 
da Costa Aborim; prelado do Rio de Ja
neiro desde 2 de outubro de 1607 (Vide 
essa data). ^

Não obstante ter-se havido muito bem 
na administração da sua prelazia c ter 
feito obras pias e caridosas, era mal
quisto do povo pelos excessos a que o 
levára o seu mal entendido zelo, Era na
tural de Ponte de Lima, em Portugal 
(Vide a ephem. de julho 3, no 7° § ).

l(i:35_Chcgam ao Recife as companhias 
de infantaria e cavallaria hollandezas,
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commandartas pelo coronel Scgismundo 
von bclikoppe, o conselheiro politico 
Scliotte, e os majores Picard Mansueld c 
João Ilyk, que tinham sahido a 26 de 
janeiro da Parahyba. por terra. Haviam 
combinado atacar a fortaleza de Nazareth 
do Cabo, onde se achavam os chefes Ma
thias de Albuquerque e Bagnuolo ; mas 
por falta dos materiaes indispensáveis 
para isso, assentaram em a.pertar os 
nossos, interceptando-lhes as communi- 
cações, e partiram alguns dos chefes 
para o Recife a aprestar-se do necessário 
para uma nova campanha, ficando para 
proteger e guardar aquelle districto ou
tros, isto é. 0 conselheiro politico Sta. 
chouwer e o coronel Arcizevi siv.̂ , com a 
sua gente.

l(3(31_Dcpue a camara do Rio de Ja
neiro a Thomd Correa de Alvaienga, 
que Salvador Corrôa deixára como seu 
delegado no governo d’essa capitania, 
quando partira para S. ã icente. com o 
fim de inspcccionar as minas situadas 
nos districtos de Iguape. Cananéa, Pa
ranaguá e villas de serra acima, con
forme as ordens que trouxera da cirte. 
Thomé Corrôa já hivia anteriormente 
governado a capitania com geral satis
fação.

Não se tinham passado muitos dias 
quando soube Salvador Corrêa, em San- 
l̂ os, que o povo do Rio de Janeiro se 
anfttinára, movido por alguns morado
res da freguezia de S. Gonçalo, e se le
vantara contra o mesmo Salvador Cor
rôa de Sá e seus consanguíneos, e reque
rera que fossem todos depostos dos seus 
empregos, prendendo ao sargonto-mór 
do Terço, ao provedor da real fazenda, 
ao governador substitui o e outros. Ao 

' mesmo passo determinam que governem 
a capitania Agostinho Barbalho Bezerra 
com os oíficiaes da camara. O eleito 
pelos povos homisiara se no convento de 
Santo Antonio ; d’alli o tiram por viò_ 
lencia, e com ameaças de morte o obr i 
gam a acceitar o bastão do mando.

Tal ê 0 facto que commemoramos. 
como vem relatado-no tomo II (1810) da 
revista do Instituto Ilist >rico.

lS27~Combatc naval do JunC.-il, co
meçado nesta data (Cwcrm rZa Cispln- 
tina ) c terminado no dia 9 ( Vule a ep h e. 
mõride cO)'>'̂ sponde'>'it(i).

]837_Eallece o senador pela proyincia 
de Pernambuco Conselheiro Bento B ar
roso Pereira, escolhido pelo primeiro 
imperador a 23 de janeiro de 1826 ie 
essa data) e que tomára assento no se
nado a 4 de maio Üo mesmo anno.

]8ii_yiorre assassinado em Pouso- 
Alegre 0 senador por Minas Geraes p i- 
dre'josé Bento Leite Ferreira de Mello, 
que, escolhido pela regencia permanente 
a 8 de agosto de IS3I, tomára posse da 
sua cadeira no senado cinco dias depois.

Do A n n o  B iog ra p h ico  do sr. dr. J.
?d. deM.aecdo transcrevemos o trecho 
final, que caractérisa o senador Ferreira 
de Mello:

« . . .  foi, principalmentc nos últimos 
dez annos da sua vida, nao a intelligen 
cia grande, m is a alma grande do par
tido liberal do Brazil. »

Ainda : « José Bento Leite Ferreira de 
Mello era homem de instrucç.ão limitada, 
e nas camaras temporária c vitalici'- 
nunca se distinguio como òrador de me
recimento : fallava com simplicidade» 
franqueza, coragem e ardor ; mas nem 
tinha a eloquência que arrebata, nem a 
lógica habil que convence. E todavia era 
no parlamento uma das forças mais po
tentes do seu partido ! ?» ,

Nascera na então villa da Campanha, 
em Minas-Gcraes, a 6 de janeiro de 178c.

lSt6_Fallcce em Angra dos Reis José 
Leandro de Carvalho, natural e bapti- 
sado na freguezia da Sé da cidade do 
Rio de Janeiro, morador á rua do Piolho 
(hoje da Carioca), casa de seus paes.

Taes são as indicações fimaes que pu
demos colher da secretaria da Ordem 
Terceira de S. Francisco de Paula d’esta 
côrte, acerca do notável artista nesso,



que se chamou/o.sc’'Leaj?(?/’o.?ía sala prin
cipal (pavimento superior) do hospital 
d’aquella ordem' vè-se um retrato de 
corpo inteiro, do cagitCio-mór Leandro 
José Marques Franco de Carvalho, cor
rector jubilado da V. O. 3' de S. Fran
cisco de Paula,que faleceu a 24 de setem
bro de 1838. No assentamento de obito 
d’esse personagem, que foi sepultado na 
respectiva egivja, se declara que fora 
carregado em uma rede.

Por estes dados se veriflca, ao que nos 
parece, que todos os escriptores nacio- 
naes que tèm tratado d’este nosso afa
mado pintor, tèm confundido particula
ridades que lhe são relativas quanto aos 
últimos tempos da sua vida e quanto ao 
seu íallecimento, com as relativas a seia 
filho de egual nome e ao capitão Lean
dro José Marques (Vide a ephemeride 
de 9 de novembro de 1834).

Soubemos ultimaraente em Campos, 
para onde diz o sr. dr. Moreira de Aze
vedo [Peqioeno Panorama, 1' edição, 
vol. II, pag. 100 e anteriores; Ensaios 
BiographicoSfXII, 1861),que José Leandro 
se retirara desgostoso, que com eíTeito lá 
estivera o artista residindo, que casara 
uma filha com um inglez, e fallecendo 
se sepultara em uma capellinha filial á 
freguezia de S. Gonçalo (fora da cidade), 
que fica na direcção da fazenda da viuva 
de José Ferreira Armond.

Damos estas indicações com a maior 
reserva, não só porque quem nol-as for
neceu á ultima hora não podia asseverar 
a sua veracidade, como porque não nos 
chegaram ainda as informações que 
depois pedimos.

P E V E R IR O — 9

1630—Chega ao Recife em umapinaça, 
enviada pelo governador das ilhas de 
Cabo Verde, a noticia de que a esquadra 
hollandeza, destinada á conquista de 
Pernambuco, já havia d’alli partido,

Apozar da geral incredulidade com que

foi esta noticia recebida, Mathias de 
Albuquerque tomou as medidas que lhe 
pareceram convenientes para a defesa, 
entre outras, de que ninguém se ausen
tasse da villa nem retirasse cousa per
tencente á sua fazenda, publicando nesse 
sentido uma ordem em nome do rei. 
Proveu os fortes e os mais pontos que 
se estavam fortificando, dos recursos pre
cisos. e ordenou ao^argento-mér do Es
tado Pedro Corrêa da Gama que fizesse 
sahir do porto para seus destinos os 
navios carregados. Ficavam ainda 38; 
nesses examinou a artilharia e gente de 
que dispunham, e deu as mais ordens que 
 ̂ caso pedia.
Por bandos, que mandou publicar, de

terminou que os réus homisiados, por 
crimes ou dividas, podiam livremente 
Ĵ ĉu(lir ás armas, e que, conforme o pro
cedimento que tivessem na guerra, se
riam perdoados. Nomeou para coronel 
dos moradores a Ambrosio Machado de 
Carvalho, que já havia sido capitão-mér 
do Rio Grande, e,para seu sargento a 
Ruy Calaza; deu emfim as providencias 
que 0 aperto das circumstaneias per- 
mittia.

1749—Chega á cidade de Belém, capi
tal da capitania do Pará, o seu 3° bispo 
D. frei Miguel de Bulhões e Souza, natu
ral de Portugal, ^da ordem dos prégado- 
res. Erajá bispo de Maláca, sagrado pelo 
mesmo D. Thomaz de Almeida, primeiro 
patriarcha de Lisboa, que sagrára os 
seus dois predecessores no bispado do 
Pará: foi eleito para essa diocese a 18 
de maio de 1748, soh o pontificado de 
Benedicto XIV, reinado de D. João V.

Chegando ao Pará, toma posse do seu 
cargo no dia 14, e faz a sua entrada pon
tifical na diocese no dia 15.

Transferido mais tarde para o bispado 
de Leiria, partiu para Lisboa a 12 de Se
tembro de 1760.

Foi este bispo quem abriu a nova ca
thedral do Pará, a 24 de dezembro de 
1705, obra que todavia sé ficou acabada

G
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no tempo do 5' bispo, D .  f r e i  João Evan
gelista Pereira da Silva.

0 visconde de Porto Seguro dá inad- 
vertidamente a este prelado o nome de 
Guilherme, por visivel confusão com o 
seu antecessor, e fal-o empossado da 
mitra de Belém em 1746.

1826 — Combate naval de Corales.
A esquadra brazileira, ao mando do 

vice-almirante Rodrigo Lobo, põe em 
fuga, depois de dous combates, a esqua
dra argentina do almirante Brown.
A esquadra argentina compunba-se da 
coverta Vinte e cinco de Maio, brigues 
Belgrano, Congresso, Republica e Bal- 
carce, escunas Sarandi e Pepa, e 12 ca
nhoneiras: ao todo 19 velas. A esqua
dra brazileira compunha-se das corvetas 
Liberal (com a insignia do vice-alrnirante 
Rcdrigo Lobo), Itaparica (com a insi* 
gnia do chefe de divisão Diogo Jorge de 
Brito) e Maceió, dos brigues Vinte Nooe de 
Agosto, Caboclo, Real Pedro, Rio da 
Prata, do brigue-escunaPam,da canho
neira Leal Paulista, das escunas Liber
dade do Sul e Conceição: ao todo 11 
embarcações.

A maior parte dos navios argentinos 
fugiram, abandonando o seu almirante.

A corveta Vinte e Cinco de Maio e as 
12 canhoneiras puderam sâlvar-se, graças 
á impericia de alguns dos nossos com
mandantes. O capitão-tenente Glidders, 
que comm andava o brigue Vinte Nove 
de Agosto foi morto, e o chefe de divisão 
Brito ferido.

O vice-almirante Lobo perseguiu os 
fugitivos até Buenos-Ayres, parando á 
noite junco aos baixos d’essa cidade.

1827—Combate naval do Juncal, em 
que íica completainente destrmda pelo 
almirante argentino Brown a 3* divisão 
da esquach’a imperial no Puo da Prata, 
chamada flotilha do Uruguay.

Com mandava-a o capitão de fragata 
Jacintho Roque de Souza Pereira (depois 
Chefe de divisão).

De 19 embarcações que a compunham,

11 cahiram em poder do inimigo, 3 
foram incendiadas pelos seus comman
dantes, e apenas puderam salvar-se 2 
(a escuna D. Paula e a canhoneira Vic
toria da Colonia) e uma lancha.

A flotilha brazileira tinha-^e batido 
em 30 de dezembro, na bocca do Jaguary 
com a esquadra argentina ; conseguindo 
repellir a Brown, desceu o Uruguay, for
tificou Martin Garcia para impedir que 
subissem soccorros a Sena Pereira, e vol
tou a atacal-o em fevereiro.

No dia 8 d’esse mez travou-se o pri
meiro combate, interrompido por um for
tissimo pampeiro. Uma escuna mercan
te, em que estava um official argentino 
prisioneiro, foi parar no meio da esqua
dra argentina. Chamava-se esse official 
Coelho. Deu a Brown informações sobre 
todos os vasos brazileiros e animou-o a 
recomeçar o comitate.

Na manhã de 9 a nossa ílotiüia estava
toda dispersa. A esquadra argentina for
mada em linha adiantou-se, favorecida 
pelo vento. O resultado do combate foi 
a completa derrota dos nossos. Sena Pe
reira na escuna Oriental e o tenente 
Jorge Broon na escuna Bertioga, cerca
dos por quasi toda a esquadra inimiga, 
fizeram prodigios de valor e mereceram 
os louvores do feliz almirante argen
tino.

A’ excepção d’esses dous navios e dQ 
brigue escuna Januaria, commandado 
pelo 1” tenente Antonio Pedro de Car
valho, tendo por immediato o guarda- 
marinha Francisco Manuel Barroso (hoje 
barão do Amazonas), todos os outros 
vasos que formavam a flotilha.eram pe
quenos hiates do Rio Grande, ou saveiios 
da alfandega do Rio de Janeiro, conde
corados com 0 pomposo nome de canho
neiras.

Para cumulo de infelicidade, uma ex
pedição mandada á Patagonia, soba di
recção do capitão Shepperd, cahiu toda 
em poder do inimigo, ( ’omo uma des-
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graça nunca vemsó,tivemos depois o de
sastre de Ituzaingo.

1853—Eallece na Cidade de Ouro Preto, 
a decantada V i l l a  R i c a , capital de Minas- 
Geraes, D. Maria Joaquina Dorothea de 

i Seixas,que as afamadas Ij’ras de Gonzaga 
tornaram immortal sob o ànagramma 
poético de M a r i l i a  d e  D i r c e u . .Conser
vo u-se solteira toda a vida. Era fljha de 
Balthazar João Mayrink e de sua mulher 
D. Maria Dorothea Joaquina de Seixas» 
Nascôra ,i 8 de Novembro de 17G7; tinha 
portanto mais de 85 annos de edade 
quando n.orreu. Está sepultada na ma
triz da freguezia de Antonio Dias, da sua 
provincia natal.

1861—Decreto dando nova organisação 
ao Instit^ÁO C^imercial do Rio de Ja-

1867-M oi^ na c M e 'S f  S. Gabriel 
o gèoeral João Propicio Menna Barreto, 
barão de S. Gabriel. Servira durante a 
guerra civil do Rio-Grande de Sul 
como official da guarda nacional. Em. 
1816 entrara para o quadro do exer
cito no posto de coronel. Em 1861, 
çomo marechal de campo, invadiu o 
Estado Oriental á frente do exercito 
brazileiro e apoderou-se da praça de 
Paysandj'i,depois de um assalto que durou 
52 horas. Marchára depois sobre Mon- 

, ^evide'o, acampando na villa da União, 
onde, no dia 20, recebeu a noticia da sua 
capitulação' pelo almirante visconde de 
Tamandare', quando levantava o acam
pamento para entrar com as forças do 
seu commando na cidade.

F E V E R E IR O —10

1612—São concedidos á camara e aos 
cidadãos do Rio de Janeiro os mesmos 
privilégios e honras de que gozavam a 
camara e os cidadãos da cidade do Porto. 
Concederam-se eguaes privilégios aos 
habitantes do Pará, Bahia, Maranhão e 
S. Paulo.

1721—Doação feita pelo paulista Simão 
da Cunha Gago ao collegio dos jesuitas

de S. Paulo de duas sortes de terras de 
1,500 braças de testada, que possuia nos 
termos das villas de Mogy das Cruzes.

Foi este mesmo paulista quem depois, 
em 1741, descobriu as serras e mattas de 
Ayuruoca, andando ao descobrimento de 
minas pela serra da Mantiqueira.' Alli 
assentou morada com os da sua comitiva 
á beira de um lago, e erigiram uma ca- 
pella dedicada a Nossa Senhora da Con
ceição, que deu origem á povoação 
d’aquelle nome na provincia de Minas, 
elevada á categoria de cidade pela lei 
ie 20 de julho de 1868.

1751—Batalha de Caybaté (Rio Grande 
do Sul), em que o conde de Bobadella. 
Gomes Freire, unido aos hespanhdes, 
destroça as força» guaranis, organisadas 
pelos jesuitas das Missões ecommandadas 
por Nicolau Nenguirú.

A 14 de novembro do mesmo anno 
celebrava o conde-governador no campo 
do rio Jacuhy uma convenção de sus
pensão d’armas com os caciques rebcl- 
lados das Missões (do Uruguay).

1756 — Os Índios são derrotados pelos 
portuguezes em Santa Tecla. Em 1753 
era esta povoação do Rio-Grande do Sul 
um posto avançado dos indios Tapes, 
qim, sob a direcção dos padres da Com
panhia de Jesus, se oppazeram á demar
cação de limites a que procediam os com- 
missarios portuguezes e hespanhóes. A 
povoação de Santa Tecla achava-se a 
esse tempo comprehendida no districto 
da Missão de S. Miguel.

1792 — O príncipe D. João, 'depois 
D. João VI, assume a regenciadü reino de 
Portugal por molegtia incurável da rainha 
sua mãe. Viu-se I). João obrigado por 
essa caiisa a tpmar a governação su
prema do Estado, que lhe cabia pelo fal- 
lecimento prematuro de seu irmão mais 
velho .0 príncipe D. José, mancebo das 
mais bellas esperanças ; educado procul 
a negotiis, tendo portanto seguido li
vremente as suas inclinações pacificas e 
religiosas, era isso de certo uma violência
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ao seu caracter e educação, como o de
monstram mais de um acto, mais de um 
passo dilücil do seu reinado. _

A principio governou D. João apenas 
com 0 titulo de herdeiro presumptivo da 
coròa; depois, como as circumst incias , 
„e tornassem mais diíhceis para 1 or- 
tugal, tomou o titulo de regente do reino 
por decreto datado do paço de Queluz
a 1() de julho de 1799.

Na Bibliotheca Brazileira (tomo 1 e 
unico do 2“ anno, 18 3), redigida pelo 
sr. Quintino Bocayuva, póde ver-se, sob 
0 titulo Cut iosidcules históricas, o do
cumento relativo á moléstia da rainha 
e ao deferimento da administração do 
reino a I). João. Está assignado por 17 
medicos, entre elles Francisco de Mello 
Franco, e pelo ministrõ dos negocios do 
reino José de Scabra da Silva.

1311 — Chovera extraordinariamente; 
com a grande força das aguas desaba 
parte do Morro do Castello sobre algu
mas casas do beceo do Cotovello, fa
zendo muitas victimas, que ficaram se
pultadas sob as ruinas das casas abati
das pelo desmoronamento. Para evitar 
novas e maiores desgraças, manda o 
principe regente D. João VI arrasar as 
muralhas do antigo castello de S. Sebas
tião, que ameaçavam imminente ruin i .

l8-?l_Proclamação da Constituição na 
Bahia.

Pronunciàm-se naquella cidade o povo 
e a tropa no sentido da revolução con
stitucional de Lisboa de 15 de setembio 
de 182Ü e créa-se a primeira Junta pro 
visoria.que toma o governo da provincia. 
Esta junta, que tinha por presidente ao 
desembargador Luiz Manuel do Moura 
Cabral o por vice presidente Paulo Joscí 
de Mello de Azevedo e Brito (■pic foi 
depois senador do Império), compu
nha-se do conego José Fernandes da 
Silva, Freire , tenente-coronel Fran
cisco de Paula e Oliveira . tcnente-coro- 

■ nel Franci-co José Pereira, Francisco 
Antonio Filgueiras, José Antonio llodri-

gues Vianna, desembargador José Cae
tano de Paiva Pereira, bacharel José Lino . 
Coutinho e tenente-coronel Manuel Pedro 
de PVeitas Guimai'ães, foi depois substi
tuída por um governo provisorio. em 
virtude de,accordo tomado om 6 de se
tembro de 1822 ( T7 essa data).
■ Os annos de 1821 e 22-marcam a época, 
das juntas governativas no Brazil e o 
:>ronunciamento da presente data é o se
cundo no sentido constitucional que seO
eflectua entre nós.

1338_Faiiece o senador por Minas-Ge^ 
raes José Teixeira da Fonseca Vascon- 
cellos, visconde de Caethé, escolhido na 
organisação inicial do sehado (V. 2~ dc 
janeiro de 1826) e que tomára assento na 
camara vitalicia a 6 de junho do^mesmo 
anuo da sua nomeação.

1839—E’ apresentado bispo do Rio de 
Janeiro D. Manuel do Monte Rodrigues 
de Araujo pelo regente Pedro dc Araujo 
Lima. Confirmada essa escolha por bulia 
de 23 de dezembro d’essc mesmo anno do 
Santo Padre Gregorio XVI, que não con
firmara a anteriormente feita do padre 
Antonio Maria de Moiira para esse cargo , 
foi sagrado e tomou D. Manuel posse do 
seu bispado a 24 de maio de 1810 (V. 
essa data).

Em 5 de outubro de 1815 partiu em 
visita para a provincia de Santa Gatha- 
rina.que pertencia á sua jurisduiçao epis
copal, passando depois ao Rio Grande do 
Sul. que fazia ain l̂a pante do seu bis
pado (Vide 27 de agosto de 1817), e depois 
de uma curta residenci i na de S. Paulo, 
voltou ao Rio dc Janeiro, de onde estivei'a 
ausento sois mezes c vinte dias. Visitou 
também esta ultima j)rovincia.

Foi olle quem abençoou o casamento 
do actual imperador, casou ms priucezas 
brazileiras D. Januaria e D. Francisca e 
baptisou os dois filhos c as duas filhas 
do imi)crador, tendo por esses motivos 
sido nomeado conde de Irajá. Em 1814 
l'oi eleito depmado á assembléa geral 
pela i»rovincia do Rio de Janeiro. Na
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Cpidcmia do febre amarella que em 1850. 
e na de clioiera-morbns que, em 1855, 
as'iolaram a ijopiilação da. capital do Im
pério. 0 bispo não se retirou do foco da 
epidemia e sempre se prestou como bom 
pastor a animar com a sua presença 
todos os actos públicos de penitencia 
que então se fizeram.

Falleceu na sua residência da Concei
ção na manhã de 11 de junho (diz o 
conego Dr. Feimandes Pinheiro na bio- 
graphia que d êile nos deixou) de 1863, 
tendo nascido na cidade do Recife a 17 
de março de 1796 (aiiida esta ultima data 
nos vem da mesma fonte).

Pelo seu fallecimento tomou o cabido 
conta do bPpado, nomeando govei’nador 
d’eile ao conego, hoje monsenhor Felix 
Ma l ia do Freitas e Albuquerque,

O bispo conde de Irajá tinha tanto de 
modesto, piedoso e esmoler, quanto de 
versado nas sagradas lettras.

Compoz as seguintes obras, que correm 
impressas:

— Ccmpeniio de Theologia moral para 
uso do seminário de Olinda, de que se 
íizeram tres edições no Brazil e duas era 
Portug d, em 3 volumes.

— Elementos de direito , ecclesiastico 
publico e particular, etc., 3 volumes.

— Opusculo sobre a questão que tivera 
com 0 arcebispo da Bahia D, Roruualdo, 
acerca da benção e sagração do Impe
rador do Brazil ;

Além de P a s t o h a e s  e  do M a n d a m e n t o  
em reparação do desacáto feito á imagem 
do Senhor Jesus morto na egreja da 
Cruz dos Militares da còrte em 1815.

FEVEREIRO—11

1541 — Como procuradora de Martim 
Affonso de Souza, seu marido, expede 
D. Anna Pimente!, em Lisboa, um alvará 
revogando a prohibição que havia de se 
communicarem e commerciarem os euro
peus de S .  Vicente com os indígenas de 
serra-acima.

1601 — O gpvernador e capitão-general

do Estado do Brazil D. Francisco de 
Souza, nomeado em 1559 para examinar 
em S. Paulo as minas descobertas em 
Sorocaba por Affonso Sardinha e seu 
filho, desenganado de que não acertaria 
com a jazida das m i n *a s  d e  p r a t a , que 
Roberio Dias fôra offerecer a Felippe II, 
deixa a villa de S. Paulo, onde chegára 
em novembro de 1599, e parte comí um 
grande pessoal para as minas de Nossa 
Senhora do Monserrat, depois de declarar 
em bando que, do ouro que se encon
trasse, sü pagariam o q u i n t o  á  fazendft 
real, fundindo-se o metal e entregando-o 
depois em barra a quem de direito per
tencesse.

1618—Morre em S. Luiz do Maranhão 
Jeronymo de Albuquerque, seu fundador 
e primeiro capitão-mór, figura homerica 
na historia do Brazil colonial.

Ainda hoje usam os seus descendentes 
do apellido—Maranhão,—que o valente 
capitão adoptára depois da conquista da 
ilha d’esse nome c\o poder dos francezes 
capitaneados por Daniel La R a v a r d i è r e , 
que, além de mais conhedor do terreno, 
dispunha de forças mais consideráveis. 
A narração d’esse tremendo choque con. 
stitue uma das nossas paginas históri
cas mais gloriosas.

Jeronymo do Albuquerque Maranhão 
era filho natural do grande Jex’onymo 
de Albuquerque, cunhado do primeiro 
donatario de Pernambuco,Duarte Coelho, 
e de uma india, Maria do Espirito Santo, 
filha do MORUBixADA A r c o  V e e d e , chefe 
de uma aldeia de indigenas das proxi
midades de Olinda; nascera naquella 
capitania em 1548 : tinha pois 70 annos 
quando falleceu.

Expulsos os invasores, Alexandre de 
Moura, governador de Pernambuco, em 
virtude dos poderes que trazia do reino, 
nomeára Jeronymo de Albuquerque ca- 
pitão mór da nova capitania do Mara
nhão a 19 de novembro da 1615. A im
portância e elevação do cargo naquqlles



86 EPiiEMERIDES NAC10NAE3

/ ^

' ’ í .

tempos dão a medida do merecimento 
do nomeado.

Com dous annos e tres mezes de exer
cício falleceii, como flea dito, deixando 
seu filho Antonio de Albuquerque encar
regado do governo da capitania.

Abreu e Lima dá Jeronymo de Albu- 
Çluerque fallecido no dia 17.

1060—0 padre Antonio Vieira dá conta 
á rainha regente da sua viagem á ilha 
Marajó ou de Joannes, para onde fòra 
com seis mosqueteiros dos principaes das 
aldeias mais visinhas á cidade e com um 
official superior, e de como assentara 
pazes com os cabildas ou chefes dos Ín
dios Nheengahibas no t rmo de 15 dias, 
com todos os requesitos e os apparatos 
precisos em actos tacs.

1719-Carta de lei creando casa da 
moeda para fundição de ourò em Minas 
Geraes. Essa lei foi publicada a 18 de 
julho do mesmo anno.

Neste mesmo anno funda o commissa- 
rio frei João Baptista de Jesus o con
vento do Carmo de Itú, em S. Paulo, 
com auctorisação de D. João "V e a pedido 
das camaras de Itú e Sorocaba.

1736— Aviso ordenando a erecção da 
capital da capitania de Goyaz. D. Luiz 
de Mascarenhas, governador de S. Paulo, 
encarregado da execusão d’essa ordem, 
dá á villa o nome de b o a , em memória 
de Bartliolomeu B u e n o  da Silva, seu 
descobridor.

O aviso regio ordenava ao governador 
que creasse uma villa na povoaçào que 
maior deáenvolvimento oíferecesse, onde 
pudesse reprimir pessoalmente os abusos 
e excessos, punir os perturbadores d  ̂
ordem e, final mente, estabelecer os ne
gócios públicos no'pó de regularidade 
que convinha para se levar a eífeito a 
creação da capitania como resolução 
final (Alencastre, 27° II, pag. 59 a 61).

Ha de 12 de março do mesmo anno 
outro aviso relativo a esteassumpto.

1751—Creação do tribunal da Relação 
do Rio de Janeiro. Sem embargo da 
carta régia de 10 de novembro de 1/34; 
(Vide essa data), participando ao ouvidor 
da Bahia José dos Santos Varjão havbr- 
se creado a difa relação pela* resolução 
del3 de julho do mesmo anno, c^ta só 
foi creada pela resolução de conselho da 
presente data.

A esta Relação, segunda do Brazil, 
deu-se a 13 de outubro dVste mesmo 
anno o competente regimento ou lei or
gânica. Deram causa a esta creação as 
representações dos habitantes de \illa 
Rica e Ribeirão do Carmo, queixando-se 
de que deixaram de seguir os seus re
cursos judiciaes, pela grande distancia a 
que ficavam da Bahia.

A 25 de março de 1752 vieram os des
embargadores d’aquella Relação Agosti
nho Telles dos Santos Capello e Manuel 
da Fonseca Brandão, regularisar a do Rio 
de Janeiro, a cujo governador se re- 
metteu uma cópia do Livro dourado da 
Relação da Bahia, para o seguirem nos 
arestos, como determinava o secretario 
de Estado em carta de 17 de dezembro do 
referido anuo de 1751 (Vide 10 de maio 
de 1808).

1 8 1 1 -Ataque do presidio de Santa 
Maria de Araguaya, na capitania de 
Goyaz, pelos indígenas selvagens das 
tribus cherentes, chavaMes e carajás, que 
para esse fim se haviam colligado.

O commandante do presidio, Francisco 
Xavier de Barros, dispondo apenas de 12 
praças, teve o arrojo, na verdade heroico, 
de dar combate á nuvem de sel/agens que 
0 accommette, ao som da sua grita do 
cOStume, armados de lanças, flexas e por- 
etes, empunhando alguns d’elles fachos 

para incendiar a povoaçào.
Depois.de um combate dpse,operado de 

muitas horas e de quatro tentativas que 
fizeram os atacantes para entrar no 
dresidio, ferido tres vezes o comman-



dante Barros, retii'aram-se aquelles, não 
sem terem reduzido a cadaveres cinco 
soldados que tinham sahido de manhã á 
caça; resolvera o com mandante retirar-se 
durante a noite, na certeza de ser no dia 
dia seguinte atacado por um numero 
mais considerável de indios. Ao anoite
cer embarcaram-se n^s canoas e jangadas 
que acharam e se entregaram á mercô 
da corrente do rio. Eram 38 os que com
punham 0 pessoal do presidio, contan
do se com mulheres e crianças.

18Q0-Chegam SS. MM. á còrte, de 
volta da sua expedição ás provincias do 
norte do Império (Vide outubro 2 de 
1859). *

1878—Fallece na sua residência do 
morro de Santa Thereza, na cidade do 
Rio de Janeiro, o conselheiro José Feli
ciano de Castilho Barreto e Noronha, 
bacharel e doutor em direito, medicina 
e philosophia pelas universidades de 
Coimbra, Pariz e Rostock, e membro de 
muitas associações scientiflcas e littera„ 

além da Academia Real das Scien-nas
cias de Lisboa e do Instituto Ilistorico 
do Brazil;

Nascera em Lisboa a 4 de março de 
1812 e desde 1847 vivia comnosco.

Innocencio da Silva dá no seu Diccio- 
nario a resenha, si não completa, a 
mais ampla que poude organisar,dos es- 
criptos scientificos, litterarios e politicos 
que publicára o douto e eloquente po- 
lygrapho e polyglotta José Feliciano de 
Castilho.

FEVEREIRO—12

1630—Morre na sua cella, no mosteiro 
de S. Bento da cidade do Rio de Janeiro, 
frei Ricardo do Pilar, natural de Colonia 
em Flandres. Artista celebre e consuma 
do, compoz muitos painéis, que estão es
palhados por alguns templos da mesma 
cidade. Foi elle quem pintou os quadros 
do tecto e paredes da egreja dos Bene_ 
dictinos,—«a unica igreja em regra do 
Rio de Janeiro, diz o barão de Santo

Angelo (M. de Araujo Porto Alegre) ; 
mas aquelle que funda a sua gloria é o 
painel que representa a imagem do Sal
vador, collocado no altar da bella sa
cristia do mosteiro. Muito além de 
Giotto e Cimabue, aquella imagem pro
duz em nossa alma a mais elevada in
spiração religiosa ; ha n’ella uma magia 
incomprehensivel de expressão e harmo
nia : só a sublimidade da poesia mystica 
e a crença podem produzir semelhantes 
maravilhas.»

— Carta régia auctorisando os ouvi
dores do Brazil a tirarem devassa em 
casos de morte. ^

1647— Decreto nomeando Francisco 
Barreto de Menezes mestre de campo 
general, para dirigir como chefe as tropas 
de Pernambuco contra os hollandezes. 
BaiTeto conhecia já a guerra do Brazil, 
pois havia sido um dos cabos que em 1639 
acompanhara Luiz Barbalho, oppondo-se 
depois aos hollandezes no Rio Real, 
quando alli se quizeram a primeira vez 
estabelecer; passando depois a adquirir 
novas glorias e experiencia nas campa
nhas do Alemtejo.

1655—João Fernandes Vieira assume 
a administração da capitania da Pa- 
rahyba (do Norte), como seu governa
dor, e governou-a até agosto de 1657. 
Mathias de Albuquerque Maranhão go
verna-a como capitão-mór desde 21 de 
agosto de 1656. Um foi o 12° e o outro 
0 13°.

Succederam-lhes depois como capitães 
móres, Antonio Dias Cardoso, interino, 
6m 1657, Luiz Nunes de Carvalho, Ale
xandre de Souza de Azevedo, Ignacio 
Coelho da Silva (este de 1673 a 1677), Ma
nuel Pereira de Lacerda (que todavia 
exercia o cargo em 1674), Sebastião 
de Castro Caldas, André de Barros Rego, 
Simão Moreira de Souza, Theodosio de 
Oliveira Ledo, Antonio da Silva Barbosa, 
posto que interino, que tomou posse do 
cargo em agosto de 1684. D’este gover
nador em diante trata o Catalogo orga-
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nisado pelo coroucl Frederico Carneiro 
de Campos , e publicado na Bevista do 
Instituto Ilistorico, tomo (1846).

1663—Dos capitães do Rio Grande do 
Norte desde Manuel Mascarenhas Iloinem, 
que govornára por largo tempo Pernain- 
^uco como loco-tenente de Jorge de Al
buquerque, seu 3° donatario, ate Antonio 
Fernandes Furna (de 1596 a loSl), não 
constam as datas das posses por falta 
de archives nessa capitania ; sabe-se 
apenas d;.s respectivas nomeações pelas 
chancellarias dos reis que os nomearam 
e que existem na Torre do Tombo.

Tem-se, porém, por certo que na pre
sente data tomára posse do governo 
d’essa capitania Valentim Tavares Cabral 
e nelle permaneceu por quasi sete annos, 
até flns de 1669, em que entrou a gover
nar Antonio de Barros Rego e Catanho.

No Catalogo dos capitães mores, etc., 
d’essa capitania, que temos no tomo 
XVII ( 1854 ), n. 13, da revista do Insti
tuto Historico, equecomeçaexactamente 
por Valentim, se diz que fora nomeado 
na presente data; mas não se declara 
quando assumiu o exercicio do cargo. 
Quanto a Antonio de Barros Rego e Ca
tanho, seu successor, dá-.se por incerta 
a data da sua posse, mas accrescenta o 
auctor que as primeiras provisões pas 
saJas por este capitão mor são de 9 de 
dezembro de 1669, Em documentos rela
tivos a Valentim, ora se lê Valentim 
Tavares, ora Valentim Tavares da Costa 
e outras ve/es Valentim Tavares Cabral, 
como achamos no catalogo que acompa
nha a Historia Geral do visconde de 
Porto Seguro.

1739— Toma posse da administração 
da capitania de S. Paulo o seu 8' capi
tão-general D. Luiz de Mascarenhas, 
que foi depois condo d’Alva. Retirando- 
se para Lisboa no dia 1" de março de 
1750, ficou essa ca. itania sujeita ao 
gov.erno do Rio de Janeiro.

1740— E’ removido para o bispado de 
Vigeu, em Portugal, D, frei Antonio de'

Guadelupe, 4° bispo do Rio de Janeiro 
(Vide agosto 4 do mesmo anno).

1864—Fallece no Rio de .Janeiro o con
selheiro Pedro d’Alcantara Bellegarde, 
doutor em sciencias mathematicas, ma
rechal de campo, lente jubilado das an
tigas Escola Militar e Escola Central do 
Rio de JaiTeiro e director e professor da 
Escola de Architectos medidores em Ni- 
theroy, por elle organisada em 1836. 
Fòra ministro da guerra de 6 de setem- 
bi’o de 1853 a 14 de Julho de 1855, no 
gabinete presidido pelo marquez de, Pa
raná, e de agricultura, commercio e 
obras publicas em 1863. no de que era 
presidente o marquez ^e Olinda, C[ue se 
retirou do governo a 15 de Janeiro de 
1864. vinte e oito dias antes da morte de 
Bellegarde,

Em 1848 havia exercido o cargo de en
carregado de negocios do Brazil junto á 
republicado Paraguay.

Pedro de Alcantara Bellegarde nascera 
a 3 de dezembro de 1807 a bordo da nau 
Vrincipe Real, que conduziãD. João VI 
e sua familia para f> Brazil. Era filho do 
capitão, depois major Cândido Norberto 
George de Bellegarde, commandante do 
destacamento de artilharia da referida 
nau, e de I). Maria Antonia de Niemeyer 
Bellegarde; « senhora,de espirito varo
nil, diz Inriocencio d* Silva, que quizera 
acomi)anhar o consorte, apezar do es
tado melindroso em que se adiava.» 
Como se sabe, a esquadra em que vinha 
a íbmilia real portugueza solTrea um 
medonho temporal na travessia; em 
consequência d’isso nasceu antes de 
tempo 0 menino Pedro d’Alcantara, que 
recebeu esses dois nomes do principe 
D. Pedro, que foi seu padrinho de bap
tismo.

Por mais de dous annos estivera elle 
(desde 1828) em Campos dos Govtacazcs, 
occupado cm trabalhos de engenharia, 
como major que então era do corpo de 
engenheiros.

Com seu tio, 0 coronel Coorndo Jacob
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de Niemeyer, apresentara á assembléa 
geral legislativa um plano de arrisa- 
merito ilo morro do Gastello da capital 
do Império, e levanto'.:, com o mesmo 
companheiro de trabalho, a carta topo- 
grapliii^a da provincia do Rio de Ja
neiro.

Além de muitas outras commissões e 
cargos importantes que desempenhou e 
ocoupou dignamento, cumpre memorar 
que 0 marechal Pedro Bellegarde foi um 
dos fundadores do Instituto Ilistorico do 
Brazil e publicou varias obras scientiflcas, 
que abonam a sua intelligencia,

Pedro d’Alcantara Bellegardefoi, além 
de tudo, um homem de bem,

. FEVEREIRO— 13

1d30—A esquadra hollandeza, que vi
nha atacar Pernambuco, chega á altura 
da então villa de Olinda, 'onde decidem 
os hollandezes cahir sobre esta villa do 
modo seguinte: —durante o conílicto e 
quando menos'pudesse ser presentido dos 
nossos, 0 coronel Waerdenburch, com 16

vios. 2,200 soldados e 700 marinheiros 
deixaria 6 grosso da armadae effeotuaria 
um desembarque em um ponto proximo 
da villa, emquanto o resto da frota ata
caria os dous fortes do Recife, tentando 
entrar no porto. Eram 77 os naviosinimi- 
gos. Só nos dias 15 e 16, como depois se 
dirá, é que teve execução este plano.

1615 — Carta do S u p r e m o  C o n s e l h o  
hollandez do Recife, diiãgida á  á s s e m -  
b l e a  d o s  D e z a n o v e , dando conta do es- 
'*̂ ado da colonia .(7̂ ern íi anscripta nas 
D a t a s  Ce l e b r e s  do sr. J .  de Vascon- 
cellos).

1663—Tratado de paz entre Portugal e 
a Hespanha, tendo por meiliadora a In- 
gl Iterra.

O principe D, Pedro, depois D. Pedro 11, 
•lue o flzora. tinha pouco antes, em 27 
de janeiro, sitio reconiiecido regente do 
reino depois da reclusàig do seu irmão 
Alfonso VL Com esse tratado terminava 
elle as desintelUgencias que havia 28 an-

nos dividiam os dous paizes em conse- 
Quencia daTevolução que dera á familia 
de Bragança a coroa portugueza. A 
Ilesuaiiha reconheceu porelle a indepen
dência de Portugal, dando para sempre 
de mão ao direifo que pretendia ter 
áquella corôa.

Começou assim o principe portuguez 
de um mmdo auspicioso o seu reinado e 
poude, graças á paz estabelecida, dar, 
toda a attenção ás necessidades não só 
do reino como da sua vasta colonia na 
America,

1731—Leonel de Abreu Li:ua, 27“ go
vernador do Ceará, tom:i posse do seu 
cargo (Vide 11 de março de 1735).

1753—E’ confirmado bispo coadjutor de 
Pernambuco D. Francisco Xavier Aranha 
(Vide a ephemeride de 29 de setembro 
de 1754).

1784—0 capitão general do Maranhão 
José Telles da Silva assume o governo 
d’esse Estado e é o 40“ na ordem chro- 
nologica dos que o exerceram.

Succede a D. Antonio de Salles e No
ronha (Vide a ephemeride de 6 de no
vembro de 1779).

1811—Fallece, reduzido á pobreza, o 
tenente-general João Baptista Vieira Go- 
dinho, natural da cidade de Marianna, 
em Minas Ger ms. Nascera ém 1742.

Fôra lente do regimento de artilharia 
de Gòa, mandado ás Molucas como go
vernador e capitão general das ilhas Ti- 
moreSolor. Como artilheiro e engenheiro 
exercera depois o posto de tenente coro
nel no regimento de artilharia da Bahia. 
Amigo intimo do grandee infeliz mathe- 
matico e poeta José Anastácio da Cunha, 
fleára depositário de valiosos manuscri
tos seus, que et.t.mgou depois ao conde 
de Linhares, D. Rodrigo de éouza Cou- 
tinho.

Na noticia que Innocencio da Silva 
consaera no seu Diccionariocí José Anas-' - I
tacio, dá Godinho como tendo falecido 
no dia 11, nuetorisado por unia das notas , 
queo dr. Emilio Joaquim daSilva Maia
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ajuntou á biograpliia que a revista do 
Instituto Historico (tomo VI, 1811) re
produziu da B rasil’iS ise (n. 11).
Na alludida biographia diz se que Go- 
dinho fallecera na presente data ; mas 
recorrendo-se á nota do dr. Emilio Maia 
Citada por' Innocencio, se conclue que 
realmente fallecera a l l .

Godinho fez parte do triumvirate quê  
pormortè do conde da Ponte, governou 
em 1809 a Bahia (Vide 21 de maio dresse 
anno).

Para mais amplo conhecimento dos 
cargos que desempenhou e dos serviços 
que prestára este notável mineiro, podem 
ministrar subsidies as fontes indicadas.

i8I(3_A 12 de outubro de 1815, dezoito 
annos e onze dias depois de seu pae,visita 
0 imperador D. Pedro II, por sua vez, a 
província de Santa Catharina, levando 

■ em sua companhia S, M. a Imperatriz, 
Era presidente então d’aquella provincia 
0 general Antero .José Perreira de 
Brito,

A 8 de novembro partiram Suas Ma- 
gestades para o Rio Grande do Sul ; na 
volta d’’essa provincia aportaram de novo 
í? de Santa Catharina na presente data 
e alli se demoraiMin até o dia 17.

1855_Fallece no Riacho e é sepultado 
ua villa de Santa Cruz, provincia do 
Blspirito Santo, o celebre naturalista 
francez dr. João Theodoro Descour- 
tilz, subvencionado pelo governo do 
Brazil para colleccionar objectes de histo. 
ria natural, Desconfla-se que a sua morte 
fora oceasionada por preparações arse- 
nicaes, que elle eiqpregava imprudente
mente nas suas vivisecçoes no proprio 
gabinete em que dormia.

Descourtilz enviára ao Museu Nacional 
do Rio de Janeiro diversos objectos co
lhidos naquella provincia em desem
penho da sua commissão, e publicara 
em 1852, em Londres, na imprensa de 
JosephltlMasters »& C., iu  fo lio , sob o 
titulo O cn ü olog ie  R résiiien n e, 1 partes 
do seu ultimo trabalho, das quaes da 1"

partes fòra editor no Rio de Janeiro
da 3* e EduardoThomas Reeves, e 

Renstóurg. .
Havia já, em 1832, publicado em Paris, 

apuíl Gallier, um in  fo lio  menor, sob o 
titulo O iseau x  brilla n ts  du B rés il, com 
bellas estampas litographadas, magnifl- 
camente coloridas á mão.

f e v e r e i r o —14

1630- Avista-se de Olinda a esquadra 
hollandeza que vinha atacar Pernambuco.
Só assim se desvanece a incredulidade 
de muitos, que se tinham obstinado em 
não acreditar na sua vinda, apezar de 
avisos recebidos nesse sentido, especial- 
mente dos nossos do cabo de Santo Agos
tinho. Então, diante da evidencia, a 
consternação se derrama por todos e ■ 
toca-se a rebate. Mathias de Albuquer
que tranquillisa os ânimos atterrados, 
ordena que peguem em armas todos os 
que estavam no caso de o fazer, e dá as 
mais providencias que as circumstancias 
exigiam. Emquanto se tomavam em terra 
estas medidas, os inimigos na sua for
midável esquadra imploram com preces 
geraes o favor do céu para que trium-
Phem as suas armas.

Iß3ß—jtlanda neste dia o capitão Fran
cisco Rebcllo arrasar a fortaleza que os 
hollmdezes tinham em Barra-Grande, 
Capitania das Alagoas, e que haviam 
abandonado nesse mesmo dia ao sabc  ̂
rem da aproximação de Rebelle com a 
sua gente, vindos do Porto Calvo para 
os atacar e desalojar d’alli. Dos navios 
inimigos, que estavam á vista, matam 
com uma bala o unico soldado que a 
nossa expedição perdeu nesse feito.

1675 _  0 destimido sertanejo parna- 
hybano Francisco Pedroso Xavier, fllho 
do notável paulista João Pedroso de 
Moraes, chamado o te r r o r  dos in d ios , 
sahe de S. Paulo á frente de numerosa 
bandeira , e em̂ » ló7ô ataca e arrasa a 
povoação conhecida pelo nome de Villa 
Rica do Espirito Santo, que jesuitas hes-
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panhoes havjam fundado no territorio 
interposto aos Rios Paraná e Uruguay, 
voltando carregado de riquíssimos .des- 
pojos e de grande porção de indios que 
aprisionára.

Francisco Pedroso falleccu na Parna- 
hyba em 1679.

1767—Antes de D. frei Antonio Corrêa 
fôra cliamack) á séde archiepiscopal do 
Brazil D. frei Antonio de S. José, da 
Ordem de Santo Agostinho dos Calçados, 
natural de Portugal e 6° bispo do Mara
nhão, de onde se retirara para o con
vento da sua ordem em Leiria (Portugal), 
p or  te r  sustentado ten a zrn en te tom p on to  
capital da itnm ioniãade da Egreja^  e 
onde vivera 10 annos recluso. ,

Havia 10 annos que regia a sua pid- 
meira diocese quando foi chamado á 
côrte, para onde embarcou na pre
sente data. Morto o rei D. José I, 
a rainha D. Maria transferiu-o para a 
Bahia, levantanJo-o do desagrado em 
que incorrera e do seu longa ostracismo.

Não podendo, porém, pelos seus acha
ques, vir tomar posse da sua nova digni
dade, ficou era Lisboa* no convento de 
Nossa Senhora da Graça, alli falleceu e 

* enterrou-se em 1779,
O manuscripto do sr. Cajueiro, já por 

nos citado, diz que D. frei Antonio de 
S. José fôra nomeado arcebispo a 2 de 
maio de 1778 e confirniado a 20 de julho 
do mesmo anno. E, quanto ao seu falle- 
cimento, assevera que occorrera a 3 de 
agosto de 1179 e que jaz, como dissemos, 
no convento da Graçâ.

Apezar de não ter entrado no effectivo 
exercicio do seu cargo, todos os escripto- 
’ es 0 collocam no décimo primeiro logar 
da serie dos primazes do Brazil.

1822—0 príncipe I). Pedro, depois pri
meiro imperador do Brazil, dirige a se
guinte carta a seu pae, o rei D. João LI:

«Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 1822.
Meu pai e meu senhor.—Tomo a penna 

para dar a Vossa Magestade a mais 
triste noticia do succcsso que tem dilace-

rado 0 meu coração. O principe D. João 
Carlos, meu filho muito aniado, já não 
existe. Umá violenta constipação cortou 
0 íio de seus dias. Este infortúnio é o 
fructo da insubordinação edos crimes da 
di^são auxiliadora.

« O principe já estava incommodado 
quando esta soldadesca rebelde tomou as 
armas contra ps cidadãos pacillcos desta 
cidade; a prudência exigiu que eu fi
zesse partir immediatamente a princeza 
e as crianças para a fazenda de Santa 
Cruz, afim de as pôr ao abrigo dos suc- 
cessos funestos de que esta capital podia 
vir a ser o theatro.

« Esta viagem violenta, sem as com- 
modidades necessárias, o tempo que era 
mui húmido depois de grande calor do 
dia, tudo, emfim, se reuniu para alterar 
a saude de meu caro filho, e seguiu-se- 
lhe a morte. A div.são auxiliadora, 
pois, foi a que assassinou meu filho, o 
neto de Vossa IMagestade. Em conse
quência é contra ella que levanto a mi
nha voz, Ella e responsável na presença 
de Deus e ante Vossa Magestade deste 
successó que tanto me tem afflictoe que 
igualmente aftligirá o coração de Vossa 
Magestade,

« Os habitantes desta cidade me teem 
dado as provas as mais decisivas do 
aferro á minha pessoa. Elles me teem tes
temunhado a dôr mais profunda pela 
morte do principe. Cresceu o seu odio 
contra a divisão auxiliadora e jámais 
soffrerão a entrada de alguma outra 
iropa portugueza.
• cc O espirito publico se purifica de dia 
0m diae se desenvolve com maior energia 
e prudência. O povo inteiro é verdadei- 
inente constitucional, o que aprecio mais 
do cpie-posso expressar, porque não que
reria governar um povo que não amasse 
sinceramento a constituição.

« Creio que uma constituição Jaz a íeli- 
(jid.ide do povo; mas creio aftda mais 
que ella faz a fortuna do rei e do go
verno. Se 0 povo é infeliz on̂ de não ha

I
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constituição, 0 rei e o governo ainda são 
mais infelizes. Só velhacos acham seu 
proveito em governo sem constituição.

a Supplico a Vossa Magestade que dè 
ordem para que esta carta sfeja apre
sentada ás cortes, afim de que saib^pi 
ainda melhor quaes são os serviços da 
divisão auxiliadora.

« Deus guarde, etc. »
1834—B^llece no Rio de Janeiro o con

selheiro de estado visconde de Alcan
tara, João Ignacio da Cunha, senador 
pela provincia do Maranhão, escolhido 
na creação do senado, por carta impe
rial de 22 de janeiro de 1326, e que to- 
raára assento a 7 de maio.

Foi duas vezes ministro dos negocios 
do Traperio e uma dos da justiça: esta 
ultima no memorável gabinete organi- 
sado a 3 de abril de 1831 pelo primeiro 
imperador.

Um dos fundadores da Sociedade Au
xiliadora da Industria Nacional, foi 
seu presidentehonorario emquanto viveu.

Tinha, ao morrer, 53 annos de edade, 
pois nascera, em S. Luiz do Maranhão, a 
23 de junho de 1181.

Jazem seus restos mortaes na egreja 
de S. Francisco de Paula, no R:o de 
Janeiro.

Quatido a còrte portugueza estava 
nesta cidade fóra aqui assassinada a 

^viuva de Fernando Carneiro Leão, conde 
José, e a voz publica indigitou logo 

■como mandutariado homicidio apropria 
rainha D. Carlota Joaquina. Nomearam- 
se diversos juizes pa''a tirarem devassa 
do crime, mas nenhum quiz aceitar a 
espinhosa incumbência, como bem se 
compreh'inde.

Tocou por lim ao visconde de Alcan
tara. então desembargador João Ignacio 
da Cuhha, conhecer da causa, Não se 
excusou, e procedeu com tanta activi- 
dade ás indagições judie‘arias que, em'r'
breve, deu' rs autos conclusos, ficando á 
plena evidencia provado que era com 
effeito a ra,juha a verdadeira criminosa,

Apresentou-se então com tod.is as peças 
do processo a D. João VI, dizendo-lhe : 
_ Seniior, a ré merecia uma pena cor
respondente ao crime de homicidio; 
porém, como ^stá tão altamente collo- 
cada, entrego a Vossa Magestade todos 
os papéis para deliberar como a justiça o 
pede e approuver mellior a Vossa Ma-*
gestade.— ‘

Este processo foi abafado, como era de 
esperar, e consumido : outros de crimi
nosos de mais modesto vulto tèm tido 
egual terminação ; que admira, pois,’ que 
ptizessem uma pedra em cima d este

Este facto, que comprova a hombri
dade de caracter do visconde de Alcan
tara, vem relatado no P an th eon  M a ra 
n h ense (vol. II), de onde o extractamos 
Quasi litteralmente. O sr. dr. Màcedo 
não 0 reproduziu no seu Anno Bior/ra- 
Xihico, mas vemol-o aproveitado na bio- 
graphia que, moldada pela do P an th eon , 
escreveu no D iccion a rio  Fopw'ar{tomo íl) 
0 sr. Pinheiro Chagas.

O visconde de Alcantara foi um dos 
mais fervidos adherentes da causa da 
independencia e j,migo dedicado do 1° 
imperador, a quem pouco tempo prece
deu no tumulo.

« Magistrado integro, ministro avisado 
e ]U'udeiite, amigo fiel e dedicadíssimo, 
0 Visconde de Alcantara é considerado 
como uma das glorias de suapatria pelos 
maranhenses, seus conterrâneos (Pinheiro 
Chagas). »

Acerca do caso da rainha temos uma 
rectificação fornecida pelo sr. dr. Mello 
Moraes, que daremos em addenda.

1865—Fallece na cid ide do Rio de Ja
neiro, na edade de 61 annos, o conde de 
S. Simão, PauIjO Fernandes Carneiro 
Vianna.

FEVEREIRO—15

1502 — As naus de André Gonçalves, 
depois de ter elle descoberto em 1 de 
janeiro a bahia do Rio de Janeiro, pas
sado 110 dia 6 a i.ha que denominou

m
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dos Reis Magos, costeado no dia 20 
outra ilha a que de'ra o nome de S. Se
bastião, e íundeado a 22 no porto de 
S. Vicente, suspendem ferro na presente 
data, e fazem, ajudadas do vento, um 
trajecto de 500 léguas, indo parãr aos 
52 graus de latitude meridional. D’alii 
voltam a pròa para o Equador, entre 
norte e nordeste, e chegam á Serra Leòa, 
na costa d’Africa, onde, depois de uma 
demora de 15 dias, partem para Lisboa 
(Vide as epheniericles de 1 de novembro 
de 1501 e de setembro 7 de 1502).

15g4_joão Ramalho declara á camara 
da villa de S. Paulo de Piratininga que 
não pode aceeitar o logar de vereador, 
para que fora eleito, p or  se>- h om em  velho  
q u e passava de 70 a n n os  (Livro de re
gistro de vereanças da camara deS. Paulo 
do anno de 1561, citado por Azevedo 
Marques nos seus A p on ta m en tos  acerca 
da provincial.

1630 ~  A armada hollandeza, de que 
temos fallado, apresenta-se visivelmente, 
ao amanhecer d’este dia,diante do Recife, 
toda embandeirada e galharda: fundeam 
alguns dos navios a tiro de canhão em 
frente do forte da barra. Mandam um 
parlamentar á terra, provavelmente com 
a intimação para que se rendam; mas'os 
nossos 0 recebem com uma descarga de 
^uzilaria. Empenha-se então o combate 
entre uns e outros. No fervor da peleja, 
e gi'aças á escuridão produzida pelo fumo 
das descargas, o coronel Theodoro Weer- 
denburgh aparta-sê sorrateiramente com 
16 navios e effectua um desembarque de 
3,000 homens em Páu Amarello, 4 leguas 
ao norte de Olinda, emquanto no resto 
da frota e do lado do Recife se comba
tia ate á noite, não tendo entretanto po
dido 0 inimigo penetrar ajnda no porto, 
e tendo-nos íeito muito pouco mal. A’ 
noite foi que soube o general Mathias 
de Albuquerque do desembarque de 
Weerdenburgh: a confusão, o terror e o 
desanimo de ‘parte da população, sobre
tudo a feminina, furam indescriptiveis;

fugiram muitas famili'as de Olinda pára 
0 matto; muitos escravos aproveitaram

confusão geral para se libertarem. Só 
Mathias fl|^Albuquerquc não se deixou' 
dominar pelo terror pânico geral, embora 
reconhecesse que não poderia lutar com 
vantagem contra tão poderosa força de 
inimigos.

1635 _  Sahe do forte de Williams 
(Afogados) 0 general holiandez Segis- 
mundo, com o conselheiro politico 
Schotte, commandando um corpo de 
1,200 homens, e occupa as povoaçôes de 
Moribeca e outras, no intuito de dis- 
trahir as forças de Mathias de Albu
querque e apoiar ao mesmo, tempo a 
marcha de Arcizewsky, interceptando a 
communicação dos nossos entre os fortes 
do Arrayal c de Nazareth do Cabo.

164S—Assume o goveino do Pará o 
capitão-mór Ayres de Souza Chichorro, 
que já 0 exercera dez'annos antes. E’ 
d’esta vez o 27° na ordem chronologica 
e governa a capitania um anno, cinco 
mezes e dois dias, até 17 de julho do 
anno seguinte, em que o rende Ignacio 
do Rego Barreto, que já também oceu- 
pâra 0 cargo antes.

Depois d’este e de Pedro Corrêa, ainda 
Chichorro voltou ao governo duas vezes, 
uma em 1650 e outra em 1651.

1801—Nasce na cidade de Porto-Ale
gre. provincia do llio-Grande do Sul, o 
conselheiro Cândido Baptista de Oliveira. 
Estudando mathematica e philosophia' 
de 1820 a 1823 na Universidade de Coim
bra, fel-o com tal brilhantismo de intel- 
ligencia que foi premiado cm todo» os 
annos do curso, e mereceu que a congre
gação dos lentes propuzesse ao governo 
que 0 mandasse graduar gratuitamente. 
Com eífeito, formou-se cm mathematica 
em 1824.

Falleceu a26 de maio de 1865,a bordo do 
paquete francez Péluse, em que salii^^do 
Rio a procurar na Europa remedio para 
a cruel enfermidade que padecia, segundo 
oque nos deixou dito Innocencioda Silva
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no Supp. do sen D i c c i o n a u i o  b i o - b i is l io - 
GitAPHico PORTUGÜEZ 6 verificámos em 
publicações do tempo, e não a 15 de ou
tubro -no Rio de Janeiro^ como diz 
o sr. dr. J. M. de Macedo no seu A n n o  
B i o o r a p i i i c o .

Recommendamos a leitura de sua bio- 
graphia, tanto em um como em outro 
d’esses escriptores, assim como a que 
veYn ViSx. Galeria dos Brazileiros Illustres 
t. I, fase. V.

Cândido Baptista de Oliveira foi lente 
de mechanica I'acional da Escola Militar 
da corte, deputado pela sua provincia á 
assembléa geral, mais de uma vez minis
tro e secretario de Estado, senador pela 
provincia do Ceará, representante pres
tigioso do Brazil nas côrtes de Turim, 
S. Petersburgo e Vienna d’Austria, di
rector do Banco do Brazil, conselheii’o 
de Estado, inspector do Jardim Botâ
nico, etc.

FGra escolhido senador a 23 de dezem
bro de 1848 e a 2í^tomára assento no 
senado.
■ Deixou publicados em avulso e em va
rias revistas trabalhos sobre finanças, 
mathematica e questões econômicas de 
real merecimento, sendo a principal das 
suas obras a que, sob o titulo Syslema 
Financial do Brazil, publicou em 1842, 
cm S. Petersburgo.

1823—O brigadeiro Labatut, depois do 
ataque geral que levára á linha inimiga 
a 29 de dezembro do anuo anterior, nada 
intentou contra a praça (da Bahia) até a 
presente data. Neste dia, porém, deu-se 
um combate parcial entre as forças bra- 
zileiras da Conceição e dc Itapoan e as 
forças i»ortuguezas do lirigãdeiro l\Ia- 
deira, que, por sua vez, hàviam atacado 
Itaparica no dia 7 de janeiro.

1847—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, e é (no dia lü) sepultado em uma 
das catacumbas de S. Francisco de Paula, 
0 marquez de Baepcndy, Manue  ̂ Jacin- 
tj ô Nogueira da Gama, conselheiro de 
Estado, .senador pela provincia de Minas

Geraes, escolhido a 22 de janeiro de 1826, 
tendo tomado assento a 4 de maio do 
mesmo anno. Era um dos redactores da 
Constituição e dos primitivos membros 
do senado.

Nascido a 8 de setembro de 1765 em 
S. João d’El-Rei, procurou antes dos 19 
annos a universidade de Coirhbra, onde 
frequentou as faculdades de philosophia, 
mathematica c medicina, sendo-lhe pre
ciso para subsistir copiar musica. A sua 
viija é um bello exemplo de constância 
e força de vontade na adversidade, que 
merece ser lida como exemplo.

Os limites reservados á este t'^abalho 
nos privam de transportarmos para elle 
os grandes ensinamentes que ella nos 
subministra: ti'açaram-a com todas as 
suas peripécias o provccto auctor do Anno 
Biographico e a habil penna de Justi
nian o José da Rocha na biographia que 
publicou do marquez, em 1851, na typo- 
phia dos srs-' E. & ÍI.-Laemmert.

Recordaremos comtudo que o-marquez 
de Baependy, pessoalmente dedicado a 
D. Pedro 1, occupava a pasta dos ne
gócios da fazenda no ministério que, em 
desespero de causa, o imperador orga- 
nisára na noite de õ de abril de 1831, 
e*que durou apenas até á madrugada 
do memorável dia 7, em que D. Pedro, 
não querendo acceder ao povo c tropa 
que exigiam a reintegração do ministério 
a que este succedêra, abdicou a corôa.

1869—Começa a Caixa da Amortisação, 
em virtude do aviso do ministério da 
fazenda do dia 10, o troco da nova moeda 
Subsidiaria de bronze, cunhada nafórma 
do art. 3“ da lei n. 1,083 de 22 de agosto 
de I860 e art. 38 da de n. ],õ07dc26de 
Setembro de 1867 — por notas do the- 
souro de Ig, 2g e 5g000.

O provedor da Casa da Moeda verifi
cou que 44 moedas de 20 réis e 55 de 
10 réis, do novo bronze monetário, pos
tas em linha, perfazem uma vara, e l l  
moedas de 10 réis um palmo.

— Chega ao Rio de Janeiro o general

tíi

I;
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rnarquez de Caxias, de volta do Para- 
-guav, onde por muitas vezes mais, na 
sua gloriosa carreira militar, a sua es
pada se desembainhou victoriosa.

1870—Fallece no R o de Janeiro o se
nador pela provincia da Bahia visconde 
de Jequitinhonha, Francisco Gè Acayaba 
de Montezuma, escolhido a i de maio 
de 1851 e empossado da sua cadeira no 
dia 6.

O senadov Montezuma, que se chamava 
na sua primeira mocidad' Francisco 
Gomes Brandão, nascera na cidade da 
da Bahia a 23 de março de 1791. Tendo 
^requentado por tres annos a Es
cola de Medicina d’aquella cidade, fóra 
em 1816 para Portugal, e alli obtivera o 
gráu de bacharel em leis em 1821 na Uni
versidade de Coimbra, sendo premiado 
no 3° anno do curso. De volta ao Bra
zil, fôra a principio um ardente liberal ; 
de 1811 porém em diante, ora apoiou a 
escola a que pertencera, ora a conserva
dora. Era um orador parlamentar con- 
summado.

FEVEREIRO —16

1556-Descobre Villegnignon a con
spiração que contra a sua pessoa se tra
mava. Em carta que escrevera a Calvino 
a 31 de março do anno seguinte (Vide 
R evista  do In stitu to  H istorico , tom o  XXII 
pags. 30 a 31), diz Villegaignon:

« Aconteceu comtudo que alguns vinte 
e seis dos nossos mercenários, estimu
lados pelos appetites sensuaes, conspira
ram para matar-me---- »

E referindo o modo como descobrira o 
trama e castigáraos delinquentes, conta 
que prendera a quatro dos principaes, 
dos quaes mandára soltar um no dia se
guinte, qU'i pudesse ew  liberdade  
p leitea r  a su a  causa , mas que elle, pondo- 
se a correr,lançou-se ao mar e afogou-se. 
Os restantes, conduzidos amarrados á 
sua presença, confessaram o crime, isto 
é, que um d’elles, castigado por Ville
gaignon por entreter relações illicitas

com uma mulher de má vida, captara 
com presentes o pae d’esta, para que o 
livrasse do seu poder, no caso de obsti
nar-se Villegaignon a perturbar-lhe 
aquellás relações.

« Fil-o enforcar e estrangular por si- 
milhante crime. Coinmutei a dous outros 
a pena de morte na de prisão com tra
balho ; e quanto aos mais, não quiz tomar 
conhecimento do seu delicto, para que 
não fosse obrigado a punil-os, o que im
portaria em um grande desfalque para 
as obras que tenho emprehendido (Dr. 
Fernandes Pinheiro, A  F ra n ça  A n ta r 
ctica , no citado vol. da Revista, do Insti
tuto).»

1630—Na madrugada d’este dia o ge
neral Theodoro Weerdenburgh marcha 
com mais de très mil homens sobre a 
villa de Olinda, tendo antes feito afasta
rem-se da costa os navios em que viera, 
tirando assim á sua gente a esperança 
de fuga. Ilostilisados em sua marcha 
pelos nossos, que eram insignificantes 
em numero, e abrigados pelos niattos, 
não poude comtudo Mathias de Albu
querque embargar-lhes os passos, até 
que chegaram a Olinda e a atacaram por 
diversos pontos. Os nossos obraram pio- 
digios de valor ne.ssa ínemoravel jor
nada; mas nada puderam contra a su
perioridade numérica dos invasoí es, fi
cando qstes afinal senhores do campo. .

Alcançada a victoria, entregou-se a 
soldadesca flamenga a toda a sorte de 
loucura e desenfreamento, commettendo 
os maiores desacatos, vestindo os para
mentos sacerdotaes que achai am nas 
egrejas, saqueando estas e' as casas. O 
capitão de linha André Pereira Temudo. 
presenciando indignado a profanação que 
um grande troço d'elles estava fazendo 
na egreja da Misericórdia (Olinda), aceom- 
met:e-os de espada em punho e mata um 
grande numero d’elles, até que por sua 
vez cahiu morto.

1639—0 capitão-mor Pedro Teixeira, 
acompanhado dos padres Ghristovão da
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Cunlia e André de Artiedn, jesuítas, e 
mais outros quatro religiosos, sahe de 
Quito, no Peru, descendo pelo grande rio 
Amazonas para Belém. Tinham ido em 
viagem de exploração, por ordem do 
governador do Estado do Maranhão e 
Pará. Só chegaram á capital do Pará a 
12 de dezembro do mesmo anno [Vide 
essa data).

175G—Luiz Diogo Lobo da Silva succedc 
a Luiz José Corrêa de Sá no governo da 
capitania de Pernambuco e é 28° dos 
seus capitães generaes. O seu governo 
terminou a 8 de setembro de 176.3, dia em 
que começa o do conde de Yüla-Flor, 
•D, Antonio de Menezes.

I.uiz Diogo passou então a governar a 
capitania de Minas Geraes (Vide dezem
bro 28 de 1763).

1816—Lei creancio na cidade da Bahia, 
e successivamente em outras cidades e 
villas, caixas de desconto filiaes do Banco 
do Brazil.

1822—Cartado príncipe regente D.Pedro 
ao governo provisorio de S. Paulo, pe
dindo auxilio dc tropa para opppr á di
visão portugueza do Rio de Janeiro, 
commandada pelo general Jorge dc 
Aviiez.

—O primeiro actq de José Bonifacio.ao 
ser chamado j>ara organisar o primeiro 
ministério que teve o príncipe regente 
do Brazil, foi convocar um conselho dc 
procuradores geraes das províncias, e o 
fez por decreto d’esta data.

1821—Depois que, pela provisão de 11 
de agosto de 1733 ( Vide essa data), 
fora 0 território da ilha de Santa Ca- 
tharina separado da jurisdicção dos go
verna,dores de S. Paulo, formando um 
governo distincto, mas sujeito ao do Rio 
de Janeiro, e ejue se poz á testa da sua 
administração o brigadeiro José d i Silva 
Paes ,(Vide aephem. de 7 de Março de 
1739), fòra seu ultimo governador, pelas 
leis coloniaes, o coronel Thomaz Joaquim 
Pereira Valente, posteriormente conde 
do Rio Pardo (Vide 20 dc maio de 1822).

Veiu em seguida a Junta do governo 
provisorio, que ];residin á publica admi
nistração da província de 20 de maio de 
1S22 á presente data.

A este governo succederam os presi
dentes de província, nomeados em vir
tude da carta de lei de 20 de outubro do 
anno antecedente.

O primeiro que exerce esse cargo é o 
desembargador João Antonio Pv,odrigues 
de Carvalho, que o occupa desde a pre
sente data até 12 de março de 1825.

Na organisação do senado em 1826 foi 
João Antonio Rodrigues de Carvalho es
colhido senador pela província do Ceará.

1861—Fallcce em Itú o 7° bispo de 
S. Paulo, D. Antonio Joaquim de Mello. 
Apresentado pelo actual imperador a 5 
de maio de 1851, confirmado pelo papa 
Pio IX a 17 de março de 1832, sagrado a 
6 de de junho d’esse mesmo anno, tomou 
posse do bispado, por procurador, a 14 
de junho, e fez a sua entrada pontificai 
na diocese a 3 de agosto do referido anno.

Pio' IX flzera-o conde romano e seu 
prelado domestico, assistente ao solio 
pontifício.

I). Aníonio Joaquim de Mello nas'cera 
na mesma cidade de Itú a 29 de setem
bro de -ImiV

Seus restos mortaes foram transpoi' 
dos do logar do fallecimento, pela 
ferrea ingleza, no dia 1 de outubro de 
1879, para a cidade de S. Paulo, onde es
tão depositados no cemiterio episcopal.

1S64—Toma assento no senado, como 
representante da Bahia, sua província 
natal, o conselheiro Zachárias de Góes e 
Vasconcellos (Vide dezembro 23 de 1377),

FEVEREIRO — w

1531—'Martini AíTonso de Souza surge 
no porto de Pernambuco, onde sabe que 
um galeão francez saqueára e destruira 
a feitoria que annos antes estabelecera 
Christo vam Jacques.

D’ahi envia elle a Portugal uma das 
naus que aprezara (Fídc jcínctro 31)'

rta-
, via ^
ra / In  S



sob 0 commando de João de Souza, a dar 
}>arte do acontecido, e manda queimar 
outra. Manda outrosim Diogo Leite, com 
duas caravellas, acxplorare fomar posse 
do rio do Maranlião, no dia 18 (Vide a 
cp h em erid e  de 13 de março).

1G30—\endo Mathias de Albuquerque 
que não podia oppor-se á entrada dos 
liollandezes no Recife, manda pór fogo 
aos armazéns da povoação c aos navios 
nacionaes surtos no porto, para que taes 
despojos não fossem enriquecer o ini
migo, e ao mesmo passo, para castigo dos 
seus donos, que liaviam covardemente

com grandefugido, destruindo assim, 
magua dos invasores, duas mil caixas de 

e immensa quantidade de mer-assucar
cadorias diversas. ^

No mesmo tempo fazem o general e o 
almirante liollandezes a sua entrada 
triumphal em Olinda, tendo vindo na 
manhã de IG, pela costa, em très co- 
lumnas, seguido ao longo da costa por 
barcaças, armadas e tendo por guia a An
tonio Dias Papa-robalos, judeu que esti
vera annos antes commerciando em Per
nambuco e passara á Hollanda.

Pode ler-se na H is to r ia  das lu tas com  
os lio lla n d ezes  a parte oílicial que d’este
successo dá o general inimigo M’ eer- 
denburgh.

Perdida a villa de Olinda, Mathias de 
Albuquerque recolheu-se ao Recife, 
acom iianhado cepenas de v in te  hom ens e 
d esam parado de todos os m a is . Também 
do Recife, diz Varnhagen na citada obra 
(livro segundo), todos fugiam e só á força 
de rigor foi possivel pôr algum cobro a 
essa tendcncia. Tomou então a resolu
ção de queimar os armazéns e os navios 
carregados, como deixámos dito em prin. 
c'pio. O valor dos objectos consumidos, 
pelas chammas foi orçado em quatro mi
lhões ; mas ainda assim apoderaram-se 
os liollandezes de mil c quinhentas cai
xas de assucar e de tres mil pipas de 
vinho.

1G37—O exercito hollandez ás ordens

rjo principe Mauricio, que se i^uzera em 
marcha do Recife; no dia 5, para Porto 
Calvo, afim de bater a nossa gente alli 
fortificada, e atravessara na vespera o 
rio Una, secundado pelas tropag de desem
barque do coronel Arcizewski, que então 
s6 ajuntam ás do principe, levanta acam
pamento do ponto em que se achava,

cinco léguas do seu objectivo, e alli 
cbega a sua vanguarda pela madrugada. 
A força de que dispunha Bagnuolo em 
Porto Calvo não andava por quinhentos 
homens, pois sabendo da aproximação 
do inimigo, destacara ao seu encontro o 
seu immediato Affonso Ximenes de Almi- 
ron com mais de oito centos homens, 
incluindo 300indios de Camarão e 80 pre
tos de Henrique Dias.

A’ margem do Comendatuba levanta 
Almiron uma estacada, com que espe
rava contei 
apparece coroando 
tainbem se fortifica.

No dia seguinte, ao amanhecer, depois 
de bem observar todo o acampamento, 
dispoz-se ao ataque (Vide a ep h em e- 
r id e  de 18).

1G49—Toma posse,na cidade deS. Luiz, 
do governo do estado do Maranhão e

0 inimigo, que ao anoitecer
as alturas, e ahi

Grão-Pará o seu 3° governador e capitão
general Luiz de Magalhães, fidalgo da
casa real, capitão de infantaria do exer
cito, etc. Succédé a Feliciano Coellio de 
Carvalho, e governa très annos e nove 
mezes, até 17 de novemvro de 1G5'?. Era 
0 8° governador da capitania-do Mara
nhão separada da do Pará.

1G78—Toma posse do governo do es
tado do Maranhão e Grão-Pará Ignacio 
Coelho da Silva, fidalgo da casa real e 
capitão-mór da Parahyba. Recebe as
redeas do governo das mãos
Cesai

A



EPlIEMliRIDES NACIONABS

conselho, e cm altas vozes reclama contra 
a execução ha ordem rdgia quo reduzia 
0 valor da moeda corrente. Insistem os 
oílicines da cama-a na sua execução c 
prorompe o povo em ameaças de morte. 
Gonvocam-sc então os su p er iores  das i e- 
lig iões  eaccordam com os-camaristas em 
se sobre-estar na execução d aquella or
dem rdgia.

1152—José Atitonio Fi eiro de Andrada, 
tenente-coronel de cavallaria, irmão de 
Gomes p'reirc, conde deBobadclla, e que 
teve depois o mesmo titulo, jura home
nagem nas maos d'aquelle seu iimão, go 
vernador da capitania de Minas-Geraes_ 
como governador interino da mesma 
capitania, em virtude da carta de nomea
ção de 22 de setembro do anno anterior. 
Durou 0 seu governo desde este dia até 
0 anno de 1761 {R ev, do In s t . AI ■Jí, z).

Este governador estabeleceu na cUpi- 
tania o subsidio voluntário para a reedi- 
íicação de Lisboa pelo tempo de dez an- 
nos, que princii>iarain a contar-se do 1” 
de agosto de 1756.

Emquanto não veiu o que o . devm 
render e por morte de Gomes Freire, 
governou a capitania o bispo do Rio de 
Janeiro D. frei Antonio do Desterro 
com seus companheiros de junta.

17,S7—Nasce José Clemente Pereira no 
logar (IcAdem, villa de Gastello Mendo, 
ern Portugal. Formou-se em direito na 
línivcrsidatle de Coimbra. Por oceasiao 
da invasão dos francezes na peninsula 
ibei ica iez parte do corpo acadêmico, de 
que era commandante José Bonifácio de 
Andrada e Silva, e combateu como ca
pitão os invasores da sua terra natal. 
Militou no exercito anglo-luso que, sob 
0 commando de lord Wellington, invadiu 
a llespanho. Embarcou depois, em 1815, 
para o Brazil e exerceu a sua profissão 
hc advogado no Rio de Janeiro até 1819. 
Foi 0 \" de fóv a  da villa da Praia 
Grande, hoje cidade do Niçterohy,

Foi José Clemente quem, por parte do 
senado da camaradoRio dc Janeiro, re

petiu de uma das janellas do paço a de
claração de D. Pedro I, conhecida na 
nossa historia política pela designação 
de FVeo (9 de janeiro do 1822).̂

Depois deter tomadoactivissima parte 
nos principaes acontecimentos d’esta 
nossa memoranda época embryonaria 
com.o nação independente, e tendo-se ' 
consagrado mais tarde a obras de piedade, 
levado de profundo amor humanitário 
pelos infelizes que perdiam a saude ou a 
razão, deixando-nos os doas magnifioos 
poemas de pedr a e cal—o hospital da Mi
sericórdia da praia de Santa Luzia o o 
Hospício de Pedro II (par^ alienados) da 
Pràia Vermelha—, tendo sido intendente 
geral da policia, deputado, ministro de 
Estad(  ̂por mais de uma vez, senador do 
Império pela provincia do Pará e prove
dor da Santa Casa da côrte desde 25 de ' 
julho de 1838 até o dia do seu falleci- 
mento, succumbiu.a uma congesti o ce
rebral na cidade do Rio de Janeiro na 
noite de 10 de março dc 18.54 [V id eeésa  
data,), com mais de 67 annos de edade.

Sua viuva foi logo no dia 13, em ga
lardão dos valiosissimos serviços que 
elle prestara á sua patria adoptiva e á 
humanidade soffredora, nomeada co n 
dessa da P iedade. A estatua do conse
lheiro José Clemente, dcbellissimo már
more branco, lii está na sala de honra 
do hospício de Pedro II, fronteira, a do 
imperador, talhadas ambas por Fernando 
Petrich. A Santa Casa da Misericoi.dia 
ergueu-lhe,no cemitério de S. hrancisco 
Xavier, no Cajú, um bello mausoléu de 
mármore, coroado, como era de razao, 
pela estatua da C aridade.

1795—^1. Joaquim _ Ferreira de Car
valho, id“ bispo do Maranhão, toma 
posse do bispado pelo seu procurador o 
arcypreste José Maciel Aranha, mas só 
vem occupar a sua séde a 8 de junho 
de 1799, fazendo a entrada publica na 
diocese a 29 do mesnm niez e anno, con
forme se lô na sua sepultura.

Era natural da cidade de Coimbra,
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clerigo secular do habito de S. Pedro, 
oppositor ás cadeiras de theol igia da 
universidado portugueza e abbade de 
S. Roque do Coronado, do bispado do 
Porto.

Segundo o lloteiy^o clos Bispados, fora 
nomeado bispo a 13 de maio de 1794 
pela rainha D. Maria I, e confirmado por 
Pio VII em junho do anno seguinte; 
sagrou-se a 13 de setembro d’esse ultimo 
anno, como também 'se vê do letreiro 
da sua qampa.

D. Joaquim Ferreira de Carvalho lal- 
êceu na respectiva diocese a 26 de abril 

de ,1801. ,
1821— Suicida-se com um tiro de pis

tola Fernando Delgado Freire de Casti
lho, conselheiro do,tribunal da Fazenda 
do Brazil, governador que havia sido da 
Paraliyba e capitao-general da capitania 
de Goj^az (Vide nóvembro 26 do 1809C

1822— Elege-se uma nova Junta go
vernativa no Ceará, que fica composta 
dos seguintes membros: desembargador 
José Raymundo dos Passos Porbem Bar
bosa (como escreve o dr. P. Théberge no 
seu Esboço llistorico da j^rovincia ; Var- 
nhagen escreve do Paço Borbun, etc.), 
padre Francisco Gonçalves Ferreira Ma
galhães, Mariano Gomes da Silva, José 
Agrella Jardim, José de Castro e Silva e 
0 commandante das armas Francisco 
Xavier Torres.

Os mesmos eleitores haviam anterior
mente eleito para deputados ás cortes de 
Lisboa aos seguintes cidadãos: padre 
Antonio José Moreira, sargento-mór Pe
dro José da Costa Barros, Manuel do 

. Nascimento Castro e Silva, padre Ma- 
t  nuel F/lippe Gonçalves e José Ignacio 

' Gomes Parente.
Este ultimo recusou o mandato e foi 

expedido diploma a i padre José Marti- 
manodeAlencqr, que era supplente, a 29 
de dezembro de 1821.

— Havia tomado posse do governo da 
Bahia a segunda junta, de que era presi
dente o dr. Francisco Vicente Vianna,

no dia 2, e- o brigadeiro Manuel Pedro 
de Freitas Guimaraes assumira o com
mando das armas. Tendo porém, no dia 
15, chegado á capital da provincia a 
carta régia que nomeava para este ulti
mo cargo ao brigadeiro Ignacio Luiz Ma
deira de Mello, este oíliciou logoáquelle, 
pedindo-lhe a entrega do commando ; 
mas Manuel Pedro, apoiado pelo povo 
e tropas recusou entregar-lh’o : d’ahi 
se originaram, como era de prever, 
conflictos e rixas em differentes pontos 
da cidade nos dias 1 <, 18 e 19. Repellidos 
os brazileiros com (jerdas, acolheram-se 
ao forte de S. Pedro, de onde tiveram 
de se retirar no dia 21 para irem acam
par no interior, deixando o brigadeiro 
Madeira senhor da cidade, onde reinou 
por algumas semanas a mais completa 
anarchia, A reacçao contra esse trium- 
pho pouco duradouro da tropa portu
gueza s(5 começou a 24 de junho na villa 
da Cachoeira, como em tempo se dirá.

1827—Abre-se ao transito publico a 
cstiada de Santos ao Cubatao, cujo tra- 
jecto se fazia anteriormente por agua. 
Deve-se este melhoramento a traballio 
de longos aniios, feito sob administrações 
diversas, entre as quaes se destaca a do 
primeiro presidente da provincia Lucas 
Antonio Monteiro de Baau-os, em cujo 
tempo se concluiu.

1878—Inaugura-se a linha telegraphica 
do Aracaty (na provincia do Ceará) a 
Mossoró (na do Rio Grande do Norte) na 
extensão de 84,800 kilometros.

Inaugura-se no mesmo dia a da cidade 
da hortalcza a Aracaty, na extensão 
de 141.276 kilometros.

 ̂Como já dissemos, estes dados rela
tivos aos tclegraplios do Império são 
officiaes..

FEVliREUiO — 18

lo31 Martim Aflonso de Souza expede 
para Lisboa, sob o commando de João de 
Souza, uma das naus que a])risionára 
na altura do cabo de Santo Agostinho
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nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro 
( iam nella trinta c tantos prisioneiros e 
setenta toneladas de pau-brazil) e nesta 
mesma presente data manda exploiar 
por duas caravellas o rio Maranhão.

1591—0 padre Jorge Moreira, vigário 
da vara davill^ de S. Paulo, havia orde
nado que todos os moradores que tives
sem questões ou negocios da sua jiuis- 
dicção fossem ter com ellc em Santos, o 
que era de certo vexatorio. Reunem-se 
os camaristas da villa de S. Paulo na 
presente data e protestam contra essa 
exigencia do vigário.

1609—Trasladação solemne dos ossos 
de irei Pedro Palacios para a Victoria, 
no Espirito-Santo : são depositados no 
altar mór do convento dos Jesuitas, dis
tribuindo-se parte d’elles por enfermos 
e pessoas diversas, que ávida e religiosa
mente os pediam.

Frei Pedro Palacios foi o íundador da 
capella de N. Senhora da Pen na (hoje 
Penha}. Religioso leigo, natural de Me
dina do Rio Secco, perto de Salamati/ca, 
na llespanha, veiu para o Brazil em 155S, 
Sahindo deLisboa, e falleceu a 2 de Maio 
de 1575. Diz a lenda popular, conservada 
Pela tradição local, que, na occasião em 
que este piedoso varãoexpirou, os sinos da 
capella dobraram por si mesmos e que 
sè encontrou aberta já a sepultura que 
devia recebel-o. Viveu 17 annos na villa 
do Espirito-Santo.

A imagem da Virgem que se venera 
naquella ermida foi mandadã vir de 
Lisboa por frei Pedro Palacios.

1G37—Batalha de Porto Calvo.
Começam logo cedo a mover-se, as 

tropas hollandezas, divididas em tres 
columnas, uma sob o commando de Se- 
gismundo von Schkoppe, outva de Ar-

/  c^-ewsk/ e a terceira commandada pelo 
/  /  proprio Mauricio de Nassau, que tinha

ás suas ordens toda a cavallaria.
Ao descerem a collina deu o conde o 

exemplo, atravessando c rio que o sepa
rava dos noSsoSí

Foi rude 0 encontro, posto que pouco
(]uradouro: praticaram-sc de lado a lado  ̂
actos de bravura a toda a prova; mas 
íorçoso foi ceder ao numero. Começaram 
os nossos a fugir pelos montes que fica
vam pela retaguarda e que conduziam á 
povoação ou ás Alagoas, para onde al
guns logo tomaram. Fuzilados pelo ini
migo quando condam pelo monte acima, 
tiveram os iiossos nessa infeliz jornada 
perdas muito sensiveis: Cosme Vianna,
0 ultimo de cinco irmãos que. haviam 
pegado em armas quando os hollandezes 
invadiram o território, succumbe nella. 
Os pretos de Henrique Dias portaram- 
se com muito brio e denodo ; o mesmo 
não se póde dizei’ dos indios de Camaiao, 
apezar dos esforços do seu chefe. Almi- 
ron, • immédiate de Bagnuolo, deveu o 
se não perder a bravura de Ileniique 
Dias, de Francisco Rebelle e outros chefes 
subalternos.

Nesta acção foi pela G‘ vez ferido 
nesta campanha o bravo cabo dos 
homens pretos : uma bala acertara-lhe 
no punho esquerdo, oceasionando-lhe a 
perda da mão, que veio a ser amputada.

Francisco Post. pintor que acompa- 
nhára de Ilollanda o conde de Nassau, 
perpetuou esta Victoria dos seus num 
belle quadro, que foi gravado em 1615 
(e não 1614, como diz Varnhagen) e se 
acha na obra de Barleus.

Depois d’esta derrota o conde Bagnuolo 
fica tão acovardado que se retira nessa 
mesma noite para as Alagoas, abando
nando um dos reduetos que occupava 
em Porto Calvo e de que tomou posse 
0 general vencedor, depois de mandai 
perseguir o fugitivo até duas léguas, 
fazendo-lhe ainda alguns prisioneiros.

Depois da noticia rigorosamente histó
rica, a tradição, a fenda, que consola o
orgulho nacional.

Commemoremos, pois, as valorosas ac
ções guerreiras de uma heroina ameri
cana nestas nossas encarniçadas lutas 
com os hollandezes. Fallemos de D, Clara
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Camarão, india do norte do Brazil, mu
lher do famigerado Poty, mais conhecido 
na nossa historia d’esse tempo pelo nome 
de D. Antonio Felippe Camarão, que 
adoptou depois de recebido o baptismo, 
e cujo appellido—Camarao— não é mais 
do que a traducção de Poty, seu nome 
indigena.

E’ provável que Clara acompanhasse 
g6u marido, como era costume enhe os 
indios, em todas as expedições arriscadas 
em que elle entrou, que tomasse mesmo 
parte em algumas em que visse que a 
sua vida e liberdade corriam mais pe
rigo: a acção, pore'm, em que ella se 
mostrou verdadeira heroina foi a que 
deixamos recordada, denominada batalha 
de Porto Calvo (Alagoas), na qual o fa
moso mestre de campo dos pretos, Hen
rique Dias, teve, como vimos, a mão es
querda esmigalhada por uma bala ini
miga e continúa a combater como si nada 
lhe houvesse acontecido!

Quando os indios do flel e denodado 
Camarão começavam a desanimar e a 
debandar-se, surge de repente D. Clara 
dc espada em punho, acompanhada de 
outras senhoras, em quem excitara a 
coragem e o brio do patriotismo: reanima 
com 0 seu exemplo o animo abalado dos 
soldados de seu marido e desenvolve 
uma inexcedivel bravura, Quando sobre
vem a noite e os nossos começam a re
tirar-se do combate, D. Clara Camarão 
presta relevante serviço, guiando e es- 
(.oltando pelo resto da noite, com as suas 
aguerridas companheiras, as famílias dos 
nossos, sem mostrar o menor signal de 
fadiga.

Bh-ei Raphaël de Jesus, referindo-se no 
seu Castrioto Lusitano a D. Clara Ca
marão , diz d'ella: — montada em um 
cavallo, e tão clara nesta gentileza que 
deixou escurecida a memória das Ze- 
nobias c Semiramis, com que tanto se 
illustrou a antiguidade.

1772 — Celebra a sua primeira sessão 
publica a Academia scientifica do Rio

de Janeiro, no palacio do vice-rei mar
quez do Lavradio, na presença d’este e 
de muitas pesso'as gradas da cidade.

! Em dezembro anterior o dr. José Hen
riques de Paiva, medico do vice-rei, pro- 
puzera-lhe fundar uma academia, em 
que se tratasse do desenvolvimento das 
sciencias naturaes e medicas e da agri
cultura. O marquez abraçara a idéa e 
fundou-se a academia, que prestou gran
des serviços k, colonia, fazendo mais co
nhecidas na Europa as suas plantas e 
contribuindo para o cultivo do anil, 
do cacau, da cochonilha e outros pro- 
duetos nossos.

O licenciado José Henriques de Paiva, 
promotor da idéa, foi o seu primeiro 
presidente e Luiz Borges Salgado pri
meiro secretario.

1846—Chegam a Santos, procedentes 
de Santa Catharina. o imperador e a 
imperatriz, que visitam a provincia de 
S. Paulo (Vide fevereiro 26).

1875—ï ’alleceem Nictheroy o inspirado 
Q inditoso poeta fluminense Luiz Nicolau 
Fagundes Varella, que tantas e tão bel- 
las provas nos deixou do seu immenso 
talento. (Vide a ephémeride de 17 de 
agosto de 1841).

Varella foi sepultado no dia 19 no ce-, 
miterio de Maruhy em Nictheroy.

FEVEREIRO— 19

1609 — Chega a Pernambuco D. Fran
cisco de Souza (Carta de Diogo de Me
nezes a el-rei, de 22 de abril do mesmo 
anno).

Por provisão régia dc 2 de janeiro do 
anno anterior, tinhum-se constituído as 
capitanias de S. Vicente, Rio de Janeiro 
e Espirito Santo em um governa sepa
rado do governo geral do Brazil, e 
fôra D. Francisco nomeado para admi- 
nistral-a, com o titulo de governador 
geral.

Foi 0 9* da respectiva serie e o seu 
norae vem em alguns dos catalogos dos 
governadqres da capitania dO Rio da
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Janeiro, logo depois do de Francisco de 
Mendonça e Vasconcellos. 0 flm principal 
da sua nomeação era promover o desco
brimento de minas de nietaes j)reciosos.

Que D. Francisco de-Souza l’ôra gover
nador do Rio de Janeiro não deve haver 
duvida, não só porque vem o seu nome 
assignado em cartas de sesmarias que 
qeu durante a sua estada nessa cidade 
{Rev. do Inst. Hist. t. I, pag. 310 
da 2“ edição), como pór o ailirmar frei 
Vicente do Salvador « testemunha maior 
de toda a excepção, diz Antonio Duarte 
Nunes no seu Almanac llistdrico (R,ev. 
do Inst. t. XXI, 185S), porque ale'm de 
ser religioso grave, douto e virtuoso, 
assistiu nesta cidade copi D. Francisco 
de Souza, em cuja companhia viajou,

Martim de Sá c Aífonso de Albu
querque, que vóm no catalogo do vis
conde de Porto Seguro entre Vascon- 
ccllos c D. Francisco, foram provavel
mente simples capitães ou capitães-móres 
governadores.

161(3—Carta re'gia provendo o padre 
Antonio Teixeira Cabral, natural de 
Portugal, na prelazia de Pernambuco 
(Vide 15 de julho de 1614). I^i o. pri
meiro e quiçá o unico que exerceu ta es 
funcções, pelo menos depois d’elle até 
D. Estevão Brioso de Figueiredo, pri
meiro bispo, quando creada a diocese, 
qào se faz em parte alguma mensão de 
outro.

1619— Segunda batalha dos Gutra- 
rapes, ferida entre as nossas forças ao 
mando do general Francisco Barreto de 
Menezes e as hollandezas, commandadas 
pelo coronel Brinck.

Os dous pequenos exercitos tinham 
tomado, de ante-vespera as alturas dos 
montes Guararapes, separados um do 
outro apenas por um valle. Até ao meio 
dia nenhuma quer deixar a respectiva 
posição, que tem por mais vantajosai 
Os inimigos contavam 3,510 praças 
(Varnhagen) ou c nco mü homens de 
guerra, íoefas soldados cscolJ îdos 2)or

va lorosos e prá ticos (segundo o auotor do 
Castrioto L u sita n o) e os pernambucanos 
dous mil e seiscentos, en tre p o r tu g u es e s ,  
m in a s  e  in d ios . O hollandez occupou o 
sitio onde hoje é a egreja de Nossa  ̂
Senhora dos Prazeres.

Fatigado de esperar, ao rigor do sol,
0 coronel Brinck resolve-se pelas 3 horas 
da tarde a retirar-se : abandona as po
sições que occupava, que são logo apro- 
A'eitadas pelas forças do general Barreto. 
Brinck apercebe-se d’este movimento já 
tarde, quer emendar a mão, tenta retro
ceder : os nossos, porém, levados poç 
João Fernandes Vieii’a e André \ idal de 
Negreiros, atacam-os com tal impeto, e 
a cavalleiro dos contrários,' que, depois 
de um como torneio, em que se peleja 
corpo a corpo, o tendo cahido mortoS* 
Brinck e o seu immediato, as tropas 
flamengas começaram a fugir em tal 
confusão que, n etn  p o r  p a la vra s , n em  ' 
pela fo r ça  (diz um insuspeito documento 
hollandez, citado pelo sr. J. de Vascon
cellos e visconde de Porto Seguro) 
p u d era m  ser con tidos cs  g u e fu g ia m ,  
concorrendo para ainda mais augmentai’

desordem os terços dos coronéis van 
den Brande e' van Elts, que, baixando 
das eminências cĵ ue occupavàm para 
acudir aos seus, lhes tforam causa de 
estorvo.

« O inimigo llcou de todo destroçado, 
diz o visconde de Porto Seguro, e a 
Victoria foi, para os nossos, ainda mais 
completa que a do anno antecedente. »

Foi ainda ferido nesta mortifera acção 
o bravo régulo dos.homens negros, lien- 
rique Dias, que, « pela ultima vez, diz o 
sr. J. Vasconcellos nas suas Datas cele
bres, derramou nesta campanha o seu 
sangue pela paü’ia. »

Perderam os hollandezes nesta batalha 
1,045 homens, dos quaes 163 officiaes e 
oíliciaes inferiores, e deixavam no campo 
5 peças de campanha e 5 bandeiras.

Com esta esplendida Victoria- cobrou a 
métropole novo alento c desvaneceram-se
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para a Uollandaas esperanças que ainda 
nutria de conservar a sua tão cubiçada. 
colonia ni America portugueza.

Mais tirde. acabada a guerra, o ge
neral Barreto, em acção de graças por 
este triumph , mandou ediflcar á sua 
Custa, no propi-io local, em 1653, uma 
capellaque, conflada aos bénédictines de 
Pernambuco, foi por estes convertida, 
em 1762, na magnifica egreja ^ ’-’6 hoje 
campeia no ei no . d’aquelles montes 
históricos.

Varnhagen, que em 1831 visitou aqucl- 
les logares era companhia do senador Sá 
e Albuquerque, filho do 1° barão de 
Guararapes, dá-nos na sua H istoria  das 
lu tas, etc., a inscripção commémorât!va 
que se conserva na alludida egreja.

17,'17—Entra a barra do Rio Grande do 
Sul obrigadeiro José da Silva Paes, com 
os navies do seu transporte, g deras L eão  
D ou rad o  e B on ita , bergantim B ichaca- 
delLa e balandra E L -rei, levando muni
ções e petrechos bellicos, ofíiciaes e 
soldados, ao todo 254 homens. Começa 
nessa data o seu governo como comman
dante militar d’aquella capitania (Vide 15 
de março de 1738).

1788—Nasce Francisco Gomes de Cam
pos, que falleceu no Rio de Janeiro, a 17 
e se sepultou a 18 de janeiro de 1865, 
barão de Campo Grande e ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça, logar de 

 ̂que apenas tomára posse alguns dias 
antes de falleccr.

1803—Assume D. João de Amorim 
Pereira o governo dà capitania do Piauliy, 
em cujo cargo succédé ao governador 
interino coronel Francisco D,ogo de 
Moraes, que foi preso, porque so recusára 
a dar-lhe posse.

1811—Alvará ci‘eando a comarca d̂  
Paranaguá e Coritiba, da capitania de 
S. Paulo, ‘ hoje provincia do Paraná. 
A carta régia de 17 de junho de 1723 
creára a comarca de Paranaguá, que 
comprcliendia us i)Ovoações limitrophes 
de ,Santa Cath irina. Laguna, S. Francisco

do Sul e ofe territórios de S. Pedro- do 
Kio Grande: mas, com a separação d’este 
Ç (Io de Santa C.tharina, deixou de pre*- 
valecer aquclla creação. e por isso é 
renovada na presente data.

1868—Assalto e tomada do redueto 
Cierva  ou E stabelecim ento  e pass igem 
da divisão couraçada brazileira sob as 
formidáveis bateidas de Ilumaytá. Esta 
brilhante façanha naval é uma das que 
mais gloria deram ao nome brazileiro 
na luta titanica, chamada G u erra  do 
P a ra g u a y .

« A opinião unanime, até da Europa, 
da sua impraticabilidade, pondera um 
escriptor contemporâneo, os obstáculos 
devidos á impetuosidade da agua, á forte 
curva do rio, á sinuosidade do canal, 
ás correntes áe ferro que o atravessavam, 
aos torpedos, aoS Cam alotes, tudo era 
pouco, era nada, compai-ado com as ba- 
tejúas assestadas em suas ameias e dis- 
pos as de modo a dominar o rio aguas 
abaixo, para acima e cm toda a linha de 
confrontação... A passagem de Humaytá 
pela esquadra brazileira em 1 9  de f e v e 
r e ir o  de 1 8 6 8  seria uma pagina de 
transcendente gloria do Braz.il, se nao 
fosse antes o prodigio da grandeza hu
mana na mais assombrosa maniíestaçãq 
das scenas horrorosas da guerra navâ  
[Globo de 19 de fevereiro de 1875). »

Princi[)iada ás 3 hprasTcfa madrugada,- 
ao clarão de centenares ue bocas de fogo 
que vomitam a morte e allumiam o íio- 
rizonte em toda a nossa linha, ao écho 
immenso e terrivcl de tiros que se suc- 
cedem com tal rapidez que parecem uní 
só, e tava vencida ás 4 horas c meia da 
tarde u terrivel barreira que nos oppunha 
0 inimigo. Os encouraçados B arroso , 
Tamanãdre e Bahia, os monitoies P a rá , 
B io G rande e A la yôa s , sob o commando 
do capitão de mar e guerra Delphim 
Carlos de Carvalho, hoje barão da Pas- 
■ agein, c nquistajain esse glorioso tro- 
phéo p ira a historia da nossa marinha 
de guerra.
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Em terra, Andrade Neves, bai'ao do 
Triiiroidio, inscrevia o sea nome nas 
trincheiras do EstahelecimenW, enas- 
^randp de louros, mais uma vez, a sua 
fronte marcial e o ])avilhão da j atria.

1878— Fallece no Rio de Janeiro o 
conselheiro de estado dr. José Antonio 
Pimenta Bueno, marquez de S. Vicente, 
senador pela província de S. Paulo, es
colhido a 19 de abril de 1853, tomando 
a 7 de maio assento no senado. Nascera

n-fo 9 ■ e-m»«! ^
Formara-se em sciencias sociaes e ju- 

idiças na Faculdade de S. Paulo, onde 
recebera em o grau de doutor, e
oceupou sempre eminente lugar entre os 
jurisconsultos brazileiros, quer como 
magistrado, quer como publicista, le
gando ao paiz obras de subido valor na 
sciencia do direito.

Exerceu Pimenta Bueno os cargos de 
presidente do conselho de ministros, mi
nistro dos negocios da justiça e de es
trangeiros, deputado á assembléa geral 

, legislativa, enviado extraordinário e mi
nistro plenipotenciário junto á republica 
do Paraguay, presidente da província do 
Rio Grande do Sul e desembargador da 
Relação da cò/te, aposentado com honras 
de ministro do Supremo Tiibunal de 
Justiça: posições que conquistara pela 
linha recta do merecimento.

« No parlamento e no conselho de 
estado deixou o seu nome ligado a dis- 
tinctos e mui apreciados trabalhos; na 
tribuna, sua palavra foi sempre ouvida 

' com toda a consideração e respeito, e 
no fõro as suas obras serão consultadas 
como proveitosas lições de um mestre 
provecto e abalisado (Almanak Laem- 
inert para 1878). ■»

1879— Fallece em Santo Antonio do 
Machado, em Minas Geraes, Joaquim 
Theophilo da Trindade, distincto poeta 
mineiro, na edade de 33 an nos.

O seu poema A virgem, começado e 
publicar pelo Monitor Sul Mineiro e que 
jnereeer .̂ transcripção no Jornal do Com-

mereio e outros periódicos do Império, 
fleou imcompleto, por se terem aggra- 
vado osincommodos que padecia o poeta, 
que se entregou a outras producções 
egualraente dignus de Icr-se, entre as 
quaes se conta uma bella collecção de 
poesias, a que denominára Tardes de 
Primavera, cuja publicação posthuma 
estava o Monitor fazendo em março 
de 1879.

Diz acerca d’aquelle seu illustre con
terrâneo a alludida folha: « Joaquim 
Theophilo possuia um esplendido talento, 
mas era paupérrimo e desprotegido, a 
ponto dè ser forçado a trabalhos muito 
abaixo do seu grande merecimento, afim 
de ter meios de prover á sua modesta 
subsistência.»

Talento e pobreza... titulos que des
afiam 0 nosm respeito e a nossa magua. 
Deixem passar esta sombra illustre !

F E V E R E IR O —20

1619 — Os restos db exercito hollandez, 
batido na vespera pelos nossos, reco
lhem-se ao Recife, emquanto o exercito 
pernambucano volta triumphante ,ao seu 
acampamento do Arraial Novo do Bom 
Jesus, ao som das salvas de artilharia a 
de repetidas acclamaçoes do povo e tropa, 
trazendo os despojos alcançados do ini
migo na jornada que a historia deno
minou — Segunda Batalha dos Guara- 
rapes.

Parecia què esse successo traria corno 
consequência a immcdiata desoccupação 
do território pernambucano de que es
tavam senhores os hollandezes. A hora, 
porém, da sua final expulsão só veio a 
soar quasi cinco annos depois (Vide 
a ephemeride de 27 de janeiro de 1651).

1733—Por fallecimento de Luiz Vahia 
Monteiro (V. maio 10 de 1725). em cujo 
governo se construiu a f  rtifleação da 
illia das Cobras, entra a governar inte
rinamente 0 Rio de Janeiro o mestre de 
camjio. Manuel de Freitas da Fonseca, 
por ser a patente mais antiga da capita-



Ignora-sc a data em qne assumira o 
exercício do cargo ; apenas sc sube que 
já na presenteooccupava. Das suas mãos 
pas'.aram as redeas da governação da 
capitania ao capitão general Gomes 
Freire de Andrada a 26 de junho do 
mesmo anno.

1780—D. Rodrigo José de Menezes, que 
■füi depois conde de Cavalleiros, decimo 
governador da capitania de iMinas Ge- 
raes, swccedc a D. Antonio de Noronha 
e exerce o cargo até 10 de outubro de 
1783 [Veja-se essa data), em que o rende 
Luiz da Cunha e Menezes.

Varnhagen apenas indica este mez e 
anno para a posse de D. Rodrigo. Abreu 
e Lima é quem nos fornece a presente 
data, que encontrámos também no Bic- 
cionario Geograidiico de Milliet de Saint 
Adolphe, na resenha que faz dos gover
nadores dc Minas Geraes.

1821— A 8 de juliio de 1820 fóra de
clarada independente a capitania de Ser
gipe d'El-Rei, até então sujeita aos ca
pitães gcneraes da Bahia. Para governar 
a nova capitania, ou antes província, 
fôra nomeado o tenente coronel Carlos 
Cesar (o não Augusto) Burlaniaque, que 
tomou pòsse do cargo na presente da,t i. 
Em consequência da revolução da Bahia, 
que também convulsionou Sergipe, por 
pouco temtio exerceu aquelle governador 
0 seu mandato.

1822— Decreto prohibiudo que se cum
pram no Brazil leis emanadas das co.-tes 
de Lisboa.

1827—B italiia deltuzaingo [Guerra da 
independa da Re^nfòlica Cisplatina).

Apoiada pelas l.epiibricas Unidas do 
Praia, que pretendiam encorporar no seu 
ter/'itorio o da Cis])l .tina, a guerra nno 
coiv’i I favorável ao Biazil, apesar de 
dispormos de mais recursos que os rK)ssos 
adversários. Neste anno (1827) tomára 
 ̂ inarquez de Barbacena (Felisberto Cal

deira Brailt Pontes) o commando das 
forças brazileiras; os argentinos eram 
commandados por Carlos Alvear, No dia

de hoje encontraram-se os dois exercitos, 
e em tãomáhora para o nosso, que logo 
em principio o hcroico José de Abreu, 
barão do Serro Largo,que iniciara a peleja 
áfrenteda cavallariario-grandense, a vio 
em debandada por força muito superior 
de gaiichos, e pagou com a vida a sua 
bravura, e, o que é mais para se la
mentar, atravessado por balas arrojadas 
pelo exercito da patria (Vide o An7io 
BiograpMco do sr. dr. Macedo na data 
de 3 de outubro).

Tudo nesta desastrosa jornada con
correu para o insuccesso das nossas armas. 
Ponderam entretanto os nossos chronis- 
tas que, si o general Barbacena não fosse 
tão apressado em ordenar a retirada,tudo 
induz a crer que a sorte das armas nos 
seria favoravel. O marechal Brown, pelo 
menos, c(ue, já ferido, entrára nesse dia 
em combate, assegurou que a victoria 
seria nossi  ̂ si tivéssemos continuado a 
batalha. As bandeiras que os argentinos 
guardam como gloriosos trophéos d’essa 
acção, não nos foram por elles tomadas 
ein combate. O exercito brazileiro dei
xara na retaguarda as suas bagagens, 
com 0 indispensável pessoal para as con
duzir: cahe sobre ellas, logo em começo 
da acção, um forte destacamento da ca- 
vallaria inimiga, toma-lhe por surpreza 
algumas caixas e nellasalgumas bandei
ras e estandartes nossos: de sorte quo 
elles, osargen inos, tiveram trophéos de 
victoria antes de começada a peleja!

Nessa desastrosa acção, o general bra
zileiro dispunha, d’entre 6,721 com
batentes, dc 2,180 infantes ; inas o gene
ral Alvear tinha ás suas ordens 10,557 
homens dc combate, e si contava apenas 
1.576 praças dé infantaria, dispunha de 
dobrada força decavallaria e de artilha
ria mais considerável ainda. Alemd’esta 
vantagem numérica, deve-se metter em 
linha do conta o conhecimento prévio 
que ellc teve oceasião de adquirir do 
campo em que ia fazer manobrar o seu 
exercito.
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Do oiUcio que o general Barbacciia 
dirigiu dnco dias depois ao governo 
impcri il. reproduzido no patriotico ar
tigo quo acerca d’esta batalha publicou 
0 Cruzeiro de 20 de íe,vereiro de 1830, 
se reconhece que não foi elle o culpado
do desastre. Esse officio termina: . .sup-
posto tivessemòs de abandonar o campo 
de batalha, os herdes que tanto se il- 
lustraram durante onze horas de eom- 
bate, vinte e quatro de marchas sem 
desc.inso e quarenta e oito sem comer, 
são, na minJia opinião, tão dignos das 
bo is gi’aças de Sua Magestade Impe
rial, como se aos seu esforços tivesse 
acompanhado a victoria. '

« Deus guarde a V. Ex. — Yacacahy, 
25 de fevereiro de 1827.— Illrn. e Exm. 
Sr. conde de Lages.— Marquez ãe Bar- 
hacenay>.

Do boletim do exercito inimigo, que 
cm extrados publica em seguida o arti
culista do Cruzeiro, fica provado, pri
meiro, que 0 exercito brazileiro se por
tou com bravura; depois, que o marquez 
não foi derrotado, mas que, inspirado pela 
prudência, se retirara com as suas forças 
em boa ordem.

1813 — E’ nomeado pre.sidente da pro^ 
vincia do Rio de Janeii'O o dr. João 
Cuidas A’ianna.

1856—Fallece em Oeiras, no Piauhy, 
na edade de 92 annos, Manuel de Souza 
Martins, yisconde de Parnahyba.

« Tornou-se, diz a Revista Popular, 
que nos fornece esta noticia, de sirfiples 
tropeiro um dos primeiros liomens da 
ju'ovincia, j x pela sua riqueza, já pela 
sua posição de presidente durante quasi 
vinte annos ! »

1865—Rendição da cidade de Monte- 
vidéo ás forças b.”azileiras, em numero 
de 8,498 homens, dos quues 4,498 de in
fantaria, No dia,2 tinha-se notificado o 
bloqueio á praça ; na presente data a 
jiraça capitula.

E celebrado jielo ministro do Brazil, con
selheiro José Maria da Silva Paranhos,

posteriormente visconde do Rio Branco, 
com 0 presidente Yillalba. um convênio 
que poz termo á intervenção brazileira no 
Estado Oriental e' fez do governo de 
Montevideo, até então nosso inimigo, 
um alliado na guerra do Paraguay.

F E V E R E IR O —21

1560—Chegam á barra do Rio de Ja
neiro Men de Sá e Bartholomeu dè Vas- 
concellos, encarregados ambos dej^xpcllir 
d’essa bahia os francezes que nella se 
haviam estabelecido (Yide as epheme- 
rides de 30 de novembro de 1559 e de 
16 de janeiro de 1560).

1619—Manda o general hollandez o ca
pitão Vandick como parlamentario ao 
Arraial Novo do Bom-Jesus, acampa
mento dos nossos, afim de obter uma 
suspensão d’armas para se enterrarem 
os seus mortos na batallia de 19, de 
Guarurapes. Da nossa parte nomea-se o 
sargento-mór Antonio Dias Cardoso. 
Com a força , de infantaria necessária 
assistiu elle, como era de u.so nas guer.'-as 
d’aquelles tempos, ao enterroMos mortos.

„1725—Confirmação da apresentação do 
franciscano D. frei Antonio da Guada
lupe, bacharel eni cânones, para bispo 
do Rio de Janeiro (Yide 4 de agosto de- 
1740), e de D. írei José Ehalho para 
bispo de Olinda [Wàe novembro 17).

1755—D. Yicente da .Gama Leal, no
meado antes de D. José Joaquim Justi- 
niano, bispo coadjutor e futuro succes- 
spr do bispo da diocese fluminense, D. 
Aiftonio do Desterro Malheiro, foi como 
tal sagrado em Jjisboa e tomou posse do 
cargo na presente data, mas nunca veiu 
ao bispado, ficando em Portugal nos di
versos e importantes logares que alli 
occupava (Yide a ephemeride de 6*de 
dezembro de 1773, § 8°)-

1795—Nasce no Rio de Janeiro Fran
cisco Manuel da Silva, notável musico 
nacional, discípulo aproveitado do grande 
José Mauricio,
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Falleceu no Rio do Janeiro a 18 de 
.dezembro de 1865.

Recommendamos a leitura dos actos 
principaes da vida d’este distincto artista 
no artigo que no seu Anno ■ Biograx>hico 
lhe consagra o sr. dr» Macedo.

181Ó—O capitão de engenheiros Fre  ̂
derico Guilherme Varnhagen é incum
bido, com 0 inspector das minas e bos
ques coronel Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada, de ir examinar a fabrica 
de ferro de Ypanema e proporem ambos 
os melhoramentos de que ella carecesse. 
Foi em virtude d’esse exame que a carta 
régia de 4 de maio d’este anno deu nova 
organisação áquelle estabelecimento; que 
começoq a funcionar a 4 de dezembro 
{Vide essa data).

Varnhãgen era pae do visconde (̂ e 
Porto Seguro.

1824— Reunem-se no palacio da pre
sidência da provincia de Pernambuco 
os representantes das câmaras nmnici- 
paes do Recife, Olinda, Iguarassú, Pau 
d’Alhoy* Cabo e Limoeiro, afim de conhe
cerem do estado politico da provincia. 
Dera causa á reunião o não .querer acei
tar a provincia a nomeação que flzera o 
governo imperial do capitão-mór Fran
cisco Paes Barreto, que foi depois mar
quez do Recife, para presidente,em logar 
de Manuel de Carvalho Paes de Andrade, 
que occupava aquelle cargo.

Temos á vista a acta que d’essa sessão 
se lavrou, publicada no Jornai do Recife 
e que não reproduzimos por demasiado 
extensa.

Fôra eleito á pluralidade de vob's pre
sidente da sessão João Pires Ferreira e 
secretario Antonio Elias do Moraes. De
liberou-se que continuasse Paes de An
drade a' presidir a provincia, tendo-se 
aífecto a questão ao governo imperial, 
cuja solução se decidiu aguardar.

Allegavam para este seu proceder que 
Paes Barreto havia no seu anterior go
verno desgostado os homens probos da 
provincia , principalmente depois, da

prisão de Cypriano José Barata de Al
meida {Vide 24 de julho), dando ocea- 
sião a fazer-se a sessão extraordinaria 
de 13 de dezembro anterior, em que se 
elegera o actual presidente como uma 
das pessoas que melhor podiam defender 
os direitos da provincia.

Nomeou-se uma commissão de tres 
membros que fosse dar parte do que se 
deliberara a Manuel de Carvalho Paes 
de Andrade, qî e não assistira á sessão.

Este é úm dos quadros da reaccão 
que arrebentou logo depois na provincia 
coma prisão de Paes de Andrade (Vide 
a ephemeride de março 20j.

1853—Chega á çidade do Rio de Janeiro 
0 famoso dianiante achado na Bagagem, 
em Minas Geraes, ao qual se deu o nome 
de estrella do sul. Pertencia a Casimiro 
José de Moraes; foi depositado no Banco 
Commercial e avaliado em cerca de dois 
mil contos da nossa moeda (Vide maio 
11 de 1862).

1861—Fallece na cidade da Conceição 
do Serro, em Minas-Geraes, o poeta mi
neiro Aureliano José Lessa, nasc4do em 
1828 na cidade Diamantina.

Formara-se em sciencias sociaes e 
juridicas na Academia dè Olinda cm 1851. 
No Biccionario de Innocencio F. da 
Silva, aliás sempre bem informado, vèm 
menos exactas estas indicações.

As que aqui consignamos extrahimol-as 
das breves linhas postas por seu amigo 
e conterrâneo,0 dr. Bernardo J. da Silva 
Guimarães, em frente ao volume Poe
sias posthumas de Aureliano, publicadíig 
no Rio de Janeiro em 1873 por seu irmão 
0 sr. Francisco José Pedro Lessa.

Com Aureliano e Bernardo Gu marães 
foi que Alvares de Azevedo tencionou 
em S. 1’aulü public.tr um volume de 
Ijoesias dos tres. sob o titulo tres 
lyras,' o que se não realisou, vindo de
pois a.estumpar-se isoladamente e suc- 
cessivamente as de cada um, obtendo 
todavia as de Azevedo maior successo 
pelo byronismo que dellas resumbrava
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em cada verso e quc tanto echo acliava 
nas imaginações da geração que exta
siada as ouvia.-

1865—Fallcce no Rio Grande do Sul 
Felix Xavier da Cunha, alii nascido a 10 
de setembro de 1833.

Formára-se em sciencias sociaos e 
juridicas na Academia de S. Paulo, 
em 1851.

Do que escrevera, so se publicou em 
^ua vida o drama Victor, alétn de poesias 
'avulsas, que lhe mereceram os apphiusos 
dos seus contemporâneos.

Posthumas, temos d’elle um volume 
de poesias publicadas em Porto Alegre 
em 1874, por seu irmão Francisco Cunha.

r U V E R E I R O —22

1096—Chega á sua nova diocese o 4' 
l-,ispo de Olinda D. ffei Francisco de 
Lima, que tomára posse do seu cargo a 
1 de fevereiro do anno anterior { Yide 
essa data e a de 29 de abidl de 1701).

1804—Toma posse do seu novo bispado 
D. Luiz de Brito Homem, que passa da 
diocese*de Angola para a do Maranhão, 
onde é o 11° na ordem chronologica 
( Vido dezembro 17 de 1801 ).

1822 — Installa-se em Porto Alegre a 
junta governativa daprovincia de S. Pe
dro do Rio Grande do Sul. acclamad.  ̂
l̂ ela tropa e povo. Era seu presidente o 
brigadeiro capitão general João Carlos 
de Saldanha Oliveira e Daun e vice-pre
sidente 0 marechal de ca.mpo João de 
Deus Menna Barrei o; tinha um secreta
rio dos negocios politicos, outro dos de 
guerra e mais cinco membros.

1823—De ordem do governo provisorio 
de Pernambuco, o tenente Santiago as
salta pela madrugada o quartel de arti
lharia na cidade do Kecife, á frente de 
uma força de soldados do 1° batalhão de 
caçadores, e apodera-se d’elle sem a me
nor opposição pela presteza com que 
executa essa diligencia.

Fòra este acto ordenado cm virtude 
do procedimento tido no dia anterior

pelo inti'uso governador das armas da 
provincia, capitão- de artilharia Pedro 
da Silva Pedroso, que no dia antecedente, 
á frente d’aquelle corpo, ameaçara o go
verno e 0 coagira a fazer o que elle 
queria }Vide a ephemeri'ic fie 23).
' 1839—Decreto dando nova organisação 

ao exercito. Por decreto e tabclla annexa» 
de 28 do mesmo mez e anno, marca-se a 
numeração que devem ter os corpos de 
linha que formam o quadro do exercito.

1846—Morre o conego Januario da 
Cunha Barbosa, que fòra, com o mare
chal Raymundo José da Cunha Mattos 
e 0 visconde de S. Leopoldo, fundador 
do Instituto Ilistorico e geographico do 
Brazil em 1838.

Januario 'da Cunha Barbosa nasceu na 
cçdade do Rio de Janeiro a 10 de julho 
de 1780. Orphão de pae e mãe aos 9 para 
10 annos de edade, foi educado por um 
tio paterno, abraçando a carreira eccle- 
siastica em 1803. No anno seguinte fe  ̂
duas viagens a Lisboa e voltando em' 
1805, entregou-se ao rrnnisterio do púl
pito, em que se tornou eximio, sendo 
honrado em 1808 com a carta de prega
dor regio. Não pretendemos traçar a sua 
biographia: para isso o leitor consultará 
com todo 0 proveito o tomo IV da se
gunda serie da Revista do Instituto ou a 
biographia que na Galleria dos Brazi- 
leiros illustres acompanha o seu retrato: 
basta-nos lembrar aqui que elle tbmou 
parte muito activa nos acontecimentos 
da nossa emancipação politica, tendo 
sido perseguido pelo ministério Andrada 
(jepois de realisada a independencia, e 
quc muito lhe devem as lettras patrias  ̂
de que foi um fervoroso cultor e cujo 
desenvolvimento promoveu e animou com 
todo 0 zelo e dedicação, concorrendo, 
além da socied ale Auxiliadora da Indus
tria Nacional e do Instituto Historico, 
para o estabelecimento de muitas outras 
associações litterarias e seientifleas do 
Império.

Entre outras compqsiçoes poéticas da,
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súa lavra, temos um poema cm versos 
soltos intitulado—Nictheroy-, impresso 
em Londres em 1822, e um poema heroi- 
comico —Os Garimpeiros.— Escreveu ar
tigos importantes, não só litteraiãos 
como de controvérsia politica; redigiu 
com Joaquim Gonçalves Ledo o Bevev- 
hero e collaborou na Minerva Brasi- 
liense. Foi deputado por diversas v.ezes 
e por mais de uma província á assem- 
ble'a geral b gislativa. Foi, na ordem 
chronologica, o 3° bibliothecario da Bi
bliotheca Publica da corte e director da 
Imprensa re'gia. Não devemos deixar em 
silencio que o conego Januario ensinou 
por 27 annos plu^osophia com patriótico 
desvello. Pouco lhe sobreviveu o seu 
companheiro de creação do Instituto- 
Ilistorico, 0 visconde de S. Leopoldo ; 
o marechal Cunha Mattos já tinha pe
gado no eterno sorano a 2 de março de 
1830 (Vide essa data). Os bustos de már
more do marechal c do conego, que 
adornam a sala das sessões do Instituto, 
foram feitos, o de Cunha Mattos pelo ar
tista Ilonorato, o de Januario pelo cava
lheiro Fernando Petrich, e se inaugu
raram solemnemente a G de abril do 1848.

— Neste mesmo dia e mesmo anno, 
morre na mesma cidade do Rio de Ja
neiro, na ílòr da edade, outro illustré flu
minense, Antonio Francisco Dutra e 
Mello, nascido a 8 de agosto de 1823.

Alem de vários escriptos de incontes
tável merecimento,estampados na Miner
va BrasUiense,^_ áQ um Curso practico da 
lingua ingleza e de dons pequenos vo
lumes de poesias, deixou composições 
inéditas, que nos const ser dadas á 

' Uime pelp sr. dr. Luiz Francisco da 
A'eiga, que já tem brindado as lettras 
patrias com producções do seu proprio 
engenho, O 'primeiro reinado estudado 
á luz da scie?í£;/a, por exemplo, e a quem 
já devemos a mais completa edição das 
famosas Cartas chilenas.

O sr. dr. Veiga, em carta que osci-e- 
veu ao sr. Joaquim Serra c está publicada

na Beforma de 24 de abril de 1875, faz 
um apanhado geral das composições do 
l>oeta iluminen'^e e assegura-nos qiie o 
sr. dr. João Antonio Alves de Carvállio, 
bibliophilo brazileiro, enthusiasta e pa
triota, possue tôdas as producçccs d’a- 
quelle peregrino engenho.

ABibliothecaNacional conta entre seus 
manuscriptos dois cadernos de charadas 
(em verso) de Dutra e Mello, dadiva gra
ciosa do mesmo sr. dr. Veiga.'

«Elle lia, diz de Dutra e Mello o barão 
de Santo Ange’o, elle lia Virgílio como 
um romano, Milton como um filho do 
Tamisa c Chateaubriand como o espiri
tuoso habitante das margens do Senna. 
No centro do seu modesto gabinete, nas 
horas de repouso de um pesado magis
tério, conversava com Eschylo e Ilero- 
•doto, balbuciava os threnos épicos de 
Klopstock, os hymnos de Goethe ; abria 
as suas azas para voar por cima do Li- 
bano com a Bibli i na mão, com a har
monia do Hebraico, para ir sentar-se no 
meio d’essa Asia sanscrita, no centro 
d’esse delta talhado ])elo Indo e pelo 
Ganges, p. las alturas do Ilymalaya, pe
las ondas domar luso e ahi co templar 
0 berço da humanidade.»

Dutra e Mello, de ouem possuímos 
um bollo exemplar do rArato desenhado 
por Mafra e esculpido cm Paris por 
Ilopwood, foi sepultado no convento de 
Santo Antonio, na capella do Nossa Se
nhora da Consolação, sepultura n.G.

1865—Entram os alHadós em Monte
video.

1868—Fallece o senador por Pernam
buco Antonio Coelho de Sá e Albuquer
que, escolhido a 13/fn- de outubro de 
1864 e que tomara assento no senado a, 

/ J  de maio do anno seguinte. j y
F E V E R E IR O — 23

1(302— Em consequência das demissões 
dadas pelo senado da camara de Belcin 
do Pará ao juiz do povo Diogo Pinto e 
ao procurador Manuel Lopes, em obser-

‘f /



intruso,
vespera se refugiara nos Afogados, em 
revolta contra a junta do governo pro- 
visorio da provincia, entra na cidade do 
Recife burlescamente montado em uma 
peça de artilharia, acompanhado de sol
dados indisciplinados^ que haviam aban
donado os seus coi’pos para seguil-o, com 
a gentalha de cujo partido era elle o di
rector, afagando-lhe os maus senti
mentos.

Refere um escriptor contemporâneo 
que a peça estava engrinaldada por fo
lhas de mangue e puchava-lhe os tiran
tes a populaça desenfreiada, nomeio de 
gritos de alegria.

A’ vista de um tal espectáculo, a junta 
governativa toma a deliberação de se 
'̂etirar para a villa do Cabo, onde tra

tou de juntar os elementos precisos para 
combater o estado de cousas que simi- 
l̂iante homem creára. A’quella villa fo

ram ter os corpos de linha, com os quaes 
regressaram os membros da junta para 
0 Recife, sendo a conseqdencia de todo 
este movimento a deposição e prisão de 
Pedroso (Vide a ephemeriãe de 30 de 
abril).. •

— O brigadeiro Ignacio Luiz Madeira
de Mello dirige a R. João VI um officio, 
dando-lhe minuciosa conta dos aconteci
mentos passados na Bahia desde que alli 
chegara a noticia de estar elle nomeado 
commandante das armas da provincia.-

Esta peça, que é longa, termina pelo 
seguinte :

« Se Vossa Magestade quer conservar 
esta parte da monarchia, precisam-sc

mais tropas, devendo vir, além de um 
grande reforço de infantaria, 50 homens 
de cavallaria e oqtros tantos de arti
lharia .

A nossa situação nos logares donde 
Podem encommodar-nos faz ser de pri
meira necessidade que existam aqui 
sempre algumas embarcações de guerra, 
commandadas por ofíleiaes constitucio- 
naes e hábeis.

Mediante taes providencias eu teria a 
felicidade de conservar a esta parte do 
mundo a indivisibilidade da monarchia 
portugueza.

Deus guarde a Vossa Magestade..
1841—Faremos nestas paginas o re

sumo biographico dos très irmãos Andra- 
das, dos très gigantes paulistas, honra 
ò gloria da patria nos tempos tempes
tuosos da sua emancipação politica : — 
de José Bonifácio, o patriarcha, de 
Antonio Carlos, a personificação da elo
quência parlamentar, de Martim Fran
cisco» a probidade privada em intimo 
consorcio com a probidade politica. Cabe 
a sorte ao mais moço, Martim Francisco 
Ribeiro de Antrada, pela sua preceden- 
nia no tumulo, quanto ao mez em que a 
contingência humana da morte pesou so
bre elle, pois falleceu a 23 de fevereiro de 
18M; eni Santos, onde havia naseido em 
1775 e onde fôra baptisado a 27 de junho 
d’esse mesmo anno.

Não nos é possivel, nas poucas linhas 
que consagrarpos cada dia a este volun
tário labor de apresentaria mocidade um 
exemplo digno' de se imitar, colhido nas 
nossas proprias lendas e chronicas, na 
nossa historia politica e litteraria, não 
nos épossivelcompendiarcondignamente 
a vida de um varão tão illustre pela sua 
solida illustração, rigidez de caracter e 
preponderância nos movimentos organo- 
genicos da nossa vida social como nação 
independente, Contentar-nos-hemos cbm 
traçar aqui os contornos mais salientes da 
sua physionomia moral. Seria preciso es
crever um livro para narrar por raiudo
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a sua vida, _ toda cheia de sei’viços á 
patria.

O conselheiro Martim Francisco for- 
niara-secm luathematica na universidade 
de Coimbra. Voltando ao Brazil como
INSPECTOR DAS MINAS E MATTAS DA CAPI
TANIA DE S. P a u l o , viveu-20 annos entre
gue aos estudos de sua predilecção,—«ac- 
cumulando,dizo sr.conselheiro barãollo- 
mem de Mello, esse cabedal de erudição 
e saber, que devia mais tarde engrande- 
cel-o tanto no theatro da vida publica. »

Em 1821 foí nomeado secretario do 
governo provisorio de S. Parlo, de que 
Ora vicc-j residente seu irmão Jcsé Bo
nifacio, e presidente.por eleição popular, 
0 ultimo capitão-general João Carlos Au
gusto de Oyenhausen Grevenburg, que 
foi depois marquez de Aracaty. I)’ahi 
começa a activa comparticipação do dr. 
Martim Francisco nos importantes suc
cesses da epoca, que já passou para os 
dominios da historia. Roubado ápaz das 
sciencias para a vertigem da politica, 
muito tinha elle de soíírer pela causa 
publica : 0 seu caracter porém soube 
conservar-se intacto e o seu nome é hoje 
venerado como o symbole do patriotismo, 
do desinteresse, da abnegação; como o 
de um devotado apostolo das nossas li
berdades e um dos incansáveis obreiros 
da patria independencia. Chamado o dr. 
José Bonifacio á gerencia dos públicos 
ncgpcios e começando a sua tarefa de
ORGANISAR 0 PAIZ NO SENTIDO DA SUA IN
DEPENDENCIA, Martim Francisco aceita a 
pasta dos négociés da fazenda no minis
tério que seu irmão, que era ministro 
do reino e de estrangeiros, organisara. 
Proclamada a independencia, é Martim 
Francisco eleito pela provinda do Rio 
de Janeiro deputado á constituinte bra- 
zileira, tão impoliticamente dissolvida á 
força armada pelo primeiro imperador 
a 12 de novembro do 1823. Martim 
Francisco e seus dois irmãos José Boni
fácio e Antonio Carlos, e os deputados 
Montezuma e Rocha são arrojados ao

exilio na Europa, por aceusações de que 
elles mesmos depois se defendem e sahem 
triumphantes. Martim Francisco, preso 
a 4 de julho de 1828 íia ilha das Cobras, 
sahe da prisão eleito deputado pela pro
vinda de Minas Geraes, á 2‘ legislatura 
do paizl Eleito de novo, em 1838, para 
a i'' legislatura, por S. Paulo, mas já 
profundamente desgostoso, fez todavia 
ainda a ma s proeminente flgura' nos 
negocios públicos d’esses agitadissimos 
tempos. No 1° ministério formado pelo 
actual imperador, Martim Francisco é 
chamado ainda, com Antonio Carlos, para 
os conselhos da coroa. No meio de todos 
estes trabalhos e lutas de cada dia, de 
alternativas de triumphos e derrotas, 
tão naturaes em épocas de organisação 
social, em que entretanto a sua inexce- 
divel probidade e conhecida, severidade 
de costumes sobrenadam e transluzem, 
sempre incólumes c puras, baixou ao 
tumulo, pobre dos bens da fortuna, sem 
mais condecoração a ornar-lhe o peito 
senão o h a b i t o  d e  c i i u i s t o  do  t e m b o  
c o l o n i a l , sem titulo algum a mascarar- 
lhe 0 nome ; porque, para sua gloria

TINHA t í t u l o s  SEUS NAS ACÇÕES SUAS

como disse elle de si mesmo em um dos 
Seus demosthenicos rasgos de eloquência 
parlamentar; e seria para nds esse'o 
lemma que gravaríamos no tumula, em 
que dorme, sobre os louros colhidos no 
serviço da nação, o conselheiro Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada.

1865—0 insulto feito á bandeira bra- 
zilcira a 7 de fevereiro, pelo ministro da
guerra do governo de Aguirre, que a
arrastou pelas ruas de Montevideo, foi 
objecto de uma satisfação oílicial e es
pecial, dada na presente data pelo 'gene
ral D. Venaheio Flores, governador pro
visorio da Republica Oriental,

A's 9 horas da manhã foi içada, no 
forte de S. José, a bandeira brazileira e 
saudada com uma salva de 21 tiros.

O mesmo general declarou sem effeito
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os decretos expedidos pelo governo an
terior. qne suspendiam aos agentes con
sulares do Brazil o exequatur e nullifi- 
cavam os tratados existentes entre as 
duas nações.

1870_Entrada triumphal do primeiro 
contingente de Voluntários ãci Fcitria na 
capital do Império depòis da guerra dó 
Paraguay.

Voltam dizimados pela metralha ini
miga. tostados pelo fumo das batalnas, 
mas cobertos de louros.

rEVEREIUO—24

1G.30—Mathias de Albuquerque Mara
nhão, irmão de Anionio de Albuquerque, 
governador da Parahyba, chega ao Re
cife, vindo d'aquella capitania com um 
contingente de cem luímens, dos quaes 
alguns Índios, paia ajudar os pernam
bucanos a baterem os hollandezcs.

A Mathias foi dado o mando superior 
da Estancia do Santo Amaro.

Das aldeias dos indios tinham corrido 
muitos com o jiadre IManuel de l\loracs ; 
deu-se-lhe o posto de Santo Amaro para 
defender. A’ freguezia de Ipojuca foi 
buscar gente Antonio Ribeiro de La
cerda. que era alli querido e respeitado. 
Da Villa Formosa veiu o seu valente 
capiteão Pedi’0 de Albuquerque, com cin- 
coenta homens. Eram soccorros que 
chegavam ao general Mathias de Albu
querque, depois dc|, perda de Olinda e do 
mallogro do aíaqie que fizera a 20 de 
fevereiro o inimigo para tomar aos nos
sos 0 forte de S. .Jorge que, dos,q 'ie 
defendiam o Recife, era o principal. A 
noticia d’esse insuccesso, levada aos dis- 
trictos visinhos, alentara o animo dos 
nossos e apressou seguramente a mar
cha dos que se preparavam para acudir 
aos nossos em apuros.

O inimigo que, tomada Olinda, onde se 
^ortificára na parte alta, estava sendo 
Sitiado por terra e se via já quasi 
bloqueado por mar, tentou assenho
rear-se do Recife. Reconhecendo que lhe

era impossivel fazel-o pelo porto, atu
lhado de barcos qfle os nossos metteram 
a pique, e pelas baterias que lhe defen
diam a entrada, ifsolvêra começar ])or 
apossai’-se do forte princijial, comman- 
dado por Antonio de Lima, com apenas 
37 homens de guarnição. Atacado na 
noite de 19 piara 20 pelo tenente-coronel 
Stein Callenfels. perdendo os hollandçzes 
2O mortos e tendo 40 feridos, depois de 
duas horas de um vigoroso assalto, tendo 
qS nossos apenas 5 mortos c 8 feridos, 
viu-se obrigado a desistir d'esse intento.

Ainda na presente data faz ó inimigo 
um recopiliecimento até perto da casa 
Onde residiu 0 general Albuquerque, em 
Asseca, defronte do forte, anteriormente 
atacado, mas foi obrigado a retirar-se, 
deixando muitos mortos (Vide a ephe- 
meride de 2 de março).

]049 _  Por deliberação do capitulo da 
Bahia, presidido pelo primeiro custodio 
independente, frei João Baptisto, assen- 
t i-se na deliberação tomada de se fundar 
um convento na freguezia de Para- 
guaçú, como pediam os moradores do 
logar,

17GÍ—Tendo fallecido o governador da 
capitania do Rio Grande do Sul, coronel 
Ignacio Eloy de Madureira. o vice-rei 
conde da Cunha nomeia para succeder- 
Ihe como governador interino ao coronel 
José Custodio de Sá e Faria (Vide lo de 
junho).

1775—Nasce na quinta da Olaia. termo 
da villa de Ourem, cm Portugal, Fran
cisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim, 
que veio a fallecer no Brazil a 8 de maio 
de 1S5C), depois de importantes serviços 
feitos á sua nova patria, com 0 titulo de 
visconde de Jerumerim c marechal de 
campo.

1777—Pelas 4 horas da madrugada 0 
exercito hespanhol, commandado pelo 
vice-almirante I). Pedro Cevallos Cortez 
y Calderon, que descmbarcára em Santa 
Cathaiãna durante a noite, marcha em 
columnas pela praia das Cannavieiras e
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aloja-se- porto da fort<aleza da Ponta 
Grossa. Os nossos, quê a occupavani, 
abatulonani-n’a arriando ao amanhecer a 
bandeira, que é á tarde substituida pelo 
pavilhão hespanhol. A’ noite recebem os 
navios hespanhóes ordem para se pos
tarem defronto da fortaleza de Santa 
Cru::. D. Ventura Caro, em um escaler 
protegido pela divisão naval, intima aO 
governador da fortaleza que se renda e 
se constitua prisioneiro de gu.erra, para 
évitai' que ̂ a sua guarnição seja passada 
a^ o de espada. Este responde que trans- 
mittirá a intimação ao seu general e que 
dará a solução ás 10 horas da manhã do 
dia seguinte.

Referindo este vergonhoso successo, diz 
Abreu 0 Lima na sua Synopsis ou, de- 
ãucção chronologlca : « Chegan-̂ ío a es
quadra hespanhola á ilha de Santa Ca- 
tharina, onde commandava o general 
Antonio Carlos Furtado de INIendonça, 
foi t tl .0 terror panicò que se apoderou 
dos principacs cabos de guerra portu- 
guezes á vista do inimigo, que se ren
deram vergonhosamente á discrição 
no dia 27 de fevereiro [Vide esta data), 
apezar de estar a ilha bem provida de 
gente e munições cm estado de resistir 
por muito tem po.»

E’ este um dos factos mais tristes da 
nossa historia; não devemos porém en- 
cobril-o, cumpre-nos antes pol-o patente 
aos olhos da mocidade, para se evitar a 
sua reproducção no futuro, como uma co
bardia que terá de se refletir eterna- 
mente nas paginas da historia (Vide 25 
de fevereiro).

— Fallece em Lisboa, aos 62 annos de 
edade, o rei D. José I„ e sobe ao throno 
sua fllhá D. Maria I, casada com seu tio 
D. Pedro IIÍ. Os primeiros dias d’este 
reinado se assignalam pela desgraça do 
marquez'de Pombal, Sebastião José de 
Carvalho e Mello, cuja sabia e energica 
administração tanto esplendor derrama 
no reinado que ora termina.

Longo fora enumerar todas as sabias

medidas do governo de D. José em Por
tugal e no Brazil.

Foi melhorado o ensino publico, crean- 
do-se escolas geraes menores, para cuja 
manutenção se impoz o subsidio littera- 
rio. Fundou-se o collegio dos nobres ; 
reformou-se a universidade ; melhorou- , 
se 0 exercito ; creáram-se as companhias 
do G-rãp Pará e dos vinhos do Alto Douro, 
para destruir o monopolio dos negocian
tes; estabeleceu-se o conselho de estado; 
creou seo Ernrioi?^5río,paramelhor arre
cadação da fazenda publica ; reedificou- 
se Lisboa abatida pelo terremoto de 1755; 
foram expulsos os jesuítas de Portugal; 
animou-se o commercio, desenvolveu-se 
a industria e elevou-se o páiz ao maior 
grau de brilhantismo, riqueza, poder, im
portância e prosperidade, tanto no reino 
como fora d’elle. |

Taes são os principaes factos devidos 
á alta administração d’este reinado, um 
dos mais florescentes da nação portu- 
gueza.

1823—Decreto do primeiro imperador 
elevando á categoria de cidade todas as 
villas, que eram capitaès de pro- -y 
vincla^.

1860—Installação do Instituto llisto- 
rico e Geographico Rio-Grandense, sob a 
presidência do tenente-general barão de 
Porto-Alegre.

1868—Tres vasos da marinha brazi- 
leira approximam-se de Assumpção, dc- 
pois de terem num trajecto de 65 léguas 
vencido todos os obstáculos que encon
traram. Esta expedição, que se compunha 
dos couraçados Bahia e Barroso e do mo
nitor Bio Grande, vinha ao mando do in
trépido barão da Passagem.

Feito 0 reconhecimento do rio Para
guay e da capital da republica, que era a 
sua missão, volta a esquadrilha no dia 26 
Para^Tayi.

FEVKUEIRO—25

1512 — Morre em Sevilhá (õutrosdizem, 
mas erradamente, que na ilha Terceira)

S
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0 illustre navegador Américo Vespucio, 
que teve a gloria de dar o seu nome ao 
nosso continente. Yiajára ao Brazil em 
1501, 1502, 1503 e 1501.

1652 — O governo geral do estado do 
Maranhão é dividido em duas capitanias, 
dq Maranhão e do Pará, independentes 
uma da outra.

1680 — Carta do governador D. Ma
nuel Lobo, participando á camara da 
villa de S. Paulo que chegara sem contra
tempos á colonia do Sacramento, agra
decendo aos paulistas o auxilio que lhe 
haviam prestado e pedindo mantimentos.

Funda-se neste anno na villa de 
S. Paulo 0 recolhimento de Santa The- 
reza, por concessão do bispo D. José de 
BaiTos Alarcão, quando de visita na 
villa. Auxiliam eílicazmente a edificação 
com donativms consideráveis, os paulis
tas Lourenço Castanho Taques, e seu ir
mão 0 capitão mor Pedro Taques de Al
meida, Manuel Vieira de Barros e 
outros.

O 1° bispo de S. Paulo D. Bernardo 
Rodrigues Nogueira foi quem lhe deu os 
estatutos por que ainda hoje, com poucas 
modiflaações, se rege aquelle pio estabe
lecimento.

Neste mesmo anno o paulista Salvador 
José Velho descobre minas de opro no 
ribeirão do Coritiba.

É’ ainda d’este anno a excursão e 
exame do morro de Araçoiába (antiga- 
monte se dizia Biraçoiaba) ou morro de 
ferro de Ipanema, por frei Pedro de 
Souza, acompanhado des paulistas al- 
caide-mér Jacintho Moreira Cabral e seu 
irmão 0 coronel Pascoal Moreira Cabral.

1680—Por força da carta regia que 
creara o estado do Maranhão, reuniu-se- 
Ihe o território da capitania do Ceará,

í-^^^finca cessou esta de se dirigir ao 
governo de Pernambuco quando as Qcca- 
iões do publico serviço o pediam. Para 
vitar coníiictos de jurisdicção e compe

tência, D. Pedro II separou, por carta 
regia de 1680, esta capitania d’aquelle 
estado e annexou-a á de Pernambuco 
como capitania subalterna.

. Foi por essa oceasião que veio tomar 
conta do commando da Fortaleza, por 
parte 6 nomeação do capitão general de 
Pernambuco, o capitão-mor Sebastião de 
Sá, que foi o 13° dos governadores d'essa 
capitania, cargo que, ao que parece, por 
pouco tempo exerceu, pois a 14 de junho 
de 1681 foi nomeado, por carta regia, 
para servir por tres annos, como capitão- 
mór governador do Ceará, o capitão 
Bento de Macedo de Faria. Ignora-se to
davia si este chegou a tomar posse do 
emprego e por quanto tempo nelle per
maneceu, não se tendo mesmo noticia, 
como nos diz o dr, Théberge (Esboço 
historico sobre a provinda do Ceará), 
de outro governador até ao anno de 
1690. « Pedro Lelou (Lelni o chama Var* 
nhagen na 1’’ edição da Historia*Ge
ral), succedeu a este e conservou-se na 
capitania, suppõe-se que, por espaço de 
dez annos, pois até o anno de 1700 não 
se faz menção de outro governador (r/ie- 
berge, obra citada). » Varnhagen porém 
nos dá (na 1‘ edição da sua Historia) 
entro Bento de Macedo e Pedro Lelni, 
João de Mello Quimão (ou Gxísmãol), 
como tendo tomado posse do governo 
em 1797.

1684—Durante a noite de 24 para 25 os 
habitantes da cidade de S. Luiz do Mara
nhão, dirigidos por Manuel Beckman, 
de palavra fasdnadora para o povo, 
e seu irmão Thoraaz, poeto, satyrico e 
àdvogado por inclinação, revoltam-se, 
prendem'ao capitão-mér Balthazar Fer
nandes (Francisco de Sá e Menezes, fòra 
do Maranhão a pôr em execução no Pará,
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0 est.'\.nco),obrigam'no a resighaV 
e entregam o governo a uma junt'á ’̂cle 
tresmembrop, com a condição de expulsar 
esta aos jesiútas o abolir o privilegio da 
Com'panhia do Commercio, causas efFici- 
entes do descontentamento e levante 
popular. Tres dias depois fazia com 
effeito a junta embai’car em dous navios 
os jesuitas existentes na cidade e os 
remettia para Portugal (Vide a ephem. 
de 2 de novembro de 16S5).

1711—Carta regia louvando o zelo do 
governador de S. Paulo, Antonio de 
Albuquei'que Coelho de Carvalho, por 
ter conseguido, não sd a reconciliação 
entre os paulistas e forasteiros, como 
que trabalhassem em commum na ex
ploração das minas.

1761—Carta régia confiscando e encor- 
porando á corôa os bens dOs regulares 
da companhia de Jesus, á excepção dos 
applicados ao ciilto divino e sujeitos ,a 
encai’gospios (Vide 19 dejaneiro de 1759).

1777— D. Ventura Caro (Vide a e p i i e -  
MERiDE de 24) vai á fortaleza de Santa 
Cruz, em Santa Catharina, e exige uma 
entrevista com o governador. Encontra 
porém na fortaleza apenas o governador, 
2 soldados c cinco negros. Caro declara- 
os prisioneiros, á excepção do' official; 
guarnece com pessoal séu a fortaleza e 
arvora nella a bandeira^castelhana. Di- 
rige-se depois á fortale:^a da ilha de Ra- 
tones, que defendia' o porto, e acha-á 
também abandonada ! Ainda ahi o pa
vilhão portuguez cahe ante o general hes- 
panhol! Deixa-a tarabem guarnecida com 
gente suá e vê todos os mais fortes en- 
entregarem-se-lhe sem resistência.

1778— Carta regia extinguindo a socie
dade commercial Companhia Geral do 
Grão Pará e Maranhão, organisada em 
1756 e confirmada por alvará de 7 dc 
junlio de 1755. Crôa-se então uma junta 
dc administi'ação encarregada de liqui
dar as contas d’aquella companhia.

Quasi um século depois ainda essa li
quidação perduravaI

1800—Toma posse do governo da capi- 
taqia deGoyaz o capitão-general D. João 
Manuel de Menezes.

Foi 0 8° na ordem chronologica depois 
que a capitania fôra creada capitania geral 
poralvará de S.denovembrodel714.e go
vernou-a até ser rendido em 26 de feve
reiro de 1804 por D. Francisco de Assis 
Mascarenhas (conde de Palma depois).

1807—D. Diogo de Souza é nomeado 
governador e capitão-general da capi
tania do Rio Grande do Sul, sujeita so
mente ao vice-rei do Estado.

— Decreto elevando o tenâtorio do Rio 
Grande do Sul á categoria de capitania, 
pela primeira vez desde o descobrimento 

0̂ Brazil, tendo Porto Alegre por ca
pital.

Berço natal do legendário Osorio,depois 
marquez do Herval e senador do Império, 
do sr. general Camara, 2° visconde dePe- 
lotas, vencedor de Solano Lopes em Aqui- 
daban, do «general Bento Martins de Me
nezes, depois barão de Ijuhy, do general 
Menu a Barreto, de José Joaquim de An
drade Neves, barão do Triumpho, de Ma
nuel de Ai'aujo Porto Alegre, posterior
mente barão de Sfinto Angelo, do dr. Joa
quim Caetano da Silva, do conselheiro 
Cândido Baptista de Oliveira, do conde de 
Porto Alegre, das poetisas D. Delphina 
Benigna da Cunha e I). Amelia BJgueirêa, 
é a provincia do Brazil cujo clima mais 
se aproxima do da Europa, por ser a mais 
meridional d’ellas. *

1814—Alvará creando a villa de S. João 
da Palma, na capitania de Matto Grosso.

1819—Decreto isentando os indigenas 
de Pernambuco, Ceará e Parahyba de 
pagarem d’ahi em diante o subsidio mi
litar, estabelecido por carta régia de 
16 de maio de 1654 e regulado pela de 
3 de agosto de 1805; outrosim ficavam 
isentos de pagarem as quotas partes de 
seis por cento, ou outras similhantes, 
aos seus directores, aos quaes manda 
el-rei estabelecer ordenado correspon
dente, pela sua real fazenda-
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1323—Proclamação do intruso gover
nador das armas de Pernambuco, capitão 
Pedro da Silva Pedroso.

E’ do teor seguinte:
« Cidadãos, o governo militar se está 

entendendo com o Exm. governo civil, 
que respeito, e quero que seja respei
tado ; eu vos promette que farei todos 
os saci'ificics para que se restitua a 
ordem e tranquilidade, cuja falta me 
tem maguado tanto, quanto não sei ex
plicar. * _ .

« Cidadãos, o Exm. governo civil vai 
entrar para exercer as suas funeções 
na sala das sessões, conforme o costume,
'e ha de achar, em logar de resistência, 
que pessoas mal intencionadas presu
miam haver, os braços e corações dos 
amantes da causa do Brazil, que elle e 
eu adoramos, 

cc Viva a nossa religião.
K Viva 0 n o s s o  imperador.
« Vivam os cidadãos amantes da caus^ 

do Brazil.
« Viva 0 governo civil.
« Secretaria do detalhe, 25 de feve

reiro de 1823.—PeãfO da Silva Pedroso, 
governador das armas. »

rfevRUEiRO— 26
15r)7_Chega á altura da capitania do 

Espirito-Santo a expedição franceza ca
pitaneada por Bois-le-Comte, .sobrinho 
de Villegaignon, e eju® vinha em auxilio 
(1’este no Rio de Janeiro. Pinha ella pai- 
tido de Ilonfleur a 19 de novembro an
terior e compunha-se de très bellos na
vios, armados de 18 peças de bronze e 
equipados á custa da coroa de França. 
Chegados a este ])onto da costa do Brazil, 
dão fundo em distancia conveniente e dis
param alguns tiros de peça, para atrahir 
á, praia 0 gentio. Com efíeito, estes logo 
apparecem um escaler se dirige ú teri'a, 
<̂ 'om 0 fim de obter viveres frescos, que 
trocam por espelhos, facas e bugigangas, 
tanto da predilecção dosindigenas {Vide 
março 16).

1629—Fallece Francisco Lopes Pinto, 
um dos co-proprietarios e fundadoics do 
engenho para fundição de ferro de B ira -  
ç o y a b a  (fabrica de ferro de Ipanema). 
Azevedo Marques dá a integra do seu 
testamento na sua C h ro n o lo g ia .

IGiO—Chega ao Recife um reforço aos 
hollandezes, constando de 28 navios cora- 
mandados pelos vice-almirantes Lichtai dt 
e Cornelio Jol, coip 2.500 nomens de equi- 
pagem. O condo Mauricio de Nassau 
mandou j>ouco depois essa gente em 20 
navios, sob o commando do primeiro, 
e ás ordens do coronel Carlos Touidon, 
á Bahia, com instrucções para levarem 
tudo a ferro e fogo, o cpie com effeito 
executaram em Itaparica eno Reconcavo.

1676—Fallece em Lisboa Diogo Gomes 
Carneiro, que parece ter sido formado 
cm direito, secretario do marquez de 
Aguiar D. Atfonso José de Portugal, 
e nomeado chronista geral dos estados 
do Brazil com 300)̂  de ordenado. Era na
tural do Rio de Janeiro.

Innocencio da Silva, de quem temos 
estas indicac;ões, .publica a relação das 
suas obras, e o sr. dr. J. M. do Macedo 
(Armo Biogrophico, em data de 9 de fe
vereiro), informa-nos que, dos aponta
mentos manuscriptos doados ao Instituto 
llistorico por Balthasar da Silva Lisboa 
se colhe que Diogo Carneiro nascera a 9 
de fevereiro de 1628.

Nada mais sabemos da vida d’este flu
minense, que naturalmente não teri.i 
sido um homem mediocre, de intclligen- 
cia commum, pela natureza dos cargos 
que desempenhou.

1301—I). Francisco de Assis Mascare- 
nhas, 1" conde de Palma e depois mar
quez de S. João da Palma, succédé a 
D. João Manuel de Menezes no governo 
da capitania de Goy iz (\ide março G de 
1813 .

l';08—A esquadra portugueza, trazendo 
a seu bordo parte da familia real e em 
que vinha el rei, então regente, D. João\I, 
deixa, em demanda do Rio de Janeiro, a

h
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Bahia de Todos os santos, onde o rei 
permanecera desde 23 de janeiro. Os ba- 
liianos, tinham empregado os maiores 
esforços para que'o regente estabelecesse 
asédc do governo na sua capital,offere- 
ccndo-se para construirem á sua custa 
não S(3 um palacio para sua residência e 
dos mais membros dafamilia real, como 
os edifleios necessários para a accommo- 
dação das repartições publicas exigidas 
pelas conveniências da administração. 
Nada porem demove o regente do seu 
proposito de fixar no Rio de Janeiro o as
sento temporário damon.Tchia foragida, 
pelos motivos politicos que determinaram 
o conselho de estado em Lisboa a pre
ferir para sua residência o Rio de Ja
neiro a outra qualquer cidade dos seus 
dominios na America. Deixa entretanto 
a Balda com pezar e saudade, pele bri
lhante e affectuoso acolhimento que en
contrara da parte dos seus habitantes.

R ld—Chega aoRio de Janeiro, abordo 
do navio americano Calphe, procedente 
-do Havre, Joaquim Le Breton,secretario 
perpetuo da classe das bellas-artes do 
Instituto real de Pariz, á frente de uma 
colonia artística franceza, mandada vir 
de França com o fim de implantar no 
Brazil 0 gosto pelas bellas-artes ; vêm 
na mesma expedição muitas fainilias 
francezas para residirem entre nós.

O sr. José Silvestre Ribeiro, na sua 
bella obra IlisioHa dos Estabelecimen
tos Scientificos, Litterarios e Artísticos 
de. Portugal, vol. 4* pag. 240. dá ache
gada d’esses artistas no dia 6 de abril.

Com Le Breton, cavalleiro da Legião 
dc Honra e secretario perpetuo da classe 
(las bellas-artes do Instituto de França, 
vieram—João Baptista Debret, pintor de 
historia c de ornatos; Nicolau Antonio 
Taunay, pintor, membro do Instituto: 
Augusto‘ T.uinaj’, esculptor ; Augusto 
Henrique Victorio Grandjean de Mon- 
tigny, architecto ; Simào Pradier, gra
vador ; Francisco Ovide, machinista ; 
João Baptista Level, empreiteiro de

Nicolau Mâglioriobras de ferraria
Enout, serralheiro ; Pilitç, surrador de 
peP.es e curtidorp Fabrc, também curti
dor ; Luiz José Roy e seu filho Hyppo- 
lito, carpinteiros de carros ; Francisco 

y/õnrepos, esculptor, ajudante dé 
^usto Taunay, e outros,

O Investigaãor Portugite;t em Ingla
terra dá também este facto como acon
tecido a 0 de abril.

Montigny falleceu a 2 de março de 1850 
[Vide essa data), victima da febre ama- 
rella que assolou nesse anno a cidade do 
Rio de Janeiro: jaz no claustro do con
vento de Santo Antonio, onde jazia já 
sua esposa.

1821— Os corpos de guoroição da cidade 
do Rio de Janeiro pronunciarn-se no sen- 
Odo da i-evolução de Poidugal de 1820, 
reunindo-se no largo do Rocio, hoje praça 
da Constituição, em atfi ude tal.que con
seguem que 0 rei D. João I jure a fu
tura constituição que as córt.es portu- 
guezas promulgassem.

1822— Decreto de D. Pedro I, referen
dado por José Bonifacio, convocando um 
conselho geral de procuradores das pro
víncias. que devia leunir-se na corte, 
para aconselhar ao príncipe regente em 
todos os negociüs de Estado. Deviam ser 
escolhidos por maioria de votos dos elei
tores de parochia. Esse conselho loi 
extinc.to por decreto de 20 de outubro 
de 1823.

Em S. Paulo foram eleitos a 20 de 
Junho, como procuradores geraes da pro
víncia, 0 tenente general Manuel Martins 
do Couto Reis e o desembai’gador Anto" 
nio Rodrigues de Oliveira.

1820 _  0 exercito argentino entra em 
S. Gabriel.
"  1835—E’ assassinado em um motim po
pular no Pai’á 0 tenente-coronel de mi
lícias Felix Antonio Clemente Malcher, 
que substituira na presidência d’aquella 
província a Bernardo Lobo de 8ouza, as
sassinado a 7 de janeiro (Vide essa data).

Envolvido nas facções que dilascera-
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vam 0 Pará, föra Malcher, que se achava 
preso na fortaleza da Barra, collocado 
na presidência, e no commando das ar
mas fóra posto um tro.ficante de seein^ 
gas, Francisco Pedro Vinagre , que 
adquiriu depois horrivel celebridade. La
vra-se por occasião da eleição de Malcher 
uma acta gerais assignada por duzentas 
e tantas pessoas das inãis gradas da ca- 
jutal, reconhecendo-o como presidente, 
independente do governo da Regência, 
até que o imperador fosse maior.

Não se passaram porém muitos dias 
quando o novo presidente se deshou ve com 
0 intitulado commandante das armas, 
dando essa desharmonia em resultado o 
assassinato do primeiro na presente data, 
ficando assim Vinagre em plena posse da 
auctoridade civil e militar do Pará, até 
á, chegada do marechal Manuel Jorge 
Rodrigues, posteriormente barão de Ta- 
quary, em julho do 'mesmo anno, para 
pacificar a província.

— Fallece o senador pela província de 
Minas Geräts Antonio Gonçalves Go- 
mide, medico, escolhido a 22 de janeiro 
de 1826, quando se organisou o senado. 
A 8 de maio tomara elle posse de sua ca- 
deira senatorial.

184j —Fallece o padre Francisco de 
Brito Guerra, senador pela província do 
Rio Grande do Norte, escolhido pelo re- 
renle Feijó a 10 de julho de 1837, e que 
no dia 12 do mesmo mez e anno entrara 
para o senado.

1846—Entrada solemne do imperador 
e imperatriz, com a sua comitiva, na 
cidade de S. Paulo, por baixo de arcos 
triumphaes, preparados com gi'ande 
pompa, diante da tropa em formatura e 
de ura extraordinário concurso de povo.

Uma lei da assembléa provincial d,e- 
clarou de festividade provincial este dia.

Percorridos os pontos principaes da 
província pelo imperador, embarcam 
öS. MM. em Santos, de volta para a 
cùi'te, a 14 de abril.

1850- Fallcce em Campos dos Goyta-

cazes 0 coronel coríimandante superior 
da guarda nacional d’aquelle districto, 
Gregorio Frar;cisco de Miranda, barão 
d’Abbadia.

2360—Descobre o sr. dr. Emmanuel 
Liais, então director do Observatório 
astronomico de Pernambuco, um cometa 
formado de duas pequenas nebulosidades 
muito próximas uma da outi’â  uma 
maior, tendo um ponto branco no centro» 
outra menor e inteiramente nebulosa.

E’ o primeiro astro que se descobre no 
Brazil.

Mais tarde, á 5 de julho, a commissão 
astronômica ehydrographica, em viagem 
da Bahia para o Rio de Janeiro, observa 
ao oeste, pouco depois do oceaso do sol, 
ura cometa brilhante na altura de 30" de 
declinação norte. O núcleo do astro tinha 
0 brilho de uma estrella de segunda 
grandeza e a sua cauda oceupava uma 
extensão de 15°.

187i_Inaugura-se a linha telegraphica 
da cidade da Victoria á Solidão, pro
víncia do Espirito Santo, na extensão 
de 72,743 kilometros.

1875—Fallece o senador pela província 
do Rio Grande do Sul, Antonio Rodri-, 
Sues Fernandes Braga, que tomára as
sento no senado a 1 de junho de 1870, 
tendo sido escolhido a 27 de abril do 
mesmo anno.

F E V E R  I RO—27

1777— O marechal de campo Antor.io 
Carlos Furtado de Mendonça, ouvindo 
os conselhos de generaes cobardes, que 
esmorecem ante a força numérica dos 
inimigos, adopta o plano de se transfe
rir para o continente, afim de poder 
communicar-se com o exercito estacio
nado no Rio Grande do Sul, e abandona 
a ilha de Santa Catharina, sem se ter 
disparado um tiro ! O general hespanhol 
D. Pedro Cevallos apodera-se immedia- 
mente de toda a ilha (Vide a 1° eî lxem. 
de 25).

ISÒl— Manifesto em que a Hespanha
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declara guerra a Portugal. Chega ao
Brazil em junho.

Para repellir algym accommettimento 
e por ordem de 4 de junho,o governador 
da capitania do PJo Grande do Sul, Se- 
ha&tião Xavier da Veiga Cabral da Ca
mara, recommenda a seus subordinados 
que se limitem á deíeza, no caso de ag- 
gressão da nação vizinha, e chama para 
a fronteira as forças disponíveis, para 
qualquer eventualidade.

Logo que os hespanhóes as avistaram, 
abandonam as guardas avançadas de 
S. Jose, de Santo Antonio, da Lagoa e de 
Santa Rosa e, reunindo-se em Serro 
Largo, desamparam todas as vertentes 
da Lagóa Mirim até ao rio Jaguarão.

Aceita a guerra de Portugal e chegada 
a ordem de ruptura, o governo mandou 
atacar o forte de Serro Largo por uma 
divisão de 8Ü0 homens e um pai-que de 
artilharia, ao mando do coronel Manuel 
Marques de Souza. O forte capitula a 
30 de outubro.

Sobre a fronteira do Rio Pardo mar
chava uma divisão hespanhola, comman- 
dada pelo coronel D. Ignacio Quintana, 
com vistas de passar o rio Santa Maria.

Patricio José Corrêa da Camara, 
acudindo áquelle ponto com forças infe
riores ás do inimigo, formou os esqua
drões com a cavallaria ao centro, de 
uma tal íórma, que ao longe pai'ecia um 
exercito formidável. Quintana approxi- 
mou-se do passo da Lagóa com seis es
quadrões e um troço de artilharia, e não 
podendo computar, nem o grosso das 
torças oppostas nem o mesmo dest ea
rn ento que embaraçava a passagem do 
passo, limitou-se a varias monobras e 
acampou ao fim da tarde no cerro fron
teiro. Ao raiar da manhã. Quintan» 
batia em retirada, deixando os cavallos 
cançados.

Abandonam também os hespanhóes as 
guardas de Batovy, Taquarembó e o 
forte de Santa Tecla, que os qossos ar
rasaram.

1814 — E’ nomeado o então major Fre- 
dericüjGuilherme Varnhagen director da 
fabricã de ferro de/^)anema, cargo de ^  
que tomou posse a 21 de fevereiro do 
anuo seguinte (V. a ephemeride de 21 
de fevereiro de 1810).

1825—0 immortal José Bonifacio de 
Andrada\e Silva, desterrado em Bordéos, 
publica naquella cidade as suas poesias 
sob 0 titulo de Foesias avulsas de Amé
rico Elysio, dando-lhes por epigraphe 
os seguintes versos, que foram reprodu
zidos na edição brazileira Laemmert 
de 1861:

< Se não mo é dado remontar seguro 
Ao alcâ.ar sublime da memória,
Ao menos não submerge o escjuocimonlo 

O meu nome de todo, e venturoso,
Pcl.as gentis Camenas bafejado,
Sobre as ondas do tempo irá boiando. »

1826—Chega inesperadamente ò impe
rador D. Pedro I á Bahia,’ onde se des
envolvia e ailastrava na população o odio 
contra os portuguezes. A visita imperial 
tinha por íito apaziguar o animo po
pular e acalmar a agitação publica da 
grande cidade e de toda a provinda; 
bastaram com efíéito a sua presença e 
seguranças pessoaes para o desejado flm.

Ao voltar no dia 1“ de abril para o 
Rio de Janeiro foi o imperador surpre- 
hendido pela noticia da morte de seu 
pae, oceorrida a 10 de março em Lisboa, 
e da sua acclamação como rei de Por
tugal, feita pela regencia daquelle 
reino.

Aceitando a herança paterna, abdicou 
immediatamente D. Pedro a Corôa por- 
tugueza em sua filha primogênita a prin- 
ceza D. Maria da Gloria, qiic apenas 
contava 7 annos de edade e que reinou 
depois sob o nome de D. Maria II.

1829—Decreto iníperial creando uma 
cominissão militar em Pernambuco, para 
julgar summariamente as*)>essoas com
plicadas na rebelllão que se havia ma
nifestado na provincia, e que fora sUíTo 
cada logo em coitieço.
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E* do toor segiiinte:
«Tendo mandado por decreto d’psta data 

suspender enti TJ(>,.nambuco as formali
dades, que garantam a liberdade indi
vidual. para obstar a rebellião que se 
acha desgraçadamente ateada n’aquella 
província. Hei por bem, tendo ouvido o 
Meu Conselho de Estado, Crearuma Com- 
missão Militar, em a qual serãp verbal e 
summariameute processados os cabeças 
e os que forem apanhados com arjnas 
na mão -, composta dos brigadeiros go
vernador das armas Antero José Ferreira 
de Brito, como Presidente, e na sua falta 
do oílicial de maior patente na-,primeira 
linha ; de très vogaes que elle nomear 
e de um relator, que será o ouvidor do 
crime.

« As auctoridades a quem o conheci
mento d’este pertencer o tenham assim 
entendido e o façam executar. Paço, em 
27 de fevereiro de 1829, oitavo da Inde
pendência e do Império.

« Com a rubrica deS, M. o Imperador. 
—Joaquim de Oliveira Alvares.y>

As providencias tomadas por essa com- 
missão militar produziram grande irri
tação entre os liberaes da provincia. Foi 
sob esses tristes auspícios que se abriu 
extraordinariamente a assembléa geral 
no dia 2 de abril. A 3 de setembro o im
perador encerra a sessão com o lâconis- 
mo que ella desafiara, não só pela sua 
esterilidade quanto ao.s públicos nego
cies, como pelos desgostos que os diver
sos incidentes nella oceorridos causaram 
ao imperador.

1868— Reconhecimento, assalto e to- 
madade Laurelles {Guerra do Paraguay) 
por uma força decavallaria commandada 
pelo general Victorino José Carneiro 
Monteiro, coadjuvado pela divisão da 
passagem de Humaytá. Essa operação é 
valentemente executada pelos tenentes- 
coronéis commandantes Vasco Antonio 
da Fontoura Chananecò e Antonio Ti- 
burcio Feireira de Souza.

E8»e forte, qu® é occupado pelos nos-

sos, era a ultima posição conservada pe
los paragua '̂os entre Humaytá e Jacaré.

1873—Fallece na cidade de Xictheroy 
0 erudito dr. Joaqpim Caetano da Silva, 
nascido a 2 de setembro de 1810 na po
voação da Guarda do Cerrito, freguezia 
do Espirito-Santo de Jaguarão, provincia 
*do Rio Grande do Sul.

P’ormara-se em medicina na Faculdade 
de Montpellier, em França, para onde 
fói a aos dezeseis annos de edade com
pletar os seus/estudos preparatórios, e 
onde fez a mais brilhante figura como 
estudante. De volta para o Brazil exer
ceu 0 professorado no collegio de Pedro II 
no Rio de Janeiro, leccioi ando gramma- 
tica portugueza, que sabia a fundo, rhe- 
torica e grego. Succedeu em 1839 ao 
bispo de Anemuria no cargo de reitor 
d’aquelle collegio. Em 1851 foi nomeado 
encarregado de ncgocios do Brazil na 
côrte dos Paizes Baixos.

Em Paris publicou elle no anno de 1861 
a sua importantíssima obra—L’ Oyapoc 
et VAmazone •. Question brésilienne et 
française,—em dois volumes, obra que 
por si SÓ seria sufficiente para decidir 
em nosso favor a secular questão dê li
mites do Império com a França, pelo 
lado das Guyanas, si muitas vezes o in- 
'•eresse não obscurecesse a razão c o di
reito nos mais illustrados governos do 
mundo, e a força não supplantasse mui
tas vezes a justiça. Quanto a nós, o dr, 
Joaquim Caetano pronunciou a ultima 
palavra nesta melindrosa controvérsia 
inte; nacional que assoberbara o talentò 
de um dos nossçis mais intelligentes ho
mens d'Est:ido.

K Como histórica, geographica e di
plomática, essa obra bastaria jjara a 
gloria do Dr. Silva; mas exalta-se ainda, 
n’ella o alto meiecimento do sabio bra“ 
zileiro„que a escreveu em franccz como 
se ufanaria de a ter cscripto o mais 
provccto litterato da França (Dr. J. M.' 
de Macedo, An'no biographico brazi- 
leiro). »
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Da sua obra Mechanismo da lingua 
firega. iia- qual erafama qne se mosti ava 
um hellenista profundo, nuncx mais 
houve noticia. o I

F E V E R E I R O — 28

1610— Pedro Teixeira, o intrépido ex
plorador do Anrazonas, toma posse do 
governo da capitania do Pai‘á como seu 
capitão mor, rendendo o senado da ca- 
mara, quegovernava interinamente. Con
tando com esse governo, que aturou 
apenas 17 dias, pois datava do dia 11, 
Pedro Teixeira é 'o 21° da ordem chro- 
nologica dos capitães e capitães mores 
do Pará, e exerceu o cargo até 26 de 
maio do anno Seguinte.

— São decapitados no Recife os capi- 
lães hollandezes RvcJce e Tolch, com
mandantes de navios que,tomaram parte 
ras batalhas navaes de Itaniaracá, Cabo 
Branco, Paraliyba e Rio Grande, e se 
haviam portado covardemente. O prin
cipe de Nassau manda-os submetter a 
conselho de guerra, que os condcmna á 
pena que soflírem na presente data. pas- 
sando-sc-lhcs aptes uma espada por cima 
da cabeça, depois de despojado.  ̂ das su is' 
divisas.

1611— Os hollandezes evacuam a ilha 
® fortaleza do Maranhão, 'que em 1611' 
(Vide outubro 30 e novembro 22) tinham 
tão fixcilmente occupado, graças á covar
dia de Bento jMvciel Parente, seu gover
nador. Tão glorioso succcsso é devido- 
ao valor do sargento-mór Antonio Tei
xeira de Mello. Osr. dr. .T. M. de Mace
do narra do seguinte modo este lacto 
nas suas Aopõcs ãç corographia do Brazil:

« Km 1611 0 capitão hcllandez Koen 
conquista (a 25 de novembro) e facilmente 
a illia do Maranhão, por ordem de Mau- 
ricio de Nassau e por escandalosa fra
queza e ccnnivencia do capitão-general 
Bento Maciel Parente, que nem se ani- 
ni; u a resistir! Esienden-se a conqui.-ta 
ao Ceará ; mas em agosto de 1612 Anto
nio Muniz Barreiros salvou a honra ma

ranhense, alçando o grito da restaura
ção á frente dè limitada cohorte de bra
vos; morrendo porém antes do fln. da 
guerra, herdou-lhe a gloria de herde o 
sargente-mdr Antonio Teixeira de Mello, 
que,comrnandando os patriotas, fulgurou 
expeilindo os hollandezes em fevereiro de 
1615.»

Quanto ao millesimoem que este fabto 
sa deu, cremos que se equivocou o illus
tre professor. Baste-nos para restabele
cer a verdadeira data o seguinte trecho 
da Historia Geral do Brasil, do visconde 
de Porto Seguro (1° edição), quando se 
refere o auctor ás recompensas tardias, 
insufíicientes ou negativas q,ue tiveram 
muitos dos a quem mais a patria deve 
de bons e leaes serviços; e, no caso ver
tente, >ao conquistador do Maranhão :

« Pelo mesmo tempo, e bem tarde em 
verdadp, foram attendidos os serviços 
(le Antonio Teixeira de Mello, na recupe-_ 
ração do Maranhão, effectuada em prin
cípios de 1641, A recompensa limitou-se 
á capitania do Pará. »

« Talvez, repete o douto historiacíor (na 
sua Historia das luetas com os hoUan- 
deses), talvez como tenue iirdemnisação 
de tanta injustiça, o rei, depois de res
taurado Pernambuco, vendo Antonio 
Teixeira de Díello reduzido á pobreza, 
llie fez mercê, por carta de 1 dezembro 
de 1651, da capitania do Pará» e aceres- 
centa em nota: «Portanto não havia {Tei
xeira de Mello) fallecido em 1646, como 
julga Berredo (n. 1129).»

Voltemos, porém, ao facto ctue a pre
sente data recorda.

Teixeira de Mello foi de victoria em 
victoria até conseguir que o hollandez, 
enfadado de tanto sotJ'rer, como se ex
prime Varnliagen, e de esperar por 
soccorros que lhe não chegavam, dis
pondo de escassos recursos de mantimen
tos e munições, se decidiu á effectuai' a 
retii'ada, aproveitando os poucos que 
aind i llie restavam.

A 28 de fevereiro de 1614 encravam os
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hollandezes a artilharia do forte que oc- 
cupavam e partem em dous chavecos 
velhos que estavam no porto, e vão des- 
mb.ircar no Ceará, e onde deixam uma 
diminuta guarnição ás ordens de Gideon 
Morrtz, seguindo por terra para o Rio- 
Grande. A guarnição deixada no Ceará 
foi toda, pouco tempo depois, victimada 
por uma invasão de barharos revoltados> 
que também arrasaram as obras feitas 
nas próximas salinas de Upanema.

Assim a restauração do Mxranlião para 
0 dominio portugucz foi obra exclusiva 
do pati'iotismo do povo maranhense, sem 
grande auxilio, pelo menos directo, da 
metrópole.

/ 1692—Assume Sebastião Pimentel o
; governo da capitania do Rio Grande do 

Norte, como seu capitão-mór. Succedia 
a Agostinho Cesar de Andrade, que, no
meado capitão-mór por seis mezes ou 
mais. emquanto lhe não viesse successor, 

/prolongou de 1688 a 1691 no governo.
Pimentel falleceu no cargo a 3 de ou

tubro de 1693, como consta do livro de 
veréança de 1 de novembro d’esse anno, 
ficando o governo da capitania á conta 
do senado j  da camara, a que succedeu 
Agostinho Cesar de Andrade. Rende-o 
Bernardo Vieira de Mello, em 1694, 
e que teve, por C. R. de 18 de novem
bro de 1697, prorogação do governo por 
uiais tres annos, em paga dos assigna- 
lados serviços que prestara, especialmente 
0 de ter conseguido chamar a uma paz 
geral os indigenas, cujas correrias muito 
haviam inquietado os governos preceden
tes, o que deu aberta a fundarem-.se 
muitos núcleos depovoação na capitania.

Sujeita até então á Bahia, a carta 
régia de 11 de janeiro de 1701 sujeitou-a 
ao gover-no de Pernambuco,

Ao governador precedente succedera 
Antonio de Carval.io e Almeida, cuj.i 
patente foi registrada a 15 de agosto de 
1701. A Almehla succede no cargo Sebas
tião Nunes Collares a 10 de dezembro 
de 1705. Seguindo o catalogo do v. de

Porto Seguro, não designámos o dia da 
sua posse em outra parte d’este nosso 
trabalho ( Addenda de dezembro, anno 
de 1705 ). A data positiva que aqui da
mos le-se no Catalofjo dos ca'pitàes- 
móres do Rio Grande do Xorte, publicado , 
na revista do I ist. Hist. t. XVII, n. 13.

1796 —Pepois de um gover;io de seis 
annos, dez mezes e oito dias, fallece o 
5° capitão general de Matto Grosso, João 
de Albuquerque de Mello Pereira e Ca- 
ceres, cj[ue nelle succcdêra a seu irmão 
Luiz de Albuquerque. Governa desde en- 
ã̂o a capitania uma junta constituída 

pelo ouvidor Antonio da Silva do Ama
ral, tenente-coronel do corpo de enge
nheiros Ricardo Franco de Almeida 
Serra e vereador mais velho Marcellino 
Ribeiro, junta cujo governo aturou oito 
mezes e seis dias, isto é, até 6 de no
vembro do mesmo anno.

1823—Fallece na villa de Caeté, em 
Minas Geraes, José de Sá Bittencourt e 
Accioli, nascido na mesma villa em 1752. 
Tinha o grau de bacharel em sciencias 
naturaes pela universidade de Coimbra.

Fallando dos progressos feitos pelo 
Brazil no governo de D. João VI e sob 
0 bencfico influxo do conde de Linhares, 
diz Varnhagen no tomo 2° da sua His
toria Geral (pag. 284 da 1"- edição ou 
1,014 da 2") :

.í No Brazil tratavam, entretanto, de 
immortalisar-se por valiosos serviços 
quatro illustres varões, nelle nascidos, 
que haviam cursado distinctamente em 
Coimbra os estudos philosophicos ou das 
sciencias naturaes e physicas.—Manuel 
d’Arruda da Camara, entranhando-se nas 
matas de Pernambuco, estudava e des_ 
crevia magistralmente mais de cem 
plantas uteis, e talvez disputa a Velloso 
a palma de nosso primeiro botânico.— 
José de Sá Bkttexcourt, percorrendo 
os bosques, agrestes e catandubas dos 
Sertões da Bahi i, escrevia acerca da 
plantação dos algodões, chegava até á 
Resaca e passava aos Montes Altos, no



termo do Urubu, a examinar e descrever 
as suas celebres nitreiras naturaes. — 
José Vieira Couto percorria ao mesmo 
tempo, como mineralogista, os mais 
jOnginquos sertões de Minas, deixan
do-nos ' trabalhos preciosíssimos, dos 
quaes alguns correm impressos.— Bal
thazar da Silva Lisboa, que de juiz de 
fó: a no Rio, passara a ouvidor nos Ilhéòs, 
3ust:im?nte quando o governo empre- 
hendia, para bem da marinha, coutar e 
systhematisar as matas do littoral bra- 
zilico, dedicou-se a alguns estudos flores- 
taes e deixou-nos a tal respeito impor
tantes escriptos, além de outros de que 
adiante daremos noticia. » ^

Envolvido na famosa inconfidência de 
]\,.'inas, Accioli foi absolvido da imputa
ção, e depois empregado pelo governo 
em explorações mineralógicas.

1830 — Assassinato do visconde de Ca- 
mamú, presidente e commandante das 
armas da provinda da Bahia (Vide as 
Memórias Históricas de Ignacio Accioli, 
vol. IV, pag. 114).

1843—Observa-se no Rio de Janeiro, 
em pleno dia, a alguns graus a le'ste do 
sol, a olho nú, um bello cometa, que 
ainda foi visto na noite de 5 de março 
com um brilho e dimensões verdadeira
mente extraordinários. Continuou depois 
a ser visto por todo o mez nas noites 
claras.

Na Minerva Brasiliense vem calcu
lada a sua orbita.

Referindo-se a esse phenomeno meteo- 
rologico, diz 0 general Abrevi eLima:

« . . .  porém não foi mais visto de dia, 
até que no dia 5 de março, em que sa- 
hiu a divisão naval, que foi buscar a 
futura imperatriz do Brazil, tornou a 
appareccr logo á noite com sua mages 
tosa cauda, apresentando uma columna 
juminosa de 42 gráus, quasi metade do 
quadrante. Esta cauda dirigia-se de O. 
SO. a B. NE., e apresentava na sua par 
te superior uma curva mui sensi vel, cuj

convexidade se voltava para o Nordeste 
Foi visivel por mais de um rcez.»

1845—Terminação da guerra civil do 
Rio Grande do Sul, capitaneada pelo ge
neral dissidente David Canavarro, e que 
durava havia mais de 9 annos.

Era presidente d’aqueila provincia e 
commandante das armas o barão, ul- 
teriorraente- duque de Caxias ( Vide 
Março 1).

Depõem os sediciosos as armas, pe
dindo 0 esquecimento do passado e pro
testando viver em paz á sombra das in
stituições monarchicas.

Antes d’este dia reunira Canavarro 
em torno de si, no sitio denominado 
Ponche Verde, todos os oíficiaese o resto 
do exercito rebelde e declara-lhes que 
está resãlvido a aceitar a amnistia e vol
ver á pa/. Assentem os oííiciaes nesta 
resolução do chefe e eíl'ectua-se a submis
são das forças revoltosas. David Cana
varro dirige-lhes no mesmo dia uma pro
clamação adequada e o barão de Caxias 
outra no di i seguinte, 1° de março [Vide 
esta data).

O decreto de amnistia é datado de 18 
de dezembro de 1844.

Havia dois annosque o chefe dasíorça^ 
imperiaes encetara em S. Lourenço a 
campanha contra as dos rebeldes. Caxias 
fora nomeado presidente e commandante 
das armas da provincia por carta impe 
rial de 28 de setembro de 1842 e toinár^ 
posse d’esses cargos a 9 de novembro.

1854—E’ pela primeira vez substituido 
na corte o velho entrudo dos tempos co- 
.oniaes, por carros e cavalgatas de mas- 
(.arasj pomposa e brilhantemente, traja
dos, como o exigia a civilisação do 
século.

1377_0 sr. conselheiro João Alfredo 
Corrêa de Oliveira, eleito senador, como 
representante da provincia de Pernam
buco, por carta imperial de 4 de janeiro, 
toma assento no senado.
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1536 — Foral passado a Pedro Góes da 
donataria da Paiahyba, de que llie flzeru 
doação D. João III a 28 de jai.eiio d’csse 
anno.

1 3 9 6 -Data dada por alg•uü̂ * escrip- 
^ores para o fallecimento do gover
nador de IMatto Grasso João de Albu
querque de Mello Pereira e Caccres 
(Vide 28, de íevereiro d’esse anno).

1865—Quando os paraguayos, inva
dindo IMatto Grosso, tomado o forte de 
Coimbra, e continuando na sua correria 
pela província, cliegaram a Albuquerque, 
acharam neste }>onto apenas 1-8 homens, 
commandados pelo tenente Antonio João 
Ribeiro. Intimado para render-se, recusa 
Antonio João fazel-o e responde ao ini
migo que dispunha de forças suílicientes 
para defender-se : succumbe o bravo 
'gloriosamente com quasi todos os seus 
valentes com: anheiros. Quando, algum 
tempo depois, o sr. dr. Couto de Má^a- 
Ihães comprou j ara o Estado á Compa
nhia Fluvial de Matto Grosso o vapor 
Conselheiro Pdranhos, deu-lhe o nome 
de Ântonio João, em honra d’este liei’oe.

No mesmo dia 29 a cavallaria inimiga, 
que marcha sobre fs’ ioac, saqueando tudo 
e tudo devastando na sua passagem, 
persegue cento e tantos dos nossos, que 
commandados pelo coronel Dias da Silva, 
resistem a forças muito superiores e 
fazem uma bella retirada. .

A 28 tinham-se os paraguayos apode
rado de Dourados.

1880—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Belmonte a Porto-Seguro, na província 
da Bahia.

1867—Em dias d’este mez e anno inau
gura-se a linha telegraphica de S. Fran
cisco a Itajahy, provincia de Santa Ca 
tharina, ramal, com a extensão de 39,400 
kilometros.

<— Inaugura-se em dias d’este mez e

do mesmo anno de 1867 a de Paranaguá 
a IMorretes, provincia do P.iraná, com 
37,200 kilometros de extensão.

1868— Neste mez e anno (não temos co
nhecimento do dia', inaugura-se a linha 
telegraphica da Conceição do Arroio a 
Porto-Alegre, no Rio Grande do Sul, na 
ex/ensão de 120.000 kilometros.

1869— Inaugura-se nas mesmas condi
ções de data a linha de S. Vicente j/̂ o 
Rio Bonito, na provincia do Rio de .la- 
neii 0, com 40,205 kilometros de extensão.

M A R Ç O — 1

l.'Tll—Pedro Martins Namorado toma 
posse do cargo de juiz pedaneo da po
voação de Santos. Mais tarde, em 1567, 
foi 0 mesmo Namorado o primeiro uiz 
pedaneo da cidade do Pv,io de Janeiro, 
recentemente fundada.

1555—Por bulia d’esta data, do papa 
Julio in . Super specu'a militantis Ec- 
clesiae, passada a instancias d’ol-rei 
D.João III, é creado o primeiro bispado 
no Brazil, tendo por séde a cidade da 
Bahia. E’ para se notar a singularidade 
de ter sido eleito o respectivo bispo 4 
annos antes e confirmado no seguinte, 
em 1551, quando so na data de hoje é 
expedida «. bulla de creação do bispado.

Assim, 0 arcebispado da Bahia foi em 
começo um bispado, exercendo o bispo 
a sua auctoridade sobre todo o Brazil e 
ilhas adjacentes, ate'so instituírem outras 
se'des episcopaes. Por ser o da Bahia o 
primeiro que se creou, teve o titulo 
de PRIMAZ do Brazil. Cento e vinte e um 
annos, o to mezes e quinze dias depois, 
isto é, em 16 de novembro de 1676, é que 
foi a sédebahiana elevada á categoria de 
arcebispado, por bulia do papa Innoceni 
cio XI d’essa data, reinando em Portuget- 
D. Pedro 11. Tinha tido os dez bispos 
seguintes:

D. Pedro Fernandes Sardinha, D. Pedro 
Leitão, D Antonio Barreiros, D. Con
stantino Barradas, D. Marcos I’eixeira, 
D. frei Miguel Pereira, D. Pedro da Silva
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e Sampaio, D. Alvaro Soares de Castro, 
D. Estevão dos Santos. D. frei Constan
tino de Sampaio. De todos ellessc tratará 
resumidamente nestas paginas, nas re
spectivas datas.

1627—Apresenta-se de novo o almi
rante hollandez Piet Hein nas aguas da 
Bahia de Todos os Santos com unSa es
quadra de 14 vasos, dos quaes oito 
grandes, com o intento de se apoderar da 
cidade.

Logo que em terra se soube que elle 
andava na ' costa, tomaram-se medidas 
de prevenção, que todavia não podiam 
competir com a grandeza da sua auda- 
cia._ Assim, entre outras, collocaram-se 
os vinte e seis navios que estavam no 
porto, dos quaes quatro armados em 
guerra, a abrigo das novas baterias, 
guarnecidas de mais de 40 canhões (Vide 
a ephcmeride de 2\

]679_Installa-se solemnemente a villa 
maritima de Guarapary, na capitania do 
Espirito Santo, elevada a ess i categoria 
por provisão de Francisco Gil de Araujo, 
donatário da referida capitania, passada 
a 1 de janeiro. Guarapary era antes uma 
aldeia de indios, fundada pelo famoso 
missionário jesuita José de Anchieta no 
decurso do anno de 1,587.

Milliet de Saint-Adolphe diz no seu 
Diccionario geo{jrai')hico que essa ceri
mônia se eíléctuára em i de março de 
1689, 0 que nos não parece exncto, por
que Francisco Gil de Araujo fallecera em 
1685, a 24 de dezembro [Vide essa data).

1828—Dos dóis cursos juridicos creados 
no Brazil pela carta de léi de 11 do agosto 
de 1827, por influencia de José Feliciano 
Fernandes Pinlieiro, ulteriormente vis- 
conde de S. Leopoldo, que então geria a 
pasta dos negocios do - Império, o de 
S. Paulo 6 solemnemente aberto e instai- 
lado na presente data, em presença do a 
esse tempo presidente da provincia con
selheiro Thomaz Xavier Garcia de Al
meida, do bispo diocesano D. Manuel 
Joaquim Gonçalves dp Andrade, de mui-

tos funccionarios civis, ecclesiasticos e 
militares e grande concurso de povo.

O de Olinda (hoje estabelecido no Re
cife) íoi aberto a 15 de maio d’esse mesmo 
anno.

1845—Pacificação da provincia do Rjo 
Grande do Sul. O general barão de Ca
xias. commandante chefe do exercito 
imperial, proclamou-a ofíicialmente no 
fiuartel do seu commando no campo de 
Alexandre Simões, á margem direita de' 
ganta,Maria, em nome do actual impe
rador, com amnistia completa para os 
implicados na revolução (Vide feve
reiro 28).

1865—Assume o general Osorio o com
mando do exercito brazileiro em opera
ções contra o governo do Paraguay, e 
procura ckercitar, nos seus acampa
mentos de S. Francisco e Dayman, as 
lèvas de voluntaiãos que iam successi- 
^amente chegando e coin os quaes poude 
gm breve apresentar um bello exercito 
de 20 000 homens aptos para enfrentar 
com vantagem o inimigo. ,

1870—Terminação da guerra do Para
guay pela morte do dictador Francisco 
Solano Lopez-ás margens do a q u i d a b a n . 

Ogeneral José Antonio Corrôada Camara, 
jOgo depois visconde de Pelotas, liga o 
gcu nome a este memorável aconteci
mento, epilOgo da longa epopeia escripta 
com 0 sangue de tantos bravos que 
souberam cumprir o seu dever, glorifi
cando a patria.

Esta ler.tx e rude campanha, que se 
prolongou por mais de cinco annos e na 
qual tivemos que combater inimigos em
brutecidos por diuturna servidão, mas 
em quem o fanatismo religioso dujilicava 
a natural valentia, pôz em relevo scenas 
de inexcedivel heroismo, que muito luà- 
tre deram ao nome brazileiro.

Dando conta das derradeiras oceor- 
rencias que terminaram por este gran
dioso successo e de mais perto se segui
ram, diz 0 general Gamara :

« O coronel 8ilva Tavares não lhe dei-
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xou mais tempo para respirar. Carre
gando sobre elle. dizimando seus defen
sores, mutilando seu piquete de oíficiaes, 
ceifando com o gladio da victoria aquel- 
Ias vidas, que como anjos do mal se op- 
punham á paz e á regeneração de um 
povo, levou-o dc envolta no pó e no 
fumo, de encontro ao matto que mar
geia 0 Aquidabanigui.

A tão encarniçada perseguição não 
pôde 0 tyranno fazer face.

Abandonando-se áfuga, lançou-se para 
o interior do matto, onde de perto o se
guiram um punhado de bravos que lhe 
juraram exterminio , e até que ferido, 
desanimado, exhausto, apeando-se do 
seu óavallo, dirigiu-se para aquelle ar- 
roio que tentou transpor, cahindo dc 
joelhos na barranca opposta.

Foi n’csta posição que, tendo-me apeiado 
e seguido cm seU encalço, o encontrei. 
Intimei-lhe que se rendesse e entregasse 
a espada, que o general que comman- 
davaaquellasforças lhe garantia os res
tos ^e vida.

Respondeu-me atirando um golpe'de 
espada.

Ordenei então a um soldado que o 
desarmasse, acío que foi executado no 
tempo em queexhalava elle o ultimo sus
piro, livrando a terra de um monstro, 
0 Paraguay de seu tyranno e o Brazil do 
flagello da guerra.

A perda do inimigo foi completa; as 
picadas onde se deram os primeiros en
contros, os passos dos rios, o capipo de 
combate, o espaço que percorreram na 
^uga, 0 mato c arroio a que se lançaram, 
ficaram juncados de cadaveres.

O numero de prisioneiros feitos sobe 
a 244, entre os quaes acham-se os gene- 
^aes Resquin e Delgado, quatro coronéis, 
oito tenentes-coroneis, dez majores, tres 
medicos, oito padres e um escrivão.

Mm. Linch e quatro filhos entraram 
no numero dos prisioneiros, e são tro- 
])heus preciosos d’este triumpho.

An lado do carro em que ella pre

tendia fugir foi dispersa a escolta C[ue a 
guardava e morto o coronel Lopez, filho 
do ex-dictador, que não quiz render-se.

Cahiram em nosso poder 1̂6 boccas 
de fogo e. estandartes, muito armamento 
e munições que mandei inutilisar.

Ficaram m.ortos no campo de com
bate 0 general Ròas e vice-presidente 
Sanches, o ministro Caminos, o coronel 
Del-Valle c muitos officiaes superiores e 
Subalternos.

A mãi e irmãs do tyranno, que se 
achavam presas, cuja sentença de morte 
Ihçs havia sido. intimada, foram postas 
em liberdade.»

Custa a crer na crueldade que esj;e ul
timo trecho revelia ; mas não podemos 
recusar 0 testemunho insuspeito, deonde 
essa noticia nos vem com a uniformidade 
da verdade !

Da JHstoHa da guerra  ̂ do Paraguay 
do capitão Theodoro Fix, reproduzimos 
0 final de um artigo que o Monitor Uni
versal, de 3 de março de 1870, consagra 
ámortedo dictador:

» Reconheceu-se a identidade do cada
ver, que foi transportado em uma padiola 
improvisada para o logar occupado pelo 
acampamento paragu-ayo. Abriu-se uma 
cova, e alli foi elle enterrado, pondo-se 
depois sobre a sepultura uma grande 
cruz de madeira.

a Segundo refere um jornai, a mãi de 
Lopez, ao avistar o cadaver do filho, 
lançou-se sobre elle debulhada em lagri
mas : então uma das irmãs do dictador, 
D. Raphaela, bradou-lhe indignada: 
a Senhora, não chore um homem que não 
foi filho, ném irmão I »

K A Sra. Lynch, que fugil em um 
carro, escoltada por-seu filho mais velho, 
Sancho, foi aprisionada pelo official bra- 
zileiro Cypriano. Não queçendo render-se 
e tendo ferido o official, o filho morreu, 
como 0 pai, traspassado pela lança de 
um soldado.

a A Sra. Lynch foi levada á presença 
do general brazüeiro. Recommendou este
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que não se fizesse o rnenor insulto á ce
lebre aventureira, que todos vimos aqui 
em Pariz e que se conservou tão triste- 
mente flel aoamoreacs crimes de Lopez; 
prohibiu que lhe tomassem as numerosas 
e valiosas joias, que ella trazia comsigo, 
e confiou a sua protecção a uma guarda 
brazi leira.

a Assim acabou miseravelmente esse 
dictador, que tratava, ba cinco annos, de 
potência a potência com a Europa e 
ameaçava a America do Sul com a sua 
ambição e os seus exercitos. »

1S79—Sente-se na cidadede Cuyabá um 
pequeno terremoto, que fez cahirem pa
redes e muros de algumas casas da rua 
da Boa Morte.

MARÇO— 2

o famoso go-1572—Fallece na Bahia 
vernador geral do Brazil Men de Sá, que 
governára a capitania e o estado por 
espaço de quasi 14 annos, desde maio 
de 1Õ5S até fallecer. José do Mirales as- 
signa a presente data para esse aconte
cimento.

Men de Sá foi enteri'ado no cruzeiro 
da egreja do collegio de Jesus, onde 
ainda se vè (?) a sua campa com a com
petente inscripção.

Velho 0 cançado de servir, e de ser 
mal atlendido do, corte,, pelo pouco fun
damento queda terra se fazia, e da longa 
ausência da sua farnilia, ha muito que 
instava para quo lhe dessem successor. 
Já em 1560 diziaeUe : «Peço a Vossa Al
teza que, em paga de meus serviços, me 
mande ir para o Reino, e mando vir ou
tro governador; porque afianço a Vossa 
Alteza que não sou para esta terra. Eu 
nella gasto muito mais do que tenho de 
ordenado : o que me pagam é em mer
cadorias, que me não servem. Eu fui 
sempre ter guerra e trabalhgs onde hei 
de dar de comer acs horrens que vão 
pelejar e morrer, sem soldo, nem m în- 
timentos, porque o não ha para lh’o dar. 
—Sou velho, tenho filhos que andam

desagasalhados : uma filha que estava 
no mosteiro de Santa Catharina de Evqra, 
mandou frei Luiz de Granada que se 
sahisse. Não sei quanto serviço de 
Deus nem de Vossa Alteza foi deitar 
uma moça de um mosteiro na rua, sendo 
filha de quem o anda servindo no Bra
zil. »

Só cm 1573 se lhe concedia o suspirado 
regresso á pajria, mas o grande servidor 
descansava já da rude batalhada vida.

1627—Parte da esquadra hol'andeza 
que no dia 1, como ficou então dito, 
apparecêra nas costas da Bahia, entra 
pouco depois do meio-dia ,no porto ; o 
resto ficára atraz, em conveniente po
sição para secundar o ataque. Collo- 
cara-se de tal modo que de terra não 
lhe podiam fazer fogo sem offender os 
seus proprios navios. Conservando-se 
assim Piet Ileyn entre os dois principaes 
vasos da noss i frota, consegue metter a 
pique a sota capitanea e inspirar tal 
terror, que todos os navios portuguezes 
se lhe rendem, á excepção de tres me
nores que conseguiram escapar. Ficou 
a almiranta hollandeza de tal modo mal
tratada que se afundou até dar em seceo, 
sendo incendiada então por ordem de 
Piet rieyn, que se deu por bem compen
sado da perda com a victoria alcançada 
e com os demais navios nossos carre
gados de assucar. Segundo Jaboatão, 
dezeseis d’elles tinham em si tres mil 
caixas. Essa victoria foi conseguida, em 
menos de tres horas e custou aos jiml- 
landezes de quarenta a cincoenfa homens 
mortos, sem contar a tripolação de um 
que voára por explosão. O almirante 
recebeu duas feridas nesse combatô 
(Vide a ephemeride de 3).

1630 — Capitula o forte de S. Jorge, 
que guardava pelo isthrao a entrada da 
povoação do Recife, rendendo-se aos hol- 
landezes, depois de resistir a um assedio 
e tenaz bombardeio de 4 dias e já redu
zido a um montão de ruiuas ; comman- 
dava-o o bravo capitão Antonio de Lima»
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tende apenas comsigo 37 homens. Neste 
mesmo dia se lavrou da capitulação um 
tei-mo ou assento, assignado pelo almi
rante Loneq e o commandante 'Weer- 

/(lenburgh j elos hollandezes, e pela nossa 
parte por Manuel Pacheco de Aguiar, 
commandante do forte do Mar, que tam
bém se rendera, Antonio de Lima e Pedro 
/Barbosa.

Com essa occupação'ílcou o hollandez 
senhor do Recife e do Porto, que logo 
tratou de desempedir dos navios sub
mergidos que 0 obMruiam.

Em 1808 íoi esse forte reconstruído 
pelo capitão general C mtano Pinto de 

, Miranda Montenegro, governador de Per
nambuco. Hoje está de novo desarmado 
e em ruinns, não tanto pela acção do 
tempo, mas pela mão do homem (Vide 
fevereiro 28).

1759 — Manuel Bernardo de Mello e 
Castro, capitão general do Maranhão, 
assume o governo d’aquelle estado e 
exerce o cargo até 16 de julho de 1761 
{Vide essa data). '

1809—OÍIicio do governador do Rio 
Grande do Sul Paulo José da t-ilva Gama 
ao ministro conde de Aguiar (foi depois 
marquez), informando-o de haver encar
regado a um ollicial miliciano de pro
ceder ao reconhecimento das minas de 
ouro e outros metaes preciosos, que se 
dizia existirem com abundancia na capi
tania.

1811—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, onde havia nascido a 21 de novem
bro de 1762, 0 padre Antonio Pereira de 
Souza Caldas, traduetor dos psalmos de 
David, auctor de poesias sacras e profa
nas de incontestável mérito, que foram 
publicadas posthumas em Lisboa em 1820 
e 1821. Essas ,suas composições o collo- 
cam no numero dos nossos melhores 
poetas lyricos a contar do meiado do 
século passadoi; Caldas  ̂foi, além disso, 
òuvido no púlpito no seu tempo com 
admiração e applauso. Era bacharel em 
direito pela Universidade de Coimbra e

recebera depois ordens sacras em Roma. 
Recusou 0 bispado do Rio de Janeiro e 
a pingue abbadia de Lobrigos, da apre
sentação do duque de Lafões, seu intimo 
amigo.

Para darmos uma idea- approximada 
,da sua grande caridade transcrevemos 
da sua biographia, publicada pelo sr. dr_ 
Joaquim Manuel de Macedo no Anno 
Biograpliico, o trecho seguinte ;

a Pouco ou nada dispenüia comsigo: 
morava em companhia de sua mai, que 
era de fortuna abastada : cuidava-lhe da 
roupa uma velha antiga escrava, que 
tinha sido sua ama secea; a,excellente 
mãi, conhecendo que por seu desinteresse
c aifuro de sentimento religioso, o filho 
nunca se achava endinheii'ado. mandava 
pela velha criada, pôr-lhe no bolso uma 
moeda de prata de tres patacas antes 
que elle sahisse para dizer missa; no
tando, porém, que o padre voltava sem
pre sem a moeda, um dia, simulando 
esquecimento, deixou-o sahir sem aquelle 
recurso.

« O padre não deu pela falta; foi para 
a igreja, e acabada a missa, procurpu 
debalde a moeda, e perturbou-se vendo 
á por.ta da sacristia os pobres que o es
peravam : então curvou-se, tirou dos 
sapat;os as fivellas de Ouro, e entre
gando-as aos pobres, disse-lhes : -V e n - 
dam-n’as e repartam entre si o,pro- 
dueto.

a Este facto é positivo, e prova até 
que ponto levava o sabio padre a virtude 
da caridade. »

O conego Januario, referindo no tomo II 
da Revista Instituto este facto por 
outro modo, em nada lhe diminueo valor 
historico e confirma plenamente o con
ceito de humanitário de que gosou o 
padre Caldas.'^

Foi sepultado na casa do capitulo do 
convento do Rio de Janeiro.

Quanto ao destino final que 'tiveram 
os seus ossos, procurados debalde pelo 
sr. Joaquim Norberto, recorra-se ao
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Jornal do Coni',nercio do 1 de ou
tubro de 1859.

1839—Fallece o marechal de campo 
R ivmundo José da Cunha ]\Iattos. vogal 
do supremo conselho militar, socio cor-' 
respondente do Instituto de França, da 
Sociedade Real Bourbonica e da Academia 
Real das Scioncias de Napoles, secretario 
perpetuo da , Sociedade Auxiliadora da 
Industria Nacional, e que fora deputado 
em duas legislaturas á assembléa geral 
do Império, e um dos socios fundadores 
do I n s t i t u t o  H i s t o k i c o  do  B r a z i l , a 
cuja fund^ão apenas sobreviveu tres 
mezes ! ^

Nascera na cidade de Faro, nq reiqo do 
Algarve, a 2 de novembro de 1776 : alli 
fez os seus pidmeiros estudos, e assentou 
praça voluntariamente, aos l i  annos de 
edade, na companhia de artifices do re
gimento de artilharia do reino. Entrou 
como cabo de esquadra na famosa cam
panha do Roussillon,onde'se distinguiu, 
merecendo que o, seu nome fosse citado 
em ordem do dia.

Para os mais factos importantes da 
sua vida, que recommendam o seu nome 
á veneração dos brazileiros como o de um 
militar brioso, instruído e activissimo, 
severo cumpridor dos seus deveres e ao 
mesmo tempo um escriptor erudito e 
honrado cidadão, recorra-.se ao volume 
1° da revista trim, do In s t i t u t o  I I lsto - 
Rico, onde vera a sua biographia, de 
cujos dados pri cipaes aqui nos apro
veitámos.

ISII—Acaba victima de um assas.sino, 
icnjo nome jamais se descobriu, o briga
deiro reformado José Eloj* Pessoa, nas
cido na Bahia á 27 de julho de 1792.

Formara-se em Coimbra no curso de 
mathematica e recebera o grau de ba
charel em philosophia naquella universi
dade. regressando á terra natal em 1821/ 
já no posto de major. -

Tomára activa parte no movimento 
effectuado na Bahia em novembro d’a- 
quelle anno para depor a junta proviso-

ria do governo, installada a 10 de feve
reiro, mas foi preso e remettido com 
outros para Lisboa.

Voltando, logo que se viu solto, emi
grou para o reConcavo da. Bahia, onde 
cooperou para a organisação das forças 
que se destinavam a repellir as do gene
ral Madeira, que occiipavam a capital; 
forças que, engrossando, formaram o 
exercito pacificador commandado por L > 
batut, por quem foi José Eloy encarre
gado de cora missões importantes, entre 
as quaes a do governo civil e militar de 
Sergipe, de onde foi ainda, em 1837, pre
sidente ao tempo da crise revolucionaria 
manifestada esse anno na Bahia : pelo 
desempenho d’essa ultima incumbência 
foi elogiado pela assembléa provincial e 
recebeu do governo a graduação de bri
gadeiro.

Em dezembro de 1825 partira para a 
campanha do Sul. Desembaraçado da 
missão ĉ ue o lovára a primeira vez a 
Sergipe e desoccupada a Bahia da divisão 
portugueza do general Madeira, José Eloy 
fòra mandado em commissão pelo fun
dador do Império a Campos dos Goy- 
tacazes.

São obras delineadas e dirigidas por 
elle a rua NovadoCommercio e a grande 
muralhade appoio da parte da montanha 
que férma.a ladeira da Conceição, na ci
dade da Bahia,

Comquanto possuísse bastante illus- 
tração. nada deixou escripto.

1868—Na madrugada d’este dia um pu- 
nliado de bravos marinheiros, guiados 
por alguns jovens e valorosos oíliciaes 
da armada-brazileira em operações con
tra 0 dictador do Paraguay, repelle a 
aborda^m dirigida aos nossos encou- 
raçadoÆfma ifarros e Caãmf, fundeados
abaixo de Humaytá, por mais de 1,500 
paraguayos/ A principio entregues a 
seus proprios recursos, desenvolvein ar- 
rojos de coragem que sé a consciência 
do dever sabe inspirar. A guarnição'do 
Salvado e a do Ilerml auxiliam depoi«
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eilicazmente aos seus valentes compa
nheiros (l’armas, conquistando todavia o 
Silvado, sob o commando do bravo Je- 
ronymo Gonçalves, o logar de honra no 
episodio bellico que c o m  memoramos 
hoje.

Morrem nesta brilhante acção, al(im de 
alguns marinheiros, o capitão de mar e 
guerra Costa, commandante da divisão, 
e o 1° tenente João Wandenkolk, da 
guarnição do Silvado, escrevendo com o 
seu sangue todos elles mais uma pagina 
de gloria nos nossos fastos militares.

MARÇO— 3

1600—E’ nomeado Francisco de Souza 
^  Pereira para servir o cargo de gover- 
'^ n ador da capitania^Tdepois que o tivesse 

exercido ])or 9 annos Feliciano Coelho 
de Carvalho, nomeado a 2 de abril 
de 1592.

1623—Bernardo da Motta é nomeado 
capitão do Rio Grande do Norte.

1627—Depois da victoria alcançada na 
vespera, o almirante hollandez Piet Heyn 
passa revista ás prezas que fizera e acha 
como despojos cerca de très mil caixas 
de assucar, muito fumo c muito algodão 
e couros, com que carregou quatro dos 
maiores navios, que despachou para a 

. Ilollanda, queimando os que julgou
menos aproveitáveis e reforçando com 

I outros quatro a sua esquadra. Demora-se
no reconcavo vinte e quatro dias, du
rante os quacs ainda capturou diversos 
navios negreiros, que, ignorando a sua 

' presença naquelle porto, o tinham de
mandado. No fim d’esse tempo segue 
para o sul atd avistar Cabo Frio e, ha
vendo feito aguad i em um porto visinho 
(Espirito Santo), entrou de novo na Bahia 
(Vide dia 10 de junho).

1630 — Os hollandezes da cidade de 
Olinda celebram com fi stus religiosas e 
divertimentos a vicíoria que tinham 
alcançado contra os nossos na vespera, 
conseguindo que lhes entregássemos as 
fortalezas de S. Jorge e do Mar ou de

IP"

S. Francisco; a primeira não era mais 
que um montão de ruinas.

Reconhecendo os nossos que, cercados 
como estavam de todos os lados pelo 
inimigo, seria inútil toda a resistência, 
e que mais convinha então salvar as 
vidas para empregal-as depois em melhor 
oceasião e com mais jjroveito, cessaram 
0 fogo e arvoraram bandeira parla
mentar no dia 2 de março. Festejaram 
pois os hollandezes esse triumpho no 
dia 3 e nesse mesmo dia entrou a sua 
armada triumphanto no Recife, apode- 
rando-se o tenente-coronel Steyn Cal- 
lenfeís. da ilha de Antonio Vaz ou de 
fĉ anto Antonio, hoj'e freguezias de Santo 
Antonio e de S. José.

Aproveitamos o ensejo para rectiflear 
uma asserção menos exacta que vem na 
lllustração Brazileira de 15 de feve
reiro de 1877 ácerca dos que construiram 
um d’esses fortes, foiie do Mar, da 
Lagem, do Picão ou de S. Francisco, 
denominações por que foi em diversos 
tempos conhecido. Diz-se naquella re
vista que fóra elle construído pelos hol
landezes; vai nisso equivoco; estes o 
destruiram na data que commémorâmes. 
O forte do Mar ou do Picão foi con
struído em principies do XVII século, no 
governo do terceiro donatario da capi
tania de Pernambuco Jorge de Albu
querque Coelho. Fora delineado pelo 
engenheiro do Estado do Brazil Fran
cisco (le Faria ou de Frias (por ambos 
os modos temos visto escripto o seu 
nome), que com grande louvor o acabou 
(Vide a eplicmcvide de agosto 23 de 1614).

Também levantara elle no Maranhão 
uma fortaleza na villa velha do Icatú, 
que foi denominada forte de Santa Maria, 
e se assemelhava ao de Pernambuco. •

Ministra-nos os dados para esta recti- 
ficação H publicada pelo sr. F. Augusto 
P. da Costa a tal respeito a 2 de março 
de 1877 no Rcc.fe, em nome do Instituto 
Archeologico e Geographico Pernam
bucano.
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1G61 - 0  povo 0 oiliciaes da camara de 
S. Paulo accordam em coavidar Salvador 
Correa ,de Sá e Benevides, governador 
geral da repartição do sul, a vir a 
S. Paulo, reconhecendo publicamente os 
seus grandes serviços e zelo pelo bem pu
blico e dando -̂lhe satisfação pela oíTensa 
que lhe haviam feito no anno anterior.

1712—Carta*-re'gia á camara da cidade 
de S. Paulo, mandando-lhe que faça re- 
stituiraos indios rddeiados as terras que 
se lhes tiverem usurpado, fazendo-as 
despejar dos intrusos.

1718—0 governador de Minas e S. Paulo, 
conde de Assumar,estabelece, de accordo 
cora os moradores da villa do Ribeirão 
do Carmo, a ídrma de pagamento do 
quinio do ouro á fazenda real. Já em 13 
de março de Yi\0 (Vide essa data) D. livaz 
Balthazar da Silveira ajustára com os 
moradores da mesma villa num accordo 
a esse respeito (Vide uma e outra data 

Apontamentos de Azevedo Marques).
1817—Prisão de vários europeus,por se 

haverem conjurado contra a causa da 
liberdade pernambucana, por lhes terem 
qfferecido 32:000g pela fortaleza daS'Cinco 
Pontas e liberdade dos oíüciaes nella 
prisioneiros. Volta fugitiva do coronel 
Luiz Francisco de Paula e partidã de 
Manuel Corrêa de Araujo, levando por 
capellão e espião a frei João Loureiro.

1863 — Fallece na capital de Minas- 
Gcraes o conselheiro Francisco I iogo 
Pereira de Vasconcellos, senador por 
aquella provincia, escolhido a 4 de no
vembro de 18p7equeal de maio do anno 
seguinte tomára assento no senado.

Nascido na antiga Villa Rica, hoje 
Ouro Preto, capital da provincia de 
Minas, a 28 de dezembro de 1812, seguira 
na sua provincia e na de S. Paulo o 
curso de humanidades, e nesta ultima 
se formára em direito civil em 1835.

Depois de servir na carreira da magis
tratura até 1812, fora escolhido deputado 
á assçmbléa geral a ])i-incipio como snp- 
piente laela provincia natal nesse ultimo

anno, e reeleito sempre até ser escolhido 
senador, occupou a pasta da justiça no 
gabinete organisado a 4 de maio de 1857 
pelo marquez de Olinda, para substituir, 
ao que, depois do fallecimento do marquez 
de Paraná, reorganisára o marquez de 
Caxias.

Deixando o ministério a 12 de dezembro 
do anno seguinte, abatido pela moléstia 
que 0 devia levar ao tumulo, foi ainda 
assim 0 conselheiro Francisco Diogo 
presidir á sua provincia e alli succumbiu.

Foi um varão d^stincto pela sua illus- 
iração e pela reputação de magistrado 
modelo de justiça e de iheorru; tibili- 
dade ; tolerante e moderado pelo que 
toca á politica. A sua modéstia e a par
ticularidade de ser irmão de Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, primeiro esta
dista do Brazil, cuja gloria offuscava a 
dos seus contemporâneas, essas duas 
circumsfancias, lopetinios, prejudicaram 
até certo ponto os grandes e reaes me
recimentos de Francisco Diogo Pereira 
de Vasconcellos.

1865—Os paraguayos, que sem prévia 
declaração de guerra haviam invadido a 
provincia de Ma'to Grosso, depois de 
tomarem, apôs heróica resistência, o forte 
de Coimbra e de o guarnecerem com 
gente sua, contin:iam na sua devasta
dora derrota e apossam-se de Miranda, 
Corumbá e Albuquerque. 0 segundo 
d’esses pontos foi abandonado pelos nos
sos na presente data (Vide a epheme- 
ride de 29 de fevereiro).

MARÇO — 4

1568—Registro da provisão nomeando 
Salvador Corrêa de Sá para capitão-mér 
e governador da capitania do Rio de 
Janeiro, passada por seu tio Men de Sá, 
governador geral cio Brazi’ . Ignora-se 
em que dia tomou posse do seu cargo, 
mas provavelmente foi no an> o de 1567, 
logo depois da morte de seu primo, o pri
meiro governador Estado de Sá. 0 vis
conde de Porto Seguro assigna com

V
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eíTcito este anno como o da sua posse 
nesta primeira vez que occupou esse 
cargo. V

1630-M.'.tílias de Albuquerque dá prin
cipio á fortaleza do Arraial.

Vendo que esíavam os hollandezes de 
posse de Olinda e do Recife e que a unica 
cousa que podia fazer era impedir que se 
ellcs internassem pelo paiz, escolheu o 
general o ponto em que construiu a 
fortaleza, a que iam ter todos os ca
minhos. collocando emboscadas cm todos 
piles para nunca deixar tranquil os cs 
inimigos c embaraçar que se relacio
nassem cqm os habitantes do cumpo e 
com elles coinmerciassem. Começou a. 
edificado nesta data, e em pouco tempo 
assentou nas trincheiras que levantara 
•1 peças de ferro, que o capitão Nuno tie 
Hollo e Albuquerque conseguira retirar 
do navio que commandára e que os hol
landezes tiíiham metti lo a pique junto 
á ilha do Nogueira. A esta fortiíic ;ção 
deu, 0 general Hathiis de Albuquerque 

, 0 nome de Forte real do Bom Jesus, e. 
áo acampamento,que em p̂ tuco se formou 
sob 0 abrigo d'ella, o de povoação do 
Arraial, nome que esse logar ainda hoje 
conserva.

1693—Representação da camara c i ovo 
de S. Paulo peuiado ao governo da corte 
a creação de um governo independente 
do do Rio de Janeiro (Vide 9 de novem
bro de 1709).

1719—Pela bulia de Clemente XI, d’esta 
data, Copiosus in Misericórdia, crea-se 
0 bispado do Grão Pará, desmembrado 
do Maranhão. Comprehendia o novo 
bispado a Goyana íVanceza e as capi
tanias de GÓya'z e Matto Grosso. Reinava 
em Portuga] 1), João o 5“ donome!^’eve 
por primeiro bispo I). frei Bartholomeu 
do Pilar (Vide agosto 29 de 1721).

1779—Nasce em Vianna do Minho, em 
Portugal, d. João da Puiinc ição Mai 

' ques Perd’gno, 13° bispo do Oünda (Vide 
a rphem. de 18 de outubro de 1829, 2‘ ). 

1780 — O capitão-general José de Na-

■'/ 6 ^  ^ ^

poles 4ello de Menezes toma posse do 
governo da capitania do Pará e Rio 
Negro, como successor de João Pereira 
Caldas (Vide a. ephemeride de 25 de ou
tubro de 1783).

Em honra de José de Nápoles ergueu-se^ 
em 1782 um obelisco na estrada de Na
zareth; derruido e.sse monumento cm 
1823, por falta de cuidado dm conserval-o, 
foi. em 1810, restaurado por ordem do 
presidente da ])rovincia João Antonio 
de Miranda.

1823—Posse do governo temporário da‘ 
provincia do Ceará, eleito no dia an
terior. Compunha-se do seguinte pessoal: 
presidente, o padre Francisco Pinheiro , 
Landim ; secretario. Miguel Antonio da 
Rocha Lima; membros, Tristão de Alencar 
Araripe, Felicio Pinto de A’ meida e 
Castro e o padre Vicente José Pereira.

1852—Entra na Bahia de Todos os 
.Santos, para refrescar, o vapor de guerra 
inglez Conflict, que levava a seu bordo
0 ex-dictador Rosas e D. Manuela {Ma-  
nuelita], sua filha, que não quizeram ir 
á terra.

1853 — Installa-se cm Porto-Alegre o 
seminário fundado por D, Feliciano de 
Aiau.io Prates, 1 ° bispo do Rio Grande 
do Sul.

MARÇO —5
1637—Vigorosamenta^ atacada a forta

leza de Porto Calvo por Mauricio de 
Nassau depois da batalha de 18 de feve
reiro [Vide essa data), vendo aquelle 
chefe c|ue Miguel Giberton, comman
dante da praça, se mantinha firme de- 
fendendo-a, apezar do descalabro em que 
ella ficára com os treze dias de sitio 
que soíTrera e que a demora em sé render 
augmentava_as diíliculdades em que elle 
proprio se via, manda a Giberton um 
parlamcntario com este bilhete em fran- 
cez: Senhor: por saber que sois tão
grande soldado, não vós quiz render

1 sem asâestar pnmeiro Patenas contra 
1 vós... Beih conheceis que vos não podeis

F
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sustentar... A'ossomuito aíTeiçoado Ĵ oõo 
M a u r ic io 'n .

I Reflectindo o commandante com os
sens capitães, resolveram pedir ao conde 
um adiamento de 25 dias para se enten
derem com Bagnuolo sobre a capitu
lação j)i‘oposta; e nesse sentido res
pondeu por escripto á carta de Nassau.

Isso se passava no dia 4. No dia 5, 
]iorém, intima-lho o chefe sitiante que 
se renda nas :4 horas, que findo esse 
prazo at:>caria a praça de assalto e ne
nhuma concessão faria aos sitiados. 
Giberton julgou dever submetter se e 
entrega-se na presente data com r.s 
honras da guerra, juntamente com oito 
capitães, trezentos soldados hespanhóes 
e cento e dez italianos, sem contar os 
doentes e feridos, os quaes foram Iodos 
transportados para a illia Terceira.

' Seguimos a lição dada por Varnhagen
na sua H is to r ia  d o s  Iv ta s . O sr. J. de, if

: Vasconcellüs pordm, nas suas D a ta s
CeUbref!, refere que a capitulação se

j eííectuára no dia 6.
16'64—Jeronymo de Mendonça Furtado,

I por antonomasia V xu m berc/ a . succede
' : no governo da capitania de Pernambuco

a Francisco de Brito Freire (Vide 20 de 
março de 1057 e 20 de janeiro de 1001), 
auctor da Nova Luzitania , h is to r ia  da  
g u e r r a  b r a s ü ic a .

/  Jeronymo/Mendonça foi o quinto go- 
/  vernador e'capitao-general de Pernam

buco. que governou até 31 de julho de 
1660, dia cm que foi preso e deposto pelo 
povo.

Declarou-se naquella capitania no 
tempo do se>i governo uma tal epidemia 
de variola e foi tanta a mortandade que 
ella causou, que o parocho só não bas
tara para administrai’ aos enfermos os 
sacramentos da penitencia e da extre
ma-unção; foi necessário no anno de 
1(366 que. os religiosos o coadjuvas.sem 
nesse piedoso mister.

1668— Tentativa de morte contra o 
prelado do Rio de Janeiro, o dr. Manuel

de Souza e Almeida ou AlmaiP. Tiniia 
elle sido eleito j or I). Aífonso VI por 
provisão de '12 dc dezembro de 165S o 
tomadio posse nò anno seguinte. Foi o 
14° na ordem chronologica (Vide outubro 
8 de 16-45). Ape;jar de alíavel e pru
dente, ^ão conseguiu abrandar a má 
indole, dos seus diocesanos, que o guer- 
rcani até na sua propria casa, contra a 
qual na noite d'este dia assestaram uma 
peça de artilharia carregada de bala e 
puzeram-lhe um murrão aceso proximo 
da çscorva. de maneira a sò disparar 
quando estivessem longr os auctores do 
attentado. Com efeito assim succedeu. 
Felizuiente, porém, não soffreu eousa 
alguma o prelad^quando se disparou 
a peça, cuja bam foi enterrar-se na 
parede da casa. onde se cçjnservou por 
muito tempo 0 signal. Depois d’este atten
tado que í cou impune, pela parcialidade 
do desembargador da relação da Bahia, 
encarregado de syndical’ do fácto. re
tirou-se elle para Portugal, tendo antes 
nomeado para substituil-v"' ao dr. Fran
cisco da Silveira Dias, que foi confir
mado no cargo aos 7 de março dc 1671, 
quando já se tratava da creação do 
bispado.

1699 — I). Fernando Dlartins Masca- 
renhas de Lencastre toma jiosse do go
verno geral da capitania de Pernam
buco como successor de Caetano de 
Mello e Castro.

D. Fernando foi o 16° n i ordem chro- 
nologica dos governadores d’aquella ca- 
pitiuia' e governou- i até 3 de novembro 
de 1703.  ̂ '

175i_Breve de Benedicío XIV con
cedendo ao convento da Lapa, na Bahia, 
jiermissão para admittir mais 13 corist.is 
e 4 convertiílis, além das 20 freiras que 
se lhe concedera por -provisão de 25 de 
outubro de 1733. ,

O convento da Lapa começou a fun- 
dar-se nesse ultimo anno por João de 
Miranda Ribeiro, (juc. tendo h vantado 
uma capella com a mesma invocação.



K .

m EPHEMERIDES NACIONAES

pedira, a gi‘aça do podcr ediflcar no 
}Tiesmo logar um' convento do freiras á 
sua custa e dos mais que, segundo o 
espirito contemplativo d’aquelles tempos, 
quizessem nelle recolher suas filhas. 
Concedida a licença começou-se a con- 
strucçãodo edificio,cujo estabelecimento 
foi approvado por breve pontificío de 15 
de abril de 173-4. Prompto o recolhi- 

' mento foram occupal-o, a 7 de dezembro
de 1744, duas religiosos do convento do 

Ai Desterro, uma como abbadeça e outra
. como vigaria e mestra da ordem. Logo

i ' no dia seguinte receberam estas 15 no
viças, das quaes 5 filhas do fundador.

1843—Larga do porto do Rio,de Ja
neiro a divisão naval destinada a irft /

ik buscar em Nápoles a desposada do actual
imperador, a sra. D. Thereza Christina 
Maria de Bourbon.

A 21 de maio chega a esquadra a 
seu destino. Compunha-se da fragata 
Constituição e das corvetas Euterpe e 

... Dois de Julho, sob o commando do chefe
' de divisão Theodore de Beaurepaire,

;?./■ levando como embaixador extraordi-
í’ nario o commendador José Alexandre

Caimeiro Leão, ulteriormente visconde 
j de S. Salvador de Campos (Vide 30 de
: maioL
' 1860 — Sepulta-se no Rio de Janeiro

, 0 esperançoso poeta rio-grandense José
l ' : Joaquim Cândido de Macedo Junior, fal-
V ,.̂ »<jfcv*»<-̂ ecido n ò f d h x de febre amarelh’..

' Contava apenas 18 annos de edade, pois 
nascera a 10 de marco de 1842.

MARÇO 6
1565—Chega ao Rio de Janeiro Estacio 

de Sá, seu fuàrlador e primeiro capitão- 
mér e governador (Vide as ephemerides 
do 20 de janeiro de 1567 e 1863).

' 1651—0 major ^com c Bezeira toma,
com doze homens,u.ma lancha hollandcza, 
que navegava do Recife para o forte da 
Barreta, c faz prisioneii'a a mulher do 
commandante d ’.aquelle forte.

O major Bezorr x tinha-se emboscado

com 300 soldados, por ordem do general 
,Barreto, nos mattos que ficavarn ao pé 
das fortificações occupadas pelos hollan- 
dezes, afim de hostilisar as partidas ini
migas quando viessem prover de viveres 
as respectivas guarnições. Emboscada 
a gepte de Bezerra, descobrem as vede
tas uma embarcação de remo, que sahira 
do Recife e aproava para a ilha do Gheira- 
dinheiro, hoje do Nogueira. Doze solda
dos de Bcfzerra têm ordem de atacar a 
embarcação : lançam-se n’agua com as 
espadas entre os dentes, nadam assim, 
apoderam-se dos remos e, acto continuo, 
da propria embarcação, matam seis dos 
remeiros, aprisionam os restantes, e con
duzem tudo em triumpho para a praia, no 
meio dos applauses des seus camandas.

O commandante hollandez da fortifica
ção da Barreta sae das suas linhas, pari 
acudir com a guarnição e surprender os 
nossosbravos quando saltavam em terra; 
mas 0 major Bezerra deixa a emboscada, 
faz-lhe frente einutilisa os seus esforços, 
vendo-se obrigado o hollandez a retirar- 
se, sem combater a força formidável que 
lhe apresentara Bezerra, tanto mais en
vergonhado quanto sua propria esposa 
também era levada como prisioneira.

1817—Revolução de Pernambuco, nas
cida principalmente do antigo odio que 
separava em dois campos oppostos o.s 
nascidos no reino e os filhos do paiz, an
tagonismo que chegara ao mais alto grau, 
e^ccialmente nos corpos militares e 
entre os oíilci.ies.

O governador da ,província (todas ns 
capitanias foram denomin das provin- 
cias em 1815), o governador de Pernam
buco, Caetano Pinto de Miranda Monte
negro, tentara debalde, com o es[)irito 
conciliador e animo cordato de que era 
dotado, harmonisar os dissidentes,quando 
teve denuncia, fundada ou não, de que se 
urdia uma conspiração de.-tinadaa mudar 
0 systema degovernoe adoptar.-se aforma 
republicana; davam como seus pro- 
pugnadores a Domingos José Martins o
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outres appoiados pelosoillciaes pernam
bucanos.

Tendo as cousas chegado a este pont ', 
Montenegro convoca no dia 5 uma re
união (ÎOS ofíleiaes reindes e com elles 
resolve apoderar-se do militares e pai- 
zanos de quem mais se fallava como 
perturbadores da ordem estabelecida : o 
marechal José Roberto fleou incumbido 
de prender r.o dia seguinte os paizr.nos, 
0 brigadeiro Salazar, oommandante do 
regimento de infantaria, ao seu ajudante 
Manuel de Souza Teixeira, e o brigadeiro 
de artilharia Manuel Joaquim Earbosa 
de Castro a ires capitães e ao secretario 
do corpo do seu commando. Tudo se 
^cria roalisado sem maiores consequên
cias no mesmo dia 6 dv maiço, si Bar
bosa de Castro, máis arrogante e asso
mado, não tivesse dado ao acto um 
a] parato inconveniente e provocador. 
reunindo toda a oííicicialidade na re
spectiva secretaria e insultando ao Capi
tão indiciado Domingos Theotonio Jorge 
antes de lhe intimar a ordem de prisão, 
e começava a fazer o mesmo ao caintão 
José de Barros Lima, por alcunha o Vião 
coroado, quando este arrancml i espada 
e ati'avessa-0 de um golpe.

babendo do facto, manda ao quartel o 
capitão general governador a Alexandre 
Tijomaz, seu ajudante de ordens, qu_e 
aliás não gosava das sympathias publicas, 
para reunir a tropa e prender os amoti
nados : ao chegar a seu destino, o capi
tão Pedroso, que já havia municionacío 
alguns soldados, manda atirar sobre elle 
e Alexandre Thomaz cae por terra ba
nhado em sangue. Ao ter noticia d’esta
nova e grave occurrenci.i. o governador 
intim:da-se^ abandona o-palac.o e re
fugia-se com sua familia na fortaleza 
do Brum, oade capitula com os revol
tosos no dia seguinte e embarca para o 
Rio de J oieiro. Rebentara a revolução : 
0 povo reune-se á tropa, abrem-se as 
prisões e soltam-se os j r̂esos,

Mo dia 7 organisa-se um governo pro-

visorio, nomeando-se governador da p r ^  
vinda ao padre João Ribeiro Pessoa, 
tendo por membres 
José Luiz de Mendonça, Domingos José 
Martins e Manuel José Corrêa de Araujo 
e ao capitão deariilhariaDomingosTiieo- 
tonio, elevado além dhsso a governador 
das armas. Instituiu-se cgualmeiite um 
conselho de cinco membros, entre os quaes 
se contavam, embora constrangidamen- 
te, 0 ouvidor e corregedor de Olinda An
tonio Carlos de AndradaMachado etilva, 
depois tão afamado como orador parla
mentar, 0 estimado lexicographo nacional 
Antonio de Moraes e Silva e Gervasio Pi
res Ferreira. O padre Miguel Joaquim de 
Almeida foi feito secretario'do interior. 
O conhecido piloto e hydrographo flu
minense Jesé Fernandes Portugal, que 
então se ach iva em Pernambuco, foi no
meado intendente da marinha e major»

Tomou esse goyerno medidas p ira a 
defeza; auginentou os soldos e fez pro
moções no exercito, sb. liu diveráos im
postos e os tratamentos de senhor.  ̂ se
nhoria, excellencia. estabelecendo-se o 
tratamento de uos, e adoptoii a bandeira 
branca como symbolo da paz.

Sobravam aos revoltosos espirites is- 
clarccidos e enthusiasmo, apezar de que 
ao chefe do n ovimento. Domingos Mar
tins,faltavam muitos dos pi edic .dos para 
fazer vingar uma idea que não tinha ainda 
em seu favoraadhesãodas outras provín
cias: faltava á revolução pernambucana 
não só esse elemento de Vida, o concurso 
de siias visinhas e irmãs, conrio a oppor- 
tunidade, que é filha dos desgostos e 
resentimentos profundos da maioria da 
nação, que aproveita a válvula que se 
abre para respirar desassombrada e sa
cudir de si 0 pesadelo que a opprime. 
In xp.ericntes na arte de governar, com- 
metteram desatinos.

Não obstante isso o movimento da ca
pital con.municou-se ás outras povoações 
da província e ás da Paraliyba,Rio Grande 
e Alagoas. Logo, porém, que se anuun-
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ciaram pro:simas as primcirrs forças le- 
gaes encarregadas de o dcbellar, esmo
receram esses satellites do foco revolu
cionário, e a conspir..ção, que c ntami- 
nara a Bahia c se irradiara atd ao Ceará, 
nem pronunciar-se. A reacção
começou então com tanta violência como 
encarniçamento. Ao erro da revolução 

' intempestiva, de momento e ue nenhum 
modo preparada, só excedeu o phrenesi 
da auctorklade legal quando conseguiu 
dominal-a e dar-lhe garrote...

1‘lstavam as prisões atulhadas de pa
triotas vencidos, quando chegou ao Re
cife 0 novo governador Luiz doRego Bar
reio (Vide a e-phemericl; de 29 de junho); 
estabeleceu-se então o tremendo tribu
nal de sangue que levou ao patibulo mais 
nove cidadãos, aliás distinctospor muitas 
qualidades pessoae'se que, perdoados, ex
patriados. poderiam mais tarde, amorte
cida a paixão partidaria.prestar serviços 
á patria e, o que é lis para o perdão, 
á propria monarchia, como temos m lis 
de um exemplo registrado na nossa his
toria (Vide 29 de março e 12 de junho).

A bandeira republicana, do 1817 foi 
ypintada por Antonio^ivaxi^. que se en- 
 ̂ carregou também de iirar os retratos 

dos membros do governo revolucionário. 
Rodrigo Jose Ferreira Lobo, cliefe de 
divisão encarregado do bloqueio do Re
cife, logo que se apoderou da cidade e 

' soube do oceorrido com o misero [dntor,
determinou mandal-o atar ás grades da 
cadáa e açoutal-o, como fez côm outros 
individuos de cor. quer livres, quer es
cravos; mas apadrinhandorse o artista 
com um retrato de D. João VI. que pos
suía. conseguiu escapar á infamante 
pena.

Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
ao chegar ao Rio'de Janeiro, foi reco
lhido preso á fort:de:'a da illia das Co
bras: defendeu-se depois da gravo im
putação que sobre elle pesava e foi mais 
tarde, no tempo do primeiro império, 
ministro, senador e duas vezes titular.

Já agora mais duas linhas acerca do 
paradeiro final d’estes utooistas pbliti- 
cos. que não fizeram entrar nos seus 
cálculos a prol)abilidade quasi certa do 
açamo legal do patibulo:

Domingos Theotonio, r;overnador cir.il 
e militar ão 'partido dâ  mdepcndencia, 
que fugira disfarçado, foi justiçado ; o 
padre João Ribeiro Pessoa tentou enve- 
nenar-se e suicidou-se por estrangula
mento ; 0 dr, Mendonça e o secretario 
padre Miguel de Castro (o HJirjuelinJw. 
transportados para a Bahia, foram aili 
entregues ao executor da alta justiça ; 
José de 'Earros Lima. de.scoberto no seu 
escondrijo, como Domingos Theotonio, 
teve idêntico fim ; o tenente Antonio 
José Ih-nriqnes e o padre Pedro de Souza 
Tenorio solfreram a mesma pena. O co
ronel Amaro Gomes Coutinho. Ignacio 
Leopoldo de Albuquerque M.iranhão, o 
padi-e Antonio Pereira e os tenentes- 
coroneis Silveira e José Peregrino de 
Carvalho, seguiram o mesmo lugubro 
caminho. Domingos José Martins e o 
padre Roma (Abreu e Lima ) os haviam 
precedido: já tinham sido fuzilados por 
ordem do conde dos Arcos.

1818—Morre na cidade do Ri o de Ja
neiro 0 marquez de S.João da Palma, D. 
Francisco de Assis Masc.irenhas, que aos 
2.5 annes de eda 'e. del801alS08, fòra go
vernador da capitania do Goyaz, de Lj08 
a 1811 da de Minas, da de S. Paulo 
nesse ultimo anno c da Bahia em 1818. 
Na eleição dos primeiros senado: cs do 
Império, a 2? de janeiro de 182G. foi eleito 
por quatro províncias, c D. 
escollieu pela de S. Paulo,
Lisboa a 30 de setembro de 1779.

O marquez de Palma tr m ui posse da 
sua cadeira no senado a I de maio, a 
darmos credito ao Mappa mxrologico 
dos senadores, tantas vezes achado em 
faltas. Parece-nos todavia que seria no 
dia G. pois .foi nesse dia que-se abriu a 
primeira assembléa legislativa do Brazil.

187G~Decreto assignado pelo ministro 
1̂

■j
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do Impofio. o sr. conselheiro José Rente 
da Cunha e Figueiredo, reformando a Ri- 
hliotheca pnblica do Rio do Janeiro e 
danuo-lhe regulamento.

MARÇO — 7

1G09—F^ippe III manda fazer cfíectiva 
a resolução d’esta data creando o tribu
nal d l Relação da Raiiia. primeiro que 
houve no Rrazil ,Vide ^abril 5 de lóJô).

1650—Toma posse do f^ovenio do Es- 
tado do Rrazil na cid ide da Rabia, 
capitão general conde de Castello Mellr 
João Rodrigues de Yasconcellos e Souza, 
que substitue a Antonio Tellos de iNIe- 
nezes. conde de A’ illa-Pouca de Aguiar.
Foi o vigésimo primeiro na ordem 
chronologica c exerceu esse cargo até 
de janeiro de 1651.

1671—Cafta régia confirmando o Revd. 
dr. Francisco da Silveira Rias no cargo 
de prelado administrador eccies astico da 
caiútania do Rio fie Janeiro, que já exer
cia havia ma s de um anno por nomea
ção do prelado Manuel de Souza Almada, 
que se retirara para Portugal (Vide a 

^4Í<.
cidade do Rio de Ja-'^  ̂

neiro com S3 aunos de cdade e perto de 
19 de episcopado, o 3” bispo d’essa dio- 

' cese D. frei Francisco de S. Jeronymo.
, natural de Lisboa, doutor pela univer

sidade de Coimbra. Tinha regoitado em 
1685 a mitra de Macáu.

I'oi no seu tempo de episcopado que se 
deu a malograda invasão de 7)it Clerc 
no Rio de Janeiro, tendo-se o bispo re
fugiado na serra da Tijuea em ut. a gruta 
formada por enormes pedras, que por 
miiitos annos se chamaram saneas. Este 
prelado illus rou-se por muitos actos de 
caridede e por urna vida exemplarís
sima. Jaz na capella do palacio episco- 
pral da Conceição, que cHe'fundara (Vide 
a epMnieriãe de junho 11 de'1702).

1739—Ao ;erritoriò de Santa C itharina 
foi dada nesta data a categoria de capi
tania, mas subalterna á do Rio de Janei-

Í.|UC Sc JclllíUdl pti
ephem.

1721—Fallece na

ro, e toma posse do cai’go de seu gover
nador 0 brigadeiro José da Silva Paes, 
receb‘̂ ndo-0 do commandantc Antonio 
de Oliveira.

A ilha de Santa Catharina, onde está 
a bell I. cidade do Desterro, siia capital, 
foi chamada /íírfre-m irfm  pelos indios 
Carijós  ̂quC'a habitavam. Depois de João 
Dias de Solis, em 1 5 0 foi cila visitada 
pelos navegadores hespanhoes Sebastião 
Caboté em 1525. e Diogo Garcia em 1526; 
ambos nclla desembarcaram e se demo
raram por algum tempo. Em 1532 desen- 
barcou ti.mbem nessa ilh i Pero Lopes 
de Souza, irmão de Martim Aífonso. 
dando-lhe provavelmente então o nome 
de ilha dos patos. Em 1650 estabeleceu-se 
nella Francisco Dias Velho Monteiro 
com quatro filhos e erigiu uma capella 
sob a invocação de 2<ossa Se^ihora do 
Desterro.

A Laguna foi a primeira das povoações 
continentaes d'aquella proviucia e Lages 
a segunda elevadas á categoria de villas 
em 1774 (Vide agosto U de 1738).

1762—Toma 'posso do governo da ilha 
l̂e Santa Catharina o coronel Francisco 

Antonio Cardoso (ie Menezes, que i gover
nou ate i2 de julho de 1765 (Vide essa 
dataj. dia em que foi rendido. A ilha de 
Santa Cathariiia resentiu se por muito 
tempo do seu arbitrário e duro governo, 
a ponto,de chegarem a faltar na,capita
nia os generös de primeira necessidade, 
diz Abreu e Lima.

Antes do coronel Cardoso féira nomeado, 
em 1760, João de Souza Falcão, que não 
chegou a tomar possedo cargo, por morrer 
em caminho.

1738—0 bispo titular de Zoara, prelado 
, de Cuyabá, é eleito para o mesmo cargo 
cm Goyaz (\Tde 23 de janeiro de 1782).

180=-Chega á bahia do Rio de Janeiro 
0 resto da esquadra re.l portugueza. 
tendo a seu bord > o principe regente, 
depois rei D. João VI, que não des
embarca nesse dia. E’ comprimentado 
pelo conde dos Arcos, ultimo vice-rei.
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pelo senado da camara, cabido, hugis— 
trados, militares e ecclesiasticos, etc.

A cidade illumina-se por nove noites 
consecutivas para festejar a chegada da 
corte,

Deixáraas aguasdoTejo a 29 de novem
bro do anno anterior a esqur.dra que tra
zia a familia real e sob o commando do 
vice-almirante Manuel da Cunha Souto 
Maior, tendo por ajudante-general ao 
chefe de divisão Joaquim José Monteiro 
Torres, compunha-se de8 náus de linha. 8 
fragatas, 2 brigues, 1 escura e 1 charrua. 
Eram commandantes das naus: Francisco 
José do Canto e Castro da Principe Real, 
Francisco Manuel de Souto Maior da 
Rainha de Portugal, Francisco de Borja 
Salema úa, Principe ão Henrique
da Fonseca Prego da Medusa-, José Maria 
de Almeida da CondeD.lIenr D, Ma
nuel de Menezes da Martim de Freitas, 
Ignacio da Costa Quint' 11a da Affonso 
de Albuquerque, D. Manuel João Lossio 
da D. João de Castro ; commandavam as 
fragatas llodrigo José Ferreira Lobo 
a Minerva, Luiz da Cunha Moreira 
a Golfinho e D. João Alanuel a Ura
nia ; commandavam os brigues Diogo 
Kicolau Keating (o Fing-ança), Francisco 
Maximiano de Souza (o Voador)-, Isi
doro Francisco Guimarães vinha comman- 
dando a escuna (<Curiosa) e Paulo José 
Miguel a charrua (Thétú).

Na F  das naus vinham a rainha 
D. Marial, o principe regente D, João VI, 
o principe d i Beira, os infantes D. Miguel 
e 1). Pedro Carlos, acompanhados dos 
marqnezes de Aginar, de Vagos e de 
Torres e do conselheiro de Estado D. Fer
nando José de Portugal;

Na 2* d’esta relação vinham a princeza 
do Brazil, viuva, com as infantas D. Izabel 
tiaria, D. Maria Francisca e D. Marianna, 
acompanhadas pelo marquez de Lavradio;

A ! Affonso de Mluquerque) trazia
a seu bordo a i.rinceza regente (D. Car- 
lota Joaquina) com a princeza da Beira 
e as infantas D. Maria Izabel, D. Maria

da Assumpção e D. .A.nna de Jesus Maria, 
acompanhadas dos condes de Caparica e 
Cavalleiros,

Nas outras embarcações vieram os ti
tulares seguintes:—Anadia, Belmonte, 
Bellas, Cadaval, Penalva filho, Pombal, 
Bombeiros e Redondo, e os conselheiros 
de Estado Antonio de Araujo de Aze
vedo, D. João de Almeida, D. Rodrigo 
de =̂ouza Coutinho, o general João For
bes Skellater. o desembargador do Paço 
Thomaz Antonio de Villa-Nova e mon
senhor subdiacono Joaquim da Nobréga 
Cão de Aboim,

Uma das escunas (a Curiosa) tornára 
a entrar no Tejo, de or de tinha saindo 
antes o bergantin Condessa de Re
zende : achava-se no Rio de Janeiro o 
bergantim Balão e a escuna Ferrão ova 
Pernambuco.

(Esta noticia acerca da frota real nos 
vem de um manuscripto da Bibliotheca 
Nacional da corte .

182.5—Decreto concedendo amnistia aos 
que tomaram parte, na provincia das 

, Alagoas, na revolução da republica do 
Eqúador.

1818—0 ministério de maioáo anno 
anterior, que é o G* organisado no pleno 
reinado do sr. D. Pedro II, e que já 
havia passado por differentes recompo
sições, pede exoneração na presente data, 
e é chamado o visconde de Macahé para 
constituir outro sob a sua presidência 
(Vi'!e a ephemeride de 8).

1870— Embarcam no Pvio de Janeiro 
pai'a a Balda os voluntários da patria 
d’aquella provincia de volta do Pa
raguay. '

MARÇO — 8

1633—0 general Weerdenburgh, go- 
vern-idor hollandez de'Pernambuco, que 
solicitára licença da Hollanda, em con
sequência do íallecimento de seu pae, 
para regressar á Europa, parte para a 
patria acomp mhado do conselheiro po
litico Van Walbeck, do tenente-coronel
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1“

ScUutte e de mais outros oíliciaes e sol
dados que haviam completado os seus 
tres annos de serviço. Fica em seu logar, 
como governador da conquista, hollan- 
deza, 0 velho major Lourenço Pv.enbach, 
seu «ompanheiro na arriscada tentativa 
de Tguaraçú, da qual sahira ferido.

Chegando áHollãnda apresentou Weer- 
denbnrgh á companhia das índias (em 
11 de julho) um relatorio ácerca da co- 
lonia, indicando a conveniência de se 
mandar para ella mais tres a quatro mil 
homens adestrados, afim de occuparem 
todos a ilha de Itamaracá.

1691—Carta de lei mandando estabe
lecer na Bahia uma casa da moeda, em 
virtude de requerimento do senado da 
camai’a.

Foi cxtincta em 1697, tendo cunhado:
Em ouro para a Bahia.----  102:000^000

>3 para Pernanribueo. 8:000g000 
Em prata para a Bahia.. .. 818:000g000

9 para Pernambuco. 428;000g00ü
1685—Tendo corrido rumores que o 

povo tencionava outra vez expu’sar os 
jesui as, reunem-se os homens bons da 
villa de 8. Paulo na casa do conselho 
e elegem o bispo D. José de Barros 
Alarcão e o capitão-mór Pedro Taques 
de Almeida para trat arem com o padre 
Alexandre de Gusmão, provincial da com
panhia, o meio de se concertarem p.s 
cousas. Dirigem-se ambos ao collegio 
e concordam os tres em que « o pro
curador da companhia, que estava para 
ir a Roma, se encarregaria de solliciiar 
e alcançar permissão para se i)oder ir 
ao sertão trazer indios ao grêmio da 
ogreja e educal-os na fé, podendo d'este 
modo os moi'cidores possuil-os e tel-os 
em seu poder. 3> Applaude o povo este 
accòrdo e as:uadece o provincial o seu 
benigno acolliimento.

A cart i régia de 9 dô novembro de 1690 
ratificou esta concordata, com a res- 
tricção de que não oram permittidas en
tradas no sertão com bandeiras, sinão 
em auxilio dos padres que fossem pregar

a fé, e que só seria i ermittido trazer 
os indios que voluntariamente quizes- 
sem vir.

1722—Luiz Ferreira Freire, capitão- j 
mór do Rio Grande do Norte, é ferido 
na noite de 22 de fevereiro por um tiro, . 
de que veio a morrer ao 7° di t. Nesse 
mesmo dia (2 de março) assume o senado ; 
da camara o governo da capitania, como ; 
já se havia feito por fallecimento de dois k 
outros capitães-móres Francisco Pereira ■ 
Guimarães e Sebastião Pimentel. Abri- 1  
ram-se devassas pelo assassinato do ca- 
pitão-mór. mas não se descobriu'o assas
sino. Freire tinha-se indisposto com o 
senado e muitos dos moradores da capi
tania e fòra acoimado.de violências e 
abusos de auctoridade e até de roubos.
■ Depois de 7 dias' d’este governo in

terino, toma na presente data posse do 
governo José Pereira da Fonseca, por 
patente de 17 de mapço de 1721, regis
trada a 9 do mesmo mez do seguinte 
anno de 1722. Este governou a capitania 
até 18 de janeiro de 1728 (Vide revista 
do Instituto, tomo XVII, n. 13, 1854*.

1772—D. Dartholomeu Manuel Mendes 
dos Reis. natural de Portugal, 3“ bispo 
de ãíarianna. é confirmado nesta data, 
no reinado de D. José 1, pelo pontifice 
Clemente XIV. Tomou, por procurador, 
posse da diocese de Mariann i a 17 de 
dezembro de 1773; nunca porém veio ao 
seu bispado e renunciou-o depois, como 
0 havia feito o seu antecessor.

D. B rtholomeu fora antes bispo de 
Macáu, na China, onde r.sidira, exercera 
actos pontiflcacs, dera ordens, chrismára 
e visi ára a dita diocese. Tendo renun
ciado ao seu novo bispado, como fica 
diio, foi um dos bispos assistentes á 
ceremonia. da sagra ,ão do seu successor. 
Escreveu bastantes pastoraes, singellas, 
mas de muita nneção religiosa.'como nos 
parece que deviam ser todos os actos 
d'esta natureza e emanados d’essa fonte 
(Vi.ie 18 de dezembro de 1773).

180S _  O resto da familia real, que
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tinlia chegado na vespera á bahia do 
liio de Janeiro, desembarca neste dia 
pelas 4 horas da tarde. « A ceremonia, 
diz 0 chronista da JRevista l ’opuiCtr, que 
nos fornece estes dados, é brilhante, 
pomposa e ardentemente applaudida pela 
constante acclamação do povo. Sobre a 
ram[)a ergue-se um altar, e cm torno 
d’elle está o cabiilo da catiicdral para
mentado de pluviaes de seda branca 
bordada de ouro. O principe regente 
oscula a santa cruz nas mãos do chantre 
l ’/lippe Pinto da Cunha e Souza, que 
aAtès liavia íeito a aspersão da agua 
benta e dado as thurifica'^ôcs do estylo 
(O b;sí 0 eleito do Rio de Janeiro, D. José 
Caetano de Souza Coutinho, ficára sa
grado em Lisboa, mas só dois mezes 
depois é que ponde vir'. O prestito é o 
mais brilhante que então se viu, e per
corre as ruas Direita e do Rosario, 
brilhantemente ornadas e atopet idas de 
povo, ao som da musica, das accla- 
maçõos, dos repiques de sinos, das salvas, 
e por sob uma chuva coníinua de ílóres 
e entre alas de soldados dirige-se ao 
templp Vlo Rosario, então cathedral da 
capital brazileira, e ahi entoa-se o prande 
hj-mno Te-Deum Laudamus. A volta é 
feita cm coches pelas ine.«mas ruas, e a 
familiareal acolhe-se ao paço da cidade, 
a qual illumina-se por nove noites sue- 
cessivas (Fi.uviano, Ephemeriã 5).»

0 desembarque eiVectuara-se no arsenal 
de marinha. A r.ainha mãe, D. INIaria I, 
ficára ainda a bordo por causa do seu 
estado de saude, e só desembarcou no 
dia 10.

1 11—Carta regia do principe regente 
I), João (depois G° rei d’esse nome', diri
gida aos governadores interinos da ca
pitania do Maranhão ácerca do proce
dimento reprovado que pratieára 0 ca
pitão general do Maranhão D. José 
Thomaz de Merezes com 0 governador 
do Piauhy Carlos Cesar Burlamaqui, 
suspenso do cargo, preso e com os bens 
sequestrados, por excesso de jurisdicção

emero arbítrio d'.iquellc capitão-general. 
D. José Thomaz nomeara, além disso, 
Francisco da Costa Rebello governador 
interino, sem ter competência para tantp, 
desprezando a lei de successão estabele
cida por lei para 0 caso de faltarem os 
governadores legitimamente nomeados.

A carta regia ordenava aos ditos go
vernadores interinos que mandassem 
soltar c restituir á sua inteira liber
dade a Burlamaqui. p.igai‘-lhe todos os 
soldosx vencidos e entregar-lhe todos os 
bens e moveis do seu uso, « menos 0 
diniieiro, joias e trastes de ouro e prata, 
que não forem do seu ordinário, que se 
conservarão em deposito, até nova de
terminação minha (palavras textuaes), 
etc.»

]823—Cárta de lei elevando a villa das 
Alagoas á categoria de cidade.

1848—0 visconde de Macahé. encarre
gado de organisai' novo gabinete, com- 
1 õe-n’o do seguinte modo:

Visconde de Macahé com a presidência 
do conselho e a pa.?ta dos negohos do 
Império; 0 sr. senador Antonio Paulino 
Limpo de Abreu (hoje visconde de Abaeté) 
com a p ista dos négocies estrangeiros 
e interinamente a da fazenda; dr. José 
Antoi.io Pimenta Bueno (depois vis
conde e ulteriormente marquez de S. Vi
cente e senador' com a da justiça ; Ma
nuel Felizardo de Souza c Mello com a 
a da marinha e provisoriamente a da 
guerra.

Esse gabinete só se completou a 14 
de maio, cnti-ando para 0 ministério da 
fazeiida 0 sr. José Pedro Dias de Carva
lho (hoje senador) e para a da marinha 
0 sr. Joaquim An tão Fernandes Leão 
(dei'Utado e hoje senador).

Poucos dias esteve este gabinete á 
testa da alta administração publica, or- 
ganisando outro no dia 31 0 conselheiro 
i ’ rnncisco de Paula >ouza e Mello.

1S6G—Morre no hospital de Corrientes, 
de enfermidades adquiridas ou aggrava- 
das pela guerra do Paraguay, em cujo
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exercito de operações exercia 0 com
mando gvral da artilharia, 0 benemerito 
paulista Antonio Manuel de Mello.

Nascera na cidade de S. Paulo a 2 de 
outulu’0 de 1802.

Era conselheiro, commendador das 
ordens de S. Bento de Aviz e da Rosa, 
brig adeiro do exercito e doutor em ma- 
thematica pela Academia Militar do Rio 
de Janeiro. Fora lente da mesma acade
mia, vogal do Supremo Conselho Alilitar 
de Justiça, directordoObservatorio astro- 
nomico, e por duas vezes exercíra 0 
cargo de ministro da guerra, em 181', 
no gabinete 22 de maio, e no organisado 
pelo marquez de Olinda a 30 (ie maio 
de 1862, para 0 qual entrou a 12 de maio 
do anno seguinte.

1860—Morre no Rio de Janeiro 0 almi
rante Joaquim José Ignacio, visconde de 
Inhaúma, um dos prohomens da campa
nha do Paraguay.

Nascido em Lisboa a jul^^de
' 1808, viera aos dons annos de edade com

sua familia para 0 Brazil. Aqui estudou 
as linguas portugueza, latina e franceza, 
e seguindo o curso de mathematicas na 
Academia de Marinha, assentou praça de 
aspirante a guarda-marinha em 1822. 
Proseguip depois na carreira em que 
acabou almirante e graude do Império, 
prestando assignalados serviços á sua 
patria adoptiva. Mais um bello exemplo 
a favor da generosa idea da grande na- 
turalisação,

Joaquim José Ignacio foi ministro dos 
negocios da marinha desde 2 de março 
dc 1861 até 21 de maio do anno seguinte. 
Como ministro da agricultura, commer- 
ciq e obras publicas, cargo que exerceu 
desde 2 de março até 21 de abril de 1861, 
foi 0 organisador da secretaria d’essa 
repartição.

— Fallece na cidade do Recife 0 gene
ral José Ignacio de Abreu e Lima, nas
cido a 6 (le abril de 1796 (Firfe essa 
dat ) .

— ElTectua-sc á tarde a e ntrada so-

lem'ne do sr. D. Pedro Maria de Lacerda, 
10* e actual bispo da diocese do Rio de 
Janeiro, na egreja cathedral e capella 
imperial. Assistem ao acto a camara mu
nicipal e todas as irmandades. confra
rias e oj’dens terceiras da corte e 0 ca
bido, que acompanham a procissão do 
estylo, a camara com 0 seu estandarte e 
as confrarias e irmandades de cruz al
çada (Vide a ephemer de de 10 de ja
neiro).

MARÇO — 9
1500 — Tendo-se recolhido da índia 

D. Vasco da Gama em 10 de julho de 1199, 
com a certeza de haver descoberto a 
navegação para aquella parie do mundo, 
resolvera el-rei D. Manuel mandar no 
anno seguinte uma nova armada afirmar 
ámizade e commercio com 0 regulo de 
Calecut e estabelecer naquella legião 
uma feitoria portugueza. Com esse des
tino apparelhou-se uma esquadra de 13 
embarcações, entre caravellas e navios 
redondos, a qual teria por capitãe-mór 
a Pedro Alvares Cabral, fidalgo de grande 
conceito na còrte. Essa esquadra era 
tripolada por 1,200 pessoas, gente toda 
escolhida e bem armada, além de oito 
capellães: tinha cada navio por comman
dante a um homem pratico na navega
ção de longo curso e, entre outros, a 
Bartholomen Dias, 0 descobi idor do Caho 
da Boa Esperança. lum nellcs de pis- 
sagem sete frades franciscanos, tendo 
por guardião a frei Henrique, que foi 
depois bispo de Ceuta. Essa frota, ĉ ue 
era a mais brilh. nte s poderosa que até 
então se tinha visto em Portugal, saha 
na presente data do porto_ de Lisboa.

« A partida, diz um escriptor nacional, 
é honrada com todo 0 esplendor e pompa 
de uma festa. Era um bello dia de do
mingo. O sino da cathedral batia.gruA-e 
e solemne: em suas modulações festivas 
pareci i annunciar de antemão as s cenas 
altamente dramaticas, que dentro em 
breve se deviam passar, além do Atlan-
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tico, nas 
Mundo.»

D, Manuel, o Afortun ulo, linh i reunido 
no domingo, 8 de marro, no comera do 
mosteiro de Belém, todos os grandes da 
sua côrte, com o fim de invocar o au
xilio do céu para esta importante ex
pedição. Conserva o rei ao pé de si, na 
sua tribuna, o illustre almi.iante, du
rante a missa, que é dita com toda a 
so'lemnidadc. Pendente do altar via se 
0 estandarte real da ordem de Christo, 
Prega D. Diogo Ortiz, bispo de Ceuta, 
que depois o foi, de Vizeu, o qual acende 
nes ânimos os desejos de partilhar dos 
grandes perigos a ejue se iam expor 
esses atrevidos navegantes. Terminada a 
ceremonia religiosa benze-se o chapéu, 
que 0 papa niandára a Cabral, e que é 
posto em sua cabeça pelas mãos do pro- 
prio rei, que entrega também ao illustre 
capitão 0 estandarte da cruz da ordem 
de Christo, Dirigem-se depois todos, 
processionalmente, com cruzes alçadas e 
reliquias, para as margens do Tejo. 
Lisboa apresenta então um espectáculo 
fausto^o, que raras vezes ofíerecem os 
povos, em que as 1 igrimas e soluços da 
saudade se misturam com os risos e 
vivas que retumbam nos ares em accla- 
mações. a Assim diz o historiador João 
de Barres, que foi segundo todas as pro
babilidades testemunha ocular d’esta 
scena, se viam tod' s com as suas libres- 
e bandeiras de cores diversas, que não 
parecia mar, mas ura cumpo de flores, 
com a frol d’aquella mancebia juvenil 
que emb ircava. E o que mais levantava 
0 espirito à’estas cousas, eram as trom- 
betas, atabaques, sestros, tambores, 
frautas, pandeiros, e até gaitas, cuja 
ventura foi andar em os campos no apas
centar dos gados, n’aquelle dia tomaram 
posse de ir sobre as aguas salgadas do 
mar n’estas c outras armadas, que depois 
a seguiram, porque para viagem de tanto 
tempo, tudo os homens buscavam para 
tirar a tristeza do mar (R. Southey,'

vigário 
fundar em

llisioria d) Brasil, traduzida pelo 
sr. dr. L. J. do Oliveira e Castro.

A esquadra expedicionária compu
nha-se de dez caravellas e très navios 
redondos, tripolados por mil e duzentos 
h- mens, entre marinheiros e soldados; 
trazia oito capellães, além de sete frades 
frauciscanos subordinados, como já fleou 
dito, a um guardião, e um 
para a feitoria 
C .lecut,

Essa arm ;da não tendo podido sahir 
do Tejo no dia 8, como se pretendia, 
î'Or achar ventos ponteiros, só poude 
fazer-se de vela no dia seguinte (Vide a 
ephemeride de 21 de abril).

1817—Decreto do governo provisorio 
republicano de Pernambuco abolindo 
tributos que existiam na provincia 
creados pelo alvará de 20 de outubro 
de 1812, sobre, lojas de fazendas, mo
lhados, embarcações, canoas, etc. (Vide a 
ephemericle G).

18 —Fallece em Nictheroy o conde 
das Galveas D, Francisco de Almeida de 
Mello e Castro, ministro de João VI no 
Brazil, com 58 annos, 11 mezes e3 dias 
de edade.

Foi 0 seu cadaver transportado no dia 
seguinte para a côrte e sepultado na 
egreja de S. Francisco de Paula.

Esta noticia for por nós verificada na 
Gazeta do llio de Janeiro,, folha con- 
temporanbi do facto.

1822—Chega ao Rio de Janeiro, a es
quadra portugueza, cpie devia conduzir 
para Lisboa o principe regente do Brazil 
D. Pedi'0, depois 1” imperador (Vide a 
ephemeride de 21).

Capitaneada pelo chefe de divisão 
Francisco Maximiano de-Souza, com
mandante da nau D. João VI, compu
nha-se d’este vaso e de mais seis, as 
charmas Conde de Peniche, Orestes e 
Princeza lieal o os transportes Phénix 
e Sete de Ijlarço. Trazia um- regimento 
provisorio, commandado pelo coronel 
Antonio Joacpiim Rosado, além de uma

■ ■i,V:'
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briizada de artilharia e uma companhia 
de conductores, contando ao todo perto 
de 1,200 homens.

D. Pedro manda-lhe ao encontro o 
coronel Luiz Pereira da N< bresa de 
Azeredo Coutinho com uina portaria do 
ministro da guerra (Joaquim de Oliveira 
Alvares), intimando ao respectivo com- 
•iiiandante que dessem fundo os navios 
debaixo das baterias das fortalezas da 
barra, e que o commaudante viesse ter 
com elle ; ordens que aquelle oílicial 
cumpriu promptamente.

Apresentados ao principe, o comman- 
d.mte da esquadra e o coronel Rosado 
flzei’am e ass'gnaram o seguinte pro
testo :

« Nós abaixo assignados protestamos 
obedecer em tudo ás ordens que nos 
forem dirigidas por S. A. Real, pois 
tal e 0 nosso dever, assim como de nada 
nos embaraçarmos e nem tomarmos parte 
nas disposições do governo, salvo sendo- 
nos ordenado pelo mesmo augusto 
senhor.

tc Paço do Rio de Janeiro, 9 de março 
de 1822. — Francisco Maximiano cie 
Souza, chefe de divisão commandante da 
esquadra. — Antonio Joaquim Mosaclo, 
coronel do regimento provisorio. »

1812— Decreto approvando, em virtudg 
do art. 15 | 2° da lei de 15 de novembro 
de 1831, os novos estatutos para a Aca
demia Militar do Rio de Janeiro, pelos 
quaes se mandou crear nella uma Fa
culdade de Mathematica e de philosophia, 
e uma cadeira de direito militar, cias 
gentes e civil.

1860—Trocam-se as ratificações da con
venção consular entre o Brazil e Portu
gal de 10 dc dezembro do anno anterior.

1873—D. Lino Deodato Rodrigues de 
Carvalho, 9° e actual bispo de S. Paulo, 
ó sagrado na cathedral do Ceará [Vide 
Modo 21 de 1871, 1°- parte).

MARÇO —10
1631—Francisco Coelho do Carvalho,

goverrador do Maranhão, reassume o 
exercido do sou cai-go. interi’omi ido 
pelo governo illegal do intruso Jacome 
Raymundo de Noronha desde Jr de ou
tubro de 1626.

1719—Fallece com sign les de predesti
nado José Borges de Barros, nascido na 
Bahia a 18 de Março de 1657. Alistára-se 
na companhia de Jesus c na qualidade 
de membro d’esse instituto exercera 
muitos logares religiosos na sua patria 
e em Portugal. Foi insigneem theologia 
e philosophia, consumado orador evan
gélico, excellente canonista.

« Teve' tão portentosa memória, diz o 
auctor da sellecta brasiliense, de 
onde colhemos estes apontamentas,— 
que ouvindo proferir mil vocábulos, os 
repetia fielmente, ou pela sua ordem, ou 
retregradamente. Oceasioes houve em 
que, sendo ouvinte de um sermão, re
colhido á casa o mandava escripto a 
quem o tinha recitado, sem lhe faltar 
uma palavra. Na arte de tscrever foi 
espantoso, pois além de formar os carac
teres com sumraa perfeição, escrevia 
com duas pennas em uma mão, fazendo 
ao mesmo teni] o duas regras dillerentes, 
dissimilhantes im a d.i outra e até com 
0 pé formava caracteres tão perleitos 
como 0 fazia com a mão. Imitava com 
tal similhança as lettras, ainda das 
peiores, que se assombravam de as 
verem tão idênticas aquelles que as 
tinham escripto. Da poesia vulgar pra
ticou os preceitos com facilidade e feli
cidade. Foi de estatura mediana, gentil 
presença, e genio jovial. »

Tivemos pois também o nosso Pico
DE LA M iRANDOLA.

1732—Ordem régia prohibindo que das 
capitanias do Brazil passem mulheres a 
Portugal sem permissão prévia do go-̂  
verno.

1760 — Sabem presos, com destino á 
cidade da Bahia, os padres jesuitas da 
capitania do Piauhy.

1806—Começa a exercer o cargo de
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"overnador da capitania do Pará e Rio 
Negro 0 capitão general José Narciso 
de Magalhães de ãlenezes, que succede 
ao 8° conde dos Arcos I). lUarcos de 
Noronlia e Brito e occnpa o cargo até 
20 de dezembro de 1810, dia em que 
íãllccen.

Go\’erna desde então a capitania um 
triumvirato presidido pelo bispo dioce
sano D. ãlaiiuel de Almeida deCai'valho, 
na fórma do alvará de successão de 12 
de dezembi'0 de 1770, até ser a 19 de 
outubro rendido pelo conde de Villa Flor.

1808—Desembarca na cidade do Rio 
de Janeiro a rainha 1). Maria I, mãe do 
rei D. João VI. Fnferma e na avançada 
edade de 71 annos, não pudera desem
barcar no dia 8, com o príncipe regente 
e mais pessoas da sua familia. A rainha 
é levada em cadeirinha de braços ou 
piilanquiin pelos criados da casa real, 
desde a rampa do caes até o paço da 
cidade, no meio de um luzido acompa
nhamento. Foi hospedada na sala em 
que antecedentemeute íuimcionára o tri
bunal da Relação.

1817—O primeiro impresso que se fez 
cm Pernambuco foi o famoso Preciso dos 
successos, escripto pelo magisti'ado José 
Luiz de Mendonça, um dos membros do 
governo provisorio da capitania, na re
volução de G de março; foi impresso na 
presente data.

182Ò—Nascido em Lisboa a 13 de maio 
de 1707, fallece nesta data na mesma 
cidade D. João VI, rei de Portugal e im
perador nominal do Brazil.

Era ílllio segundo de D. Maria 1 e de 
seu tio e marido D. Pedro III. Declarada 
sua mãe incapaz de reinar , yrfrrrmi)/

IP / em 1792, a 10 de fevereiro, o governo 
do reino como herdeiro presumptivo da 
coròa, tomando o titulo de regente em 
julho de 1799. De 20 de março de 1816, 

dian'e, pelo fallecimenlo da rainha, 
titulo de i’ei, sendo como tal 

de Janeiro a 6 de

em dian'e, 
tit

acclamado no Rio 
fevereiro de 1818.

Quando,em 1807, o exercito de Napoleão 
Bonaparte invadiu Portugal, I). João 
entregando a regencia do reino ao mar- 
quez de Abrantes, euibarcou pai'a o 
Brazil, arribando á Bahia a 22 de janeiro 
de 1808 e a 7 de março chegou ao Rio 
de Janeiro, onde estabeleceu a séde da 
monarchia.

Durante todas as perturbações que 
oceasionou a invrsão dos francezes em 
Portugal, conservou-se o principe 
gente nas terras de Santa Cruz.

effectuou-se a occupação de 
Montevidéu, que deu causa á longa e 
renhida contenda; rebentou a revolução 
republicana de Pernambuco e a de Lisboa, 
onde loi victima o infeliz Freire de 
Andrada e outros oíliciaes descontentes 
do marechal Beresfoi d. Em 1820 
110 Porto a revolução que estabeleceu 
em Portugal o sj’stema constitucional, 
sendo este movimento seguido no Brazil, 
onde 0 monarclm .j,urou aceitar a cons
tituição. Voltou D. João VI a Portugal 
em 1821, e alli ratificou esse juramento. 
Em 1822 fez-se a independencia do 
Brazil, acto esse reconhecido a 29 de 
agosto de 1825.

Em 1823 deu-se a malograda revolução 
do conde de Amarante; e os aconteci
mentos de Villa Franca e a revolução 
de abril de 182-1 obrigaram D. João a 
mandar seu íllho D. Miguel para Vienna, 
onde residiu até 1827.

A 4 de rnarço de 1826, recolhendo-se 
de um jantar em Belém com os frades 
Jçronymos, sentiu se aceomettido de vo- 
mitos, convulsões e diliquios, sympto- 
mas de envenenamento; aggravaram se 
estes incommodos a tal ponto que fal- 
leceu seis dias depois/no meio de hor-

jonias.
1854—F’alleceTo conselheiro José Cle

mente Pereiraf senador pelo Pará, esco
lhido a 31 de dezembro de 1842, tendo 
tomado assento no senado no anno se
guinte, a 24 de janeiro (Vide a eiiheme- 
ride de 17 de fevereiro de 1787),_ » «-t

/ !
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IS 'l—Fallece o senador pela província 
de S. Paulo José Manuel da Fonseca, 
escolhido a. 28 (̂ c junho de 1851. Tomára 
assemo r.aquella camará a 3 de agosto 
do mesiro anno {Vide essa daia). 
/1873  — Escolhido senador pela pro
víncia do R:o de Janeiro por carta impe
rial de 22 de fevereiro d’esse anno, toma 

'0 sr. conse.lieiio Jeron3'mo José Teixeira 
Junior posse da sua cadeira no sena4o 
na presente data. '

— Falleoe na sua residência naGavea, 
no município neutro, o notável natura
lista maranhense dr. frei Custodio Alves 
Sèrrão. A  f

Alves Senão viu a IwíAm x>6qvena e 
tra^iquillcv cidade, ainda então villa, de 
Alcan tara,no Maranhão. Foi aos 12annos 
de edade filiado na Ordem do Carmo, e 
preenchido o tempo de noviciado, tomou 
0 respectivo habito no convento da villa 
natal, de onde se transferiu para o da 
capital depois. A ' custa do convento foi 
mandado procurar em Coimbra a Facul
dade de theologia, estudando antes/no 
Collegio das Artés, philosophi.i racional e 
grego; mas o moço caimielita, cujas na
tivas inclinações o impelliam de prefe
rencia para as sciencias naturaes, depois 
de vencidos a repugnância e os embargos 
que a seus desejos oppuzeram o reitor e 
professores do convento de Coimbra, 
matriculou-se nessa faculdade, e nella 
continuou depois, já desajudado dos da 
sua ordem, que não deram de mão aos 
seus preconceitos e se mostraram bem 
<lo seu tempo pelo atrazo das idéas *que 
professavam.

Em 1825 voltou ao Brazil com a sua 
carta de bacharel, conquistada á custa 
de innuraeros sacrifícios, que teriam 
sido insuperáveis para qualquer outro 
de vontade menos tenaz. Veio para o 
convento da sua ordem no Rio de Ja
neiro.

Foi em 1S2G nomeado 
e botanica dagia

lente de geolo- 
Ácademia Militar e

dois aimos depois director do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro.

Em 1831 nomeou-o a regencia perma
nente membro do conselho de melhora
mentos da casa da moeda da corte e 
«n’esse estabelecimento estabeleceu uteis 
reformas e processos de analj^se e refi
nação de metaes, que eram então no
vidades.»

Nunca interrompeu o exercício de suas 
funeções publicas sinão em 1835, em que 
voltou á terra do berço, a rever os que 
lhe restavam dos mais achegados pa
rentes. Alesmo assim não foi sem utili
dade parao Império (diz o seu biograplio 
no Panth.eon Maranhense, vol. IV) esta 
sua viagem. iDorque ep;plorou a serra de 
Itabaiana, na província de Sergipe, afa
mada pela existência de minas de ouro e 
de salitre, e descobriu nas praias de Ca- 
maragibe, na província das Alagòns, 
formação bituminosa, de que remetteu 
amostras ao governo.

Obteve cm 1810breve de secularisação, 
por nunca ter passado de ordens me
nores do prima tonsura ; conservou-se 
porém celibatário o resto da vida, isto é, 
por mais de 30 annes.

.Embora não lograsse ver realisados no 
Museu os melhoramentos que planejara, 
sob a sua direcção começou aquelle esta
belecimento a ser mais frequentado e a 
pierecer a attenção dos homens dascien- 
cia, apezar de mésquinhamente dotado.

Diz de Alves Serrão o proficiente dr. 
Sigaud na sua bella obra J)u clionatet 
des maladies du Brésil : « a rivalisé de 
zèle pour soutenir cet établissement avec 
une si faible subvention annuelle (pag. 
■187:. »

For fini, descrente, triste, magnado, 
cançado de lutar com a má vontade e o 
desdem dos governos, que não attendiam 
ás suas justas representações para col- 
locar em melhoi pé aquelle estabeleci
mento, resignou O logar de seu director e 
conseguiu jubilação no de lente (1817),

JO
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retiranclo-se para um sitio que possuia 
na Gávea.

De/, annos depois (em 1859) aceitou 
ainda o cargo de director do .íardirri Bo
tânico da Lagúa de R,odrigo de Freitas, 
que aliás occupou por pouco tempo, vol
tando de novo á alludida sua proprie
dade rural, que elle afeiçoára aos seus 
pensamentos e gosto pela vida rústica. 
üíTertou por esse tempo ao Museu as suas 
collec(,T)es de diistoria natural, com a sua 
copiosa e escolhida livraiãa.

Foi ainda nomeado, em 1SC2. membro 
do conselho fiscal do Instituto fluminense 
de agricultura e commendador da ordem 
de Chrisío.

No seu retiro ficou completamente 
cego, pelo uso constante de observações 

■' microscópicas, atd que, na presente data, 
0 ccfihou a moi te.

MAKÇO —11
1635_Os hollandezes, que sitiavam a 

fortaleza do Cabo de Santo Agostinho, 
assaltam durante a noite• a trincheira 
exterior do forte de Nazareth, occupado 
pela nossa gente c de que erá um dos 
commandantes aiijuntos o sargento-mór 
do terço de Portugal Luiz Larljallio; 
mas os assaltantes são repcllidos, dei
xando trintii mortos.

Na seguinte noite voltam á carga, 
mas - são segunda vez rechaçados com 
perda ainda maior, deixando 49 mortos.

1647—Pela terceira vez Antonio Telles 
da ííilva, capitão-gcneral da Bahia, re
clama dos oificiaes da c ;mara de S. Paulo 
algum reforço do homens para ajudal-o 
contra o [oder da llollanda em Per
nambuco.

A pinmeira vez que nesse sentido lhes 
escrevera Ibra a S de novembro de 1616 
e da 2'.. a 21 do mesmo mez e anno, 
pedira-lhes mais 2,000 indios, alem dos 
200 que tinham ido pelo rio S. Fran
cisco.

1735—Domingos Simões Jordão, 28° go
vernador do Ceará, recebe o governo da

capitania das mãos de Leonel de Abreu 
Lima, que o exercia desde 13 dc feve
reiro de 1731.

Jordão passou-o a Francisco Ximenes 
de Aragão, que o exerceu ate setembro 
{dia 7, segundo alguns) de 1739.

177S — Com 0 fallecimento do rei 
D. José I cessaram as rivalidades que 
dividiam as duas coro.as nas suas r os- > 
sessões da America, posto que não se 
liostilisassem na Europa: provinha a 
rixa da intrincada questão de limites 
nas respectivas colonias, Para terminar 
tal pendenciu, assignaram as duas po- 
teneiat  ̂ K̂ \:;ies.;'e’̂  i3anto lldefonso. a 1 
de outubro "de 1777, um tratado preli
minar de paz, fixando as fronteiras dc 
jynbas as colonias pelo sul e pelonorle.

Na presente data assigna-se no Pardo 
um tratado de avuisade, ■ garantia e 
conw'iercio entre r.quellas pol.encias, 
ratificando o preliminar do S. lldefonso. 
que pelo art. 13 mandava restituir a 
Portugal a ilha de Santa Catharina, 
tomada no anno anterior por D. Pedro 
Ceballos Cortez y Calderon (Vide 27̂  de 
fevereiro de 1777 e 30 de julho^de 1/78).

1781—Os commissaries ) ortugue/.os c 
hespanheies da demarcação de limites 
meridionaes entre as possessões de uma 
e outra corôa na America, para a exe
cução do tratado de 1° de outubro 
de 1777, reunem-sc na guarda do Chuy 
no dia 5 e, dando começo aos respectivos 
trabalhos, assentam na presente' data' o 
.primeiro marco hespanhol na margem 
sep!*cntrional do arroio Chuy. Eram eom- 
missarios nessa fronteira, que se re 
talhou cm cinco, divisões, por parte de 
Portugal 0 brigadeiro Sebastião Xavier 
da 5'eiga Cabral da Camara, o coronel 
de engenheiros Francisco João Roscio, 
os mathematicos Alexandre Eloy Por- 
telly e o ajudamé Francisco das Chagas 
Santos, e os asíronomos Joaquim Felix 
da Fonseca Manso e o dr. José de Sal
danha, e por parte de Castella D. José 
Varella y DTloa. O marco portuguez foi
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assentado na foz do Tabim ou Itabim,, 
 ̂ ficando neutral o terreno intermédio.

[ 1808—Nomêação do primeiro minis-
Ç terio do principe regente D. João VI no 

Rio de Janeiro. Compunha-se de très 
1 ministros; o dos negocios do reino e
j fazenda. D. Fernando José de Portugal,
{ depois eonde de Aguiar; dos negocios

estrangeiros e da guerra—D. Rodrigo
de Souza Coutinho, que foi depois conde 
de Linhares, e dos negocios ultramarinos 
e da marinha—0 cqnde de Anadia {João 
Rodrigues de Sá e Menezes).

1822—iSasce no Rio de Janeiro prin* 
ceza D. Januaria, irmã mais velha do 
imperador D. Pedro II. '

Foi jurada princeza imperial a 31 de 
maio de 1836. A 28 'de abril de IStí 
casou com D. Luiz. conde d’Aquila. ii ni^o 
do rei D. Fernando de Nápoles e de S. M. 
a imperatriz. A 24 de outubro do mesmo 
anno partiu para Europa com seu ma
rido e nunca njais voltou ao Brazil. 
Deixara de ser considerada princeza 
imperial desde 6 de maio de 1845, em 
que foi reconhecido herdeiro presum- 
ptivo do throno o principe D. Affonso.i 
primeiro filho do imperador, nascido a 23 
de fevereiro d’aquello anno.

1827—Fallece o marquez de Na,zareth. 
Clemente Ferreira França, senador pela 
provincia da Bahia, escolhido a 22 de 
janeiro de 1826, quando se instituiu 
0 senado, onde tomou assento a 4 de 
maio do mesmo anno.

Foi î m dos dez redactores da Consti
tuição Política do Império, nomeados pelo 
primeiro imperador à 26 de novembro 
de 1823 (Vide essa data).
■ 1831—0 imperador D. Pedro I e a 
imperatriz D. Amelia recolhem-se da 
viagem que fizeram á provincia de Minas 
Geraes. (

Em caminho, a mais de um dos seus 
Íntimos, que o acompanhavam, diz-se 
que D. Pedro fallára na possibilidade, 
sinão probabilidade, de abdicar à eorôa.

MARÇO —12

1598—Francisco de Mendonça o Yas- 
com-ellos e' nomeado governador do Rio 
de Janeiro na presente dat?. segundo o 
catalogo provisorio do visconde de Porto 
Seguro (Vide 7 de Julho do mesmo anno 
e 17 de setembro de 1599).

Veja-se comtudo o i^Caialogo dos ca- 
pitães-móres, etc., copiac^o de um ma- 
nuscripto que existe na bibliotheca epis
copal fluminense e publicado no vol. I 
(1839) da revista do-Ihstituto Historico.

1619 — Provis.ão regia approvando a 
pescaria de tainhas e guVijubas. proposta 
pelo governador do Maranhão Antonio 
de Albuquerque e q̂ue se estabeleceu 
em junho do anno seguinte na costa 
oriental da ilha grande de Joannes, Junto 
á foz do rio Cajuna.

1649 — Teve nesta data estatutos a 
Companhia geral dofiommercio doBi%azit. 
resolvida em Portugal por alvará de 6

e estabe-* 
proteger pelo seu 

capital c credito a navegação mercantil 
entre a métropole e a colonia. Pelos 
arts.' 43“ e 45“ obrig'ava-se a companhia 
a concorrer para a i-ecuperação dos 
portos que estavam em poder dos hol- 
landezes; com clTeito, apezar dos pre
juízos que depois causou ao Brazil, 
inherentes a todo o monopolio. vein 
auxiliãr a restauração de Pernambuco 
ao dominio poTtuguéz,. conãeçando logo 
a trazer aos combatentes  ̂alguns soc- 
cerros na primeira frota quernandára e 
partiu de Lisboa a 4 dc novembro.

1686 —« A cívilisação, eml)ora morosa, 
da colonia portuguezq, na America, deveu 
muito a essas communidades religiosas, 
que foram suas fontes de luz, e entre 
ellas não foi a menos civilisad'oi’a a dos 
franciscanos. A provincia religiosa de" 
Banto Antonio do Brazil produzia desde 
0 século décimo sétimo granfies oradores 
sagrados, poetas, c homens de profundo 
saber. Entre elles deve ser lembrado

de fevereiro do mesmo anno 
' lecida com o fim d"

-gf
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frei Francisco Xavier dc Santa Thcreza. 
que nascera na cidade da Bahia a 12 
de março de 1686 (Dr. J. ÍNÍ. de INIacedo, 
A n n o  b i o ü r a p i i i c o ) . »

Frei Francisco Xavier foi leitor de 
tlieologia, penitenciário geral da ordem 
Scraphicá, socio da Academia Real de 
Historia, da Arcadia de Roma, e pre
gador distincte: deixou-nos alguns ser
mões, panegyrioos e praticas, de que 
ti'ata Innocencio da Silva no seu valio;?o 
D i c c i o n m u o . Viajou por varias ])arte5 
da Europa c embarcou na armada que 
D. João V mandou de soccorro ao papa 
Clemente XI, para resgatar a ilha de 
Coríu do ])oder dos turcos. Idm 1717, na 
batalha naval de Fassavá, foi gravemente 
ferido, do que resultou amputar-se-lhe a 
perna esquerda. Não se sabe a é])Oca da' 
sua morte.

Aproveitamos o ensejo  ̂para ajuntar 
as seguintes indicações, ignoradas de 
Innocencio da Silva, ácerc i de outro 
religioso notável dfi ordem seraphica no 
Brazil, frei Francisco Xavier dc Santa 
Rita Bastos.

Pertencia áprovincia de Santo Antonio 
do Brazil e fallcceu na Bahia, no con
vento da sua religião, em 1S4G.

— E’ d’esta mesma data a bulla do 
S. S. padre Innocencio XI confirmando a 
nomeação do D. Mathias de Figueiredo c 
Mello, doutor em direito canonico, para 
bispo de Pernambuco, onde foi o 3° 
(Vide maio 2õ

1689—Fallece cmS. Luiz do Maranhão, 
no dia do santo do seu nome, e jaz 
na capella-mór da c thelral, junto 
á sé ei)i?cop;il, 0 1° bispo d'aquclla. 
diocese D. Gregorio dos Anjos CShilc 
julho 31 de 168U,'.

1799—Ordem do governo da métropole 
ao governador do Ceará para que, dc 
aceordo com o do Pará, examinasse os 
rios que, correndo da primeira d’aquellas 
capitanias, levassem as suas aguas ao 
Amazonas !

1806—A capitania de S. Jo&é do Rio

Negro, creada em 11 de junho de 175
seguintes governa-tivera até 1806 os 

dores: Joaquim de Mello e Povoas, 
Gabriel de Souza Filgueiras .(interino), 
Nuno dl Cunha de Andrade Varona 
(idem), Valerio Corrêa Botelho dc An
drade (idem), Joaquim Tinoco Vaiente 
(1772), Manuel da Gama Lobo dc Almada 
(Vide outubro 27 de 1799), José Antonio 
Salgado (interitio) e, na presente data, 
assume o excrcicio do cargo o capitão 
de mar e guerra José Joaquim Victorio 
da Costa, a quem succedeu, em 1818, 
Manuel Joaquim do Paço.

1822-Refere um escriptor contempo
râneo: « Estava acampado no logar cha
mado Estanhado, próvincia do Piauhy. 
0 coronel Aleciira. um dos chefes das 
tropas brazileiras, co n o fim de facilitar 
a passc.gem da gente dè Caxias, no Ma
ranhão, para o campo dos independentes, 
quando na manheã d’este dia se l'he apre
senta Salvador Corrêa de Oliveira, a 
cujo nc-me se acham ligados os primeiros 
successos das armas brazileiras na lucta 
pela independcncia do Império nas pro
víncias de Piauhy e Maranhão.

Vinlyf com elle seu irmão Pedro Fran
cisco M artins e cerca de oitepta volun
tários a cavallo, que liavia reunido.

Este homem , que tantos serviços 
prestou ao seu paiz na gloriosa luta 
em que se achou, nasceu na villa da 
Barra do Rio Grande, um dos confluentes 
do S. Francisco, na provinda da Bahia, 
e descendia de uma familia grada d’a- 
quelle sertão.

Dedicando-se ao commercio, tinha ido 
estabelecer a sua residência em Caxias, 
mas não .sendo alli feliz mudou-se para 
a Cachoeira Grande, onde continuou np 
seu negocio de gado. Em uma das viagens 
que fez áquella villa soube dos aconte
cimentos politicos do sul do Brazil e da 
proclamação da independencia na villa 
de S. João da Parnahyba e resolveu-se a 
pòr-se em marcha para o Piauhy a 
reunir-se ás tropas dos independentes.

'W
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Esqueccndo-se da mulher e dos filhos, 
c s6 Duvindo a vox do patriotismo que 
lhe abiMzava o coração. Salvador, com o 
dinheiro que tinha levado para o seu ne
gocio, comprou algum aimiamerito e mu
nições, e pôde conseguir desde logo 
fazer-se acpmpanhar par oito ou dez 
homens resolutos como elle.

Desceu até as margens doParnahyba, 
dc onde illudindo a vigilância dos desta
camentos portuguezes, que tinham ordem 
de impedir toda a communicação com a 
margem direita, passou para o Piauhy 
com a gente que já tinha, e uma vez 
aqui tratou de ajuntar mais e foi jun
tar-se ao coronel Alecrim neste dia.»

1826—Chega a Montevidéu, a bordo da 
fragata Firanga, o velho almirante 
Pinto Guedes, depois barão do Rio da 
Prata, e rende no cominfindo da esqua
dra iinperial em operações no estuário 
do Prata ao vice-almirante Rodrigo Lobo, 
que 0 exercia do anno anterior.

A’ excepção da escuna Oriented, de 12 
pequenas barcas canhoneiras e 3 lanchas, 
que se achavam na Colonia', sob o com
mando dó capitão de fragata Jacinthe 
Roque de Senna Pereira, toda a esqua- 
di'a brazileira estava àlli réunida.t

Foi 0 primeiro cuidado do novo almi
rante dispor a esquadra pura tornar eflec- 
tivo 0 bloqueio : substituiu vários oííi- 
ciaes po*r outros mais da sua confiança e- 
distribuiu os navios em très divisões; 
a primeira, sob as suas immediaias or
dens, compunha-se das fragatas Piranga, 
Imperatriz e 1). Paula, da corveta Ca
rioca e dos ])rigues Rio da Prata e Real 
João. A segunda, ás ordens d).capitão 
de mar c guen-a Jayme Norton, compu- 
jdia-se da fragata Nictheroy (comman
dante-Norton ; 38 boceas de fogo), cor- 
vetas Maria da Gloria {Theodore de 
Beanrepaire, Zli). Liberal(B. IIayden,22), 
Jtaparica (G. Eyre, 2C), e Macetjó (Fre
derico Mariatb, 18). brigues Pirajà (E.
C. Clewley, 18), Caboclo (João Pascoe 
Greenfell, 18), Independenoia ou Morte

(J. F. P^egis. 14) e Vinte Nove de Agosto 
(J. E. Pitada, 18), brigue escuna Jnwwa- 
ria (A. dos Santos Lopes, 12) e escunas 
Providencia (AVenceslau Lisboa. 3). Ita- 
par ca (J. Leal Ferreira. 1), Conceição 
{ T. Thompson. 1). e Sete de Março (F. 
de Paula Osorio. 1). A esta segunda di
visão foi particularmeníe confiado' o 
bloqueio do porto de Buenos Ayres. 
Commandou-a até o íím da guerra o chefe 
Norton, sendo, entretanto, substituído 
por vezes, quando o almirante o encar
regava de outras commissõés, por Prytz, 
Maia ou Oliveira Botas. A terceira di
visão, ás ordens do capitão de fragata 
Senna Pereira, ficou composta das escu
nas Oriental, Bertioga, ]). Paula, Liber
dade do Sul e Itapoan, e dos hi ates Nove 
de Janeiro, Sete de Setembro, Doze dc 
Outvbro e Primeiro de Dezembro.

1SG3—E’ apresentado bispo da Dia
mantina 0 sr. D. João Antonio dos San
tos, natural de Minas-Gercies. e doutor 
em cânones pela universidade de Roma. 
Escolhido pelo actual imperad r nesta 
data.confirmado pêlo pontífice Pio IX {') 
a 3ü de setembro do mesmo anno, to
mou posse do seu cargo a 2 de fevereiro 
do anno seguinte. So depois, a 1 de maio 
d’esse anno de 1864. é que i-ecel)eu a sa
gração na- cidade Diamantina, sede do 
seu bispado, sendo sagrante o bispo de 
iMarianna, que era então D. Antonio Fer
reira Viçoso, conde da Cònceição.

O bispado Diamantino, que compre- 
hende a parte septentrional da vasta pro- 
vincia de Minas Geraes, fora uesmem- 
brado do de -Marianna na mesma data 
cm que se erigiu o do Ceará, pela lei

n  O papa Pio IX falleceu em Roma a 
7 de fevereu’0 de i878, na edade de 85 
an nos. 8 me/.es e 21 d;as. pois nascera 
a 13 de maio de 179?. tendo occupado a 
cadeira de S. Pedro 31 anros. 7 rnezes e 
fidias.porter sido eleito a 16 de junho de 
ISJ-Ò, _  Alienas sobreviveu r.lguns djas 
a Victor Manuel, rej 'de Italia, fallecido 
a 9 de janeiro d’esse mesmo anuo, tam
bém em Roma.
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n. 693,de 10 de agosto de 1S53, da Assem- 
blda' geral, e confirmado pela bnlla do 
papa Pio IX — c m A V i s s i M b ^ i  s o i .l i c i  tj-  

DiNis—de 1} (Iq junlio de 18.11.
O sr. D. .Toão Antonio, bispo actual, 

é  0 i.rimeiro que tem essa diocese. 'An
tes d'elle, a 15 de fevereiro de 1856, fora 
apresentado o padre Marcos Cardoso de 
Paiva, vigário coliado da freguezia da 
Glori 1, na cidade do Rio de Janeiro, o 
qual depois de cinco annos renunciou o 
cargo.

1867 — Fallçce no Rio de Janeiro o 
T)r. Joaquim Pinto Netto dos Reis. l" 
barão de Carapebús, com grandeza por 
decreto de 30 de novembro de 1 '66.

Formara-.se enã direito civil na Univer- 
sid.ade de CoimbVi e foi o primeiro jiro- 
motor publi'’ o de Campos dos Goyta- 
cazes, de onde era natural.

V '
WAUÇO —13

1.531 — Chega á'Bahia de Todos os
Santos ?.íartim AíTonso de Souza com a /
.sua esquadra. Por cai'ta patente de el-rei
D. João IIT (Vide 20 de novembro de 1530)' 
tinha elle sido nomeado capitão mór da 
armada incumbida de guardar as costas 

'dó Brazil c g o v k r n a u o r  d a  N o v a  L u z i t a -  

NiA. Partindo de Lisboa a 3 de dezem
bro d'aquelle ann'o de 153). encontra na 
Bahia o celebrado Diogo Alvares, o Gi
ram urú, que cm 1510'nauíragára no.s 
luixios da costa da ilha de Itapaiica,. 
não só, como cominummente se suppüe, 
mas com oito companheiros.

Para .melhor elucidação d’este facto 
lOa-sc—O C a k a m u r u R ’ e r a n t f . a  i u s t o r i a  

—do visconde do Porto Seguro,no tomo X 
, da llevhsta do Instituto, 1818.

Pero Lopes de Souza, irmão do Mav- 
tim Atíonso e seu companheiro nesta 
expedição, 1 mça na presente data no 
seu DiARio as linhas seguintes:

« N’esta Baliia (do Todos os Santos) 
achamos um homem jiortuguez,que havia 
22 annos que csiava n'esta terra ; o dou 
razão l.irga do que ifella havia.» .

Este homem, que a chronica e a poesia  ̂
tornaram um personagem romanesco, e' 
Diogo .'lilvarcs. « C a r a m u r u ’ » ,  diz o  sr. 
José de Vasconccllos, ó o nome indigena 
de uma especiç de moreia grande, de 
dez e mais palmos de comprido, que se 
encontra dentro das tocas de pedra á 
beira mar.» O yisconde de Porto Seguro 
explica d e . modo idêntico o alludido 
appellido.

1581—Lettras d,o geral dos francis- 
canos nomeando frei Melchior de Santa 
Catliarina primeiro cufítodio e com- 
missario ' da custodia que ia fundaí-se 
no Brazil, podendo levantar conventos 
e receber noviços.

O .sr. Amaral Tavares, em um curioso 
artigo que publicou no Çruzeiro de 20 
de março de 1880, dá-nos uma minuciosa 
noticia d’este distincto religioso, fun
dador da provincia de Santo Antonio no 
Brazil.

A 12 de abril de 1585 foi que aportaram 
a Pernambuco frei Melchior e seus com
panheiros, tendo partido de Portugal a 1 
de janeiro (Vide as ephem. de 12 de abril 
de 1585 e de 27 de novembro de 1586).

1635—Parte 0 almirante liollandez Li- 
chthardt, cm companhia de Calabar, le
vando ás suas ordens buzentos c oitenta 
hòmens, com o' fim de atacar Porto 
Calvo, que Calabar conhecia bem  ̂ e onde 
estava o general oonde de Bagnuolo.

1606—0 capitão general de Pernam
buco'Cactãnó de Mello e Castro lança a 
pedra fundamental da egreja da ordem 
velha dos Terceiros de S. Francisco do 
lleci/'e.

n i 5_D , Praz Balthazar da Silveira, 
governador das capitanias de S. Paulo 
e de Minas Geraes, congrega os mora
dores da villa do Ribeirão do Carmo para 
combinarem no modo pratico de se rea- 
lisar 0 pagamento do quinto, por não 
ter 0 governo da metropolc approvado 
um a semo ou aceordq tomado antes.

Resolve-se que se pagasse 21 arrobas



do ouro, ficando livres i:ara o fisco os 
direi.os das cargas, gados e escravos.

Très annos depois (era 3 de março), o 
conde de Assumai obteve dos mesmos 
povos 25 arrobas, ficando livres para a 
real fazenda o imposto das entradas nas 
minas,, isto é. 1/S por cabeça de gaao,
1 1/2 por carga secea, 1/2 por carga de 
molhados, 2/8 por escravo, 1/8 por loja 
ou venda.

l-î ĝ—Combate dado pelos indígenas 
Payaguás, no logar cbam.ulo Carandá, 
no,rio Paraguay, a Pedro do Moraes de 
Siqueira e seu irmão Bartholomeu Bueno 
de iíiqueira, destemidos bandeirantes 
ituanof>, qué haviam saindo de Guyabá 
comm mdando uma flotilha, acompanha
dos do franciscano frei Antonio de Nas
centes. denom'inado o tigre pela sua força 
muscalar, e de outros paulistas.

O combate aturou encarniçado por 
muitas horas, deixando vencedores os 
septanistas, mas perdendo a vida o com
mandante e o intrépido frade.

1810—Alvará, com força de lei desli
gando as comarcas do Grão Pará e do 
Rio Negro da Casa du Supplicação de 
Lisboa e ' sujeitando-as á Relação do 
M iranUão, a que o mesmo aharádava 
regimento.

1810—Carta de lei de el rei D. João VI, 
mandardo cpie sejam yiicorporadas num 
só escudo as armas dos reinos-unidos d:>

• Portugal, Brazil e Algarves, marcando 
par.i armas do Brazil uma esphera ar- 
iviUlâr de ouro em campo azul; o escudo 
real portugnez inscripto nesta esphera, 
com uma corôa sobrepesia, ficou sendo 
d alli em diante as armas do Reino Unido 
]>ara todos os eífeitos e usos de pragma- 
tica.

1817—Revolução na Parahyba e Rio 
Grande do Norte.

1821—Bando publicado na capital de 
S. Paulo, declarando a adopção do sys- 
tema constitucional representativo r.o 
Brazil.

1823—Acção do Genipapo, na província

do Piauhy. em que o major João Josó da 
Cunha Fidie', á frent« de tropas portu- 
guezas, derrota as forças que seguem o 
estandarte da independência nacional.
0 commandante, das armas Joaquim do 
couza Martins marcha contra aquelle 
major, commandando tropas patriotas.

1838—Representa-se pela primeira vez 
no theatro da praça da Constituição', no 
Rio do Janeiro, a tragédia’ nacional An
tonio Jose/OU 0 Poeta e a Inquisição, 
briliianteesiróa dramatica do sr. dr. Do
mingos José Gonçalves de ãlagalhães, 
hoje visconde de Araguaya c ministro do 
Brazil em Roma, junto á Santa Sé. O 
papel tie protogonista fed desempenhado 
pelo nosso primeiro actor João Caetano 
dos Santos, verdadeiro genio dramatico, 
a quem apenas faltavam escola e o exem
plo dos bons mestres da arte. de que 
tiniia elle entretanto a mais admirá
vel intuição. Estella Sezefreda, sua mu
lher c digna d’elle pelo talento drama
tico, enc.irregou se do papel de üIa-
KIANXA.

L’ éss.a tragédia a primeira escripta 
por braziloiro c de assumpto no-sso. A 
BiÍ)liotlieca Nacional possue o manu- 
scripto original d’esse drama, em cuja 
ultima pagina se lô a seguinte declara
ção autographa, ^Jinu é todo o volume : 
—Acabei este tirama em 31 de dezembro 
de LS36 ãs 11 horas da noite, cm Bru-

I

xedas.—
181:—Obs rva-se na cidad ' da Baiiia 

um d’esses magníficos rneteóros conhe
cidos em geral por estrellan cadentes. 
Surgira, perto do crepúsculo da tarde, 
apresentando na sua rapida carreira, do
o.ieutepara o oceidente, um brilhanlis- 
simo clarão.

1853_Uallece na, cidade do Rio de Ja
neiro monsenhor Joíé Antomo Marinho, 
0 patriota mineiro dg rebellião de 18jl2. 
cuja historia escreveu. Nascera Marinho 
a 7 de outuiiio de 18 3 no I'orto do Sal
gado. hoje niesiiivi*'»̂  ̂ povoação, outrora 
( i o r e s c o n t e .  (‘ pròs[)era. quasi á mar-



■Mr
(■

. % 152 EPHEMERIDES NACIONAES

■ \ '

■

'  V  ■ ;
í :

' y

' t  .

; í '

'j
Î ■

■ 1 i -
' ■ T ■■

. '■

M
Y
\

1 »

I

!

*

/

gem do rio de S. Francisco. Tomou 
ordens sacras em 1829; foi professei pu
blico de philosophic nas cidades de Ouro 
Pretõ e S. João d’El-rei, pregador da 
capella imperial, conego e em 1817 ca
marista secreto supranumerário do ]):ipa 
Pio IX, com honras de monsenhor. 
Tomou parte em 1835 na primeira as- 
sembléa i^rovincial de /.Tinas Geraes e 
em 1837 foi eleito deputado á assemblée 
geral, onde logo se revelou orador dis- 
tincto e inspirado. Fói reeleito em 1815, 
depois de vencida a revolta em que, com 
Theophilo Ottoni, representou tão im
portante papel, e o foi egualmente para 
a legislatura de 1819, que foi dissolvida. 
De 1845 em diante retirou-se da vida 
agitada da politica e creou na capital 
do Império o collegio a que deu o seu 
nome e que o conservou por muitos 
an nos ainda depois da sua morte, con
sagrando-se durante os últimos nove 
annos da sua vida ao magistério su
perior, que exerceu com a maior abne- 
gaçHo e desinteresse. Muitas das nossaS 
modernas illustraç(5es devem-lhe o que 
sabem e conservam por monsenlior Ma- 
rinho/maior veneração e saudade.

P.ira a sua' biograpliia podem apro- 
veitar-so as particulariíigdes mencio
nadas por .José 5Iar^dlino Pereira de 
Yasconcellos no 1° volume da suaSEiaíTA 
Brasíliense que não vèm refoi ida.s no 
A nno B iograpiiico do sr. dr. J. M. de 
Macedo, nem no Diccíonakio de Inno- 
cencio da iSilva. Este ultimo benemerito 
escriptor diz á pag. 4(5-1 do tomo 4° do 
seu referido Diccionaiuo que monsenhor 
Marinho nascera em 1801 e indica algumas 
fontes de consulta. O Anno hiographico 
dá erradamente a data de 3 para o fdle- 

. /cimento de monsenhor 5Iarinho 
' alli descripto com tal accento

dade, que nos induziu a acompaniial o 
algures no erro, que ora* emeadamos, 
tendo v/rificado as datas do seh na.se:-, 
mento e murt,e no seu proprio tumulo/io 
oemiter;o de S. João Bapí.ista da Lagoa.

) y  vem 
(íe ver-

1851—D. Engracia Maria da Costa Ri
beiro Pereira é agraciada com o titulo 
de condessa da Piedade, em lembrança e 
remuneração dos lelevantes serviços 
prestados ao Estado e á’ humanidade por 
seu fallecido marido, o conselheiro José 
Clemente Pereira (Vide a ephemeride de 
17 de fevereiro de 17Í17). A estatua de 
José Clemente, collocada no saião de houra 
do llospicio de Pedro II, te.n esta data.

MARÇO—11
1500-

Cabral,
xámos

A esquadra de Pedro Alvares 
que sahira do Tejo, como dei- 

dito, no dia 9 do corrente, chega 
na presente data tres ou quatro legu.ts 
á vista das ilhas Canarias e fica todo 
este dia em calmaria.r'

1630—Na longa e porflada luta que 
teve a nossa gente de sustentar contra 
os hollandezes e d,e que nos temos por 
vezes occupado nestas paginas, des
tacam-se episodios dignos de particular 
menção, por pintarem com cores vivis- 
simas a valentia d’esses destemidos b'a- 
tallladores, grandes como os heróes de 
Homero.' que se chamavam Camarão, 
Vidal de Negreiros, Fernandes Vieira, 
Henrique Dias, ãlathias de Albuquerque, 
Pedro de Albuquerque. O facto que 
amni! s hoje narrar é continuação do que 
íica expostO' na ephemeride do dia 4.

« O.s hollandezes, vendo que IM ithias 
de Albuquerque tomára po.sição muito 
próxima . d’elles e que tratava (íe forti- 
íicar-se, resolveram estorval-o, e jiara 
esse fim sahe de Olinda uma forte co- 
lumna de tropa, a que servia de gui i 
um seu compatriota por nome Adrian 
Frank, que prometteu conduzjl-os por 
caminhos não vigi.odos dos nossos. O 
resultado foi darem tacs voltas que. 
tendo saindo pela madrugada, ao alvo
recer acliavarn-se apenas em Agua-Fria, 
onde os nossos os accommctteram. indo 
ao mesmo tempo dar parte d’isso ao 
general, que pão eoníiando nas muralhis 
do forte, ainda não ■ acabado, julgou



oo

melhor saliir ao encontro, do inimigo o 
sorpvehendel-o, com o que andou acer- 
tadamente, pois conseguiu tom:il-o de 
sorpreza e batel-o (J. de Vasconcellos).»

A força atacante fora commandada' 
pelo tenente-coronel Van der Elst.

Com esta victoria cobraram novos brios 
os nossos ,e começ iram. diz o nosso si- 

'Sudo historiador d’estas lucta-s, e qome- 
çaram a emprehend u’ ataques de sor
preza,indo mesmo hostilisar formalmente 
o inimigo nos intrincheirarnentos que 
faziam na ilha de Santo Antonio.

1611—Toma a roupeta da companhia 
de Jesus Euzebio de Mattos, nascido na 
Bahia em 162J e irmão do famigerado 
poeta satyrico Gi-egorio de Mattos Guerra 
e poeta também de agudo engenho.

Professando de quarto voto vinte annos 
depois, leccionou philosophia très annos 
e humanidades cerca de dez.

Barbosa Machado na sua BibUolheca 
liisüana recommenda-lhe o nome como 
«insigne pregador assim em a substancia 
dos discursos como na vehemenci i dos 
aflectos; poeca vulgar e latino, cujos 
versos ei’am tão discretos como elegantes; 
musico por arte e natureza, compondo 
as lettras que acommodava aos preceitos 
da solfa; arithrnetico grande, sendo sem
pre eleito para arbitro das maiores 
contas; pintor engenhoso do qual se 
conservam com estimação particular 
muitos debuxos: discreto, jovid na con
versação; e ultimamente tão consum- 
mado em todas as p »rtes que cons>titiiem 
um liornem peiíei:o, que aílirmava d’elle 
o padre Antonio Vieira que Vens se 
apostcira cm o frxzer em tudo [,rànãe, e 
não fóra mais por não querer.

Euzebio do Mattos morreu em 1692 na 
mesm .i cidade da Bahia. « sem jamais ter 
visitado outra terru (Varnhagen, Fiori- 
legio da poesia hrazileira).y>

Comtudo não morreu jesuíta: pas
sara-se depois de alguns aniios para a 
ordem do C irmo. não se sabe ao certo 
em que anno, mas quando o padre

Vieira voltou á Bahia em 1681, já o 
achou carmelita com o nome de frei Eui- 
zebio da Solbdade.

« Era Euzebio de Mattos, como os 
outros seus irmãos, grande musico e 
tocava bem harpa e viola. Consta que 
também desenl îava primorosamente, e 
que fazia estampas tão perfeitas que 
pareciam gravadas {Florilégio).

1731—Ordem regia conferindo a Bar- 
tholomeu Bueno'da Silva a patente de 
capltão-mór e o governo das terras por 
elle descobertas, nas expedições que este 
ousado sertanejo emprehendera com a 
mira de descobrir jazidas de ouro pelo 
território de Goyaz. Nesta capitania 
falleccu Bueno cm 1776. ^

182̂ —Nasce em Nápoles a princeza 
D. Thereza Christina Maria, actual im- 
per.itriz do Brazil e 3’- na ordem chro- 
nologica. Digna por sua natural bondade 
e virtudes da veneração de um povo 
inteiro, é Sua Magestadeo modelo da mãe 
de familia. Atravessa um longo reinado 
sem ter suscitado uma queixa, sem ter 
pi’ovocado uma lagrima.

— Carta do principe regente 1). Pedro, 
depois primeiro imperador do Brazil, a 
seu pae, o rei D. João VI.

Pelo seu valor historico reproduzi- 
mol-a. E’ do teor Seguinte:

« Ilio de Jaheiro, 14 de março de 1822.
« Meu pai e meu senhor.—Desde que 

a divisão auxiliadora sahio. tudo ficou 
tranquilio. seguro e perfeitamente adhé
rente a Portugal, mas sempre conser
vando em si um grande rancor a essas 
cortes, que tanto tem, segundo parece, 
buscado aterrar o Brazil, arrazar Por
tugal e entregar a nação á Providencia.

Os brazileiros e eu somos constitu- 
cionaes, mas constitucioh'aes que bus
camos honrar o soberano por obrigação 
de súbditos e para nos honrarmos a nos; 
por.anto a raiva é só a essas—facciosas 
cortes—e não ao systema de côrtes deli
berativas. que—es;c systema nasce com

I
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0 luomem que nao tern alma de servir, e 
qne aborrece o despotismo.

Dou parte a Yossa M.igestadé" que 
Montevide'o se quiz voluntariamente unir 
ao Brazil, dp quem já se conta pai‘te 
componente d'este vásto r.mo. segundo 
diz c aílirma o Dr. D. Lucas José übes, 
que é deputado da provincia., Este 
D. Lucas era niandado ás cortes, levando 
estas instrucções:

cc Vá representar nas cortes a pro
vinda de Montevideo, e saiba o que 
querem lá delia; mas em primeiio 
logar vá ao Rio de Janeiro e faça tudo 
0 que 0 principe regente do reino do 
Brazil, de quem esta provincia é parte 
componente, Ibc- mandar: se o mandai 
licar, fique; se continuar, execute.»

« Eu mandei-o ficar no conselho, por 
elle me dizer que antes queria os remé
dios do Rio de Janeiro do que de 2.000 
léguas, que era a razão de se terem se
parado da Ilespanha ; deu-me a enten
der que Entre-Rios tam.bem se queria 
unire Buenos'Ayres confed rar. por co- 

' nhecer que nos somos os alliado^ que lhe 
fomos 'dados pela Providencia, assim 
como elles para nós.

O barão da Laguns tem feito grandes

contra a minha vontade por ver a sepa
rarão ; mas, sem embargo disso, con
tente por salvar aquella parte da nação 
—honra e gloria de quem a libertou pela 
elevíição do Brazil a reino, donde nunca 
mais descerá.

A obediência dos commandantes fez 
com que os laços que uniam o Brazil a 
Portygal, que eram de fio de retroz 
podre, se reforçassem com amor cordial 
á mãi patria—que tão ingrata tem sido 
a um filiio, de quem ella tem tirado as 
riquezas que possuio.

Peço a Vossa Magestade' mande apre
sentar esta'ás cortes, para que saibam 
que 0 Brazil—tém honra _ e é generoso 
com quem lhe busca o mal.

Sempre direi nesta o seguinte, porque 
contò que o or ginal será apresentado ao 
soberano congresso:—que honrem as 
cortes ao Rei se quizerem ser honradas e 
estimadas rela nação que lhes deu o 
poder legislativo sómente.

Deus guarde, etc.—Phincipe Ríígente. »
, 1826- 0 almirante argentino Jorgc Gui- 
Iherme Brown, que desde ,o dia 26 de 
fevereiro atacava inutilmente com a sua 
esquadrilha a Colonia do Sacramento, 
occupada pela nossa tropa ao mando do

serviços á nação, e mui iiariicular á 
parte mais interessante da monarchia.

No dia 9 do corrente a[)i>areceu a es
q u a d r a  ; mandei fiÍndear fó; a da barra 
por 0 povo estar mui desconfiado de 
tropa que não seja brazileira ; e tem i'a- 
zão, porque, uma ve: que os chefes hão 
de obedecer ás cortes actuaes, temem a 
sua ruina.

Naquella mesma noite vieram os com
mandantes á terra e se portaram bem ; 
escrever,;m um protesto, que remetto 
incluso, impress.) : no outro dia entra
ram para o pé da fortaleza de Santa' 
Cruz, para se municiarem de viveres e 
volt irem, 0 mais tardar, até 26 deste.

Se desembarcasse a tropa immédiat i- 
mente o Brazil se desuniria de Porlugal 
e a inde])cndencia se faria apparec.n-,bem

lirigadciro Manuel Jorge Rodrigues, faz- 
se de vela pela madrugada para Buenos- 
Ayres, tendo perdido 500 homens c 
sofi'rido grande estr igó em todas as em
barcações. Nos dezeseis dias que durou 
0 ataqhe perdeu a praça sómeute 
um major e 22 homens, entre marinheiros 
e soldados. Ficaram feridos dois oíliciaes 
e 50 praças.

— Decreto imperial concedendo 
amnistia aos implicados na revolução de 
S. Paulo e ÍMinas-Geraes.

1855--Decreto creando uma medalha 
para premiar serviços extraordinários 
prestados á Ji umanidade : de ouro e de 
prata com fita verde-mar,' còr de fogo 
ou amarella,' para symbolisar a quali
dade do serviço prestado. /

1868—Decreto creando uma medalha
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commemoraliva do [orçamento do'passo 
de Ilurnayta no memorável dia 19 de 
fevereiro d’esse anno.

1870—D. Joaquim Gonçalves de Aze
vedo. 3° bispo de Goyaz, e' nomeado por 
decreto d’esta data arcebispo da Balii-a. 
onde chegou a l i  de maio do anno seguinte. 
Kra conego da cathedral do Pará e vi- 

'gario geral d’aquelle bispado, quando 
ípi apresentado para Goyaz. Foi como 
tal sagrado no Pará a 1 de julho de 
1806 (Vide a ephemeride de 6 de novem
bro de 1879).

Para o bispado vago fôra eleito a 11 
V ^ /^ d e  março de 187,6 o padre^fegue^  Julio 

Almeidá, que desistiu do baculo,
'  sendo acceit i a suá desistência por de

creto de 7 de janeiro de 1881, e na mes
ma data apresentado o padre Claudio 
José Gonçalves Ponce de Leão.

Na mesma data (7 de janeiro de 1881 ) 
foi apresentado o monsenhor José Pereira 
da Silva Barros, parodio collado 'da fre- 
guezia de S. Francisco das Chagas de 
Taubate', em S. Paulo, para a sede de . 
Olinda, vaga desde o fallecimento de 
D. frei A’ îtal.

18s0—Inauguração oílicial das estações 
do Balui, Cannaflstula'e Canoa, no pro
longamento da via-ferrea de Baturité, 
provincia do Cear ';, realisado em menos 
do 22 mezes.

A li iha total, que tem de extensão 
mais de 99 kilometros, e começa na ca
pital da provincia, e é a primeira que se 
estabelece nella, destina-se a prevenir de 
futui‘0 muitos dos ^malcs resultantes da 
terrível calamidade ila falta de chuvas, 
que periodicamente, e de ha século-, 
costuma ílagellar aquella parte do .Im
pério, desde 1583, segundo refere Fernam 
Cardim.

MAKÇO —15
1560—Men de Sá ataca com as forças 

de que dispunha a fortaleza de Viile- 
g'aigrion e peleja todo o dia. A’ noite

continua de parte a parte o combate 
(Vide a ephemeriòe de 16).

1678—Toma posse do governo do Es
tado na'cidade de S. Salvador da Bahia 
Roque da Costa Barreto, que fora no
meado mestre de campo e capitão general 
do Brazil por carta patente do 3 de fe- 
vereii'0 de, 1677.

Costa Barreto exercia anteriormente o 
posto de sargento-mór de batalha na 
provincia da Estremadura. cm Portugal, 
Foi o 27° governador da Bahia, na ordem 
chronologica. e exerceu esse cargo 1 
annos, 1 mez c 18 dias, acabando a 3 de 
maio de 168̂ , No sou tempo de governo 
edifteou-se a C a s a  d a  p o l v o r a  no Campo 
do Desterro, na Bahia, e fizeram se di
versas outras obras e,fortificações.

1725—Embarca para Lisboa, com li
cença regia, o capitão general Ayres 
de Saldanha de Albuquer pie Coutinlio 
iSIattos e Noro.nha. governadoi- da capi
tania 00 Rio de* Janeiro desde 18 de maio 
de 1719 (segundo Yarnhagen c o mss. 
da Bibliothec 1 episcopal publicado pelo 

'instiuito Ilistorico).
licvantou-se no sèu tempo de governo 

a fonte da Carioca, junto á ladeira de 
Santo Antonfo, que, começada cm 1719, 
se cohcJuiu em 1723, distribuindo-se por 
16 bocas de bronze agua suííiciente para 
0 abastecimento da cidade.

O seu successor, Luiz \ ahia Monteiro, 
só assumiu o exercício do cargo a 10 de 
maio de 1725.

1738—Yjhega an Rio Grande do Sul, 
procedente d i Colonia do Sacramento, 
0 coronel-Diogo Osorio Cai’doso, que reude 
ao brigadeiro José da Silva Paes no com
mando m ilitif,da capitania. >

l-i7 > _  Uulla continuando bispo de 
Olinda a' 1). Francisco de Assumpção e 
Brito (Vide dezembro 5 de 1773 2* parte).

7800_Fallcce Caetano da Silva Sanches, 
que governara, a principio como capitão 
mór interino, a capitania do Rio Grande 
do Norte c que, por patente de 27 de

- 3■ íüi
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março de 1797, a govcrnáia depois como 
effective.

Succedem-Ilie ao cargo o comman
dante Antonio de Barros Passos e o 
vereador Luiz Antonio Ferreira.

1817—Leva um brigue inglez á Bahia 
a noticia da revolução Cjue l'ebentâra no 
Recife no dia 6.

1S:16—Uma força do governo legal 
ataca os rebeldes do Pará no engenho 
da viuva Valle, cpie era no rio Cr.jusubu, 
em Irente á villade Abaeté, e os destío- 
ç.a, tomando-lhes as quatro peças e dois 
morteiros de que estavam armados , 
assim como oito granadèiras, cinco cla
vinas. um batelão, uma lancha e todas as 
igarités. que traziam, matando-lhes de- 
zeseis homens. Esta victoria custou á 
gente do governo dois mortos e seis 
feridos.

1860—Fallece no Rio de .Janeiro o padre 
José Martiniano de Alencar/ senador 
pela provinda do Ceará ° mais
antigo membro d'aqueila corporação e 
um dos très que restavam dos senadores 
escolhidos pela regencia permanente, 
que governou o Estado de 13'U a 1835: 
foi 0 primeiro nomeado por ella. Ksco- 

y /  Ihido a 10 de abril de 1832ytomou posse 
f  da sua cadeira u 2 de maio do mesmo 

anno. dia 10
O seu cadaver foi sepultado no 

no cenjiterio de S. Fi'ancisco Xavier, 
e é essa a data inscripta no .seu tu
mulo. !

— Succumbe a uma pneumonia.na noite 
de 15 para 10. no logar denominado 
Rumo daLage. Parahyba do Sul, quando 
seguia da córte pura a sua fazenda em 
Minas-Geraes. o conselheiro Luiz Antonio 
Barbosa, esc< Iludo senador por essa pro
vinda a 15 de novcmbi-o de 1853, mas 
que não tinha ainda tomado assento no 
senado.

1868—E’ sagrado em Roma. na Cnius.v 
NrovA, 1). Francisco Cardoso Aj-res. 18" 
bispo de Oiinda, tendo pouco antes emit- 
tido os votos do seu Instituto. Foi

sagrante o cardeal principe de Ilohenloe, 
assistido do arcebispo de Iconio e de 
monsenhor Franchi. arcebispo de Thessa- 
lonica.

Depois de se haver despedido dos sêus 
condiscipulos de noviciado na Italia, em 
França e na Inglaterra, de saudar de 
passagem os monumentos religiosos de 
Portugal, acompanhado pior dous sacer
dotes. apiortou D. Francisco Cardoso ao 
Recife no dia 28 de junho d’esse anno. 
A 2 de agosto fez a entrada pontifícial 
na diocese, começando a exercer o seu 
cargo. A sua carta pastoral tem a data 
de 28 de abrjl de 1869.

D. Fí-ancisco C irdoso Ayres nasceu no 
Recife a 18 de dezembro de 1821, e alli 
percorreu, diz o seu douto biographolo 
sr. D. Antonio, actual bispo do Pará), 
com rara distineção o primeiro estádio 
dos estudos litterarios. Aos21annosde 
edade foi prefazer na cidade eterna os 
seus estudos theologicos, em que logo 
fez consideráveis progressos, attrahindo. 
não só ])or isso. cónio pela doçura da 
sua índole e pureza de costumes, a atten- 
ção geral e a geral estima. Teve por 
companheiros nesses estudos os acíuaes 
bispos do Ceará e do Rio de .Janeiro e o 
conego F. N. Rocha, da Bahia, que são' 
testemunhas das suas raras virtudes e 
constante applicação. O insigne capu
chinho monsenhor Luiz Passavalli, de
pois arcebispo de Iconio e então secre
tario da P k o c u r a , que tomára o joven 
Cardoso debaixo da sua espiritual direc
ção. dizia que—«não duvidava asseverar 
que aos 23 annos de idade, rico e no 
meio do mundo, conservára elle intacta 
a graça (lo seu baptismo.»

Já em I860 o actual imperador o havia 
chamado á cadeira do episcopado, digni
dade que não quiz então aceitar pelo 
seu elevado .sentimento de humildade. 
Em 1867 porém, á nova insistência do 
imperador, o papa Pio IX não aceitou 
as e.scusas do modestissimo eleito, á 
cujas lagrimas c ás instancias que em-
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pregou para ser dispensado do cargo, o 
S. Padre replicava que «aceitasse a 
missão que a providencia lhe destinava 
no Brazil.» Só por obediência à uma tal 
ordem concordou elle em empunhar o 
pesado baculo de pastor d’almas.

Tomou parte no Concilio ecumenico 
de 1869 (8 de dezembro), onde foi «admi
rado como um bispo santo, sabio e ex
tremamente prudente». Alli, a 8 de maio 
de 1870. foi elle accommettido de uma 
violenta febre, que tres dias depois to
mou o caracter de perniciosa, e na sexta- 
feira 13, á hora e meia da tarde, expirou 
na casa dos Philippines, onde estava hos
pedado. Completara 48 annos de edade, 
dos quaes 27 de vida religiosa, 18 de sa
cerdócio e apenas 2 de episcopado. No 
dia 16 foram-lhe rendidas as ultimas 
honras na Egreja Nova dos Philippines, 
com grande concurrencia de prelados, 
entre os quaes se destinguium o então 
arcebispo da Bahia (monsenhor Silveira), 
e os bispos da America, olliciando na 
ceremonia o actual do Pará c dando a 
derradeira benção ao feretro o cardeal 
Corsi, arcebispo e primaz de Pisa. Na 
noite d’esse mesmo dia foi o seu corpo 
trasladado para a capella dos padres da 
Caridade' na rua Alexandrina e na ma
nhã seguinte (17) foi encerrado no tu- 
mulo subterrâneo que fica por traz do 
altar, «onde permanecerá até a final re- 
surreição dos pastores fiéis, si acaso a 
diocese de Pernambuco não reclamar 
esses despojos sagrados, como uma re- 
liquia preciosa que por tantos titulos lhe 
pertence»,

O sr. D. Antonio de IMacedo Costa, 
bispo do Pará, na biographia de D. Fran
cisco Cardoso, que escreveu e publicou 
em Roma em 1876, e de onde colhemos 
estes dados, diz que aquelle bispo falle- 
côra em um s a b b a d o  ; mas parece que 
ha equivoco neste ponto do seu es- 
criyto. pois se verifica que o dia 13 de 
maio de 1870 cahiu em uma sexta-feira.

Não èabemos que fundamento ha para

a noticia que chegou vagamente até nós 
de ter este virtuoso prelado fallecido 
victima de envenenamento.

M A R Ç O — 16 /
1557—Dá fundo na bahia do Rio de 

Janeiro, junto ao forte Coligny, hoje 
fortaleza de Yillegaignon, a expedição 
franceza ‘capitaneada por BOis-le-Çonto 
(Vido a ephemericlo de 26 de fevereiro) 
E’ recebida por Yillegaignon com ta
manha alegria quanto fora a impaéiencia 
com que a esperara. Os recem-chegados 
são acommodados em uma cabana co
berta de palha. Yillegaignon estabelece 
desde logo uma policia ecclesiastica, 
pede aos padres da expedição que 
preguem duas yezes aos domingos e uma 
nos outi'os dias, e que façam preces 
todas as noites.

Havia Nicolúu Durand de Yillegaignon, 
cavalleiro de Malta e vice-almirante da 
Bretanha, concebido o designio de crear 
no Brazil, de cujas riquezas naturaes se 
diziam maravilhas em França, uma es- 
pecie de soberania independente e que 
pudesse servir de asylo aos sectários de 
Oalvino, cujas maximas professava. Con
seguindo que lhe confiassem d is navios 
bem armados, vein com elles para a 
bahia de Nicteroy, onde entrara a 10 
de novembro de 1555.

Para auxilial-o no seu intento e asso
ciar-se á sua empreza, partira a 19 de 
novembro do anno seguinte a expedição 
que, a instancias suas, se armára em 
Iloníleur, commandada por seu sobrinho 
Bois le-Conte, e de que tratámos acima.

Segundo refere Lery, que vinha na 
expedição,, deixaram Cabo Frio no dia 
1° e na presente dataentrarain pela bahia 
do Rio de Janeiro. Eis aqui as próprias 
palavras da sua narrativa nos topicos 
relativos:

« . . .  não fizemos tão demorada estada 
cm Cabo Frio,como desejáramos. Por isso, 
depois de upparelhados e de termos dado 
á vela, singrámos tão bem que no domingo
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1” de março de 1557, deix.mdo á esquerda 
0 alto oceano, entrámos no braço de mar 
e rio d’âgua salgada, chamado Gana- 
bara pelos selvagens e pelos portuguezes 
Janeiro, porque, segundo se diz. o desco
briram no primeiro do mez d’esse nome... 
Dejiois que se viram os nossos navios na 
enseada do' rio de Ganabara e muito 
perto da terra firm e... descemos á ilha 
e forte de Colignj’ . . .  a primeira coisa 
que fizemos foi dar graças a Deus. Fomos 
depois d'isto ao encontro de Villegaignon,

• que nos esperava em uma praça.» Des
creve então 0 auctor o acolhimento que 
tiveram os de Bois-le-Conte da parte do 
almirante bretão e conclue:

« Sis ahi as primeiras folias que nos 
fez Yillegaignon por occasiao da nossa 
chegada, que foi em uma quarta-feira 
16 de março de 1557 (Lery, fim do cap. V 
e começo do YÍ).»

Não flca na verdade muito liquido em 
que (lia aportaram os expedicionários 
ao ilhéo da bahia do Rio de .laneiro, 
tão pomposamente denominado depois 
França antarctica-, por isso aqui con
signamos os proprios termos em que o 
abstruso relator da expedição narra a 
sua chegada.

1560—Apezar do nutrido fogo que do 
forte de Yillegaignon se faz sobre as 
suas embarcações, consegue o heroico 
Men -de Sá tomar pd na ilha pelo lado 
do morro das Palmeiras, que já  hoje 
não existe, e toma-a á viva força.

«A ilha, diz o visconde de PortQ Seguro 
na sua Historia geral do Brazil, tinha 
de natureza aos extremos dois pequenos 
morros, e em cada um d’elles haviam os 
defensores construido^ grandes rancha- 
rias, e sobre o meio, em cima do rochedo 
que se elevava uns cincoenta ou sessenta 
pes, ficava a casa abaluartada do go
vernador.»

O combate aturou dois dias e duas 
noites, commettendo-se mil actos de 
bravura do um lado e do outro; os fran- 
cezes, finalmcnte, já sem polvora nem

agua, capitulam em numero de 71 e 
alguns escravos. O numero de indios 
(tamoyos) que eram em favor dos fran- 
cezes orçava por mais de mil. Os por- 
tuguezes não passavam de 120, auxi
liados por 140 indios. AGllegaignon havia 
partido para França oito ou nove mezes 
antes. Nunca mais vojtou ao Brazil.

cc Se esta victoria me não tocara tanto, 
diz d’ella'0 illustre' guerreiro Men de Sá, 
pudera aílirmar que ha muitos apnos se 
não fez outra igual entre christãos.»

1568—Concede-se nesta data uma les
maria de terras, de uma legua ao longo 
do mar e duas para o sertão, ao famoso 
indio Martim Affonso de Souza, o Ára- 
rigboia. na bahia''do' Rio de Janeiro, 
districto de Nicterov. Em recompensa 
dos ser,viços prestados á coroa, auxi
liando os portuguezes na expulsão dos 
francezes da mencionada bahia, para o 
que viera do Espirito Santo com uma 
cohorte dos da sua tribu, flzera-lhe 
aquella doaçao ãlen de Sá, governador 
geral do Estado. Diz-se que as terras 
doadas iam da ponta do Gragoatá até a 
de Sant’Anna. Nessa sesmaria funda
ram-se as aldeias de S. Lourenço e 
Icarahy.

1681—Comparece Mathias Cardoso de 
Almeida perante a camara da villa de 
S. Paulo e representa contra a demora 
de D, Rodrigo Castello Branco, admi
nistrador geral das minas, em partii 
para o sertão no desempenho da sua in
cumbência, propondo-se a fazer á sua 
custa conduzir em rede e a sustentar 
pelo tempo necessário ao mineiro João 
Alves Coutinho, si era esta a causa da 
demora.

Com efleito, no dia 19 parte para o 
descobrimento de minas D, Rodrigo, 
levando em sua companhia Mathias Car
doso, 2-40 indios c muitos homens brancos 
e importantes, como o capitão-m(5r Braz 
Rodrigues de Arzão e os sargentos-mdpes 
Antonio Ajfonso Yicfal o Estevão Sanches 
de Pontes. ,

f
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•' ■ ^  1737-/4
annisticio i‘iulo-'iWQ...r.j 1-̂  entr e as 
oòrtes (Ic Portugal 'c Ilespanha, .yrelo 
qual SC suspendiam as hostilidades que 
havia entre arahas, levantando-se o 
cerco da Coloaia do Sacramento, que 
resistira por vinte e dois mezes a D. Mi
guel de Sí^edo, governador de Buencs- 
Ayres. ^

1768—O senado da c ^n a ra do  Rio 
Grande do Sul reduz o peso do pão a 5/-i 
e obrig'a os lavradores a declararem ,o 
numero, de alqueires de ti'Lgo que tives
sem •colhido, sob, pena de lhes ser con
fiscado 0 genero. Já a 13 de j-aneiro a 
cirnara em vereança d’esse dia ordenara 
que, peja abundanoia de trago, vendes
sem os padeiros o pão de 1 1/2 libra 
a -iO rs. e 0 de 3/4 a 20 r s . ; e prohihira, 
em verearaça de 23 d’esse mesmo mez, a 
exportação de trigo sem despacho, sob 
pena de condemnação a arbitr io do se- 

‘í nado. I
1782— Francisco da Cunln Menezes 

succede no governo da capitania de 
S. Paulo a Marti m Lopes Lobo de S il- 
danha e governa-a até 1786, em que. 
nomeado governador do estado da índia, 
assume interinamente o govermo da ca- 

' pitania o brigadeiro P’rancisco José 
Rayinundo Chichorro da Gama Lobo, 
nomeado pelo Vice rei Luiz de Yascon- 
cellos.

Deve-se a Cunha Menezes,, além de 
outros melhoramentos, o começo do cal
çamento das ruas da cidade de S. Paulo.

Quanto ao millesimo da data da sua 
posse, Azevedo Marques, nos seus Ájton- 
lamenlos  ̂ dá o de 1781; rnas temos de 
muitas outras fontes o que aqui damos.

1819—Nasce na Bahia José Maria da 
Silva Paranhos, que veio a falleccr no 

I Rio de Janeiro visconde do Rio Branco,
I conselheiro de Estado, senador pela pro- 
1 vincia de Matto-Grosso, escolhido por 

carta imperial de 26 de novembro de 
1862, tomando assento no senado a 5 de 

; maio do anuo seguinte

Completando os .seus estudos prelimi
nares na cidade natal, veio em 1835 par; 
o Pio de Janeiro e aqui se matriculou 
na Academia de Marinha ; cursou depois 
a Escola Militar com o geral applauso, 
que a sua brilhante int.dligenciíí des
pertava. e formou-se em mathematica. 
Em 1843 foi nomeado lente substituto 
da primeira d’aquellas academias e no 
seguinte foi chunado em egual caracter 
para a segunda, sendo tres annos depois 
elevádo a lente e'athedratico.

Regeu por muitos annos a áulu de 
artilharia e forüflcação permanente; pas
sou em 18"6 para a de mechanica e eiTil863 
para a de economia poliPVa, estatistica 
e direito administrativo dá Escola Militar, 
convertida em Polytechnica. Por esta 
simples enumeração se vê quantos e quão' 
variados eram os seus conhecimentos e 
corno a sua intelligencia privilegiada tudo 
abi’açava e comprehendia !

Dotado além d’isso de elocuÇão fácil, 
linguagem correcta e amena, eram as 
suas lições, fosse qual fosse o seu thema, 
ouvidas com prazer; assim aconteceu 
depois na tribuna parlamentar. Come
çando a sua caiTcir.i política cm 1844, 
fez as primeiras armas na imprensa, 
adquerindo logo os foros de cscriptordis- 
tincto e culto.

Em seguida foi eleito deputado, pri
meiro á assembléa provincial do Rio de 
Janeiro e mais tarde á geral, onde reve
lou cedo os mais vafíosos dotes de ora
dor. D’ahi em diante a sua ascenção no 
conceito jrublioo foirapida. Quando o mar
quez de Paimuá teve de ir como diplor-nata 
aos est'-idos do Prata, foi o dr. Paranhos 
0 escolhido pelo illustre estadista para 
seu secretario ; d’ahi começa também a 
manifestar-se ainda uma face mais do 
seu multiforme talento : l evellou-se
nelle o diplomata distincto, que tão se
nhor havia de ficar depois nas intiáncadas 
questões d’aquelles estados em relação 
com 0 Império.

Pi’csidiu ao Montepio dos Servidores
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flo Estado. Na carteira de economia e 
direito administrativo, que leu até 1876, 
so aposentou, sendo então nomeado di
rector da escola Polyteelmica. Era grão- 
mestre do Oriente do Lavradio.

Kão nos é possivel acorapanhal-o em 
todos os passos da sua bHlhante carreira 
como politico, esíadjisti e diplomata; le- 
var-nt s-hia isso muito além dos términos 
que nos impuzemos, e tão detidamente 
os narraram os jornaes de todos os ma
tizes por oceasião do seu passamento, 
que merecemos excusa.

O conselheiro Patanhos é. como diz o 
jornal ão Commercio de 2 de novembre^ 

' «0 brasileiro de quem mais copiosamente
se ha escripto no Brazil e no exterior.

. Os seus traços biographicos andam es-
parsoá cm numerosas publicações, mais 
ou menos completas, de todas as quaes 
se destaca a magestado do seu enorme 
vulto. »

Depois de secretario de legação no Rio 
da Prata, ministro residente, deputado 
á assemblea geral, ministro dos negó
cios da marinha, primeiro, e depois 
dos negocios de estrangeiros no gabi
nete de conciliação organizado a G de 
setembro de 1S53 pelo marquez de Pa
raná, cargo para que o chamavam na
turalmente os- se is últimos serviços 
prestadas como diplomata, teve, na qua
lidade de ministro de estrangeiros, 
ensejo de tratar questões importantes, 
nas quaes mais uma vez se manifestou o 
seu esplendido talento. Em 12 de dezembro 
de 1858 fez parte do gabinete presidido 
pelo sr. visconde de Abaete'. No que o 
marquez de Caxias organisára a '2 de 
março de 1861 oceupou pela terceira vez 
0 conselheiro Paranhos a pasta de,es
trangeiros, si bem que como interino, 
dirigindo depois a da fazenda como eífe- 
ctivo. A secretaria dos negocios estran
geiros ainda o teve por chefe no gabinete 
16de julho de 1868, de que era presi
dente 0 visconde de Itaborahy. A 7 de 
março de 1871 tocou-lhe o alto encardo

de organisai’ um ministério em que occiA^-* 
fiou a ))asta d i fazenda.

Foi esse -o gabiqcte q::c, na ausência 
do imperador, então ero viagem na Eu
ropa, levou a eíieito a resolução da 
embai-açosa questão dó 'elemento ser
vil. fazendo -adoptar a famosa lei de 
28 de setembro de 1871, que, si não re
solveu deíinitivameníe»a diíliçi*i îade so
cial d» transf î'iifrïiçâo desde logo do tra
balho, 0 que seria decerto a bancarrota, 
geral do paiz, dispoz sabiamente os ele
mentos para sua resolução comaextinc- 
ção gradual, unica possivel, da escravi
dão no Brazil. E’ esse o seu maior titulo 
de gloria, o mais brilhante florão d i sua 
coroa de estadista; o traço que mais fun
damente ha de caractériser na historia 
0 nome do conselheiro José Maria da 
Silva Paranhos, visconde do Rio Branco; 
a luz vividoura que lhe ha ale illuminai’
0 busto varonil e nobre.

1838—Entrada das tropas Icgaes na 
cidade da Bahia, vencidos e expellidos 
os partidários da revolta que se deno
minou Sabinaãa, depois dos combates 
travados entre umas e outras forças e 
em que houve até um começo de incên
dio. atendo na cidade pelos revoltosos.

O presidente da provincia, ao entrar na 
cidade, proclama no,̂  seguintes termos, 
aos seus habitantes e aos soldados da 
legalidade:

« Bahianos ! A capitai d’esta impor
tante provincia está arrancada ás garras 
da demagogia ; o denodo com que tantos, 
e tão bravos heroes da patria se distin
guiram neste succcsso, eternisarú seus 
nomes, e encherá de espanto a poste
ridade.

« O campo da gloria; esse Pirajá, ou- 
tr’ora assignalado com os trophéus da 
independencia, acaba de radicar a con
stituição, 0 throno c o altar,tão ignomi
niosa mente, ultrajados por esse bando de 
perversos,, que vindes de debellar.

« Bahianos! Valentes pernambucanos, 
honrados sergipanos, distincto corpo da
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armada, que corn as vossas vidas, e á 
custa do vosso sangue, esmagastes a 
liydra da anarchia ; vossos feitos são 
outras tantas columnas, em que acabaes 
de firmar o throno augusto do nosso 
joven Monarcha, o com elle a existência 
e prosperidade de vossas provincias.

a Vós acabais de testemunhar o in
cêndio, 0 roubo e horrores de toda a 
casta, de que foi victima esta cidade ; 
certificai-vos por ahi quanto perigam 
nossas vidas e nossas fortunas com o 
bello ideal d’essas republicas, que nos 
inculcaiu os inimigos de toda a ordem.

cc O sempre memorável dia 16 de março 
de 1S38, que trouxe a paz á Bahia e ao 
Brazil, será esiarnpado na historia em 
car,acteres de ouro; seja elle, para os 
nossos vindouros, dia sempre de gloria 
e de estimulo.

« Eia pois, voltai aos vossos lares, a 
gozar da paz, de que ha tanto estaes pri- 
va.dos: esse resto de bandidos, que ainda 
infesta o interior da provincia, prestes a 
ser esmagado pelos nossos bravos, que 
marcham sobre elle, acabará de sellar 
nossa gloria, nosso triumpho; rendamos, 
pois, as devidas graças ao Altissimo, que 
tanto vela sobre os destinos da nossa 
patria, c entoemos vivas á Nossa Santa 
Religião, á Constituição, ao nosso Au
gusto e Joven Monarcha o Sr. D. Pedro II, 
ao R.cgente interino e aos bravos defen
sores da integridade do Império.

« Palacio do governo da Bahia, 16 de 
março de 1838. —Fmwcwco Vereira'Bar
reto Pedroso. »

Esta revolta, encabeçada pelo dr. Fran
cisco Sabino Alvares da Rocha Vieira, 
começara a 7 de novembro do anno an
terior (Vide essa data. e ã, addenda cor
respondente).

Foi debellada completamente na pre
sente data, capitulando de manhã ante 
as forças legaes, a ultima fortaleza que 
se conservava em poder dos revoltosos.

I860—Sepulta-se o senador pelo Ceará

padre José Martiniano de Alencar (Vide 
a ephemeride de 15).

MARÇO —17
1531—A esquadra de Martim Afíónso, 

que entrára no dia 13 na Bahia, levanta 
ancora d’esse porto e continúa a sua der
rota no rumo do sul, em demanda de 
S. Vicente, hoje S. Paulo.

1637—Ajmes de Souza Chichorro, ca- 
pitão-mór do Pará. succédé a Francisco 
de Azevedo no governo da capitania, 
nomeado por Jacome Raymundo de No
ronha. governador intruso do Maranhão, 
eleito pelo povo,

— O conde de Bcignuolo, general dos 
exercitos portuguezes, logo que soube 
da entrega da fortaleza de Porto Calvo 
ao conde Mauricio de Nassau, o que se 
cffectuára definitivamente no dia 7 (Vide 
a ephemeride de 5), antes que tivesse 
mais noticias do que tencionava fazer o 
inimigo, enche-se de receio c emigra 
com 0 seu exercito da Laguna do Norte, 
onde estava, para a villa de S. Francisco, 
logar que julgou mais apropriado, por 
lhe ser d’ahi mais facil receber soccorros 
da Bahia,

Começára a marcha da columna emi
grante no dia 10 e na presente data 
chega ao ponto do seu destino, isto é, 
a margem esquerda do rio de S. Fran
cisco, villa d’esse nome, hoje cidade do 
Penedo. Fugia assim o general de Hes- 
panha ao exercito hollandez victorioso.

No dia seguinte ordena Bagnuolo ao 
tenente general i'^iionso Ximenes de Al- 
miron que atravesse o rio com os terços 
castelhano e napolitano e acampe no 
território da capitania dc Sergipe (Vide 
a ephemeride de 27).

1751 — D. Antonio Rolim de Moura 
Tavares. 1° capitão general de Matto 
Grosso, declarada capitania independente, 
toma posse do seu cargo (Vide a ephe
meride dc 25 de setembro de 1718), e 
governa por 13 annos, 11 mezes e 
1-1 dias.

11
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Na mcmoi'ia sobre Matto Grosso oiTe- 
rccif.la pelo conselheiro Dromond ao 
Iiistitoto llistorico e publicada no XX 
tomo da sua rovista, diz-sc quo Uolim 
do Moura começár i a 17 dc janeiro o 
sou govorno, do qual tomára posso cm 
Giiyaliá.

I). Antonio Rolitn, ulteriormcntc conde 
de Azambuja, foi dcpois governador da 
Raliia, vice-rei do Estado do Rra/.il no 
Rio do Janeiro, presidente do conselho 
da fazenda em Lisboa» conselheiro de 
guerra e governador das armas da Es
tremadura.

179G — Nasce na cidade do Recife 
D. Manuel do Monte Rodrigues dc Araujo, 
conde de Irajá, 9“ bispo do Rio de Ja
neiro. Apresentado a 10 de fevereiro 
de 1839, confirmado pelo summo pontí
fice Gregorio XVI a 23 de dezembro do 
mesmo anno, tomou posse da sua diocese 
a 21 dc maio de 1810 e fallcceu a l l  do 
junho de 1SG3. Jaz na capella do palacio 
episcopal da Conceição (Vide a ephe- 
merida de 10 dc fevereiro de 1839).

/  1823—Re/ne-syna ci/ladc do / i o  de 
Jan^ro ; /  i^s/nbléa^Constitu/ite do

1825—João Guilherme Ractclif, Joaquim 
da Silva Loureiro e João Metrowieh, 
entrados na rebellião promovida em 
Pernambuco por Manuel de Carvalho 
Paes de Andrade. sÃo conduzidos ao
I.OGAR DA FORCA E AIII PADECEM MORTE 
.n a t u h a l  p a r a  SEMPRE, como reza a 
certidão passada por José Joaquim de 
Gouvéa, 0 publicada, com outras peças 
do respectivo processo, pelo sr. dr. Mello 
Moraes no seu B r a z i l  IIisTORico(tomo 1, 
1S6G, pag. 238).

Vem no mesma obra autographos de 
Ractclif, que era eximio em calligraphia, 
e a seguinte declaração %\\dk-. — Quidmihi 
mors nocuiú—Virtus post facta virescit. 
—Nec soive gladio perit illa tyranni.— 
Que-mal >me faz morrer?— A virtude 
reverdece depois da morte:—não a mata 
a espada de um tyranuo.—Morro inao-

cente e pela causa do Brazil e da hu
manidade; possa 0 meu sangue ser util 
a ambas.—Oratorio, 17 de março de 1825.

No P o p u l a r  do 1° <le junho de 1S25, 
citado pelo sr. dr. Mello Moi'aes, vein 

I publicada uma' c o r r e s p o n d ê n c i a  assi
nada S a u a k a e n s e , na qual se diz que 
Ractclif morrera com toda a coragem, 
tendo na véspera recusado veneno, que 
seus amigos se propuzeram subminis- 
trar-lhe p a r a  l h e  p o u p a r e m  o  t r a n s e  

INFAME. O dístico latino e a respectiva 
traducção, acima citados, elle os escreveu 
na parede do o r a t o r i o , no Rio de Ja
neiro. Subiu intrepidamente os degráus 
da escada do patibulo; ao chegar ao 
sétimo voltou-se para o povo e disse: — 
Brazileiros! Eu morro innocente; morro" 
pela causa da razão, da justiça e da li
berdade. Praza ao céu que o meu 
sangue seja o ultimo que se derrame 
no Brazil o no mundo por motivos 
politicos.

O padre que o acompanhava até ás 
portas da Eternidade fez-lhe signal que 
não proseguisse, e elle apenas acres
centou estas palavras:—Eu me resigno 
c morro pela liberdade.

Ractclif era portuguez e João Metro- 
vvicli natural da ilha de Malta.

1826—Decreto de D. Pedro I mandando 
cessar a coramissão militar que havia 
sido incumbida na provincia do Ceará 
de julgar os implicados na revolução 
de 1821 denominada Confederação do 
Equador. Dos julgados pelas commissões 
militares que funccionavam por esse 
motivo em Pernambuco e no Ceará, per
deram doze a vida nos patibulos.

1853—Falíece em Nicteroy o <ir. José 
de Assis Alves Branco Moniz Barreto, 
que íôra o 4° director da Bibliotheca 
publica da còrte. «Na tribuna parla
mentar e no jornalismo patenteou não 
vulgar talento e distinguiu-se como um 
dos mais intrépidos propugnadores das 
idéas libcracs. Jaz na capclia dc Nossa
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Sculiora da Conceição d’aquclla cidade 
( F i-u v i a n o , R e v i s t a  P o p u l a u ).5j 

Nascera na Bahia a 27 dc setembi'O 
de 1819.

Depois da nossa emancipação politico, 
tern tido a Bibliotlieca Nacional do Rio 
de Janeiro os seguintes bibliothccarios: 

-D. Frei Antonio da Arrabida (bispo de
Anemuria) , conego Francisco Vieira
Goulart, conego Januario da Cunlia Bar
bosa, dr. José de Assis, frei Camillo dc 
Monserrat e o sr. dr. Benjamin Fran
klin Rami/. Gal vão, hi bliothecario actual.

1S7.'1—Toma assento no seiJado, como 
representante da provincia da Bahia, o 
sr. conselheiro’ .João José. de Oliveira 
Junqueira, escolhido por carta imperial 
<lo 1“ do mesmo mez de março e anno 
de 1873.

MAKÇO— 18

1(52(5—São condemnados á morte pelo 
capitão-niíjr governador do Pará vinte c 
quatro tripolantes tupinambás, por ha
verem, em estado de embriagulfz c no 
delino dc uma festa gentilica, alardeado 
valentia c murmurado dos portuguezes: 
foram todos executados a fcri’o, num 
só dia, por outros indios seus inimigos.

Cqm esta barbara carnificina, que pro
duziu geral sensação de desgosto, tor
nou-se ainda mais odiado o governador. 
Bento Maciel Parente, já mal visto da 
população. Foi este o ultimo acto da sua 
administivação, cla.ssiíicada com razão de 
nefasta pelos nossos chronisfas e « que 
qualifica bem a perv-ersidade do caracter, 
sombrio da alma e dureza de coração » 
d’este régulo colonial.

16.32—Parte do Arraial do Bom-Josus 
0 mestre de campo conde do Bagnuolo 
com um terço de 300 napolitanos, e di- 
rije-se ao Cabo do Santo Agostinho^ para 
construir á entrada da sua barra um 
lorte quo a defendesse dos hollandezes 
Mathias de Albuquerque tinha delibera
do fortificar aquellc ponto, emporio então 
do commercio do Pernambuco, que o

inimigo já havia tentado occupai' e cuja 
perrla seria de grande dainno par.a os 
nossos. Assim que chegou, começou o 
Ciindo a edificar. um forte prolongado, 
com quatro baluartes, incluindo nelle. 
uma ermida, que alli havia, de Nossa Se-, 
nhora de Nazareth, da qual conservou o 
nome. Não tinh i porém escolhido bom 
terreno, que sendo todo de areia, fez com 
que se gastasse muito tempo no ti’aba- 
Iho de construcção e não lica.sse solida a 
obra; a .sua posição não era também a 
mais apropriada para defender a entrada 
da barra e o pontal, onde já havia uma 
grande povoação.

16.13 — Atacam os hollandezes, com- 
mandados pelo coronel Lourenço Rem- 

j,bach, e tomam dc assalto o posto que os 
nossos tinham no passo dos Afogados, 
paragem importante, que se tinham os 
no'îsos descuidado de fortificar devida
mente. Apezar de um pequeno reforço 
mandado do Arrayal por Mathias de 
Albuquerque, ataca-o o inimigo com tão 
grande, força e impeto que consegue 
occupal-o: a perda d’e"sa posição foi dç 
péssima consequência para os nossos. O 
inimigo construiu um forte abaluartado, 
do quatro faces, artiliiarlo com doze pe
ças, 0 a que deu depois o nome de rrin- 
cipo Guükevmç, íi( ando desde logo o 
Arrayal exposto a ser llanqueado e pri
vado dos recursos que Iho vinham dos 
moradores da Varzeã.

1675— Doação regia da capitania do 
Fsitirito Santo ao coronel Francisco Gil 
do Araújo, que vem residir nelia, tra
zendo (Ia Rallia muitos colonos, a quem 
dòa terras, imprimindo assim um taloir 
((liai incremento á sua colonia,

1696— Garf.a regia ordenando ao go
vernador do estado do Maranhão e Grão 
Pará que faça apartar para a primeira 
d’essas capitanias ou para outro qual
quer- logar remoto o súbdito francez 
Porte Felice, que do Pará tinha coinmu- 
nicaçeães cornos missionários do Cayenna 
da mesma nação, íázcndo-lhc sentir os

A
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motivos d’aquella providencia e tolhendo 
por todos 03 meios taes communicações.

1711_Vencido o capitão Duclerc, íòra 
conduzido, com 13 ou 14 dos seus oííi- 
ciaes, para o collegio dos padres da coin- 
panhia de Jesus; algum tempo depois 
obteve licença do governador para residir 
em uma casa na cidade. « Ahi, na noite 
de 18 de março de 1711, foi assassinado 
por dois sujeitos rebuçados, sem que a 
semelhante crime se oppuzessem os sol
dados que 0 guardavam, nem diligencia 
alguma se fizesse para descobrir os mal
feitores. Copiamos a sua certidão d’obito 
extrahida por Pizarro dos assentos da 
fregueziadaSé (Conego J. C. Fernandes 
Pinheiro, A França Antarctica, tomo 
XXII da Rev. do Inst.) »

A alludida certidão relata que dous 
rebuçados, que lhe entraram pela porta 
a dentro, o mataram na propria cama, 
tendo ficadoxjutros dous a guardarem^a 
porta da escada... «Chamava-se João 
Francisco, cjue era o nome da, pia, e o 
nome de guerra Moçu de Cré; está enter
rado na capella de S. Pedro na igreja 
de Nossa henhora da Candelaria ("N ide a 
ephemcride de 5 de setembro de 1/10, 
onde damos erradamente ao capitão 
francez o nome de Carlos). »

1741 _  Fallece em Lisboa D. frei José 
Fialho, da ordem de S. Bernardo de 
Alcobaça, natural de Braga, /° arce
bispo da Bahia.

Fôra antes bispo de Pernambuco, cuja 
sede occupara por treze annos e em cuja 
serie lhe toca o 6° logar. Nomeado ai- 
cebispo. chega á Bahia em 2 de fevereiro 
de 1739 e exerce a dignidade archi-epis- 
copal até 30 de outubro do mesmo anno, 
por ter sido transferido para o bispado 
da Guarda, em Portugal (Vide 3 de fe
vereiro de 1739).

174Ü—O mestre de campo Pedro de 
Azambuja Ribeiro, que desde 20 de maio 
de 1744 governava a ilha de Santa Ca- 
tharina intcrinamcnte,em logar do cílec- 
tivo, o brigadeiro José da Silva Paes,

cBtrega na presente datao governo a este,
que voltava da sua missão fora da ca-
fitania.  ̂ , u.,

1767—Carta régia mandando estabele
cer no Rio de Janeiro o Real Erario, para 
0 que vieram de Lisboaum guarda-livros
e dois escripturarios com as instrueçoes 
necessárias para a creação e estabeleci
mento do novo methodo que devia haver 
na administração e arrecadaçao da Real 
Fazenda.

1893—Carta de lei elevando a catego
ria de cidade a villa da Victoria, capi
tal da provincia do Espirito Santo (Sena
dor Pompeu, Geographia, 5' edição,.

1850—Fallece no Pào de Janeiro o 
senador pelo Espirito Santo José Thomaz 
Nabuco de Araujo, escolhido a 16 de 
março de 1837 pelo regente Feijó e que 
a 8 de maio do mesmo anno tomara 
posse da sua cadeira no senado. Era pae 
do conselheiro do mesmo nome, senador 
pela Bahia, que veio a íállecer quasi ~8
annos depois, dia por dia.

— Fallece também na côrte o depu
tado por Minas Geraes Antonio Gomes 
Cândido, irmão do eximio professor 
da Faculdade de Medicina, conselheiro 
Francisco de Paula Cândido, egualmente 
deputado pela mesma provincia.

1878—Fallece, ainda na corte, o pro
fessor Carlos Frederico llartt, victimada 
febre amarella.

Nascera em 1840 no Canadá, na cidace 
de Frederictown, em Nova Brunsvvich.

Da bella Biographia que do professor 
llartt escreveu em 1878 o dr. Carlos 
Alberto de Menezes, então estudante da
escola Polytcchnica, aproveitaremos, por 
estreiteza de espaço, apenas o seguinte 
juizo summario ;

« Morreu (o professo" llartt) como 
morrem todos os homens do trabalho e da 
sciencia, pobre e desanimado, deixando 
ao desamparo uma esposa dedicada, e 
naorphandade dous innocentes filhinhos, 
as mais doces esperanças de sua vida. 

d Seja-nos licito dizer :
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cc Que o professor viVeu para o tra
balho, para o estudo e para a scicncia. 
As qualidades que revelou em criança, 
não se desmentiram no homem : ojoven 
c applicado estudante da universidade 
de Howard, o auxiliar do dr. Dawson, o 
companheiro de Agassiz no Museu de 
Zoologia comparada e na expedição ao 
Brazil, iO professor da universidade de 
Cornell, o director da Morgan Expedition 
e o chefe da Commissão geologica do 
Brazil,—foi sempre o mesmo, intelli
gente, activo, desinteressado, honesto. »

MA.UÇO- -19
1612—Larga do porto de Cancale, na 

Bretanha, uma armada franceza de tres 
grandes navios , tripolados por qui
nhentos homens, com o flm de conquistar 
o Maranhão.

Para essa expedição ,dera a propria 
rainha regente de França uma bandeira, 
tendo as armas reaes em campo azul e 
um navio, sobre o qual estava ella le- 
presentada á popa e seu filho ^ proa 
com um ramo de oliveira na mao, e a 
seguinte divisa: Tcinti ãux f(xy>ii (̂t fo,cti 
(Vide a ephemeride de 26 de julho).

1G14_ Carta régia estatuindo que os 
governadores geraes do Brazil nao po
dem ir ás diversas capitanias sem licença 
do rei, e devem sempre residir na cidade 
de S. Salvador.

1642—Duarte Corrêa Vasqueanes fica 
encarregado do governo da capitania do 
Rio de Janeiro durante a ausência de 
seu sobrinho Salvador Corrêa de Sá e 
Benevides, que sahira a visitar as minas 
como seu administrador geral que era. 
Foi Duarte Corrêa o 17° capitão-general 
do Rio de Janeiro na ordem chronologica 
e governou-a cerca de um anno.

1651—André Vidal de Negreiros, en
carregado de levar a Portugal a noticia 
da recuperação de Pernambuco do poder 
dos hollandezes, chega a Lisboa a 19 
de março, dia de S. José, acrescenta o 
visconde de Porto Seguro, para mais

firmar a data. Partira do Recife em 
uma caravella a 2 de fevereiro (Vide 
a ephemeride d'esse dia e anno).

« A boa nova foi grandemente festejada. 
Na manhã seguinte fez el-rei cantar na 
capella real, diante dos oito tribunaes da 
corte, um Te-Deum, que se repetiu 
depois nas demais igrejas da capital. 
O mesmo rei deu novas acções de graças, 
indo no dia seguinte a cavallo á sé, e 
assistindo em procissão com toda acòrte. 
Logo se occupou das recompensas dos 
que, por tantos e tão aturados trabalhos, 
as haviam merecido (Historia das lutas 
com os hollandezes).y>

1695—Carta regia avisando ao gover
nador do estado do Maranhão e Grão 
Pará que a companhia de Caeheu man
dava este anno, como fizera no passado, 
segundo o seu ajuste, 145 negros e 
negras a õõS cada um.

1731-*João de Barros Braga, capitão- 
mór do Rio Grande do Norte, toma 
posse do cargo, posto /4ue alcançára por 
33 annos de serviços ao paiz, e exerce-o 
até occupal-o João de Teive Barreto em 
22 de outubro de 1734.

1752 — Funda D. Antonio Rolim de 
Moura Tavares, no sitio denominado 
Vouso Alegre, a villa capital da capi
tania de Matto Grosso, de que era 
governador, e da-lhe~ o nome de Villa 
Bella. Nesse sitio haviam-se estabelecido 
em 1734 Fernando Paes de Barros e seu 
irmão Ai'thur, sertanejos sorocabanos. 
A fundação da villa capital fez-se neste 
dia em honra de el-rei D. Josè I, diz 
Milliet de Saint-Adolphe; entretanto Luiz 
d’Alincourt, na sua memória ácerca de 
Matto Grosso dada á estampa nos Annaes 
da Bibliotheca Nacional, assigna a data 
de 13 para esse facto.

1763—Sabe D.Pedro Cevallos da Colonia 
do Sacramento, com seis mil homens, 
para conquistar o Rio Grande do Sul.

1764_Fallece em S. Paulo o 2° bispo 
d’essa diocese, D. frei Antonio da Madre 
de Deus .Galrão, natural de Portugal,
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tjue nella firrcra entrada solemne a 28 
de junho de, 1751. Kora confirmado jtclo 
]>apa Benedioto XIV ])or bulla de IT de 
março de 1750 e tomara posse do seu 
bispado, por procurador, o arcediago 
dr. Matheus Lourenço de Carvalho, a 18 
de outubro. do mesmo anno. Jaz na 
capella-mur da Sé de S. Paulo,

1774— Entra solemnemente na cidade 
de S. Paulo o sen 3° l)is[)0, 1). frei IManuel 
da RosuiTeição. Confirmado por bulla 
do' papa Clemente Xl\" de 17 de junho 
de 1771. tomou ])osse do seu cargo (por 
])i'ociirador) a 17 de maio do anno se
guinte. Este prelado J'.illeceu a 21 de 
outubro do 1789 e j iz na capclla mor 
da Sé. Succedeu lhe I), frei Miguel da 
Madrc de Deus, que não lomou posse e 
que morreu no arccbispado de lh'aga, 
para que fora chamado a 17 de dezembro 
de 1813.

1775— Sessão acadêmica celebrada em 
Pernambuco pelos amigos do governador 
.José Cesar de Menezes, dia do seu anui- 
ver.sario natalicio. Nesta festa litteraria 
tomam parte as pessoas mais notáveis 
d’est i provincia, recitando peças lauda- 
lorias as seguintes: padre dr. Manuel 
Machado Portella, dr. ouvidor Francisco 
José (je Salles, dr. .losé Antonio dc 
A Ivarcnga Barros Freire, fr. F-ancisco 
Xavier h’eio,, j)adi'c Antonio Gomes Pa
checo, José Antonio da Silva Guerreiro, 
sarg(‘nto-mor João Carneiro da Cunln. 
]iíidre .losé Gomes da Costa Gadcliia, 
João Baj)tista de Souza, padre Manuel 
Rebellü Pereira, padre Belchior dc Campos 
Camell), e P. M. doutorado ír. João 
Baptista de SanfAnna.

Todas estas i)cç.as fora,m colleccionadas 
cm um riquíssimo' album pelo j)qdre 
Antonio Gofnes Pacheco, qiie o offereceu 
a José Cesar do Menezes.

1790—Toma posÍ5e do bispado de S. 
Paulo, por- procui-aJor, I). Matheus de 
Abreu Pereira, que foi ,]ioi‘tanto o seu 
'R bi.spo. ])or ter. como fica dif̂ o acima,

renunciado esse cargo D. Miguel da Ma
dre de Deus.

D. i\Ia*theus foi apresent.ado no dia 1° 
de junho de 1794, confirmado pcloil’adre 
Pio VI em 17 de junho do anno seguinte, 
fez a sua entj’ada pontifical na diocese a 
31 de maio de 1797, e nella falleceu a 5 
de maio de 18?4, tendo nascido na ilha 
da Madeira a 8 de'agosto de 17d̂ 2. Jaz 
na capella-mér da Sé cathedral de S. 
Paulo. O bispo 1). Matheus fez j>arte do 
triumvirate encarregado do governo da
provinci i cm 1822.

1870—Recusa o imperador 1). Pedi-o II 
a proposta de se lhe erguer uma es
tatua.

1875—Fallecc na c lade do 93 annos 
João da Silva Machado, barão de Anto
nina. Nascera cm l'^2 na então capitania 
do Rio-Grande.do ísul.

O barão de Antonina começou a sua 
vida como conductor de gado muar o ca- 
vallar, que ia vender á provincia de 
S. Paulo, e chegou, pelo seu labor e eco
nomia» ligados á maior probidade, a ser 
uni benemerito da patria, por causa dos 
relevantes serviços que lhe prestou com 
0 bem entendido emprego da conside
rável fortuna que adquerira, abrindo ex
tensas estradas, explorando sertões in
cultos. 1'undando aldeias de indios, etc, 
Foi por muitas vezes deputado áassem- 
bléa provincial de .S. Paulo e á a.-sem- 
bléa geral do Império. Subindo d.i hu
milde posição social em que nascera a 
senador (e.scolhidoa 13 de julho de 1851) 
0 grande do Império, veador de S. M. a 
Imjieratri/,, grande dignatario da ordem 
da Rosa, official da do Cruzeiro e coro
nel commandante superior da guarda na
cional, foi 0 creador da sua propria pro- 
eminenci.i entre os seus concidadãos. 
« Tinha em alto grau o thesouro do bom 
senso, » diz dblle o sr. dr. J. M. de 
Macedo, a quem devemos estas indicações 
biograjihicas. E’ uma pagina mais para 
se acrescentar, numa edição brazileira, á 
bclla c moralisadora, obra do Samuel

il
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Smiles — 0 PODER p a  v o n t a d e  — a que 
mais de unia vez nos teinos referido.

Ü que, tendo nascido nos mais altos de
graus da escala social, sabe merecer o 
logar elevado em que o acaso do nasci
mento 0 collocára e inanter-se nelle, faz 
juz á nossa admiração e respeitosa es
tima; mas 0 que sabe, pelo seu proprio 
mérito e força de vontade, sem auxilio 
estranho, lutando com o capricho do des
tino e dominando-o, erguer-se ás mais 
altas regiões sociaes, esse não merece só 
a nossa admiração e estima, merece tam
bém a nossa inveja.

1876—Assenta-se a pedra fundamental 
do novo matadouro, no campo de S. José, 
na imperial fazenda de Santa Cruz.

1878—Falleco o conselheiro de Estado 
José Thomaz Nabuco de Araujo, senador 
pela iirovincia da Bahia e alli nascido a 
l l.de agosto dc 1813.

Recebendo o grau dc bacharel em 
sciencias sociaes e j uri dicas pela Aca
demia de Olinda a 1 de dezembro de 1835, 
seguiu por algum tempo a carreira da 
magistratura, tendo-se já antes distin
guido no jornalismo politico desde os 
18 annos de edade. Deputado em diversas 
legislaturas á assembléa geral, presidente 
da provincia de S. Paulo em 1851, tendo 
oceupado pela primeira vez em 1853 a 
pasta da justiça no ministério do então 
visconde de Paraná, lugar que exerceu 
depois mais duas vezes, tornou-se o con
selheiro Nabuco, pelo seu saber e conhe
cimentos especiaes e profundos em juris
prudência e administração publica, um 
vulto proeminente nessas sciencias e um 
dos politicos de mais prestigio d’entre 
os maiores do Império. Entrou para o 
senado cm 1S5S (Vide junho 1), e alli era 
sua voz auctorisada ouvida sempre com 
o mais profundo acatamento, como á do 
mais competente para decidir as mais 
intrincadas questões de direito. Si não 
bastassem para perpetuar o seu nome os 
tantos e tantos regulamentos que confec
cionou e qucahi fleam como outras tantas

provas do seu alto mérito profissional, 
lega ao paiz o Frojecto de codigo civil, 
cuja elaboração singular lhe fora pela 
nação (por acto legislativo) confiada e 
que, na opinião de juizes competentes e 
insuspeitos, seria um verdadeiro monu
mento para a jurisprudência patria, si 
elle tivesse podido leval-o a cabo.

O cadaver do conselheiro José Thomaz 
Nabuco de Araujo foi dado á terra a 20 
de março no cemiterio de S. João Bap- 
tista da Lagoa na sepultura n. 200.

M A R Ç O—20
1570—Lei feita em Evora, declarando 

livres todos os indigenas do Brazil, ex- 
cepto os que fossem tomados em justa 
guerra, os quaes seriam inscriptos nos 
livros das provedorias, para que a todo 
o tempo se soubesse quaes eram os le
gitimamente captivos.

1010—Tem principio no Rio dc Janeiro 
a (Jrdem Terceira de S. Francisco da 
Penitencia, professando Luiz de Figuei
redo e sua mulher 1). Anna Carneiro, 
que tinham para esse flm recebido em Lis
boa 0 habito de confrades da Ordem Fran
cis can a.

No anno de 1621 ou no seguinte pro
cederam os fundadores á eleição cano- 
nica dos cargos da nova Ordem, sendo 
eleito primeiro ministro o mesmo Fi
gueiredo.

1674—Carta regia instituindo a fre-, 
guezia, hoje cidade, de S. João da Barra, 
capitania da Parahyba do Sul.no Rio de 
Janeiro, pelas condições exaradas na dita 
carta regia, que concedia aquella capi
tania ao visconde dc Asseca, Diogo.

A esse tempo cnmpunba-se a povoa
ção apenas de pouco mais de trinta ca
sas, edificadas som ordem, ao poente da 
pequena ermida de S. Joao Baptista, co
bertas de palha, com raras éxcepções. 
O numero total dos seus habitantes não 
excedia de 600, incluidos os do recôn
cavo. Só a 18 de junho de 1677 [Vide 
essa dala) é ' que foi a freguezia instj-
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tuida em villa pelo juiz ordinário de 
Cabo-Frio e o procurador do donatario, 
procedendo ambos á eleição dos primei
ros oííiciaes da respectiva camara.

A 23 de novembro de IGTd (Vide 'ssa 
data) tivera o visconde de Asseca, Sal
vador, confirmação, régia da doação da 
capitania feita ao visconde Diogo Corrôa 
de Sá, seu pae.

O padre Francisco Gomes Sardinha foi 
0 primeiro vigário (encommendado) que 
teve essa villa.

Por decreto de 18 de junho de 1776, 
um século depois de fundada a fregue/ia, 
foi a povoação elevada á categoria de 
villa. Como Campos de Goytacazes, per- 
tencóra S. João da Barra á capitania do 
Espirito-Santo por decreto do 1° de junho 
de 1753, e, como aquella. voltou de novo 
a encorporar-se á provinda do Rio de 
Janeiro pela lei de 31 de agosto de 1832.

Por lei provincial de 17 de junho de 
1850 teve a villa de s. João da Barra o 
predicamento de cidade. Próspera pelo 
grande movimento maritimo e commer- 
ciai que entretinha com o porto do Rio 
de Janeiro, como intermediaria que era 
do movimento commercial de Campos, 
além do seu ])roprio: pena é que tenha 
decahido ultimamente com o estabele
cimento da linha ferrea de Campos a 
Macahé, que lhe desvia todos os pro- 
duetos d’aquella grande fonte, (̂ ue lhe 
passavam até então pela barra.

1736—Data da prohibição de se intro
duzir no Brazil e mais colonias do reino 
torlo e.qualquer tabaco estrangeiro.

1761— Notável ou antes singular pela 
sua mais do que humana caridade, pelo 
amor do proximo levado ao mais alto 
grau, pela sua nunca desmentida abne
gação e desprendimento das vaidades 

.. nasce na villa do Desterro, 
hoje cidade, capital da província de 
Santa Catharina, Joaquim Francisco do 
Livrameiito, cujo nome se tornou po
pular trailsmudado no de Irmão Joaquim. 
Nasce em uma sexta-feira rnaioi.

Foram seus paes o sargento-mór Tho- 
maz Francisco da Costa e D. Marianna 
Jacintha da Victoria, naturaes ambos 
das ilhas dos Açores,^ Diz-se que fôra 
mudo até aos 7 annos de edade. Come
çou cedo a desenvolver-se nelle o entra
nhado gosto para os actos religiosos, a 
sua decidida vocação para o serviço da 
humanidade como uni serviço leito a 
Deus. O pae tentou encaminhal-o para 
a vida commercial ; mas aos 18 annos 
foi-lhe forçoso deixal-o entregue á sua 
inclinação: não quiz nunca tentar meios 
de se ordenar, julgando-se indigno de 
iniciar-se nas ordens sacras.

Foi sua idéa capital fundar um asylo. 
em que a pobreza recebesse os precisos 
soccorros corporaes e espirituaes. Para 
esse fim vestiu um saial de lã pardo, 
cingiu-se com uma gi'osseira corda, 
guarnecendo o peito do habito com a 
figura de um calix e hóstia, percorreu 
todos os recantos da sua provincia com 
0 bordão de peregrino, e depois a do 
Rio-Grande do Sul, pedindo de porta em 
porta esmolas para a realisação dos seus 
sonhos humanitários.

Depois de fadigas que se não referem, 
por aturadas e dolorosas, sinão nos mar- 
tyrologios, viu o irmão Joaquim cum
prida a sua,ardente aspiração, traduzida 
em um vasto e magestoso edificio com a 
capacidade e disposições necessai ias para 
abrigar um grande numero de enfermos, 
conte ido também uma roda para .ex
postos (Como elle attendia a , todas as 
misérias e debilidades da humanidade, 
0 bom do irmão Joaquim'.); havia ora
torio, botica, gabinete de receita c um 
soljra.do independente para residência do 
capellão.

E lle ...foi ser 0 enfermeiro: distribuja 
as dietas, consolava os doentes em sius 
dores, curava-OS com as suas- proprias 
mãos, sem temor do contagio, assistia 
aos moribundos, muitas vezes noites 
seguidas, sem se descuidar de ornar o

....
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li para este seu

moirera o pae 
em favor da

sen oratorio com riqiiissinias imagens 
e estas com flores peregrinas.

Ao seu engenho se deve o aperfeiçoa
mento fias flores de panno. industria da 
sua provincia, que nisso tanto se avan
taja ás outras,

Foi á Lisboa e obteve da rainha D. Ma
ria I a prestação annual de SOOg para as 
despezas do ^u hospital.

Não satisfeito com ter fundado tão util 
ediflcio na t\rra natal, parte para a 
Bahia pelos ahnos de 1796 a 1800, e,alli 

hca 0 seminário de orphãos de S. Joa
quim, onde In um retrato seu, tirado 
sem que elle o soubesse. Foi segunda vez 
á Lisboa, de oide volta em 1803 com 
uma prestação também 
novo instituto.

Na Bahia sabebue lhe 
e desiste da sua Ugitima 
mais pobre de sms irmãs. Deixando 
também est i creaçio sua conflada a um 
reitor idoneo, par\iu o irmão Joaquim 
parao Rio de Jane\ro, onde D. João VI 
lhe conllou a educaçío de alguns orphãos 
e teve occ isião de anreciar a alma ange
lica d’este apostolo dt bem. Mas o seu 
espirito cari dosam enh inquieto não lhe 
consentia immobilisa\-se em um ponto 
da terra: partiu d’af(u\ em 1809 para S. 
Paulo e cm Itú deixou padrões da sua 
acendrada caridade 

De lá voltou para Jadiecanga. em An 
gra dos Reis. onde, en sua passagem 
para B. Paulo, lançara^ alicerces para 
um seminário de orphãk: foi a seu pe
dido, que em 1822 sei nomeou reiior 
d’aquelle estabelecimen o ao virtuoso 
padre Antonio Ferreira Ycoso. bispo de- 
])OÍs de Mariana e condçl da Conceição. 
A 21 de maio de 1826 imbarcou ainda 
para Lisboa, com o fim ie obter auxilio 
para a sua nova creaçfi c d’alli partiu 
))âra Roma talvez com 0 W'snio intutto; 
mas seniindo aggravarernlse os seus ma-
;es jihysicos. voltava a inlrrer na terra 
natal quando a morte o sirprendeu em 
Marselha em 1829 aos 68 alnos de edade.

Soffria 0 irmão Joaqnim de epilepsia, 
a ponto de, nos últimos tempos, ter 
accesses de loucura, em que entretanto 
a não proferia sinão o de que seu cora
ção estava cheio. » Tinha além d’isso 
uma edemacia nas perras, que não o pri
vava todavia de andar por toda a parte 
ás esmolas para os seus pobres e os seus 
orphãos,

Quando morreu, os despojes que lhe 
acharam foram registros de santos, livri- 
nhos devotos, alguns agnus Dei e a sua 
modesta roupa, que foi remettido tudo 
no anno seguinte ao seminário de Jacue- 
canga, como reliquias veneráveis de 
um santo.

De quatro biographias que consultá
mos, relativas a este servo de Deus, 
tres 0 fazem nascido no dia 22. Uma. a 
publicada na Revista Popular (tomo XH ) 
pelo conego dr.̂  Fernandes Pinheiro, 
fal-o nascido na presente data, e assim 
foi com etíeito, como se poude veriflem* 
pelo M i s s a l e Mon. ŝticum V enetiis^ I ^ ^  
que marca para o dia 22 o domingo de 
Paschoa d’aquelle anno, cahindo por
tanto a sexta-feira maior a 2ü,

1788—Consome um violento incêndio a 
capella e casa do consistorio da ordem 
terceira do convento do Carmo da Bahia.

Ignacio Accioli refere este successo nos 
seguintes termos nas su .s Memórias his
tóricas :

« Celebrava n’este dia a^gimja o mys- 
terio de quinta-feira maior, e achava-se 
a mesma capella soberbamente ornada, 
para o que não haviam poupado despezas 
a ordem e o prior, que então era An
tonio Teixeira Barbosa, quando, pouco 
depois das 11 horas da noite, communi- 
cando-se a luz de uma dns vqllas do 
throno á fazenda que o ornava,occas;onoii 
tão rapida coníl gração, que apenas foi 
possivel tirar do deposito a sagrada 
formula, que ivelle se achava. Compa
receu immediatamente no logar do in
cêndio 0 governador D. Rodrigo José 
de Menezes, animando e dirigindo os
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trabalhos da extincção do fogo ; rnas, a 
despeito de todas as diligencias e meios 
para isso empregados, lui sómente pos
sível livrar o convento do estrago das 
chammus, coVtando-se e demolindo-se a 
l»arte. que o conirnunicava ao referido 
consistorio. »

ISIG — Expira na cidade do Rio de 
Janeiro, pel is 11 1/2 horas da manliã, a 
rainha D.Maria I, mãe do rei I). João VI, 
na edade de 81 annos, .8 mezes e 3 dias.
« Jú por esse tempo, diz um chronista 
da ejioea, o bispo capcllão-inór D. José 
Caetano da Silva Coutinho, o nuncio 
apostolico cardeal Caleppi e o padre 
Joaquim Damaso (director da real bi
bliotheca) haviam resado o oílicio de 
agonia, os psalmos penitenciaes e ou
tras preces. »

« A morte dá rainha, acrescenta o 
mesmo escriptoi-, nenhuma alteração traz 
aos negocios públicos, visto como o 
jirincipe regente já é rei desde 17ÜQ.»

1). Maria nascera a 17 de dezembro de 
1734 (Ftrfe essa data).

1820 — I). Frei José da Sintissima 
Trindade, 6° bispo de Marianna, reli
gioso fianciscano da Bahia, natural de 
Portugal, eleito por 1). João VI, toma 
nesta data (segundo o lloteiro dos Bis
pados) pos.se da sua diocese por seu pro
curador, 0 dr. Marcos Antonio Mon
teiro de Barros (Vide as ephemeHdes 
de 19 íle abril de 1820 e de 28 de setem
bro de 1835).

Varnhagen dá todavia ])ara este facto 
a data de 9 de abril de 1820, que não 
vemos confirmada cm outras fontes.

1823—Carta de lei elevando á catego- 
]’ia de cidade a villa do Desterro, capital 
da provincia de Santa Catharina.

1S24—Us majores Seara c Lamenha 
pre.idem ao ex-presidenie da provincia 
de Pernambuco, Manuel de Carvalho Paes 
de Andrade, que se con.servava na pre
sidência, apezar de substituido pelo go
verno por Francisco Paes Barreto. Preso 
mandarain-no pai'u o forte do Brum, cuja

guarnição se revolta em seu favor, sendo 
dentro de poucas horas reintegrado na 
pi-esi Jencia. A parte da tropa que tomara 
])arte na prisão de Manuel de Carvalho, 
i-etira-se com seus chefes e officiaes, le
vando comsigo 0 presidente Barreto, e 
vai acampar na Barra Grande, limite da 
provincia.

Começa assim a revolução denomina
da da Confederação do Equador (Vide 
julho 2 .

1831 — O imperador D. Pedro I modi- 
íica*o ministério no scnãdo das ideas 
liberaes, Não chama, porém, pa^a o go
verno homens que pela sua real inlluen- 
cia no partido pudessem contel-o no 
movimento que deu em resultado o suc- 
cesso de 7 de abril.

Teve a 5 de abril df organisar outro, 
0 ultimo, denominado cos medalhões, por 
se compor todo de velios titulares, que 
tinham outFora pre.-tado muitos servi
ços ao paiz, mas que na oceasião dispu
nham apenas do tit.ilo e da velhice.

1817 — ÍSahe 0 inperador 1). Pedro II 
da corte no vapor í. Salvador a visitar 
a provincia' do Rio de Janeiro.. Tinha 
já, em 1845 e 1840, percorrido as do Rio 
Givindc do Sul, Santa Catharina e S. Paulo.

Na presente cxmrsão chega Sua Ma- 
gestade a Macalu no dia 21 e ahi per
noita (Vide a e^iemeride de 22).

1855—Fallece la capital da Bahia o 
senador do Impeáo Domingos Borges de 
Barros, visconde da Pedra-Branca. Nas
cera no engenlu S. Pedro (Bahia) a 10 
de outubro de 1780.

Borges de Baa-os formara-se em phi- 
losophia (e não em muKixo, como dizem 
ínnocencio da iilva no seu grande nic- 
ciONARio e 0 SI’, dr. Macedo no seu 
ANxo moGKAPUco, cm que também não 
vem exacta a cáta da sua morte) na Uni
versidade de Cdmbra,onde foi com justiça 
considerado un dos mais brilhantes ta
lentos acad-enicos do seu tempo e um 
bello e geriQ'oso coração. Percorreu, 
depois de tornado, divei-sos Estudos da
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Europa, tendo occasião do, om Lisboa,
■( i'requentar as sunimidados das Icttms 

]'ortu”'ue/,as da epoca e de contrahir, em 
Paris, a mais estroita amizade com Fi- 
liiitb Elysio, paiM ciuem estiveram sempre 
francos a sua bolsa c o seu magnanimo 
coração de poeta,

E’menos veridico o que diz o sr, dr. 
J. 'M. de Macedo na siia citada ol)ra 
acerca do encarceramento de Forges de 
H.irros imr causa das suas relações de 
amizade com Filin to e Ilyppolito (o re
dactor do Correi) Brasilicnse) e por 
cans i do seu entluisiasmo pelas iddas li- 
beraes; sabcmol-o de foiite fidedigna e 
insuqKuti.

Domingos Borges de Barros cultivou 
com gci'al applaiiso a jioesia lyrica, fa
zendo conhecido o seu nome na littera- 
tura nacional jielas suas Poesias o(fere- 
c.idns ás senhoras bra.o:ilciras 'por v.m 
Itahiano, jiublieadas em 182õ em Paris, 
quando desempenhava o cargo de minis
tro diplomático do Império, cncarreg.ido 
de obter do governo de França (reinado 
de Carlos X, ministério de Chateaubriand) 
ol'econhccimento da nossa in iependencia. 
Publicou além d’isso uma traducção do 
])oerna dè Legouvé O mereci
mento das mullfres, em 1813, e o iioema 
))hilos )])hico Os tumulos, impresso na 
Bahia em 1850, com algumas notas, pelo 
sr. dr. Mello Moraes, .'^abemos da fonte a 
fjue acimu nos referimos que écom elíéito 
d’olle 0 Dicciünakio portátil 1’outuuuuz- 
ruAiNciíz e F uancez-1'Oiítuul' ez, dado á 
lume em 1812, em Pans, o de que lalla 
duliitativamcnte Innocencio F. da Silva.

Deputado pela provincia natal ás cortes 
constituintes de Lisboa, iiellas advogou 
a omancipição politica d ts mulheres.

Quundü fulleceu era o penúltimo se
nador dos da in.stallação do senado. 
Acei'ca da sua morte diz o Almanack 
Laemmert para 1856:

« Falleceu em 2ü de março de 185), 
C ) m  7() annos de idade, na Bahia: aúida 
l)üssuia aqueila vivacidade de espirito,

aquelle sal attico, ião raro nós tempos 
liresenles, agradando e instruindo com a 
sua conversação jovial e variada. »

Já tinha 0 titulo de barão de Pedra 
Brancí quando houve occasião de obter, 
extra-oílicialmente. a mão da princeza 
da Baviera Amélia de L uichteriberg para 
0 imperador I). Pedro I ; foi por este mo
tivo, ou j)Clo menos depois d’isso, elevado 
á categoria de visconde.

PertenCeu á muitas associações scienti- 
íicas e litterarias d i Europa e ao Insti
tuto Ilístorico e Geographico do Brazilr*

O visconde de Pçdra Branca fora es
colhido senulor pela Bdiiana organisa- 
ção do* senado (22 de j ineiro de 182(3), 
mas sü veiu occupar a sua cadeira sete 
annos dê .iois, a 18 de julno de 1833.

A data que aqui damos jiara o falleci- 
mento do illustre .visconde anda errada 
em algum.is das suas biograiihias. D’a- 
qui agradecemos a quem nos ministrou 
os meios de corrigirmos não só essa como 
as outras inexactidões que correm por 
sua conta e a que nos referimos no pre
sente cscripto.

1869—Fallece em Liverpool o almirante 
João Pascoe Greeníell, cônsul geral do 
Brazil naquella cidade.

Foi um dos herdes da nossa indepen
dência e ainda depois d’essa época jire- 
stüu secviços de guerra ao Império, 
commandando de 18õÜal8õ2 a e.squadra 
nacional no llio da Prata.

O corpo do almirante íoi transportado 
para Paris e sepultado no cemiterio do 
Père Larhaise] no mesmo jazigo que 
enceri’a os restos mortaes de sua mulher, 
e onde já liavia o almirante depositado 
0 braço direito, perdido nas guerras do 
Brazil.

1878—Inaugura-se, com a assistência 
do im))erador e imperatriz, o Fórum ou 
casa da camara da cidade do Juiz de Fora, 
provincia de Minas üeraes, magnifleo 
editicio devido á energica iniciativa e 
activiJade dü sr. dr. Joaquim B irbosa 
Lima, juiz de dii êito da comarca, que
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..promoveu a sua construcção mediante 
uma sub'-cripçào aberta por e l l e  entre os 

.habitantes do termo. E’ no seu genero 
h> primeiro edifício da província.

M A R Ç O — 21
1635—0 coronel hollandez Arci/.ewski. 

que sitiava o forte do A r r a i a l , começa 
durante a noite a fortiflcar um outeiro 
denominado no c o n d e  d e  B a g n u o l o  e 
que não se sabe hoje ao certo onde era, 
0 que sendo presentido pelos nossos ao 
amanhecer, ordenou logo André Marim. 
commandante do forte, que uma força 
de 230 homens fosse embaraçar o inimigo 
em seu intento; empenha-se poi' isso 
entre uns e outros um combate durante 
seis horas, no fim das quaes se v6m os 
hollandezes obrigidos a abandonar a 
posição e a entrepreza. Os nossos destroem 
tudo quanto já haviam elles feito.

1637—Para atacar a cidade de S. Sal
vador, embarcam no Recife, em quarenta 
navios, 7,800 soldados, commandados pelo 
principe de Nassau, emquanto outra di
visão, ao mando do general Segismundo 
Schkoppe, vai .assaltar S.Christovão, em 
Sergipe, que foi incendiada depois de 
horroroso saque.

1736—.‘Viitonio Duarte Barros, capitão- 
mor do Pará, assume o governo do estado 
do Maranhão por f illecimento do capitão 
general d’aquelle estado, o chefe de es
quadra José da Serra, oceorrido na ves- 
pera na cidade de Belém, onde fixara 
residência.

A 18 de setembro do mesmo anno passa 
Barros as redeas do governo do esta lo 
a João de Abreu Gastello Branco, nomeado 
capitão general com ordem expressa de 
residir no Pará.

1777—Chegam ao Rio de Janeiro o 
general e officiaes da ilha de Santa Ca- 
tharina. que se haviam rendido á dis
crição ao general hespqnhol D. Pedro 
Cevallos, e são recolhidos á prisão em 
diversas fortalezas, O vice-rei do Estado 
ordena uma devaga a respeito do seu

procedimento e que os pronunciados e o 
respectivo processo sejam remettidos 
para Lisboa.

1823—Lord Cockrane. convidado para 
prestar serviços á causa da indepen
dência, chega ao Rio de Janeiro e arvora 
0 seu pavilhão de almirante do Brazil 
na nau Pedro I, de que era comman- 
á&nia Joaquim P»,aymundo de La-
mare, almirante, tomando o com
mando da esquadra do recente Império.

Lord Cockrane, conde de Dundonald e 
mais tarde marquez do Maranhão, aca
bava de prestar o relevante concurso do 
seu braço á causado Chile, que Ih’os pagou 
com honras, dinheiro e vima estatua.

O governo do Brazil, receiando que 
Portugal quizesse oppor-se á sua inde
pendência, resolvera preparar-se para 
a luta.

Na Bahia, no Maranhão, no Pará as 
cuarnições portuguezas mantinham-se 
fieis ao governo de Lisboa. Na primeira 
d’essas provincias já a guerra estava 
travada enti'e as tropas luzitanas do bri
gadeiro Madeira e as brazileiras de 
Labatut. Nessas condições c perspectiva 
convidou-se o bravo almirante chil mo 
(inglez de nascimento) e elle accedera ao 
convite, trazendo como auxiliares alguns 
oíliciaes de marinha de sua confiança.

A 3 de abril a sua esquadra, composta 
de oito vasos, fez-se de vela para a 
Bahia, e a 4 de maio estava com ella em 
frente da portugueza, muito mais nu
merosa.

A 22 de dezembro de 1874, pelo decreto 
n. 5,828, abriu o governo imperial um 
credito de 338:206g999, para pagamento 
de uma reclamação pelos serviços do 
almirante.

Veja-se o que a esse respeito diz a 
.Vnção (Rio de Janeiro) de 12 de janeiro 
de 1875.

1842—Decreto nomeando o brigadeiro 
barão de Caxias commandante das armas 
da (*órte.

1850—Fallece no Rio de Janeiro o se-
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rador pela Bahia Manuel Antonio Galvão, 
que f^ccumbe á febre amarella. Esco
lhido senador a 22 de fevereiro tomára 
assento na cainara vitalicia a 6 de maio 
do mesmo anno.

O senador Galvão tinha, na phrase de 
um seu biographo, «a sagacidade do 
diplomata, a razão do philosopho e a 
tenacidade do estadista, Cabeça pen
sante, linha 0 seu livro no homem, a sua | 
bibliotheca no mundo.

Nascera na cidade da Bahia a 3 de 
janeiro de 1791, e depois de ter prati
cado como caixeiro cm Lisboa, e depois 
em Londres, foi para Coimbra em 1813 e 
na ’respectiva universidade tomou em 
1819 0 grau de doutor em leis. Serviu 
de 1835 a 1839 o cargo de ministro ple- 
mipotenciario do Brazil na còrte de Saint 
James, e no Império, depois de impor
tantes cargos de magistratura, lez parte 
do gabinete de 1° de setembro de 1839. 
e em 1844, no de 2 de feiereiro, occupou 
a pasta da justiça, sendo então um dos 
principaes promotores da i>aciflcação da 
provincia do'Rio Grande do Sul.

Falleceu em honradissima pobreza 
(Veja-se a noticia que lhe consagra o 
sr. dr. Macedo, no seu Anno hiogva- 
'plxico').

1851—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 barão de Monte Santo, senador 
pela provincia do Piauhj^ que presidira 
por quatro annos seguidos, desde 1827, 
as sessões da camara vitalicia (Vide 4 de 
maio de 1813).

Luiz José de Oliveira (Mendes?), barão 
de Monte Santo, era desembargador e 
membro aposentado do Supremo Tribunal 
de Justiça. Nascera na Bahia a 21 de 
junho de 1779 e fòr i escolhido senador 
a 22 de janeiro de 1826, tomando assento 
no senado a 7 de m.aio do mesmo anno.

1863—Faz a sua entrada solemne na 
diocese de S. Paulo o seu 8° bispo D. Se
bastião Pinto do Rego, netimal de Angra 
dos Reis, da provincia do Rio de Janeiro. 
Sagrado a 18 de maio de 1862 {Vide

essa data), tomára posse da sua diocese, 
por procurador, em 10 de junho d’esse 
mesmo anno, e nella falleceu a 30 de 
abril de 1868. - 7̂

Teve por successor 0 diocesano actual 
D. Liro Deodato Rodrigues de Carvalho 
(Vide maio 21 dc 1871).

1879—0 dr. Caetano Furquim de Al
meida. que se achava em tratamento 
nas aguas mineraes de Cachambú (Bae- 
pendy). alli succumbe de hypertro’phia 
de coração.

Acerca d'esse notável membro da cor
poração commercial da còrte publicou 
0 Cruzeiro de 28 de março de 1879 um 
primoroso artigo biographico da ames
trada penna do sr. commendador Rei- 
naldo Carlos Montóro e na Gazeta de 
Noticias do mesmo dia dá-se uma rese
nha mais individualisada da sua vida.

Por ambas vemos que 0 dr. Caetano 
Furquim de Almeida nascera na então 
villa da Camanducaia, depois cidade de 
Jaguary, Minas Geracs, a l l  de novem
bro de 1816. Orphão, com outros irmãos 
mais. de pae e mãe, ílcaram entre
gues aos cuidados do irmão mais velho 
Baptista Caetano de Almeida, que foi 
para todos elles um verdadeiro pae, 
sendo como tal estimado c obedecido. 
Formou-se em novembro de 1838 em 
sciencias sociaes e jurídicas na Faculdade 
de S. Paulo, tendo feito parte dos seus 
estudos preparatórios na provincia natal.

Fixou residência em Vassouras, onde 
se entregou ao commercio, adquirindo 
nessa carreira a maior preponderância 
e bem merecidos créditos, sendo sempre 
lembrado pela sua corporação para cargos 
de representação e confiança.

Formara-se o dr. Furquim ao mesmo 
tempo que seu estimável irmão 0 si. di» 
Francisco de Assis e Almeida, a quem 0 
lif ôu sempre uma amizade tão estreita 
que póde servir de modelo,

Uma de suas irmãs casou-se cora 0 
coronel Antonio Felisberto Nogueira, o
mesmo cidadão a quem 0 dr. Bernardo 

4
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Guimarães dedicou as primicias da sua 
musa privilegiad 1 : d’csse consorcio pro- 
veiu O sr. dr. Baptista Caetano do Al
meida Nogueira, vice-director geral dos 
telegraphos do Império e um dos espí
ritos mais seriamente cultos que o Bra/.il 
destaea do numero do seus filhos di- 
lectos.

MAUÇO— 22

mestre de campo André de 
Negreiros, nomeado governador c capitão 
general de Pernambuco em lugar de 
Francisco Barreto de Menezes, promo
vido a governador geral do Estado, toma 
posse do seu cargo, tendo vindo por 
terra do Maranhão, de onde partira a 23 
de setembro do anno anterior e onde ti
nha a mesma patente.

O visconde de Porto Seguro e o sr. 
Jose' do Vasconcollos dão esto facto como 
oc'corrido no dia 2 6 >  afafA ■
Abreu e Lima o consigna na d ta pre
sente.

Negreiros (oi o 3° governador da ca
pitania de Pernambuco na ordem chro- 
nologica, e administrou-a até 26 de ja
neiro de 1661. Acostumado á rudeza da 
disciplina e vida militar, a principio foi 
0 seu governo um despotismo militar, 
que 0 indispoz com todas as classes da 
sociedade, levando aiguns queixas contra 
elle ao governador Francisco Barreto.

Este foi obrigado a empregar medidas, 
de rigor contra o seu »antigo compa
nheiro de armas na luta com os hollan- 
dezes, chegando mesmo ao extremo de o 
suspender, por um alvará, do governo 
da capitania o à mandar contra elle um 
regimento de tropas da Bahia. Vendo 
estas disposições decisivas e pouco lison- 
geiras para si, reconsiderou Negreiros o 
caso e pelo seu regular procedimento 
ulterior alcançou a revogação do alvará 
de susiiensão do cargo e desempenhou-o 
d’ahi em diante a contento geral, ter
minando 0 seu tempo de governo a 26 
de janeiro do 1661, como se disse’.

Sabe-se que André Vidal morreu 
em 1681 (Vide a ephein. de 3 de fev(?i'eiro). 
entretanto, cm 1775 José Cesar de Me
nezes. então governador e capitão ge
neral da mesma capitania, participava á 
còrte de Lisboa que esse famoso cabo de 
guerra ainda vivia na villa do Ceará cm 
seu perfeito juizo, apezar dos sons 121 
annos dc cdade; que servira dc juiz 
ordinário em 1173 e exercia ainda o 
cargo de capitão rnór. Tivera 30 filhos, 
5 filhas, 33 netos, 52 bisnetos. 43 ter- 
vetos e 21 quarto netos: compunha-se a 
sua lamilia, sem contar os escravos, 
de 110 pessoas, que covserva tudo em casa 
de iiortas a dentro, com boa, educarão.

1711— Entra á barra de Lisboa a nau 
portugueza Nossa Senhora do Carmo e 
Santo Elias, que sustentara nos dous dias 
anteriores um porfiado combate com 
tres navios corsários argelinos, dos que 
por esse tempo infestavam os mares, 
aprisionando nans christãs.c captivando 
os que nellas vinham.

Em dezembro de 1713 embarcara na 
referida nau, na Bahia, a intrépida pau
lista D. Rosa Maria de Siqueira, cm 
companhia dc seu marido o desembar
gador Antonio da Cunha Souto Maior, 
com destino ao reino.

Tocavam quasi o termo da viagem 
quando, na madrugada de 20 de março 
de 1711, avistam ao largo, na costa dc 
Lisboa, quinze Icgims ao mar das Berlen- 
gas, tres velas; eram os piratas! Tra
va-se combate, no qual 1). Rosa se as- 
signala pelo maior heroísmo, animando 
os combatentes, ministrando armas a 
uns, levando polvora a outros, repetindo 
sempre— a fé  de Christo!—íx{\vou~ 
tando perigos de todaaespecie c apromp- 
tando cartuchame .durante duas noites 
para o combate dos dias seguintes, com 
varonil intrepidez.

Ignora-se o destino que teve depois 
esta nossa heroina.

1753—Posto que residindo em Minas- 
Geraes como seu governador, por no
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meação do seu irmão Gomes Freire, fora 
José Antonio Freire do Andrada no
meado, por decreto régio, governador da 
capitania do Rio de Janeiro,'cuja admi
nistração ficou, todavia, interinamente a 
cargo do brigadeiro Mathias Coelho de 
Souza; enfermando este gravemente, en
tregou, na presente data, o governo a 
1’atricio Manuel de Figueiredo, que era 
0 ofiicial de patente mais elevada o 
antiga que então havia na sede da ca
pitania.

Com, 0 fallecimento de Mathias Coelho 
veio José Antonio de Minas e esteve á 
testa do governo no Rio de Janeiro de 
setembro de 1751 a janeiro do anno se
guinte, em que tornou para Minas, dei
xando o governo do Rio de Janeiro ao 
mencionado Figueiredo, que o exerceu 
até á volta definitiva do conde de Boba- 
dela, governador o capitão general das 
tres capitanias do Minas, Rio de Janeiro 
e S. Paulo, a28 de abril de 1759, segundo 
0 visconde de Porto beguro no seu Ca
talogo, ou de 1758, segundo o da biblio
theca episcopal fluminense, dado a lume 
pelo Instituto Historico(/{euisín,tomo II).

1766— Carta régia em virtude da qual 
deu 0 conde da Cunha, vice-rei da repar
tição do sul, começo ao alistamento dos 
habitantes da capitania do Rio de Ja
neiro, para formar quatro terços novos 
de infantaria auxiliar.

1767—  Officio do ministro do reino, di
rigido ao conde da Cunha, governador e 
capitão-general do Rio de Janeiro, pro
videnciando a respeito de qualquer vio
lência que os castelhanos intentem fazer 
para surprender alguma parte dos 
nossos dominios e vccommendando um 
continuo e exacto cuidado com os je
suítas, por serem homens notoriamente 
suspeitos.

1812—Nasce ha provinda do Maranhão 
João Bh-ancisco Lisboa, o Timon brazi- 
Iciro.

Por causa da sua debil constituição só 
tardo começou este eximio escriptor

nosso o seu tirocinio escolar : em breve 
porém a sua não vulgar intelligencia re
cuperou 0 tempo que seus paes entende
ram acertadamente dever consagrar em 
proveito do seu desenvolvimento phy- 
sicov Aos 20 an nos de edade era já um 
notável jornalista, labor a que se votára 
levado pelos acontecimentos politicos de 
1831. De 1832 a 1811 foi redactor do 
Bro.sileiro, do Pharol, do Echo 0,o Norte, 
da (hronica. O trabalho porém em que 
firmou a reputação que ha de passar o 
seu nome á posteridade, como um dos 
mais notáveis talentos da republica das 
lettras no Brazil, é o seu Jornal de 
Timon. no qual, investigando os archi- 
vos do passado e pondo em intelligente 
contribuição valiosos documentos, escre
veu com mão de mestre a historia civil, 
economica e administrativa da sua pro
víncia.

Encarregado pelo governo imperial de 
colligir na Europa novos subsídios para 
a nossa historia, João B'raneisco IJsboa 
partiu para Portugal em 1855. Cumpria 
essa honrosa incumbência, ao mesmo 
passo que compunha a Vida do igadre 
Antonio Vieira, que foi publicada pos- 
thuma,quando,depois de aturados solfri- 
mentos, falleceu a 26 de abril de 1863, 
em Lisboa.

l,S33_Revolução militar em Ouro Preto 
contra o presidente da província Manuel 
Ignacio de Mello e Souza, que afinal foi 
deposto/í/̂ ^<2i.̂ «» »̂;í4-*<*^<^

— E’ eleito mspo da diocese do Rio 
de Janeiro, na vaga deixada por D. José 
Caetano, o padre Antonio Maria de 
iMoura, natural de S. Paulo; mas o papa 
Gregorio XVI recusou-o.

1847 _  0 imperador e a imperatriz, 
quenavespera haviam chegado a Ma- 
cahé na visita que faziam á província do 
Rio de Janeiro, seguem na presente data 
pela l* linha do canal até o porto do 
Barreto e d’ahi tomam por teiTa a 2‘ 
linha, pela qual se dirigem á Quissamã, 
fazenda do barão (depois visconde) de
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Araruama : alii pernoitam e passam 0 
dia 23 [Vide a rphemericle de 21).

1868 — Tomada das linhas de Rojas 
{Gnerra do Paraguay) pelo general Ar- 
gollo, depois visconde deltaparica, obri 
gando 0 inimigo a concenti'ar-se na,for
taleza dellumaytá.

1869 -  O sr. conde d’Eu é nomeado 
commandante chefe das forças brazileiras 
era campanlia contra 0 governo do Pa
raguay.

MAKÇO—23
1535— Yasco Fernandes Coutinho, do

natário da capitania do Espirito Santo 
por carta de doação de D. .João III. pas
sada a 1 de junho do anno anterior, des
embarca com sessenta pessoas, pouco 
mais ou menos, cm uma enseada, com- 
prehendida nas terras que lhe haviam 
sido doadas : vinham em sua companhia 
dois fidalgos degradados, T). Jorge de 
Menezes e Simão de Castello-Branco. 
Vasco Fernandes toma a enseada por 
um rio e d -lhe 0 nome de Espirito- 
banto, por ser 0 domingo d’essa fes
tividade 0 em que chegara áquelle ponto: 
a povoação que elle alli fundou conserva 
ainda essa denominação, que se esten
deu depois a toda a capitania, hoje pro- 
vincia do Império. Os selvagens, na- 
turaes do paiz, procuram nessa oceasião 
embaraçar 0 desembarque do donatario, 
mas são repellidos pelas armas.

1536— Bulla de Paulo 111. passada com 
annúencia de el-rei D. João III, esta
belecendo em Portugal 0 tribunal da 
inquisição : foi inquisidor geral D. Diogo 
da Silveira.

Gerada em França em 1221, lá não 
poude medrar e estendeu-se pela Italia e 
Allcmanha; onde pore'm tomou mais de
senvolvimento e creou vigorosas raizes 
foi no solo afeiçoado da Hespanha. em que 
Torquemada, seu primeiro inquisidor, 
tão tristemente celebre, fez queimar, du
rante os 18 annos do seu ministério, 
8,800 pessoas de 105,291 que mettera em

processo e torturas, chamadas desde en
tão irujuisUoriaes. Da llespai.lia para 
Portugal el*a um passo. Alii estabelece- 
ram-sequatrotribunaes, emEvora. Coim-. 
bra. Lisboa e Gôa.

Si 0 Brazil, por longe, poude escapar 
ao terrivcl tribunal, não lhe escaparam 
das garras alguns de seus tillios. Como 
se sabe, foi Antonio José da Silva uma 
das suas mais illustres victimas pelo que 
de mais perto nos toca.

1702—Carta regia mandando dar terras 
isentas de dizimos por cinco annos aos 
paulistas pacificadores dos 1’almares, na 
villa de fundada no sertão das
Alagoas pelos mesmos paulistas.

1727—Por fallecimenío do visconde de 
Asseca, Salvador Corrêa de Sá e Bene- 
vides, obtem seu irmão Diogo Corrêa a 
donataria de Campos dos Goytacazes. que 
lheé concedida nesta data « com limita
ção em alguns dos privilégios de que 
haviam gosado os seus predecessores.»

1773—0 capitão João Alves Ferreira, 
commandante da praça de Iguatemy, 
officia ao capitão general de S. Paulo 
participando-lhe que descobrira os fun
damentos de uma grande povoação. que 
se presume ser a antiga cidade real de 
Gualiyra, entre 0 rio Pequery e um li- 
beirão [Secretaria do governo de S. Paulo, 
livro do registro de officios para o minis
tério, citado por Azevedo Marques nos 
seus Apentamentos).

Fundada pelos hespanhdes na margem 
esquerda do Paraná, aos 21°,35’ de lati
tude, com 0 nome de Ciudad-Real, fora 
demolida em 1631 pelos paulistas.

1798 -  0 governador da c.ipitmiada 
Parahyba (do Norte) Fernando Delgado 
Freire de Castilho assume 0 exercido do 
seu cargo.

1806—José Francisco dc Paula Cavai-, 
canti de Albuquerque toma posse do go
verno da capitania do Rio Grande do 
Norte e exerce-o até 22 dc janeiro 
de 1812.

Em 2 dc janeiro dc 1811 fora nomeado
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governador de S. ^íiguel. Foi seu suc
cessor na capitania do Rio Grande Se
bastião Francisco de Mello Povoas,

A este succédé José Ignacio Borges a 
10 de dezembro de 1816, durante cujo 
governo se deu a revolução de 1817; Bor
ges foi rendido por uma junta de sete 
membros, estabelecida a 12 de dezembro 
dc l821, por ordem das cortes de Lisboa.

Começa depois a serie; dos presidentes 
de provinciã do regimen constitucional, 
e 0 primeiro que exerceu esse cargo íbi 
Thomaz de Araujo Pereira a datar de 5 
de maio de 1824, dia em que tomou posse.

Seguimos nesta relação o Catalogo 
organisado por Antonio Gonçalves Dias 
e publicado na. Revista do Instituto His
tórico, tomo XVII, n. 13.

— OÍIicio do .conde da Ponte, gover
nador e capitão-general da Bahia, diri
gido ao conde de Anadia^ ministro do 
reino, dando-lhe conta da estada naquelle 
porto da esquadra francezado commando 
do capitão de mar e guerra L’llermitte, 
do irregular comportamento que este 
oíliciai tivera e do seu procedimento paro 
com 0 dito chefe francez. Não reprodu
zimos esse documento por demasiado 
extenso. A esquadra franceza. que en
trara 0 porto da Bahia a 28 de abril,

' constava de uma nau de 71, duas fra
gatas de 44 e très corvetas; sahira de 
L’Orient em outubro e cruzâra na Costa 
d’Africa, fazendo importantes prezas 
(Vide a ephemeride de 14 de dezembro 
de 1805'.

1837—Defecção do brigadeiro Bento 
Manuel Ribeiro, commandante das ar
mas da provincia;do Rio Grande do Sul, 
que começou por'''prender no passo de 
Tapevy ao presidente da mesma pro- 
vincia, brigadeiro Antero José Ferreira 
de Brito, nomeado pelo regente do Im
pério para .substituir a José de Araujo 
Ribeiro. Por esse acto, abraça de novo 
Bento Manuel a causa da rebellião.

1854 — O engenheiro La Martiniêre 
desce o Rio das Velhas (Minas-Geraes),

para explorar 160 léguas íluviaes, que' 
tèm de ser .sulcadas pelo vapor. A popu
lação da cidade de Sabará, por onde 
passa aquellc rio, sauda-o com o maior 
jubilo e enthusiasmo. O pavilhão nacio-̂  
nal ondula na barca exploradora ao som 
de salvas de artilharia e de frenéticos 
vivas.

Segundo o que nos refere Milliet de 
Saint-Adolphe no seu Diccioxario Geo- 
GRAPiiico DO iMPBpio DO Brazil, eram 
as margens do Rio das V elhas habita
das no fim do XVII seculo por indios 
(iarijós, que se refugiaram nas serras 
quando viram apparecer os primeiros 
paulistas, que iam em demanda de minas 
de ouro,e conta-se que estes, não achando 
nas aldeias senão algumas indias velhas, 
puzeram áquelle rio o nome que actual- 
mente tem e que ei’a então Guaicuhi.

Já cm 1834, segundo o mesmo auctor, 
0 inglez Guilherme Kopk havia impe
trado do governo imperial um privilegio 
para navegar com barcos de vapor o 
rio das Velhas e o de S. Francisco; pa
rece, porém, que foram taes as diflicul- 
dades que encontrou de mais de um 
genero, que renunciou á sua empreza, O 
brazileiro José Peixoto de Souza alcançou 
depois para o mesmo íim um privilegio 
por dez annos, no qual, entretanto, não 
se estipulou o praso dentro do qual co
meçariam a navegar os barcos de vapor 
nos mencionados rios: como quer que 
seja, 0 certo é que em 1840 ainda se não 
tinha dado começo aos trabalhos prepa
ratórios .

Da exploração a que nos referimos no 
principio d’esta noticia, não sabemos a 
solução que teve, nem dos seus,ulterio
res resultados.

1869—Decreto nomeando o marquez de 
Cgxias duque do mesmo tituIo> em re-: 
muneração dos serviços que prestara, o 
velho general na guerra do Paraguáy.

E’ 0 primeiro cidadão que recebe esse 
titulo depois da filha natural de D. Pedro I, 
a duqueza de Goyaz, com a marqueza de
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Santos ( Vide, quanto ao duque, a ephe- 
meride de 7 de maio de 1880 e, quanto á 
duqueza de Goyaz, a de 15 de abril 
de 1843).

1874—Fallece na cidade de Nicteroy. 
em extrema pobreza, a insigne actriz 
Estella Sezefreda dos Santos, viuva do 
grande artista nacional João Caetano dos 
Santos.

Nascera na provincia do Rio Grande 
do Sul a 14 de janeiro de 1810, e viera 
para o Rio de Janeiro aos doze annos de 
edade. Fizera a sua estrda na scena em 
1833, no papel de protogonista da comedia 
Camilla ou o subterrâneo.

1880—Fallece no Rio de Janeiro o ge
neral Francisco Antonio Raposo, barão 
de Caruarú, nascido em Pernambuco a 
24 de novembro de 1817.

M A R Ç O — 24
1633 —0 coronel hollandez Lourenço 

Rembach, á frente de 1,500 homens de 
infantaria, ataca ás 11 horas do dia a 
fortaleza do arr/ial do Bom Jesus, acon
selhado por Domingos Fernandes Ca
labar. Era uma quinta-feira santa, e elles 
esperavam, por causa d’essa circum- 
stancia, achar os nossos entretidos na 
egreja com a celebração das ceremonias 
religiosas da Paixão do Redemptor e 
portanto, descuidados. Enganaram-se, 
pordm, nessa supposição e na da força 
numérica de que dispunha Mathias de 
Albuquerque, o qual, só com 350 sol
dados, resiste aò ataque com tanta bra
vura, que Rernbach é mortalmente fe
rido na acção e ficam mortos no campo 
mais de 400 dos seus, e 15 prisioneiros. 
Achavam-se com o nosso general seu 
irmão Ddirte de Albuquerque e o mestre 
de campo conde de Bagnuolo.

A derrota do inimigo seria completa^ 
si 0 conde não tivesse moderado o ardor 
bellico da nossa gente, tendo por des
culpa a gotta, de que costumava soffrer 
e que então o opprimia.

O combate aturára desde as 11 horas

da manhã até ás 3 da tarde. Os nossos 
sü tiveram 25 mortos e 40 feridos, entre 
estes os capitães Martim Soares e Este
vão de Tavora.

Depois d’esta acção fizeram os nossos 
duas aequisições de valor para a causa 
por que combatiam: a do bravo capitão 
Francisco Rebello, que, depois de ter 
estado quatro mezes preso a bordo de 
uma nau hollandeza. conseguira escapar, 
atiranüo-se ao mar e nadando para a 
terra. A segunda e valiosa aequisição 
então feita foi ß. de um terço de valentes 
pretos, capitaneados pelo corajoso Ilen- 
que Dias, da mesma cor, que dentro ein 
pouco (a 15 de julho) começam a derra
mar 0 seu sangue pela causa que abra
çaram .

1667—Patente régia nomeando João Ta
vares de Almeida governador da capi
tania do Ceará.

1654—Morre subitamente o capitão- 
mór governador do Grão-Pará, Ignacio 
do R,ego Bari’eto, sem ter tido tempo de 
nomear quem lhe succedesse na admi
nistração publica da capitania, como 
era de estylo antes de haver o que se 
chamou via de successão.

Barreto, como o chama Varnhagen e 
Timon, e Harros, como o chama Baena, 
começára a governar a capitania a 5 de 
dezembro de 1652 (Vide essa data) e fôrâ  
0 primeiro que tivera o titulo de capi- 
tão-mór.

1822—Torna para Portugal a esquadra 
que viera de Lisboa buscar o principe 
D. Pedro, e que chegára ao poi'to do Rio 
de Janeiro no dia 5. Leva a noticia da 
provável independencia do Brazil. No 
dia seguinte parte o principe para Minas, 
onde era necessária a sua presença.

1847—Proseguindo na excursão que 
fazia á provincia do Rio de Janeiro, sahe 
0 imperador pela manhã da fazenda de 
Quissamã e vai, pelo canal de Campos a 
Macahé, pernoitar ás, portas da cidade 
de Campos, na fazenda do Queimado., 
então pertencente ao capitão-mór Ma-
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nuel Antonio Ribeiro de Castro, poste- 
riormente 1” barão de Santa Rita (Vide 
o dia -25).

1860—lnaugura-S8 a estrada de ferro 
do Joazeiro até a Olaria, na provincia 

a Bahia.
186^^0 terceiro corpo do exercito, 

'Organisadoj^m os guardas nacionaes da 
provinciano Rio Grande do Sul. sob o 
commando do bravo general Osorio, 
então barão do Ilerval, passa o rio Uru
guay para o estado de Corrientes.

1876—De’reto reorganisando o Archive 
publico do Impei'io.

— Inauguração da linha telegraphica 
de Santa Crux á villa da Serra, provin
cia do Espirito Santo, na extensão de 
26,236 kilometros.

MARÇO— 25

1590—Diogo de Brito Lacerda dôa por 
escriptura publica aos monges Benedic
tines, vindos da Bahia, o terreno que. 
actualmente possuem na cidade do Rio 
de Janeiro.

1693— Antonio Paes de Sande toma 
posse do governo da capitania do Rio 
de Janeiro, em substituição de Luiz 
Cesar de Menezes. Foi o quadragésimo 
terceiro na ordem chronologica. O seu 
governo terminou a 7 de outubro de 1691, 
por causa dos seus achaques, de que 
veiu a fallecer a 22 de fevereiro de 1695, 
sendo sepultado na egreja do collegio 
dos jesuitas no morro do Castello.

1694— Carta régia, mandando dar exe
cução á lei de 8 d’este mez e anno, que 
permitte a creação da casa da ‘moeda 
da Bahia.

"̂̂ 15—Fallece o padre Prudencio do 
Amaral, notável jesuita, nascido no Rio 
de Janeiro em 1675. Entrára para a com
panhia de Jesus em 1690. Leu humani
dades no seminário de Belém com geral 
applauso.

Escreveu um poema em latim sob o 
titulo De Saccar'i opificio Carnien, ein 
que trata do fabrico do assucar, e o

Catalogo ãos bispos que teve o Brasil 
até 0 anno de 1676, publicado pela 
primeira vez nas Constituições primeiras 
do arcebispado da Bahia, ordenadas por 
D. Sebastião Monteiro da Vide, 5° arce
bispo; foi reproduzido na reimpressão 
que das Constitidções fez em 1853 em 
S. Paulo 0 conego Ildefonso Xavier Fer
reira.

1763-0 conde de Azambuja, D. Antonio 
Rolim dc Moura Tavares, que acabava 
de governar a capitania de Matto-Grosso, 
que creára, toma na presente data posse 
do governo da Bahia, reduzida á capi
tania geral depois de mudada a séde 
do vice-reinado para o Rio de Janeiro.

Foi 0 44° dos governadores da B*ahia 
e exerceu o cargo até 31 de outubro 
de 1767, em que o deixou para ir como 
vice-rei governar do Rio de Janeiro o 
estado do Bx’azil. Ficou interinamente 
á frente do governo que deixava o arce
bispo D. frei Manuel de Santa Ignez.

1769—Inaugura-se a fortaleza da Se
nhora dos Prazeres da barra de Para
naguá (hoje provincia do Paraná), man
dada construir pelo capitão general de 
S. Paulo D. Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourão, sob a direcção do tenente 
coronel Aííonso Botelho de Sampaio e 
Souza.

1795—Grande transbordamento do mar 
em Cananéa, causando esse como cata- 
clisma muitos estragos na localidade.

1817—Chega á cidade do Rio de Janeiro 
a noticia da rebellião de Pernambuco. 
O rei D. João VI, que havia marcado o 
dia 7 de abril para a sua coroação, adia 
esse acto pela consternação que causou 
na còrte esta noticia, trazida pelo go
vernador d’aquella capitania Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro, que foi 
depois visconde e ulteriormente marquez 
da Praia Grande, o qual é encerrado 
incommnnicavel em uma das prisões *da 
ilha das Cobras.

1822 — Parte para Minas-Geraes o 
príncipe D. Pedro, que vai áquella pro-
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vincia com o flm de chamar á obediência 
a respectiva junta governativa (Vide 
a ephem. dc abril 9).

1824—Juramento da Constituição do 
Império, na cidade do Rio de Janciio.

— O tlieatro S. Pedro de Alcantara, 
então denominado neal theatro deS. Joao, 
e'devorado pelas chammas, naoccasiao 
em que se representava o di’á^a sacro 
Vida de Santo Hermenecjildo pelo jura
mento da Constituição do Império.

Edifleado sob o plano do de S. Carlos 
de Lisboa, depois da chegada da íamiha 
real ao Rio de Janeiro, na lace septen
trional da bella praça‘denominada hoje 

Constituição, adornadafde um elegante 
^  /  jardim, em cujo centro 'se vè a estatua 

" * equestre em bronze do fundador do Im
pério: foi aberto pela primeira voz a 12 
de outubro de 1813, anniversario nata- 
lacio do 1“ imperador, apezar de não 
estar ainda concluido. Representou-se 
nessa noite o drama lyrico Juramento 
dos Numes e a peça O comoate de Vi
meiro.

Depois d’este incêndio o theatro se 
reabriu a 22 de janeiro de 1826, anni- 
versario natalicio da princeza 1). Leopol- 
dina, depois 1"̂  imperatriz, repiesen- 
tando-se a opera Tancredo.

183S_Inaugura-se na corte o imperial 
collegio de Pedro II, instituido pelo de 
ereto de 2 de dezembro de 1837. Pelo 
de 24 de outubro de 1857 foi dividido em 
dois estabelecimentos, externato, na ci
dade, no antigo collegio S. Joaquim, e 
internato, no EngejzJio Velho, rua de 
S. Francisco Xavier.

1847—Vai 0 imperador pela primeira 
vez á cidade de Campos dos Goytàcazes, 
na sua excursão pela provincia do Rio 
de Janèiro começada no dia 20 d’este 
mez e anno.

Nessa cidade permanece Sua Magestade 
até 0 dia 7 de abril, tendo percorrido 
também algumas das mais importantes 
fazendas de assucar do municipio.

I8i?2—Inauguração do theatro lyrico

do Rio de Janeiro, denominado Provi- 
sorio: canta-se a opera de \ erdi Macbeth.

Foi um provisorio que atur(m vinte 
annos, até que 0 sr. Bartholomeu^raw^ 
com 0 espirito emprehendedor de que 
deu provas,ergueu templo mais condigno 
da divina arte que immortalisou Rossini, 
Meyerbeer, Verdi, Carlos Gomes, com o 
seu imperial theatro Pedro II, da rua da 
Guarda Velha. Pena é que o emprezario 
não lhe tivesse até hoje (1881) dado a 
apparencia das edificações desse geneio 
em outras partes do mundo. Quem lhe 
observa a tristissima fachada, não augu
rará de certo muito bem do bom gosto 
lyrico da capital do Império. Não lhe 
poderemos comtudo atirar a primeira pe
dra ; somos mais culpados do que elle.

1854— Começa a illuminar se a gaz a 
cidade do Rio de Janeiro: limita-se nesta 
data a algumas ruas a iiluminação.

1855— 0 governo da republica do Pa- 
raguav declara oílicialmente ao do Im
pério que nun.ca tivera intenção de nos 
oífender, dando passaportes ao nosso 
encarregado de negocios Filippe J. P. 
Leale que estav i disposto a receber esse 
ou outro agente diplomático do Brazil.

O chefe da esquadrilha brazileira Pedro 
Ferreira de Oliveira aceeita a satistação 
dada e os fortes da republica saudam o 
pavilhão brazileiro com vinte e um tiros.

1879.^Inauguração da via ferrea do 
Limoeiro, em Pernambuco.

M A R Ç O — 26

1G30—D. Antonio F|lippe Camarão sur- 
prehende com o seu terço de indios o ge
neral hollandez Loncq, que ia do Recife 
para Olinda acompanhado de uma escolta 
de 300 homens; Camarão mata 36 d’elles, 
fere a 6. aprisiona alguns e dispersa o 
resto. Entre os mortos conta-se o minis
tro i)rotestante Jacob Martini. O gene
ral Loncq.escapa, graças á velocidade do 
seu cavallo, que disjiara em (leseitfreada 
carreira, levando de rojo a todos quan
tos SC lhe oppoem e só pára ás portas da
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villa de Olinda, salvando assim o general 
hollandez, que já ia banhado cm sangue 
d’uma ferida quo, recebera em um 
liombro.

1662—Ruy Vaz de Sequeira toma posse 
do governo do estado do Maranhão e 
Grão Pará, em substituição a D. Pedro 
de Mello. Foi o 13° governador d’esse 
estado e terminou a sua administração 
a 22 de junho de 1667.

1687—Toma posse do governo do su
pra mencionado estado o capitão gene
ral Arthur de Sá de Menezes, substi
tuindo a Gomes Freire de Andrada. Foi 
o 19° e exerceu esse cargo ate' 17 de maio 
de 1690.

1726—A ilha de Santa Catharina, de
pois de creada na presente data a villa, 
hoje cidade do Desterro, foi sempre go
vernada por algum oilicial militar man
dado periodicamente pelos capitães ge- 
ne’ aes de S. Paulo, cuja jurisdicção se 
eS'̂ cxidia até ao extremo meridional do 
Brazil. Nessa conformidade o conde de 
Sarzedas mandou para alli o capitão 
Antonio de Oliveira Bastos, cowi algwma 
tropa de linha da villa de Santos, o qual 
governou a ilha (diz Paulo José Miguel 
de Brito xm sivã Meworia Política ácevcn 
da mencionada capitania) até 7de março 
de 1739, lia em que tomou posse o pri
meiro governador nomeado pelo sobe
rano. Esse governador foi 0 brigadeiro 
José da Silva Paes.

1735—Gomes Freire de Andrada, go
vernador e capitão-general do Rio de 
Janeiro, auctorisado pela carta régia de 
4 de janeiro d’esse anno, para substituir 
0 conde das Galveas na capitania de 
Minas-Geraes, tonia posse d’este governo 
c 0 conserva, coiljunctamente com o do 

 ̂Rio de Janeiro, até o primeiro do anno 
de 1763, dia em que morreu. Durante as 
ausenciafl, que por motivo dos outros 
governos e commissões a seu cargo teve 
de fazer, governaram interinamente a ca
pitania de Minas Martinho de Mendonça 
Pina c Proença, José Antonio Freire de

Andrada, irmão de Gomes Freire, e bma 
junta presidida pe/o bispo D. frei An
tonio do Desterro (1761).

1776—0 forte de Santa Tecla rende-se 
ao major Raphael Pinto Bandeira, depois 
de 27 dias de bloqueio, om que a guar
nição hespanhola é obrigada a capitular 
por falta de viveres

1817—E’ preso na barra de Itapoarf 
(Bahia), na occasião em que alli aportava 
a jangada que o levava, o padre José 
Ignacio Ribeiro de Abreu e Lima, mais 
conhecido por Padre Roma, que, como 
emissário secreto do governo provisorio 
de Pernambuco, para lã ia na esperança 
de tratar com os patriotas que traba
lhavam na regeneração do paiz (Vide a 
ephemcride de 29).

1876—Partem o imperador e a impe
ratriz, no paquete inglez Hevélius, para 
os Estados-ünidos, onde vão assistir á 
exposição de Philadelphia (ã ide a ephe- 
meride de 5 dc abril).

MARÇO—27
1531—Martim Aífonso de Souza deixa 

de novo o porto da Bahia, a que arri- 
bára por causa dos ventos contrários, e 
prosegue na sua derrota para o sul (Vide 
março 13).

1587—Manuel Tell.es Barreto, 6» go
vernador geral do estado na Bahia, que 
a 9 do maio de 1583 assumira as redeas 
d’aquelle governo, fallece na presente 
data.Succede-lhe interinamente no cargo 
umajunta presidida pelo bispo D. Antonio 
Barreiros, a qual só toma posse d’elle 
a 10 de agosto {Vide essa data).

Abreu e Lima dá como tendo come
çado 0 governo de Telles Barreto a 11 
de junho,

1635—0 coronel hollandez Arcizewski, 
que no dia 21, como fleou dito, tentára 
debalde apoderar-sc'do outeiro chamado 
do conde Bagnuolo, volta á carga com 
maior força de gente e consegue o seu 
intento, apezar da seria opposição que
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os nossos lhe fazem. Apoderando-se 
d'essa posição, que era muito importante 
pelo damno que d’ahi podia facilmente 
causar ao nosso forte do Real, collocou 
logo nelia o coronel hollandez très meios 
canhões, que cruzavam fogo com outros 
très assestados já no Passo do Fidalgo, 
fazendo assim immense mal á praça 
occupada pelos nossos,

]637—O principe Mauricio chega com 
o grosso do exercito que commandava, 
á villa de S. Francisco, hoje cidade do 
Penedo ; conhecendo as vantagens dessa 

■ posição, ahi pára e manda levantkr no 
morro que domina a povoaçao um forte 
de quatro baluartes, para defender a 
passagem e assenhorear-se do gado que 
pelas immediações havia em abundancia.

Essa fortaleza, a que denominou Mau
ricio, foi artilhada com sete peças de 
bronze e foi guarnecida com 1,600 ho
mens sob as ordens do general Segis- 
mundo Schkoppe.

• Entretanto, o òonde Bagnuolo fugia 
(Vide a ephemeride^ de 17, 2°); a 31 
chegava elle a S. Christovão de Sergipe, 
onde talvez não pararia, si o general 
hollandez não se tivesse fixado naquelle 
ponto do rio S. Francisco, que deter- 
minára tomar por /ronteira das suas 
conquistas e ideiára colonisar em grande, 

1645—Duarte Corrêa Vasqueanes toma
governo da 

e exerce
esse cargo até janeiro de 1648, em que 
foi substituido por Salvador Corrêa de 
Sá e Benevides. Durante esta sua admi
nistração concedeu el rei o titulo de leal 
á camara respectiva e que, por ausência 
do governador ou do alcaide mór da 
praça, tivesse ella as chaves da cidade 
e fizesse oílicios de capitão mór da mesma 
praça, Duarte Corrêa ainda exerceu esse

1645—Duarte Corrêa Vasquea 
^  vez posse do gc

A  capitania do Rio de Janeiro,

cargo pela ^vez em 1648 (Vide 12

1657—Carta régia nomeando Loureiíço 
de Brito Corrêa governador da capitania, 
cfo Rio de Janeiro, devendo, no caso de

SC demorar ou fallecer, tomar interina
mente 0 governo Thomé Correa de Al
varenga. Entretanto, Lourenço de Brito 
Corrêa, que fizera i)arte em 1641 da 
junta que substituiu o marquez de Mon- 
talvão na Bahia, não figura em nenhum 
rol dos governadores do Rio de Janeiro, 

1705—Nasce em S, Paulo o dr. Mathias 
Ayres Ramos da Silva d’Eça, cavalleiro 
da ordem de Christo, provMor da casa 
da moeda de Lisboa, emprego em que 
succedêra a seu pae José Ramos daSilva. 
Foi mestre em artes pela universidade 
de Coimbra e formára-se em Franca em 
direito civil e canonico. Ignora-se a data 
certa do seu fallecimento. sabendo-se 
comtudo que já não vivia em 1770. 
Deixou impressas obras de que falia 
Innocencio da Silva e das quaes uma, 
no dizer d’esse tão competente juiz, «é 
escripta com notável erudição e que 
ainda póde sob alguns respeitos servir 
de materia pai’a estudos, quando menos 
philologicos. »

1715—Pastoral do bispo do Rio de 
Janeiro fulminando excommunhão contra 
os que em S, Paulo tirassem das aldeias 
os Índios caribocas e mamelucos, para 
os levar ás minas e os seduzissem para 
os ter em suas casas, sem licença do 
padre superior.

E’ d’este anuo a ordem régia determi
nando que nos cargos públicos da capi
tania de S. ^Paulo tenham preferencia 
os paulistas aos nascidos em Portugal, 
e outorgando á respectiva camara as 
mesmas prerogativas de que gosavam 
as mais privilegiadas do reino.

1731—Morre Gabriel Antunes Maciel, 
paulista, que acompanhára a 'seu tio 
Manuel de Campos Bicudo na excursão 
que fizera’ este bapdeirante ao sertão 
de Caãrapaguassú, acima de Assumpção, 
em cuja cadeia ficaram Gabriel e mais
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oito paulistas presos, soíTrendo durante 
nove annos cruéis privações e castigos.

Gabriel Antunes descobriu o rio Va- 
raguay diamantino em 172S e deu co
meço á povoação conhecida pelo nome 
de Alto Paraguay Diamantino, por se 
terem alli achado alguns diamantes.

1731 — Carta régia, e alvará datado 
de 26, determinando que os magistrados 
nao casem no Brazil sem licença de 
el-rei, sob pena de serem riscados do 
serviço, suspensos e logo remcttidos para 
0 reino pelos governadores.

1797—Caetano da Silva Sanches, que 
governava interinamente a capitania do 
Rio Grande do Norte desde 12 de agosto 
de 1791, torna-se effectivo por patente 
da presente data e ratifica a 7 de feve
reiro de 17ü8 a posse do antigo governo. 
Este capitão-mór falleceu a 15 de março 
de 1800.

1821 — Decreto pelo qual annuncia 
D. João VI a intenção de volt u' para 
Portugal e de deixar o governo do reino 
do Brazil encarregado ao principe real 
D, Pedro, até ao estabelecimento final da 
constituição da monarchia portugueza.

1822—Desembarca na cidade da Bahia 
parte? da tropa portugueza da chamada 
divisão Auxiliadora, que em virtude dos 
successes do Rio de Janeiro e por ordem 
do principe regente seguira d’este ultimo 
porto para Portugal.

Tendo arribado á Bahia um dos na
vios que a levava, o brigue S. José Am e-. 
ricano, o coronel Madeira, commandante 
das armas, oíTreia ao brigadeiro Carreli, 
commandante da tropa, pedindo o seu 
desembarque em virtude de uma repre
sentação do corpo do commercio.

A Idade de Ouro, gazeta da epoca, na 
sua beatiflea parcialidade pelo statu 
quo colonial, com que muitos ainda so
nhavam, escreveu a esse proposito : 

a Desembarcaram á noite, porque a 
maré foi mais tarde: a multidão do povo, 
que concorreu para assistir ao desem
barque d’estes nossos guerreiros, que ao

pedido de S. Ex. espontaneamente obe
deceram para nos ajudarem a fortificar a 
grande causa nacional da nossa união á 
Metropoli, excedeu á nossa expecta- 
ção : 0 júbilo e alegria, que em todos 
se patenteava pelos infinitos vivas, pelo 
grande numero de pessoas, que acompa
nharam a tropa com archotes accesos, 
illuminando-se algumas casas, caracté
risa bem 0 espirito publico de grande 
parte dos habitantes d’esta cidade, e 
fazem um perfeito contraste com o que 
praticaram Pernambuco e Rio, que não 
querem tropas europeas, quando a Bahia 
as recebe com cordial amizade.»

1813—Chega ao Rio de Janeiro, na 
fragata franceza Belle Poule, o principe 
de Joinville (Vide maio 1).

18(36—Continua o combate do Passo da 
Patria (Guerra do Paraguay), começado 
na vespera.

Neste dia trazem os paraguayos outra 
chata e fazendo fogo contra o Apa, con
seguem metter-lhe très balas, das quaes 
apenas resulta o ferimento de uma praçrfl

MARÇO—28

1700—0 bispo da diocese do Rio de 
Janeiro, José de Barros Alarcão, chega 
de Lisboa, para onde tinha sido chamado 
por ordem d’el-rei, que lhe permitte o 
regresso.

O primeiro prelado nomeado para esta 
diocese fôra írei Manuel Pereira, na
tural de Lisboa, da ordem dos pregado
res ; depois, porém, de confirmado pelo 
papa (16 de novembro de 1676) e de sa
grado, renunciou ao cargo, em 1680, por 
entender que era superior ás suas forças 
exercer esse difllcil ministério. O sr. 
dr. Ferreira Vianna o dá como tendo 
entretanto tomado posse do cargo a 
1 de junho de 1683. Frei Manuel Pe
reira falleceu em Lisboa a 6 de janeiro de 
1685, e jaz em Bemfica, nâ capella que 
ediíicára e consagrara a S. Gonçalo de 
Amarante, na egreja de S. Domingos.

Para o substituir, sede vaceante, é
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que foi apresentado por D. Pedro II, 
então principe regente, o padre Alarcão, 
natural de Leiria e formado em cânones 
pela universidade de Coimbra, que vem 
assim a ser o primeiro bispo do Rio de 
Janeiro. Confirmado pelo mesmo pontí
fice (Innocencio XI), por bulia de 19 de 
agosto de 1680, tomou posse do seu cargo, 
por procurador, em dezembro d’esse 
mesmo anno e fez a sua entrada ponti
fical na diocese a 13 de junho de 1682. 
Monsenhor Pizarro diz nas suas Me
mórias que 0 bispo fora, não se sabe 
porque,cliamado á còrte em 1689 e que só 
voltara para o seu bispado a 28 dc março 
de 1700, e logo fallecera a 6 de abril do 
mesmo anno, com 66 annos, 4 mezes e 9 
dias de edade e pouco menos de 18 de 
governo da sua se'de episcopal: é essa a 
lição que seguimos.

Sepultou-se no mosteiro de S. Bento 
dò Rio de Janeiro, como pedira em tes
tamento, mas seus ossos foram transpor
tados em 31 de agosto de 1702 para a 
egreja de Santa Iria em Sacavem, termo 
de Lisboa.

O bispo Alarcão vem todavia mencio
nado em alguns catalogos como o se
gundo bispo da diocese fluminense.

Durante a sua ausência regeu a diocese 
0 padre Thomé de Freitas da Fonseca, 
vigário da Candelaria.

1709—Carta regia recommend^ndo que 
sejam presos e remetticos para Portugal 
todos os religiosos de qualquer ordem, 
que venham ao Brazil sem licença.

1804—E’ preconisado em Roma arce
bispo da Bahia e primaz do Brazil D. frei 
José de Santa Escolástica, monge bcne- 
dictino e lente oppositor da universidade 
de Coimbra. Era natural do Porto. Tinha 
sido eleito em 1802 bispo de Pernambuco 
para succeder « ao respeitável e sabio 
D. José Joaquim de Azeredo Coutinho, 
que havia sido chamado á còrte para 
coadjuvar o bispo de Bragança D. An
tonio Luiz da Veiga, »diz o Roteiro dos 
Bispados. Não chegou, porém, a ir a

Pernambuco; passou a servir no bispado 
d’Elvas, até que foi nomeado a 25 de 
outubro de 1803 arcebispo da Bahia. Foi 
como tal sagrado na egreja dos Bene- 
dictinos, em Lisboa, a 17 de junho do 
anno seguinte, e a 12 do mesmo mez 
tomára posse da sua diocese, por procu
rador, e nessa categoria foi o 13°. Não 
se diz cm que tempo chegou á Bahia. Por 
fallecimento do conde du Ponte, gover
nador da capitania, presidiu o arcebispo 
ao governo .civil, 0 que fez com reconhe
cido tino administrativo. Falleceu a 3 de 
janeiiy^de 1814 e jaz nacapelladeS. José 
da egreja do mosteiro da sua ordem.

Como divergem as datas que lhe dizem 
respeito nos auctores que temos á mão, 
transcreveremos as que achámos no mss. 
do sr. Cajueiro, já citado :

« . . .  nomeado arcebispo d’esta diocese 
(Bahia) no dia 17 de junho de 1804, e 
sagrado na igreja de S. Bento de Lisboa 
aos 11 de julho de 1805, chegou a esta 
cidade, recolhendo-se ao mosteiro da sua 
mesma ordem, de onde no dia seguinte, 
12, mandou tomar posse por áeu procu
rador oRevd. deão Manuel de Almeida 
Maciel, c no dia l7, anniversario da sua 
sagração, fez a sua entrada com as cos
tumadas ceremonias e a maior'*pompa, 
üovernou o secular junto com o chan- 
celler Antonio Lni,’. [Pereira da Cunha) 
c 0 tenente general João Baptista Vieira 
Godinho, pelo fallecimento do governa
dor 0 conde da Ponte, por um anno e 
quatro mezes, menos tres dias. Assistiu 
ao principe regente D. João e familia 
real por um mez e dous dias, na passa
gem que fizeram por esta cidade para 
0 Rio de Janeiro no anuo de 1803. Fal
leceu a 3 de janeiro de 1814 e jaz na car 
pella de S. José do Mosteiro de S. Bento 
na Bahia. »

1835—E’ a villa de Campos dos Goyta- 
cazes, pela lei n. 6, elevada á categoria 
de cidade (Vide a epheuie. ide de 1 de 
junho de 1753).

1858—Distúrbio na cidade da Bahia
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contra o presidente da provincia e as 
irmãs de caridade das casas do Miseri
córdia e Providencia.

1850—Conclusão da demarcação de li
mites entre a republica oriental do Uru
guay e 0 Brazil.

18Ô4—Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro Francisco Xavier Paes Barreto, 
senador pela provincia de Pernambuco, 
escoüiido nesse mesmo anno de 1864, 
a 22 de fevereiro; tomára assento no 
senado a 27 d’este ultimo mez.

Deputado á assemble'a geral, desempe
nhava no gabinete 15 de janeiro^ presi
dido pelo conselheiro Zacarias, o cargo 
de ministro dos negoçios estrangeiros. 
Dias antes do seu fallecimento, occupa 
interinaineate a sua pasta o conselheiro 
João Pedro Dias Vieira, que passa á 
effectividade do cargo no dia 31, sendo 
tambcm nomeado o dr. Francisco Carlos 
de Araujo Bruscpre para a pasta da ma
rinha, até então occupada pelo conse
lheiro Dias Vieira.

1866—Morre a bordo do vapor Onze 
de JunTio, que servia de hospital da es
quadra nacional o bravo e estoico com
mandante do cncouraçado Tamandarc 
I" tenente Antonio Carlos de Mari/ e 
Barros, em consecpiencia da amputação 
de uma perna esmigalhada por uma 
bomba que do forte de Itapirú, no Passo 
da Patria, penetrara no dia anterior na 
casamata do navio do seu commando. 
Nascera na cidade do Rio de Janeiro a 
1 de março de 1835 e era filho do bravo 
chefe de esquadra, depois almirant , Joa
quim José Ignacio, vise ndo de Inhaúma. 
Fadado a grandes destinos n i carreira 
que abraçara, foi uma das victim is glo
riosas d’esse terrivel minotauro, a guerra 
do 'Paraguay, que tantas vidas pre
ciosas nos devorou.

ls'G8— Decreto concedendo a medalha 
« A’ bravura militar » (oval), paiMOS que 
se distinguirem em qualquer acção de 
guerra. O decreto de 5 de abril fel-a 
extensiva á armada nacional.

1873—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 poeta e escriptor dramatico Joa
quim Garcia Pires de Almeida, nascido 
a 7 de dezembro de 1844 na mesma cida
de. Foi uma perda sensível para as let- 
tras patrias, especialmente pelo que diz 
respeito á litteratura dramatica.

1876—Inaugura-se a linha telegraphica 
dos Ilhéos a Cannavieiras, na provincia 
da Bahia, com a extensão de 101.100 ki
lometros.

1880—Organisa-se novo gabinete libe
ral presidido pelo sr. senador José An
tonio Saraiva, que substitue o de 5 de ja 
neiro, organisado pelo sr.’ senador Can-
sansão de Sinimbu.

MARÇO—20
\

1549— Aporta á Bahia de Todos os 
Santos, com a sua frota, composta de 
seis velas e mil pessoas, entre gente de 
serviço, colonos e degradados,—Thoraé 
de Souza, primeiro governador geral que 
teve 0 Brazil, nomeado por D. João III 
a 7 de janeiro d’esseanno e que partira 
de Lisboa a 1 de fevereiro. Attendiam-so 
com esta expedição a todos os fins que 
ella tinha em vista: vinham vários of- 
fleiaes de artilharia e engenheiros, sem 
se pôrem de parte os interesses da 
religião.

Vem em sua companhia a primeira 
leva de jesuitas mandados ao Brazil 
para catecliisar os indigenas: eram seis, 
e tinham por preposito o famoso padre 
Manuel da Nobrega, um dos mais ins
truídos da sua ordem e um dos apostoloi 
do Novo Mundo: vinham revestidos de 
grandes privilégios e graças apostólicas.

Na carta de Nobrega, escripta ao pro
vincial em Lisboa, padre mestre Simao 
Rodrigues, publicada no tomo V (1813) 
n. 20 da revista do Instituto, diz elle: 
« Chegamos a esta Bahia a 29 dias do 
mez de março de 1519. Andámos na 
viagem oito semanas. Achámos a teiia 
de paz, e quarenta ou cincoenta mora-
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(lores na povoação que antes era. Rece-. 
beram-nos com grande alegria.»

Logo que desembarcam Thome de 
Souza e a sua gente, Diogo Alvares 
Corrêa, o Caramuru’ , que ainda vivia, 
posto que adiantado em annos, vem 
prestar obediência ao governador; os 
TuPiNAMuÁs.que o acompanham, deitam 
por terra os seus arcos em signal de paz 
e de submissão ao novo chefe. Thomé 
de Souza cuida para logo em lançar os 
fundamentos da lutara cidade, que devia 
ser a capital do estado do Brazil. Escolhe 
porám um ])onto menos conveniente 
para esse fim, em uma altura alcantilada^ 
pouco distante da praia: e dá-lhe o 
nome de S. Salvador. Dentro de quati’Q 
mezes construiram-se cem casas com 
cercas e plantações; os primeiros edi- 
ficios que se levantam são a cathedral, 
a alfandega e a residência governa
mental. Os missionários jesLiitas edificam 
logo do seu lado uma egreja e um ma
gnifico collegio, para o qual a coroa 
assigna depois rendimentos. Os Tupi- 
NAMuÁs, levados pelos conselhos do 
Caramuru’ e pelo caracter circumspecto 
do governador, ajudam os colonos na 
edificação da cidade.

• O visconde de Porto Seguro, no cata
logo provisorio dos governadores com 
que fecha a sua llis'oricc Geral, diz por 
inadvertência que Thomé de Souza che- 
gára ou tomára posse do seu cargo de 
governador a 29 de maio, pelo menos é 
esse 0 mez que se vô em seguida ao seu 
nome no alludido catalogo; entretanto, 
no corpo d’aquelle seu monumental tra
balho 0 illustre historiador, conhecedor 
como era da materia, consigna a data 
que damos.

ISOO—Depois da compri que fizera a 
coroa da capitania do Espirito-Santo 
foi ella governada 82 annos por capitãeg 
méres tirados dos principaes da terra.

Ao ultimo d’elles, Manuel Fernandes

/
da Silveira, succede, com natente de go
vernador subalterno da Baliia, o

dr. Antonio Pires da Silva Pontes Leme, 
cujo governo se estendeu até 17 de de
zembro de 1804, em que o rende Manuel 
Vieira da Silvá e Tovar de Albuquerque 
ou de Albuquerque Tovar, cujo nome 
achamos escripto de mais de um modo.

Antonio Pires da Silva Pontes fez uma 
boa administração. Nascido na freguezia 
de Nossa Senhora do Rosario, na co
marca de Marianna, da enfão capitania 
de Minas-Geraes, doutorára-se em ma- 
thematica na universidade de Coimbra 
a 24 de dezembro de 1777. Em 1791, a 
13 de abril, fòra nomeado lente da Aca
demia da companhia dos guardas ma
rinhas ; fòra encari'egado de explorar 
com 0 dr. Lacerda e Almeida os centros 
do Paraguay até a Bahia Negra, per
correndo em com missão os rios Verde, 
Co^pivary, Sararé, Juruena, Guaporé e 
Jaurú, sendo depois, por influencia de 
D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de 
Linhares, de quem era protegido e 
amigOj nomeado governador da capitania 
do Espirito-Santo.

Falleceu capitão de;'fragata da ar
mada re.il a 21 de abril de 1805. Era pae 
do desembargador Rodrigo de Souza da 
Silva Pontes, que exerceu com distineção 
cargos importantes no Império.

1817 —- E’ fuzilado, na cidade da Bahia, 
^or crime de rebellião e por ordem de 
uma commissão militar nomeada pelo 
conde dos Arcos, o padre José Ignacio 
Ribeiro de Abreu e Lima, mais conhe
cido pela denominação de P a d r e  R o m a  
e pae do general Abreu e Lima (Vide as 
ephemeriães de 6 de abril de 1796 e de 
26 de março do 1817).

— O senado da camara de Porto Ale
gre dirige ao rei uma'representação pe
dindo que continue no governo dá câpi- 
t inia do Rio Gr.inde do Sul o marquez 
de Alegrete, que o exercia desde 13 de 
novembro de 1814 [\"iãe essa data).

1824 — A Junta Provisoria Governa
tiva da provincia do Maranhão reune 
um conselho militar e resolve,com o voto

l í
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d’elle, tomar providencias energicas a 
bem da tranqnillidade publica, fazencio 
expulsar da provincia aos portuguezes 
solteiros.

Esta impolitica medida foi tomada em 
virtude de denuncias que appareciam 
todos os dias, dizendo que os portugue
zes não cessavam de tramar pela sujei
ção da provincia a Portugal, e tomaram 
ellas tal vulto,pela exaltadaimaginação 
de uns e malvadeza de outros, que o go
verno foi obrigado a lançar mão da me
dida a que se allude acima.

1831 — Começa a organisar-se em 
S. Paulo a sociedade Defensora da Con
stituição e das leis, que tinha por fim 
fazer opposição ao governo de D. Pedro I.

Os associados, em numero de 500, per
correm as ruas da cidade,dando vivas a 
constituição, á liberdade e aos patriotas, 
descomedindo-se alguns em manifes
tações contra o commandante das armas. 

18,-50—Morre no Pai-á, de febre amarella,
. Antonio Ladislau Monteiro Baena, te

nente-coronel de artilharia, antigo pro
fessor da Aula militar d’aquella provincia, 
membro do Instituto Ilistorico.

Das obras que escrevera e publicára, 
sobresaem. apezar dos seus não poucos 
defeitos, o seu Compêndio das eras da 
jprooincia do Pará e o seu Ensaio Coro- 
graphico sobre a mesma provincia.

Fallece cem 69 annos de edade.
Igrrj—Inaugura-se o trafego da estrada 

de ferro D. Pedro II, no meio das maiores 
demonstrações de júbilo da população 
da córte. Era presidente da dii'ectoi'ia 
da estrad i o sr. conselheiro Christiano 
Kencdicto Ottoni. OÍIicia nesse acto e 
l)enze as locomotivas o bispo diocesano 
D.Manuel do Monte Rodrigues de Araujo, 
conde de Irajá, capellão-mór.

O espaço aberto ao transito publiCO 
comprehende 8 léguas ou aproximada
mente II kilometros e vai da praça da 
Acclamação,antigo,campo de Sant’Anna, 
a Queimados.

MARÇO— 30

1625—Conforme ficou dito {Vide ja 
neiro 14), a poderosa esquadra hespa- 
nhola, que partira de Cadix sob o com
mando de D. Fradique (Fadriqiœ, escreve ■ 
sempre o visconde de Porto Seguro) 
em soccorro da Bahia, occupada pelos 
hollandezcs, apparece no dia 22 de março 
(outros dizem que a 27) fora da barra, 
já encorporada com a portugueza, e a 
29 avança para a bahia em ordem de 
batalha, procurando com o apparato 
com que se apresenta inspirar terror 
aos inimigos e alento aos amigos.

Fundeada a frota ao nordeste da barra, 
reune D. Fradique nesse mesmo dia um 
conselho de guerra abordo da almiranta, 
a que logo fôra o capitão general do 
estado D. Francisco de Moura, e no con
selho se assenta em desembarcarem pri
meiro quatro mil homens, a saber: mil 
e quinhentos portuguezes, dous milhes- 
panhóes e quatrocentos napolitanos. Na 
presente data avançam os navios para 
dentro do porto, tomando a barra de 
noroeste a sueste. para evitar que escape 
a frota hollandeza, que constava de 
vinte e cinco navios; esta limita-se a 
collocar-se sob o amparo das baterias 
da praça (Vide ä ephemeride de 31).

■ 633 — Dos hollandezes , que estavam 
construindo nos Afogados, em Pernam
buco, 0 forte P r i n c i p e  G u i l h e r m e , sähe 
uma partida c cabe solire o engenho de 
Henrique Alonso, cm que o dono não se 
achava na occisião e onde estava de 
observ<ição Pedro Teixeira, que os recebe 
galhardamento, obrigando-os a retirar-se 
por Am sem nada conseguirem.

16,01—Toma posse do governo da capi
tania do Paráo capitão-mór Pedro Correa, 
em substituição de Tgnacio do Rego Bar- 
ros, ou I] irreto, fallecido repentinamente 
a 24 do )nesmo mez e anno. Corrêa tora 
uomeadi pelo senado da camara, por ser 
0 oíliciíjl militar de maior patente que 
nesse t(/mpo havia na capitál do Pará.



ir

18S EPHEMPmiDES NACIONAES

Apenas exerceu o cargo um mez e oito 
dias , por fallecer a 8 de maio d’esse 
mesmo anno de 1654‘. Era sobrinho do 
celebre capitão Pedro Teixeira.

1742 — Morre o bandeirante paulista 
Rodrigo Bicudo Cliassim, que, por oc- 
casião da invasão franceza do Rio de 
Janeiro em 1711, armára em Minas cerca 
de duzentos homens para vir soccorrel-a. 
Era capitão-mór, servira de ouvidor 
geral em Cuyabá e fundou a egreja de 
Nossa Senhora da Penha de Araçari- 
guama, cuja fundação vemos algures 
attribuida ao capitão-mór Guilherme 
Pompeu de Almeida, seu filho, o padre 
do mesmo nome, e Francisco Rodrigues 
Penteado, paulistas egualrnente notáveis.

1816—Chega ao Rio de Janeiro a di
visão que depois se denominou Yolv^x- 
farios reaes, mandada vir de Portugal 
por I). João YI, por desconfiar da segü- 
rança dos limites meridionaes do Brazil. 
Commandava-a o general Carlos Frede
rico Lecor, que foi depois primeiraííiente 
barão e mais tarde visconde da Laguna. 
Encorporada a tropas brazileiras, ô 
commando do general Joaquim Xavipr 
Curado, foi mandada para o sul, ;a 
occupai' a banda oriental do Rio da 
Prata, para onde partiu no dia l2 
de junho. i

— Chega a Pernambuco a sumaca Bs- 
TRKi.LA, com a noticia da elevação 
do Brazil á categoria de reino unido ãos 
de Portugal e Algarves. Esta nova é hli 
recebida com enthusiasmo, ao som «as 
salvas e ao embandeiramento dos na^pos 
e fortalezas. A então villa do Reci/e e 
a cidade de Olinda illuminam-se por ires 
noites consecutivas. Deixava por esse 
facto 0 Brazil de ser uma simples dolo- 
nia e equipaiava-se á mãe patria: era um 
passo dado no caminho da sua emanci
pação futura.

1818—Alvará com força de lei fulmi
nando não só a maçonaria e iodas as 
sociedades secretos  ̂ como os livtos, ca- 
techismos e quaesquer outras insLucções

impressas ou manuscriptas relativas ás 
ditas sociedades.

Essa lei, promulgada por D. João VI 
no Rio de Janeiro, da fazenda de Santa 
Cruz, e que não foi derogada. vem tran- 
scriptapor Innocencio Francisco da Silva 
no seu Dice: Bibliogr., no artigo con
sagrado a Thomaz Antonio de Villa 
Nova Portugal, a quem é ella atti’ibuida 
e que a referendou como ministro que 
era dos negocios do reino. As razões 
que levaram o bibliognosta portuguez a 
dal-^ na sua integra, isto é, como um 
documento que interessa á historia do 
tempo, e, além d’isso, pouco conhecido, 
induzem-nos a passal-a para este nosso 
trabalho, apezar da sua extensão.

E’ do teor seguinte :
<c Eu El-Rei faço saber aos que este 

alvará com força de lei virem: que ten
do-se verificado pelos acontecimentos 
que são bem notorios, o excesso de abuso 
a que teem chegado as sociedades secre
tas, que com diversos nomes de Ordens, 
ou Associações se teem convertido em 
convcnticulos ou conspirações contra o 
Estado; não sendo bastantes os meios cor- 
rcccionaes, com que se teem até agora 
procedido segundo as leis do reino, que 
prohibem qualquer sociedade, congrega
ção ou associação de pessoas com alguns 
estatutos, sem que sejam primeiramente 
por içim autorisadas, e os seus estatutos 
approvados: e exigindo por isso a tran- 
quillidade dos povos, e a segurança que 
lhes devo procurar e manter, que se evite 
a oceasião e a causa de se pi'ecipitarem 
muitos vassallos, que antes podiam ser 
utei.sasi e ao Estado, se forem separados 
d’cllas, e castigados os perversos como as 
suas culpas merecem; E tendo sobre esta 
materia ouvido o parecer de muitas 
pessoas doutas, e zelosas do bem do Es
tado, e da felicidade dos seus conci
dadãos; e de outras do meu conselho, e 
constituidus. ('m grandes empregos, tanto 
civis como militares, com as quaes me 
conformei: Sou servido declarar por
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criminosas e proliibidas todaseqiiaesquer 
sociedades secretas, de qualquer deno- 
mimíção que ellas sejam; ou com os 
nomes e fôrmas já conhecidas, ou de
baixo dc qualquer nome, ou forma, que 
de novo se disponha ou imagine; pois 
que todas e quaesquer deverão ser con
sideradas de ora em diante como feitas 
para conselho e coníederação contra o 
rei e contra o Estado.

« Pelo que ordeno que todos aquelles 
que forem comprehendidos em ir assistir 
em lojas, clubs, comitês, ou qualquer 
outro ajuntamento de sociedade; aquelles 
que para as ditas lojas, ou clubs, ou 
ajuntamentos convocarem a outros; e 
aquelles que assistirem á entrada ou 
recepção de algum socio, ou ella seja 
com juramento ou sem elle, flquem in
cursos nas penas da Ordenação, livro \ , 
tit. VI, |§ 5 e 9; as quaes penas lhes 
serão impostas pelos juizes, e pelas fôrmas 
e processo estabelecidos nas leis para 
punir os re'os de lesa-magestade.

« Nas mesmas penas incorrerão os que 
forem chefes ou membros das mesmas 
sociedades, qualquer que seja a deno
minação que tiverem, em se provando 
que fizeram qualquer acto, persuasão ou 
convite, de palavra, ou por escripto, 
para estabelecer de novo, ou para re
novar, ou para fazer permanecer qual
quer das ditas sociedades, lojas, clubs, 
ou comitês dentro dos meus reinos e 
seus dominios; ou para a correspon
dência com outras fóra d.’ellas, ainda 
que sejam factos praticados individual
mente, e não em associação de lojas, 
clubs, ou comitês.

«Nos outros casos serão as penas mo
deradas a arbitrio dos juizes na fôrma 
adiante declarada. As casas em que se 
congregarem serão confiscadas; salvo 
provando os seus proprietários que não 
souberam, nem podiam saber que a esse 
fim se destinavam. As medalhas, sellos, 
symbolos, estampas, livros, catechismos, 
ou iustrucções impressas ou manu-

scriptas. não poderão mais publicar-se. 
nem fazer-se defies uso algum despacha- 
rem-se nas alfândegas,vendcrem-se, da
rem-se, emprestarem-se. ou de qualquer 
maneira passarem de uma a outra pessoa, 
não sendo para immediata enti’ega ao 
magistrado : debaixo da pena de degredo 
para um presidio de quatro atê dez 
annos de tempo, conforme a gravidade 
da culpa c circumstancias delia.

«Ordeno outrosim, que n'este crime, 
como excepto, não se admitta privilegio, 
isenção, ou concessão alguma, ou seja 
de foro ou de pessoa, ainda que sejam 
dos privilégios encorporados em direito, 
ou os rêos sejam nacionaes ou estran
geiros habitantes no meu reino e domi
nios, e que assim abusarem da hospi
talidade que recebem ; nem possa haver 
seguro, fiança, homenagem.' ou fieis Car
cereiros sem minha especial autoridàde.
E os ouvidores, corregedores e justiças 
ordinárias todos os annos devassarão 
deste crime na devassa geral: e cons
tando-lhes que se fez loja, se convidam 
ou congregam taes sociedades, proce
derão logo á devassa especial, e á appre- 
hensão e confisco, remettendo os que 
forem rêos e a culpa á Relaçao do dis- 
tricto, ou ao tribunal competente; e a 
cópia dos auctos será tambem remettida 
á minha real presença.

«B este se cumprirá tão inteiramente 
como n’elle se contem, sem embargo de 
quaesquer leis ou ordens em contrario, 
que para este efTeito hei por derrogadas, 
como se d’ellas se fizesse expressa 
inensão., ctc. >>

Passados annos, a 16 de maio de 1839, 
morria em Lisboa, quasi na miseiia, o 
alludido ministro, ò quem nos seus últi
mos annos o amparára e soccorrera fora 
um mason brazileiro, José Antonio da 
Camara! Verdade ê que pagava Camara 
assim a protecção pessoal, que noutro 
tempo d'elle recebera, «dando com esse 
procedimento, accrescenta Innocencio da
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Silva, um exemplo de generosidade, que 
nem sempre terá tido imitadores.»

1822—Por ordem da Junta Provisoria 
do Governo do Ceará parte d’aquella pro
vinda, com destino a Piauhy, o gover
nador das armas José Pereira Filgueiras, 
acompanhado do membro mais votado 
da mesma junta, Tristão Gonçalves Pe
reira de Alencar, para que, juntos ou 
cada um de per si, auxiliassem os inde
pendentes d’aquella provinda a ' promo
verem 0 bom cxito da causa que susten
tavam com as armas na mão.

Não permittindo os cofres da provinda, 
que SC achavam exhauridos, dar-se-lhes 
auxilio algum pecuniário, foram estes 
chefes convidando os habitantes das 
villas por onde passavam, como Icó c 
Grato, a concorrerem com donativos ou 
empréstimos, ao que generosamente elles 
accederam.

1813—Realisa-se em Nápoles, na ca- 
pella Palatina, o casamento do imperador 
do Brazil, o sr. D. Pedro. II, coma prin- 
ccza D. Thereza Christina Maria de Bour
bon, actual imperatriz, irmã do rei D. 
Fernando das Duas Sicilias ; foi procura
dor do imperador o conde de Syracusa, 
irmão da noiva.

No dia Ide julho effectua-se, na mesma 
'''cidade de Napcles, no palacio Chiara- 

monti, a entrega solemne da pessoa da 
imperatriz, pelo principe de Scilla, mi
nistro c secretario de estado dos negocios 
estrangeiros, na qualidade de delegado 
do rei das Duas Sicilias, ao commen- 
dador José Alexandre Carneiro Leão (foi 
depois visconde de S, Salvador de Cam
pos), embaixador extraordinário do im
perador.

Realisada a entrega  ̂com todas as ce- 
remonias e usos de estylo, embarca a 
imperatriz num escaler brazileiro e di
rige-se para bordo da fragata Consti
tuição, onde foi despedir-se d’ella o rei 
seu irmão, e todos os membros de sua 

• familia.
A’s 2 horas da manhã do dia 2 de julho

deram á vella as duas divi.sões, napoli
tana e brazileira, para o Rio de Janeiro, 
onde chegaram a 3 de setembro [Vide 
essa data) .

1819—Combate de Iguarassú, em que é 
vencido o ultimo bando dos revoltosos 
de Pernambuco e preso Antonio Borges 
da Fonseca.

—Decreto concedendo á Ordem Terceira 
de S. Francisco de Paula, do Rio de Ja
neiro, licença para estabelecer extra- 
muros um cemiterio,

Quando ainda nenhuma confraria, ir
mandade ou empreza particular se lem- 
brára de satisfazer uma tal necessidade, 
reclamada pela civilisação do século e 
pelos preceitos da hygiene, propuzera o 

■ ex-corrector d’aquella Ordem Terceira, 
Manuel Pinto da Fonseca, que para o al- 
ludido flm se comprasse- a chacara que 
em Catumby-Grande n. 22 possuia o ne
gociante hespanhol Dionysio Oriost.* Ef- 
fectuou-se a compra por 12:1003000.

Para ella e para tal destino é que o 
governo, ouvida a Academia de Medicina, 
concede a licença pedida.

Approvada a compi'a, obteve-se a quan
tia precisa por meio de uma snbscripção 
que se px’eencheu em dois dias, concor
rendo 0 auctor da idéa. Pinto da Fon
seca, com 5:0003000.

Foi a esse cemiterio que a policia e o 
governo recorreram em 1850, quando já 
os jazigos das egrejas regorgitavam de 
victimas da febre amarella.

De 26 de março d’esse ultimo anno cm 
diante foi que começaram as inhumaçoes 
a ser feitas exclusiramente em cemi
térios fóra do povoado; ídra, naquelle 
tempo, porque hoje (1881) têm-se as edi
ficações alargado de tal modo que en
volvem de todos os lados os jazigos, em 
que a ’terra não recebe sósinha os resul
tados da decomposição cadavérica, que 
vão. pelo ar, contaminar os vivos.

A’ irmandade da Santa Casa de Mise
ricórdia da còrte, desde 18 de outubro
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1851, foi commettida por 50 annos a 
fundação e administração dos cemité
rios públicos e 0 fornecimento de tudo 
quanto diz respeito ao serviço dos en
terramentos; mas, em virtude de repre
sentação da Ordem Terceira dos iMinimos, 
á assemble'a geral, continuou o de 
S. Francisco de Paula sob a admi
nistração e governo da propria Ordem.
E’ 0 unico da corte que gosa d’essa 
isenção.

18G2— Inaugura-se na corte, na praça 
da Constituição, antiga do Rocio, a esta
tua equestre do imperador D. Pedro I. 
fundida em bronze pelo artista francez 
Luiz Rochet, que é condecorado por 
esse motivo com a commenda da ordem 
de Christo.

Luiz Rochet, que fora duas vezes 
nosso hospede, falleceu em Pariz a 22 
de janeiro de 1878, com G5 annos de 
idade. Foi discipulo do famoso David 
d’Angers e deixa varias estatuas cele
bres. Alem de esculptor, era Rochet um 
distincto philologo, havendo como tal 
publicado um Manual da língua ciii- 
NEZA VULGAR. Em 18G9 professara um 
curso de anthropologia applicadaao en
sino artistico na escola das Bellas Artes 
de Paris.

Foi elle também o encarregado de 
fazer a estatua de José Bonifacio,—« in
cumbência de que se desempenhou, se
gundo consta, aproveitando um trabalho 
já feito. Ainda assim, a estatua do pa- 
triarchade nossa independencia em nada 
compromette o nome distincto do ar
tista » diz a esse proposito o Cruzeiro 
de 18 de fevereiro de 1878.

1872— Chega á corte, no paquete in- 
glez Uoyne, o imperador, de volta de 
sua primeira viagem á Europa, para 
onde havia partido a 25 de maio de 
1871 com S. M. a imperatriz. Desem
barcam no dia seguinte.

MARÇO—31
1560—Chega Men de Sá a S. Vicente, 

indo do Rio de Janeiro, de onde expellira 
os invasoi'es que occupavam a ilha das 
Palmas, posteriormente denominada de 
Villegaignon (Vide as ephemerides de 13 
e 16).

Neste mesmo anno começa o capitão- 
mór Braz Cubas a edificação do forte da 
villa de Santos.

1595—Os corsários inglezes James Lan
caster e João Venner tomam de assalto a 
villa, hoje cidade de Olinda (Vide a 
epherneriãe de 30 de novembro de 159P.

1621—Morre em Madrid F^ippe III de 
Castella e II de Portugal, succedendo-lhe 
no throno seu Olho Felippe IV, que com
pleta a usurpação da corôa portugueza.

Nascera na mesma cidade de Madrid 
a 14 de abril de 1578 e subira ao throno 
a 13 de setembro de 1598, por morte de 
seu pae.

D'z d’elle Larousse no seu Grande 
üiccionario:

cc Recusara-lhe a natureza todos os 
energicos vicios de seu terrivel proge
nitor, 0 que não o impediu de commetter 
grandes erros e de apressar a decadência 
da sua patria. De um caracter fraco, 
apathico e irresolute, apenas viveu do- 
minad > por dous ou tres favoritos, as
tutos, intrigantes, hábeis mesmo, no 
mau sentido do termo, mas incapazes de 
supportar a pesada herança de Carlos V, 
que cahira nas mãos de um rei mais 
inepto que Luiz XIII, e cujos validos 
bem longe estavam de possuir o gênio de 
Richelieu. »

1(325 _  Desembarca sem resistência 
junto ao forte de Santo Antonio, na Ba
hia, no mesmo logar em que, no anno 
anterior, haviam desembarcado os hol-
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lanclezes, a força de 2,000 homens hes- 
panhóes, 1,500 portuguezes e 500 italia
nos, em virtude da deliberação tomada 
na vespera por D. Fradique de Toledo 
Osorio, commandante da esquadra his- 
pano-portugueza, que viera em soccorro 
da Bahia. Esta gente avança sem perda 
de tempo, apodera-se logo de dois ba
luartes e trata de se fortificar nelles. 
Os hollandezes, que sahiram a impedir- 
lhe 0 trabalho, são repellidos, conse
guindo os nossos estabelecei*-se nessa 
vantajosa posição, artilhando-a logo 
com 37 boccas de fogo,

Com os primeiros que desembarcam 
vem D. Francisco de Moura, governador 
do Estado,

O chefe da expedição aloja-se no 
Carmo, com urfi terço de portuguezes e 
outro de castelhanos ( Vide abril 5).

1822—Proclamação da junta provisoria 
do governo da Bahia aos habitantes da 
província.

1864—E’ nomçado ministro da marinha 
do gabinete 15 de janeiro, presidido pelo 
conselheiro Zacharias de G(5es de Vascon- 
cellos, 0 sr. conselheiro Francisco Carlos 
de Araujo Brusque, deputado pelo Rio 
Grande do Sul.

1866—Marcham os voluntários paulis
tas para a margem do Paraná {Guerra 
do Faraguay).

1870—Os voluntários cearenses fazem a 
sua entrada triumphal no Rio de Janei
ro, de volta da guerra do Paraguay.

1880—São escolhidos senadores pela 
província do Rio Grande do Sul os srs. 
visconde de Pelotas, actual ministro da 
guerra, e conselheiro Gaspar da Silveira 
Martins, representante da mesma pro
víncia na camara temperaria.

1729—Francisco Pedro de Mendonça 
Gurjão succédé em dias d’este mez e 
anno a, João de Abreu Castello Branco 
no governo da capitania da Parahyba e 
exerce o cargo até junho de 1734, em

que é rendido por Pedro Monteiro de 
Macedo.

1869—Em dias d’este mez inaugura-se 
a linha telegraphica da Barra de S.João 
aS. Vicente, provincia do Rio de Janei
ro, com a extensão de 33.000 kilometros.

1878—Inaugura-se em dias de março 
d’este anno a linha telegraphica do Ro
sário a S. Gabriel, provincia do Pão 
Grande do Sul, com 59.972 kilometros 
de extensão,

— Idem idem a da Venda das Pedras 
ao Porto das Caixas, na provincia do Rio 
de Janeiro, còm a extensão de 6.500 ki
lometros.

— Idem idem a de Alcobaça a Cara- 
vellas, na provincia da Bahia, com ki
lometros 32.450 de extensão.

ADDENDA
Março — 3

1741—Alvará com força de lei, deter
minando que aos negros canhemhoras 
que forem encpntrados em quilombos, 
estando nelles voluntariamente, se ponha 
com ferro em braza uma marca em uma 
das espaduascom a lettra F., e sendo 
achados com essa marca, se lhes córte 
uma orelha, sem mais processo que 
a notoriedade do facto.

M a r ç o — 1 0

1534—José Bernardo Fernandes Gama 
diz nas suas Memórias históricas do, 
provincia de Pernambuco (tomo I) que 
a carta de doação que D. João III fizera 
da capitania de Pernambuco a Duarte 
Coelho, fora passada na presente data, 
e que se passará o respectivo foral a 24 
de setembro do mesmo anno (Vide a 
ephemeride de 10 de abril).

Março—17
1693—Carta régia ordenando que o go

vernador do Maranhão dê providencias

w
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par.i que os senhores não deixem morre 
seus escravos sem os últimos sacra
mentos, como tantas vezes acontecia— 
ou por deshumanidade dos mesmos se
nhores, ou por avareza dos parochos, que 
exigiam, para os administrar, conhecenças 
exorbitantes.

Março — 20

1688—Carta regia determinando que 
nas devassas que se tirarem na capitania 
de Pernambuco, se pergunte pelos se
nhores que com crueldade castigam aos 
seus escravos, e que aquelles que o fizerem 
sejam obrigados a vendebos á pessoa 
que lhes dè bom tratamento : e que ha
vendo quem denuncie, perante a justiça, 
dos senhores, que, na forma referida, 
castiguem cruelmente a seus escravos, 
se lhes tome a denuncia e ainda as que 
derem os mesmos escravos castigados, 
e no caso que se não provem as ditas 
denunci is ou querellas, sejam pela jus
tiça notificados os senhores de taes es
cravos para que por essa causa lhes não 
façam dam no algum.

1880—Yictima de um accesso perni
cioso, que violentamente o acommettera 
tres a quatro dias antes, fallcce na ci
dade do Rio de .Janeiro, tendo apenas 
32 annos de edade, o insigne flautista 
nacional Joaquim Antonio da Silva Cal- 
lado.

Era professor no Conservatorio de 
Musica e no Lyceu de Artes e Oííicios o 
cavalleiro da ordem d.i Rosa.

Compoz diversas peças dansantes, que 
se tornaram populares e que, ao lado de 
outras composições de caracter mais 
sério, hão de fazer sempre lembrado o 
seu nome.

Callado possuía notáveis qualidades de 
concertista,que o faziam sobresahir todas 
as vezes que se deixava ouvir no seu 
instrumento.

Março-
1680—Carta regia, tratando do mesmo 

assumpto da de 20 de março de 1688. 
Ordena que sejam submettidos a pro
cesso aquelles que castiguem cruelmente 
a seus escravos, obrigando-os a ven- 
del-cs.

ADKIL—1
1535—Carta de doação feita pelo rei 

D. João III a Jorge de Figueiredo Corrêa, 
ftdalgo da casa real, que exercia na 
côrte 0 cargo de escrivão da fazenda, da 
capitania dos Ilhéos, com 50 léguas de 
costa. limitada ao sul pela de Porto 
Seguro,doada a Pero do Campo Tourinho, 
e que terminava ao norte na barra da 
Bahia de Todos os Santos.

1641—Acclama o povo de S, Paulo por 
seu rei a Amador Bueno da Ribeira, 
notabillissimo paulista, filho do sevilhano 
Bartholomeu Bueno da Ribeira e de 
I). Maria Pires, natural de S. Paulo.

a Era Amador Bueno distincto por 
suas qualidades pessoaes e por isso em 
documentos de seu tempo o encontramos 
occupando cargos honrosos da republica. 
A sua acclamação pelo povo para rei de 
S. Paulo e rejeição formal da corôa teve 
logar a P de Abril de 1641, » diz nos 
seus Ayontamentos .\zevedo Marques, 
que passa em seguida a descrever o 
movimento historico ou lendário a que 
allude. Diz-se que foram chefes d’esta 
conjuração os hespanhoes D. Francisco 
Matheus Rendon e D. João Matheus 
Rendon, genros de Amador Bueno, 
D. Francisco de Lemos e seus dois filhos 
Balthazar e Jeronymo de Lemos, pau
listas, D. Gabriel Ponce de Leão, D. Bar
tholomeu de Torales e seus filhos 
D. André de Zunega, D. Bartholomeu 
de Contreras e D. João Espinola, hes- 
panlióes

' ó1?



K  ■ • • . i f ^ ' ? -  f - '  J r ^ - - ' .  ' > . § 1  " ?  ~ . f '  -  ■ • •■»• • • V ^

f.
■ ! . * M

194 EPHEMBRIDES NACIONAES

r  i ' M '

,Í5

i ‘ -:3
I »

!&'

ir; I

Recusada por Bueno a corôa. D. Joao l\ , 
que já haviam reconhecido rei em Santos 
em dias do mez de março, por iniciativa 
do paulista Luiz Dias Leme, foi como tal 
também acclamado na villa de S. Paulo 
a 3 de abril.

Ila porém quem ponha em duvida a 
veracidade do facto. Ale'm do testemunho 
de frei Gaspar da Madre de Deus, que e'
0 primeiro que d’elle trata nas suas 
Memórias para a historia da capitania 
de S. Vicente (Lisboa 1797), o unico 
documento quo o attesta, si este tr.mbcm 
existe, é a i atente de capitão e gover
nador da companhia dos oííiciaes de 
giu rra reformados, juizes e vereadores 
que tivessem servido na camara de 
S. Paulo, passada a 3 de março de 1700 
por Arthur de Sá e Menezes, capitão 
general da repartição do Sul, a Manuel 
Bueno da Fonseca, na qual se refere o 
general áquelle 1'acto, attribuido a Bar- 
tholomeu Bueno, de quem Fonseca era 
neto. Esta patente vem mencionada nas 
referidas Memórias.

Verdade é que tanto o chronista como 
0 governador da capitania vi vcram m.iis 
de um século depois da epoca da lenda 
de Amador Bueno e não ha documento 
nenhum contemporâneo que se relira a 
este facto, aliás tão estrondoso. Posta a 
duvida, que a resolvam os que tèm voto 
na materia (Vide entretanto a epheme- 
ri.de de 22 de setembro de 1013. Essa 
carta régia também existe?).

1668—Entra na posse do governo da 
capitania do Pará o capitão mor Paulo 
Martins Garro, que substitue a Manuel 
Guedes Aranha. PMi Garro o quadra
gésimo governador d’csta c i|dtania pela 
ordem chronologica, e exerceu o cargo 
até 9 de junho de 1669.

1670—Toma poS'-e do governo da men
cionada capitania Antonio Pinto da Gaia, 
que já a tinha anteriormente governado. 
D’esta vez substitue a Feliciano Corrêa 
e é 0 sen 12° governador. Exerceu esse 
cargo até 30 de julho de 1674.

1680—Carta de lei abolindo a escra
vidão dos indigenas e auctorisando o 
ouvidor a prendèr os infractores d essa 
lei e a remettel-o^ para Lisboa, afim dc 
serem processados.

Ordena-se pela mesma carta de lei que . 
os Índios, já considerados livres, sejam 
distribuídos sémente pelas aldeias dos 
missionários da c o m p  inhia de Jcsu-, 
«porque sc mostram os mais zelos ;s 
n’esse ministério.»

17Q(j_() povo da villa de S. Paulo 
reunc-se nos paços do conselho c acclama 
a Amador Bucno da Veiga porcapiião- 
mér da leva dc gente ciue ia para as 
minas do Rio das Mortes.

1761— João do Rego Castello Branco 
emprehende guerra de extermínio contra 
(S Índios Grcguez da margem do Guru- 
gue-a, na capitania do Pjauhy.

1780 — O senado da camara de Porto 
Alegre, já então capital do Rio Grande 
do Sul, reclama contra a prisão do se i 
piocurador Manuel José Pereira Car*- 
dinal, ordenada pelo governador da ca
pitania, por haver aquelle funccionario 
declarado ao mestre da obra da fonte, 
mandada fazer pelo senado, que a fizesse 
como a havia arrematado c não como 
queria o governador, que era José Mj r̂- 
cellino de Figueiredo.

O olíicio que a camara dirigira ao 
governador era do teor seguinte :

« Precisa este magistrado da Camara, 
Senhor Governador, que \ . S. se sirva 
mand r soltar o Procurador do mesmo 
magis'rado. e precisamos delle pura o 
serviço de S. M.— Deus guarde a V. S. 
Porto Alegre em Camara do 1° de Abril 
Pe 17'M.—Braz de Freit.is Guimarães, 
Roberto André Ferreira de Souza Alvim, 
Bento Fernandes Vieira, José Estacio  ̂
Brandão.

Este ofiicio, entregue em mão pelo 
escrivão,teve vocalmente a seguinte res
posta : « Que 0 procurador se achava 
proso pelos seu.s justos cabaes, por ser 
assim preciso ao serviço de S. M. e r(ue

■f r.
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trataissem de eleger outro, porque áquelle 
0 pretendia mandar para mais longe, 
e não quizesse o senado ijrincipar a in- 
quietal-o.

1802— Por decreío passado nesta data 
em Qucluz (Portugal) crça-se a B j b l i o -  

T H E C A  DE M a r i n h a  em Lisboa, a qual, 
transplantada para o Brazil com a famí
lia real, foi aberta no Rio de Janeiro a 
16 de dezembro de 1809 [Vide essa data).

1808 — Alvará do principe regente, 
depois rai D. João YI, per.nittindo aos 
brazileiros o exercicio de toda e qual
quer qualidade de industria, fif’ando re
vogadas as celeberrimas probibições do 
a l v a r a ’  de 5 de janeiro de 1785.

— Alvará creando um Conselho Su
premo militar e de justiça no Rio de 
Janeiro. Ksse conselho deveria entender 
em todas as matérias que pertenciam ao 
Conselho de guerra e do Ultramar.

1809 — Alvará creando o presidio de 
Guarapuava e dando providencias acei’ca 
da catechese dos indigena's d’aquella 
parte da capitania de S. Paulo. Um de
creto da assembléa provincial de 9 de 
novembro de 1830, que llie conferiu o 
titulo de parochia, concedeü-lhe a quan
tia de 25g por anuo « para ser empre
gada n’um genero de commercio que 
pudesse influir no animo dos indios 
bravos e trazel-os á civilisação.»

1813—Decreto approvando o plano de 
estudos . do curso de cirurgia, que iaz 
parte do de medicina, que o principe re
gente se propunha a estabelecer no Bra
zil, mandado pòr em execução no hos
pital de Misericórdia do Rio de Janeiro 
pov aviso de 18 de março d’este mesmo 
anno de 1813.

Além das escolas da córte e Bahia, 
creava-se uma na capital do Maranhão, 
cuja abertura nunca se chegou a realisar.

N’este mesmo anno foi o habil en
genheiro barão de Eschwege encarregado

pelo piincipe regente de explorar varias 
minas de ferro na capitania de Minas 
Gei‘aes.

1822---Proclamação da Junta Adminis
trativa interina de Gojmz, dando conta 
aos habitantes da provincia dos aconte
cimentos politicos occorridos na côrte em 
janeiro e fevereiro d'este mesmo anno : 

a Tendo sido liesta provincia mani
festada a sabia deliberação que tomou 
S. A. Real o principe regente do Brazil 
de suspender a sua sahida para Por
tugal, demorando o prazer de voltar á 
sua cara pátria e ao seio de sua augusta 
familia, so para realisar’a felicidade dos 
povos que tem a dita de se reconhecei'em 
seus súbditos ; cumpre-nos também não 
deixar em silencio os sentimentos de gra
tidão de que estamos possuidos.

« A Junta Administrativa interina do 
governo em vosso nome vai agradecer 
ao mesmo augusto senhor tão heroico 
sacriflcio, e protestar que os goyanos 
constitucionaes nao sao menos brioso.s 
que os seus irmãos, e que nunca per
derão occasião de dar decididas provas 
de amor, adhesão, respeito, obedienda, 
á sua sagrada pessoa, reconhecendo a 
imp'eriosa necessidade da sua I’csidencia 
no Brazil, como garantia dos direitos dos 
brazileiros, como primeiro defensor da 
sagrada Constituição, e finalmente comojt̂ - 
vinculo indissolúvel que prende um a 
outro hemispherio portuguez.

cc Vivam as cortes da nação portu- 
gueza, viva a nossa santa Constituição, 
vLva el-rei constitucional o Sr. D. João VI, 
viva S. A. Real o principe regente do 
Brazil, que se sacrifica pela felicidade da 
nação, viva a união do reino unido.

cc Goyaz, 1° de Abril de 1822.—Fran
cisco Xavier dos Guimarães Brito e 
Costa.— Antonio Pedro de Alencastro.— 
Luiz da Costa Freire de Freitas.—João 
José do Couto Guimarães.—Ignacio Soares 
de Bulhões. »
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1826—Publica-seo 1° numérocI o .To r n a l  

DO CoMMEUCio, do Rio de Janeiro, edi
tado por Emilio Seignot Plancher, pobre 
e obscuro emigrante francez que iunda 
assim, sem consciência disso segui a- 
mente, o maior, mais bem orgamsado e 
um dos mais generalisados orgãt s de pu
blicidade do Império do Brazil.  ̂eja-se 
a minuciosa noticia que dá desse facto 
0 Anno B i o g r a p i i i c o  do sr. dr. J. M. 
de Macedo.

Tornando-se diário, com quatro pa
ginas de impressão e já com um bom 
numero de assignantes, vendeu-o Seignot 
Plancher em 9 ae junho de 1832 a Junius 
Constancio Villeneuve & Mangenol poi: 
.52:661.8, deixando em seis annos ao seu 
primitivo proprietarior e creador esse co
losso da imprensa hoje, fortuna que sa
tisfez a sua ambição, pois retirou-se 
para a França, onde foi gosar d’ella. A 
data da venda do J o r n a l  d o  C o m m e r c i o , 

acima referida, soíTre entretanto contes
tação, pois temos á vista um opusculo 
editado por Pedro de Alcantara Bellegar- 
de, intitulado—Noticia Histórica,Politica, 
Civil e Natural do Império do Brazil, em 
1833 —, que foi impresso, como nelle se 
declara na — Typ. Imp. e Const, de 
Seignot Plancher e C., rua do Ouvidor 
n. 95.— O logar em que devia vir a 
data da impressão falta no nosso-exem
plar ; mas quanto á typographia, d essa 
9l indicação que elle traz, o que parece 
significar que a esse tempo ainda perten
cia ella a Seignot Plancher.

Com eííeito, ainda em 30 de de/embro 
de 1835 era ella de Seignot Plancher & C. 
Já, porém, no 1° dc julho de 1836 traz 
a declaração de pertencer a Junius 
Villeneuve & C., successores de P. 
(Pedro) Seignot Plancher. Ainda mais :

A Bibliotheca Nacional possue o 2“ nu
mero do Jornal em questão e esse tem a 
data de Terça-feira 2 de outubro de 1827. 
Não foi, pois, nem em abril, nem em 1826, 
que surgiu á vida osse Mathusalem da

imprensa brazileira chamado Jornal do 
CoMMERCio \Vide a addenda].

1829 — Toma assento no senado, como 
representante da provinciado Coará, João 
Vieira de Carvalho, conde e depois mar-  ̂
qucz de Lages (\ide adiante 1817).

1817 _  Fallece o senador pelo Ceará 
João Vieira de Carvalho, marquez de 
Lages, escolhido pelo primeiro impei a- 
dor a 21 de fevereiro de 1829 e que, como 
se diz acima, tomára posse da sua ca- .. 
deira no senado a 1 de abril d esse 
mesmo anno. Preenchia a vaga deixada 
pelo padre Domingos daMotta Teixeira, 
que, escolhido a 22 de janeiro de 1826, 
não tomára assento e pedira dispensa do 
cargo.

1857 _  Morre na cidade do Rio de Ja
neiro 0 marechal de exercito João Chry- 

■.sostoino Callado, nascido na cidade d'El- 
'vms, em Portugal, a 24 de março de 
1780. Jaz no cemiterio de S. João Bap- 
tista da Lagoa, onde verificámos pes- 
soalmênte estas datas.

Recommendamosaleituradasuabiogra-
phia, ti-açada pelo sr. dr. Joaquim Ma
nuel de Macedo no seu Anno Biograpiiico 
na data de 24' de março.

1875 — Inauguração da linha telegra- 
phica da Cachoeira a Maragogipe^ pro
vinda da Bahia, com a extençao de 
23,926 kilometros.

Inaugura-se no mesmo dia, mez e 
anno a de Santo Amaro á Cachoeira, na 
mesma provincia, com 37,759 kilometros 
de extensão.

abril—2

1551-0 rei D. João III confirma em 
Almeirim o estabelecimento da santa 
casa de Misericórdia da villa de Santos, 
concedendo-lhe os privilégios concedidos 
por seu pae ás casas de misericórdia do 
reino. Esta de Santos fòra fundada no 
anno de 1543 pelo capitão Braz Cubas, 
e é a primeira que possuiu o Brazil. 
Os restos mortaes d’esse bemfeitor da 
humanidade jazem na capclla-mór da

’W
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matriz de Santos. Braz Cubas falleceu 
em 1592, conforme o seguinte epitaphio 
gravado na lapida que existe no pres- 
byterio da referida matriz:

cr Sepultura de Braz Cubas, cavai leiro 
fidalgo da casa de el-rei. Fundou e fez 
esta villa, sendo capitão, e casa de mise
ricórdia, anno de 1543: descobr-o ouro 
e metaes no anno do 660: fez fortaleza 
por mandado de el-rei 1). João III. 
Falleeeo no anno de 1592».

Bi’az Cubas eciificára uma egreja com 
a invocação de Nossa Senhora ãa Mi
sericórdia e junto á egreja o hospital 
com 0 nome de Santos, á imitação de 
um de Lisboa que tinha esse nome. 
O titulo do hospital passou ao porco e á 
povoação, e conservou-se á villa, hoje 
cidade.

Funda neste anno Vasco Fernandes 
Coutinho a povoação da Victoria na sua 
donataria do Espirito Santo. Começara 
a edificação nas visinhanças do pequeno 
seminário que alli erguera Affonso Braz, 
jesuita para alli mandado neste mesmo 
anno pelo provincial Manuel da Nobrega. 
Chamou se a principio á povoação Villa 
Nova, por contraposição á do Espirito 
Santo, a que, por mais antiga, chamavam 
Villa Velha, nome não official que ainda 
se conserva. Tendo’ sido aquella atacada 
pelos indigenas a 8 de setembro e con
seguindo os povoadores repelil-os de vez, 
após renhido combate, deu-se á povoação 
0 nome que ainda hoje tem. O decreto 
de 18 de março de 1823, que deu á villa 
da Victoria os fóros de cidade, por ser 
a capital da província, confirmou-lhe 
o nome.

1592—Feliciano Coelho de Carvalho c 
nomeado por patente régia governador 
da capitania da Barahyba e, depois do 
servir o cargo nove annos, é substituído 
por Francisco de Souza Pereira, nomeado 
a ^ d e  março de 1600.

1636—Reune-se o povo da villa de 
S. Paulo na casa do conselho e requer 
que os eamaristas peçam a quem com
petir que não consinta na volta do 
vigário Domingos Gomes Albernaz, por 
ser um sacerdote sem consciência, de 
má vida e porque pjóde a sua volta occa
sional' tumultos e mortes.

Todavia, vem a 28 de maio o vigário 
acompanhado de gente armada e crimi
nosos, entra pela villa em meio de as- 
suada e toma á força conta da egreja. O 
povo expõe de novo aos vereadores estes 
factos e requer que se chame o vigário 
e se lhe exija que apresente as provisões 
que tiver. Comparece o padre com as 
provisões exigidas, mas o povo e camara 
resolvem não consentir que elle exerça 
as suas funeçOes até á decisão do go
verno. ao qual representam.

1697 — Toma conta do governo da ca
pitania do Rio de Janeiro Arthur de Sá 
e Menezes, ciue foi o quadragésimo sexto 
na ordem chronologica e apenas oceupou 
d’essa primeira vez o cargo por 6 mezes 
e 13 dias, até 15 de outubro d’este anno. 
Foi 0 primeiro governador d’essa capi
tania que teve a patente de c .í p i t ã o  g e 

n e r a l  ; os seus antecessores tinham 
sómente a de capitão-mór governador. 
Arthur de Menezes substituiu a Sebas
tião de Castro Caldas, e foi na data su
pra indicada rendido pelo mestre de 
campo Martim Corrêa Vasques, gover
nador interino, que exerce o cargo na 
ausência do capitão general, o qual, se
gundo ordens cjue tinha, partira para 
S. Paulo a inspeccionar pessoalmente as 
minas d’aquella capitania. Concluindo 
Arthur de Sá a .sua com missão, veio de 
novo oceupar o cargo, no qual já estava 
a 17 de julho de 1699, e continuou no 
exercício d’elle até o anno seguinte, em 
que partiu para Minas Geraes, a exa
minar os riquíssimos thesouros, que pro
ximamente se tinham descoberto' em vá
rios logares cVaquella vasta região.

D esta vez ficou encarregado do go-
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verno ad interim o mestre de campo 
Francisco de Castro Moraes. Em jullio 
de 1702 estava o capitão general de novo 
de volta e no dia 15 entrega deriniti- 
vamente o governo da capitania a D. Al
varo da Silveira c Albuquerque, seu 
successor.

1735—E’ rcmeítido para Lisboa, com a 
respectiva devassa, um pretendido Prin
cipe do Brasil, que apparecera em 1733 
pela comarca das Alagoas, na capitania 
de Pernambuco, acompanliado de um 
padre de vida desregrada de nome Eu- 
/ebio Dias Lassos, que 'llie servia ao 
mesmo tempo de valido e sécrétai io. 
Haviam ambos agraciado com titulos 
de condes e marquezes aos que maiores 
despezas com elles faziam. Em virtude de 
ordem do vice-rei conde de Sabugosa ao 
governador de Pernambuco.para prender 
os dois impostores, so se ponde capturar 
o principe em setembro d’aquelle anno. 
O conselho ultramarino, por provisão 
de 8 de julho de 1731. mandára devassar 
do caso e por força d’esse acto foi preso 
0 pretenso principe, como se disse. Não 
consta qual fosse o seu ulterior destino.

1173-^0 general João Henrique Bohen 
reconquista dos hespanhóos a villa de 
S. Pedro do Rio Grande e seu continente, 
que os hespanhoes oceu-p ivam desrle 
17 ;3.

No tempo do vice-reinado do 2° mar
quez de Lavradio, no Rio de Janeiro, foi 
que se deu este facto. Dirigira o vice-rei 
com muita prudência a expedição a esse 
ílm mandada. Em 1771 embarcaram no 
Rio de Janeiro, João Henrique Bohen, 
como general, o brigadeiro de enge
nharia Jacques Funkisyo regimento 
de Moura, commandado ^pelo sargento- 
mór José da Nobrega Botelho, o de Es- 
tremoz pelo brigadeiro Jo.sé Raymuntlo 
Chichorro, o de Bragança pelo coronel 
Sebastião Xavier da Veiga Cabral, o re
gimento Velho pelo tenente-ceronel Ma
nuel Leite IMexia, algumas companhias 
do regimento Novo, o esquadrão da

guarda do vice-rei e um parque de arti
lharia. A estas tropas reuniram-se duas 
companhias de cavallaria de voluntários 
da cidade de S. Paulo e varies compa
nhias de dragões do Rio Grande « o que 
tudo produziu um feliz resultado como 
fica di 0 em principio, isto é, a resti
tuição da villa a seu antigo doninio.

1817—Parte do porto do Rio de Janeiro 
a esquadra, commandada pelo chefe de 
divisão Rodrigo José Ferreira I.obo, des
tinada ao bloqueio do porto do Recife, 
por causa da revolução de Pernambuco 
capit meada por Paes de Andrade. Em- 
quanto essa esquadra dá á vela, ílca-se 
apromptando no Rio de Janeiro uma di
visão militar com o ' mesmO' destino, 
sob 0 commando do tenente general 
Luiz do Pv,ego Bari’eio, nomeado gover
nador de Pernambuco.

1835—Proclamação do presidonte do 
Maranhão Antonio Pedro da Costa Fer
reira aos habitantes da jirovincia, coni 
0 fim de tranquillisar o animo publico 
amotinado por falta de rnoedi subsi
diaria para troco.

Depois de protestar plena confiança 
no povo maranhense, fiado nos seus 
sentimentos de juatiça. de ordem e de 
legalidade, diz o fireiiíjente:

a A escassez de moeda de troco vos 
opprimia ; mas foi o governo indiíTerente 
a este vosso sofirimento? Não, conci
dadãos ; 0 governo curou em fazer emic- 
tir quanto ani.es cédulas rnais fraccio- 
nadas, lançando mão até das que se 
r.mettiam para o desgraçado Pará, e só 
SC esperava o resultado d’estc primeiro 
remedio para recoi'rer a outros, quando 
a necessidade publica ainda os reclamasse. 
0 que de facto fez. ordenando o puneça- 
meiito e emissão de mais 2ü0:000jj em 
cobre pela metade do seu valor antigo.»

Costa Ferreira foi depois barão de 
Pindaré e senador.

.1854—Começa o novo c actual Banco 
do Brazil (Rio de Janeiro) :is suas ope
rações.

 ̂Um
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O banco primitivo, sob o titulo cie 
B meo Nacional, íòra creado por carta 
regia de 12 de outubro de 1808 (Vide 
esm data) .

1870 — Inaugura-se a linha telegra- 
pliica da cidade de Campos dos Goytaca- 
"zesá de S. João da Barra (Rio de Janeiro) 
com a extensão de 87.000 kilom.

1S71—Inaugu:a-se ade Antonina (ra
mal) a Coritibi, pi'ovincia do Paraná, 
com 4.000 kilometros de extensão.

— Inaugura-se no mesmo dia a de 
Santos a Iguape, provincia de S. Paulo, 
com a extensão de 172.. l̂'-) kilometros.

1874 --- Inauguração da linha telegra- 
phica de Alegrete ao Rosario, provincia 
do Rio Grande do Sul, n.i extensão de 
kilometros 10o.20

ABRIl.—8

150(3_Belchior de Azeredo Coutinho é 
provido pelo governador Men de Sá em 
cajõtão cio navio S. Jorge, cargo em que 
I'.rcstou valiosos serviços na conquista 
da bahia do Rio de Janeiro do poder 
dos francezes de Villegaignon, colligados 
aos Tamoyos (Veja-se a ephemeride de 
agosto 3 de 1560),

1637—Toma pc sse do governo da ca
pitania do Rio de Janeiro Salvador Corrêa 
de 8á e Benevides, cuja patente continha 
ordem do icn ]):ira governar por mais 
tres annos. si no primeiro triennio se 
comportasse bem.

Mome.'ulo nelo ultimo pJlippe.foi depois 
confirmada a sua patente  ̂por D. João IV, 
c[iiando de posse da coroa.

Ausont:indo-se jtara S, VicenteíS. Paulo) 
a visitar as minas, como administrador 
geral (pie era d’ellas, deixou Salvador 
Corrêa interinamerite encarregado do go
verno do Rio de .janeiro a Duarte Corrêa 
Vasqne ines, a datar de 19 de março 
de 1312.

Era*fdho de Aíartim de Sá e pae do 
1' viscomie de As.seca. tronco d’essa 
íãmi i i illustrc de que e' descendente o 
actu il sr, bispo de Marianna D. Antonio.

16.52—Toma posse dd governo da ca- 
pifania do Rio de Janeiro D. Luiz de 
Almeida, que foi o seu 25° governador.
A sua administração terminou a 12 de 
abril de 1657.

D. Luiz de Almeida fora nomeado por 
patente de 7 de março de 1651.

1713—Carta régia dirigida á prove
doria da real fazenda em Villa Pv,ica, 
canitnni i de Mir.as Geraes, mandan lo 
ass'stir no contracto dos diamantes com 
quantia que não excedesse de 200.000 
cruzados annuaes. A assistência feita foi 
de 150,000.

1772—E’ nomeado arcebispo da Bahia 
1). Joaquim Borges de Figueirôa. que 
era bispo de Marianna, onde foi o 2* na 
ordem chronologica (Vide a ephemeride 
de 3 dc janeiro ejúe 3 cie fevereiro).

Sendo bispo d’éssa diocese, que regeu 
de Lisboa, communicou ao cabido me- 
tropolhano (segundo o mss. Cajueiro, 
hoje do sr. clr, Mello Dloraes), em carta 
Cie 10 cie abril de 1772, que, por graça 
régia de 3 d’este mez e anno, fora no
meado arcebispo.

« Logo depois de recebidas as lettras 
de sua confirmação, diz o citado manu- 
scripto, se transferio para esta cidade 
(da Bahia) e tomou posse do arcebispado, 
e obrigou aos regulares a irem com cruz 
alçada ao seu desembarque e acompanha
mento íité á sé.» Nao diz todavia em 
que dia esse facto se deu: os mais au- 
c oros, que estamos consultando para 
estas rectificações de datas, dizem apenas: 
0 visconde de Porto Seguro que tomái'a 
posse cm dezembro de 17-73; Abreu e 
Lima ciue o fizera nos últimos chas de 
dezembro do dito anuo, Ignacio Accioli, 
0 Roteiro dos bispados c o conego dr. II- 
defonso que em de outubro do
mesmo anuo.

Renunciou depois este seu cargo. Tam
bém a tal respeito não são aceordes e 
explícitos os auctores mencionados. Ilcle- 
fonso. Accioli eo Zto/6’ íro dizem que oceu- 
pára a sede até 1780; Abreu elJma que a

/
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renunciara em IT/8; Porto Seguro nada 
diz sobre este ponto. O mss. citado tÍiz:

« P'’oi doutor na faculdade das leis, foi 
0 1“ bispo de Marianna (aliás sogundo; 
primeiro occupou essapéde d. frei Manuel 
da Cruz). Governou o 'secular, junto com 
0 chancelier Miguel Serrão Diniz e o co
ronel Alia, cinco mezes e cinco dias, pela 
retirada para Lisboa do governador o 
conde de P^volide. No anno de 1777 
enviou para Portugal a sua demissão, 
posto que continuasse a governar, até 
que constando ao revm. cabido que. cm 
consequência da sua renuncia, tinha sido 
eleito outro arcebispo, deu a sé por vaga 
e procedeu na eleição de vigário capi
tular, achando-se ainda o dito prelado 
n’esta cidade : d’onde resultou recorrer 
elle para o tribunal da corôa, como se 
fóra deposto, do qual não obteve provi
mento e se vio na precisão dc se reco
lher para a corte de I.isboa, e falleceo 
na cidade de Lisboa a 25 de setembro dc 
1788, com idade de 71 annos,4 mezes e 18 
dias, e foi sepultado na igreja de Noss i 
Senhora do Carmo de Lisboa. »

E’ esta a noticia mais minuciosa que 
temos visto d’este prelado, e apresent i 
todos os visos de veridica.

1774 — Embarca para Lisboa o conde 
de Pafvolide, governador c capitão gene
ral da Bahia, deixando o governo con
fiado a um triumvirato composto do ar
cebispo Borges de IL'giiciroa, d > chan
celier Serrão Diniz e do coronel do 2" re
gimento Manuel Xavier Alia, conformed 
lettra do alvará de successáo de 12 de 
dezembro de 1770 (Vide a 2' ephcmeriãc 
de 8 lie setembro de 1774).

1832— \encida pela enoi'gia de Diogo 
Antonio Feijd. então minis;;ro da justiça 
da menoridade, a sedição militar da ilha 
das Cobras, que rebeníára a 7 de outu
bro do 1831. no Ptio de Janeiro, parecia a 
capital do Império completameiuc paci
ficada. As facções não estavam, porem, 
de todo extinctas. Assim, na presente 
data maniíesta-se um movirneiito rcvolu-

cionarip.que o governo derrota no campo 
de Sant’Anna e em Mattaporcos. Esse 
movimento scdicioso se prolongou até 
ao dia 17.

1833—A regencia em nome do impera- 
jor publica a seguinte proclamação, di
tada pela revolução da capital da pro
víncia de Minas Geraes de 22 de março;

« Brazileiros ! -U m  horrivel attentado 
teve logar na cidade do Ouro-Preto, 
na noite de 22 do passado. Uma sedição 
militar, com o mais baixo povo. procla
mou a deposição do presidente da provin- 
cia e a expulsão de alguns conselheiros 
do governo, fazendo recahir a presidên
cia em um supplente.

« Quando isto acontecia, estava o bene- 
merito presidente na cidade de Marianna, 
no exercicio de eleitor: as guardas 
nacionaes desta cidade logo se reuniram 
cm torno d’elle para vingar a affronta: 
os povos áquem do Ouro-Preto, de que 
ha noticia por oíTicios de camaras muni- 
cipaes, se declaram, com a mais patrió
tica indignação,em favor da ordem c da le
galidade, protestando não reconhecer go
verno, nem autoridade, que não seja 
legitima: por toda a parte as guardas 
nacionaes, fieis ao seu dever, esião em 
armas: . a aucíoridade do intruso não se 
estende íõra da ( idade.

« A sedição não póde ter outro resul
tado que não seja o castigo dos seus 
autores. Talvez os ambiciosos, que as
piram a elevar-se sobre as ruinas da 
jiatria, transformem 'estes factos, fazen
do-os servir a seus planos anarchicos e 
destruidor.^s ; estai alerta contra suas 
artimaniias ; o goveimo, vigilante sobre 
suas pessoas e ajudado dos bons brazi
leiros, não consentirá q;;c a patria seja 
entregue aos horrores da anarcliia.

a O deposito sagrado da Constituição e 
do tliiono imperial do Sm D. Pedro II 
se con, ervarão illeso-, apezar da sanha 
dos ambiciosos e turbulentos, que pre
tendem sacrificar a seus interesses e

^̂1



V

EPHEMEPJDES NACIONAES 201

caprichos a prosperidade e a honra da 
nação.

« Viva a Constituição do Impcrio ! 
Viva 0 Imperador o Sr. D. Pedro II ! 
Yivam os que idolatrara estes dons charos 
objectes !

a Piilacio do Rio de Janeiro, era 3 de 
abri! de 1833, duodecimo da independên
cia e do Impepio. — Francisco de Lima 
e Silva.—José da Costa Carva'ho.—João 
Brauliô Munis. — Nicolàu Pereira de 
Cam'pos Fergueiro. »

— Proclamação da regencia, dirigida 
aos habitantes de i\Iinas pelo raesmo 
motivo :

Começa :
a Mineiros ! — O attentado perpetrado 

na capital da vossa província contra a 
auctoridade do legitimo presidente d’ella, 
O desembargador Manuel Ignacio de 
Mello e Souza, encheu de magua o co
ração da Regencia. »

E acaba ;
« Para vos coadjuvar nos esforços 

que tendes a fazer para este fim, q, Re
gencia, em nome do Imperador o Sr. 
D. Pedro II, tem encarregado do com
mando supei'ior das' guardas naciouaes 
do municipio de Barbacena, e do com
mando geral de todas as forças, que liou- 
verem de marchar sobre quaesqucr pon
tos da vossa província, que estiverem 
dominados pelos facciosos, ao marechal 
de campo Jo^é Maria Pinto Peixoto, bem 
conhecido de vds p?la sua bravura e 
patriotismo.

a Elle deverá obrar sob as ordens do 
vosso legitimo presidente.

« Mineiros ! A Regencia, em nome do 
Imperador o Sr. D. Pedro II, espera ver 
agora lealisadas as vossas promessas, e 
que 0 snccesso corresponda á confiança 
que elia em vds tern posto.

« Viva a Religião ! Viva a Constituição 
Politica do ím-perio! Viva o Sr. D. Pe
dro II, Imperador Constitucional do Bra
zil ! Viva a asseinbléa geral! Vivam os

briosos Mineiros, defensores da legali
dade ’

« Palacio do Rio de Janeiro, em 3 de 
abril de 1833, duodecimo da indepen
dência edo Império. —Francisco de Lima 
e Silva.—José da Cosia Carvalho.—João 
Braulio Mimis.—Ho'norio Hermeto Car
neiro Leão. »

O marechal Pinto Peixoto, enviado 
para conter a sedição, collocou-se á frente 
da guarda nacional, reunida nas immc- 
diaçoes de Ouro-Preto: um pequeno as
sedio aos sediciüsos fel-os abandonar a 
19 de maio a cidade, que foi logo oceu- 
pada pelo marechal. Os que fotam presos 
por motivo da sedição e os que puderam 
escapar e se occultaram á reacção legal, 
foram amnistiados todos no anno se
guinte.

1836 — Fállece o padre Francisco dos 
Santos Pinto, primeiro senador que teve 
a província do Espirito-Santo, nomeado 
a 22 de janeiro de 1826 e que tomára 
assento a 4 de maio do mesmo anno.

A este succedeu o senador Nabuco; 
0 3° foi 0 senador Jobim; é o 4° e actual 
0 sr. conselheiro Christiano Ottoni.

1850—Fallece na cidade do Recife, de 
onde era natural. D, Frei Carlos de 
S. José e Souza. 14’ bispo do Maranhão 
e irmão do bispo de Chrysopolis, D. Frei 
Pedro de Santa ãlarianna.

Recolhendo-se com o mencionado seu 
irmão á ordem Carmciitana a 3 de de
zembro de 1796, iiell:’. professara a 4 de 
dezembro do anuo seguinte. Matricu
lou-se depois nas aulas de philosophia e 
mais tarde na de mathematica no Se
minário episcopal de Olinda, «inaugurado 
a 16 de fevereiro de 1800 pelo saudosis- 
simo bispo de Pernambuco I). José Joa
quim da Cunha de Azeredo Coutinho, 
sendo o seu primeiro reitor o conego 
José de Almeida Nobre (Dr. Carlos IIo- 
norio de Figueiredo. R e v i s t a  d o  i n s t i 

t u t o ) . »  Nessas sciencias tornou se notá
vel 0 frade c irmelitano. Pelas suas luzes 
e zelo, pelo ensino e solicitude nas cousas
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da religião, foi escolhido bispo da dio
cese de y. Luiz por decreto de 13 de 
maio de 1S43, conflrmado por bulia do 
Papa Pio IX de 21 de Janeiro de 1841, 
saffrado em Pernambuco a 2 de junhoO
do mesmo anno e chegou ao seu bispado 
a 25 do mesmo mez e anno, fazendo a 
sua entrada no dia 28.

Coagido por cruel enfermidade, ausen- 
toii-se depois do seu rebanho o foi pedir 
aos ares pátrios o I’estabelecimento da 
sua deteriorada saude, mas alli deu a 
alma ao Creador, no convento da sua 
ordem, na presente data.

Foi orador sagrado digno de nota,ad- 
quirindo a fama de um dos primeiros 
do seu tempo: sabia, na tribuna evangé
lica, i)Oruma eloquência suave efluente, 
verbo arrebatador e férvido, inflammar 
0 auditorio, inllammando-se primeiro a 
si mesmo.

Quando seu antecessor, o bispo D.Mar- 
cos, veio assistir á coroação do actual 
imperador em 1841, foi elle um dos tres 
clérigos que flcaram regendo a diocese.

Fallece com 73 annos de edade. dos 
(piaes 47 passados no calustro e seis de 
episcopado.

O chronista d.is folhinhas Laêmmert 
0 dá como fallecido no dia 7.

1860—Decreto reoi-ganisando o Ar
chive Publico do Império.

a b p . i l —4

1755— Alvará em que, com o fim de 
promover os casamentos e ullianças dos 
brancos com os indigenas, ha el-rei por 
bem que os vassallos naturaesda Europa 
ou da America, que os contrahirem, não 
flcjuem por isso com infamia alguma, 
antes sej im reputados muito hábeis para 
os cargos dos logares onde residirem, 
não menos que seus filhos e descenden
tes, os quaes terão até preferencia para 
qualquer emprego, honra ou dignidade, 
sem dependencia de dispensa alguma ; 
ficando ouirosim prohibido, sob pena de 
procedimento, dar-se-lhes o nome de

caboclos, ou outros similhantes. que se 
possam reputar injuriosos.

O vice-rei do Brazil, por ])ortaria de 
6 de agosto de 1771, manda dar baixa 
do posto de capitão-mor a um indio, 
porque, sem attençao ás distinctas mei- 
cês com que, pelo alvará acima citado,
0 havia honrado el-r. i, se mostrara do 
tão baixos sentimentos, que casára com 
uma preta, manchando o seu sangue com 
esta alliança e tornamlo-se assim indi
gno de exercer o referido posto.

Alguns dão para o alvará mencionado 
a data de 3 de abril de 1774.

1819—Nasce no Rio de Janeiro, em 
um dom.ingo de Ramos, a rainha de Poi- 
tugal D. Alaria II, que veio a fallecer 
em Lisboa a 15 de novembro de 1853.

182/—Recebe José Bonifacio de An- 
drada e Silva o titulo de conselheiro.

— E’ nesse mesmo dia e anno no
meado bispo de Pernambuco o padre- 
mestre frei Gregorio José Viegas, natu
ral de Portugal, da terceira ordem da 
Penitencia, e que, com o padre Joaqnim 
Damaso. era o que. .se encarregara do 
arranjo c conservação da bibliotheca 
que 0 principe regente trouxera de Por
tugal, e que e hoje a Bibliotheca Nacio
nal do Rio de Janeiro.

Frei Gregorio é contado como o 16° 
bispo d’aquella diocese: mas não to
mou posse do seu cargo, por se ter 
retirado para o reino a26 de abril de 1821 
com a família real, não tendo até en
tão chegado as bulias para a sua sa
gração.

E’ eleito em seu logar D. frei Thomaz 
de Noronha e Brito, dominicano (Vide 
julho 9 de 1817).

1324—Grande assuada feita pelo povo 
durante a noite nas ruas da cidade de 
S. Luiz. capital do Alaranlião, em vir
tude dos bandos da Junta Provisória e 
Administrativa do governo da província, 
pelos quaes se ordenava a immediata 
dispersão para o interior da província 
dc todos os europeus solteiros que re-
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sidiam na capital. Estes handos foram 
expedidos por deliberação de um con
selho militar, que previamente se tinha 
reunido, e do qual já tratámos.

1831—Sedição militar na Bahia. 
lS45_Acha se noi Paraguassú Diaman

tino, na provincia^  Minais-G^pa^ por 
um negro, um diamante de 7 1|2 oitavas 
de peso, que foi avaliado em 400 contos 
de réis.

1852— 0 exercito brasileiro, comm m- 
(iado pelo conde de Caxias, regressa de 
Montevidéu á^Drovincia do Rio Grande 
do Sul.

A13RIL— 5

1534 — Faz D. João III doação da ca,- 
, pitania da Bahia de Todos os Santos, 

com 50 léguas de costa, a Francisco Pe
reira Coutinho, fidalgo da sua cas i, que 
havia servido em GOa, em iMalaca e na 
China, ás ordens de AiTonso de Albu
querque, e que, tendo ajuntado uma pe
quena fortuna, se havia retirado para 
Alemquer, villa a algumas léguas de 
Lisboa, onde desfructava o que ajuntára 
e a moradia ou tença que recebia do 
Estado. A sua capitania começavi onde 
acâbava a de Pero de Góes e terminava, 
para o sul. nO rio Mucury. Coutinho teve 
foral passado a 20 de agosto do mesmo 
anno, coníirmando-lhe a doação.

1625— Durante a noite tentam os hol- 
landezes »senhores da Bahia incendiar

■ com brulotes a esquadra hispano-por- 
tngueza que bloqueava o porto (Vide 
epliem. de 31 de março) ; tentando ao 
mesmo tempo, na confusão que este 
facto produz, escaparem-se dons rios 
seus navios. Ambas “estas tentativas 
abortam pela vigilância do almirante 
Fajardo (Vide a ephem. de 6).

1626— Alvará extinguindo a Relação 
da Bahia e applicando os ordenados dos 
respectivos desemliargadores á susten
tação do presidio militar. Os desem
bargadores foram chamados á Lislma, 
oxcepto unicamente dous, dos quaes fi

cou um servindo de ouvidor geral e ou' 
tro de provedor-mór dos defuntos e au- 
zentes (Vide a ephemeride áe 1 de março 
de 1609).

1655 — Provisão nomeando pnra vigá
rio de Paranaguá o padre Dionysio de 
Mello Cabral, o qual, tendo acabado o seu 
tempo de serviço, foi de novo contrac- 
tado pela camara sob as seguintes con- 
diçOes—que se lhe daria um ordenado de 
60g annuaes, 24 alqueires de farinha e 
um pescador,

1702 — Carta patente nomeando D. Al
varo da Silveira e Albuquerque gover
nador da capitania do Rio de Janeiro. 
Recebe o governo das mãos do capitão 
general Arthur de Sá e Menezes a 15 de 
julho do mmsrnc anuo (Vide css i data), 

1762 — Decreto determinando que os 
meslres de campo generats se denomi
nem d’ora em diante tenentes-generaes, 
e que os sargentos-morea de b'dalha se 
denominem marechaes de campo. Quanto 
aos chamados simplesmente mestres de 
campo, depois da carta régia de 29 de 
outubro de 1749 ficaram denominando-se 
coronéis.

A antiga denominação de terqoioi mu
dada para a de regimento nos corpos de 
milicias. conservando-se porém para os 
de ordenanças, cujos commandantes ti
nham 0 titulo de capitães mores., posto 
equivalente ao de tenente-coronel (Co
ruja, Resumo da Historia do B/asü).

1779 — Toma posse do governo do Es
tado do Brazil o 13° vice-rei Luiz de 
Vasconcellos e Souz t. oriundo da illustre 
casa dos condes de Castello-melhor,

Luiz de Vascoiuellos fura nomeado a 
25 de setembro de 1778, tendo apenas 34 
annos de edade, para socceder ao inar- 
quez dc Lavradio, e ciiegou ao Rio de 
Janeiro a 23 de março do anno seguinte. 
Apezar de ter tido por antecessor áquelle 
habilissimo estadista, foi Vasconcellos 
um bom e incansável administrador. 
Muito deve a ambos a colonia portugueza 
da America. O que este ultimo fez de arbi-
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^4^ trario e despotico deve^ levado ^rn 
conta das ide'as acanhadas do tempo 
em que exerceu o governo e das leis por 
que tinha de regular os seus actos; 
inspirou-o porém em todos elles o desejo 
de acertar e de íazer o bem. Governou 
até 9 de Julho de 1790, em que começou 
0 governo de D. José de Castro, conde 
de Rezende, de sombria memoria,

No tempo do governo de Luiz de  ̂as- 
concellos fez-se o passeio publico do Rio 
de Janeiro, construiu-se o chafariz das 
Marrecas, classiflcou-se uma grande 
quantidade dc plantas do paiz, até então 
desconhecidas, restaurou-se o Recolhi
mento do Parto, quasi todo consummido 
por um incêndio, etc. O seu retrato 
existe naquella egr,eja.

1802 — Francisco da Cunha e Menezes, 
51° governador da Bahia, toma posse do 
seu cargo, que exerceu até 14 de De
zembro de 1803, cm C|ue começa' o do 
conde da Ponte  ̂ João de Saldanha da 
Gama.

1824—Reune-se uma camara gerai na 
capital do Maranhão, para convocação da 
Junta provisória governativa da provin- 
cia, com 0 fim de se attenuar o rigor da 
medida tomada pelo conselho militar, 
que ordenara a immediata sahida de 
todos os europeus solteiros para o inte
rior da província (Vide abril 4).

.A Junta declara perante a camara que, 
attendendo á queixa popular por aquella 
deliberação e vendo, pelo procedimento 
dSs europeus, que daria ella causa a 
maiores males futuros, julgára conve
niente fazer esta convocação para se 
tomarem deliberações mais ajustadas. 
Sob proposta do governo, resolveu-se 
então dar-se por sem effeito aquella me
dida, procedendo-se sómente á expulsão 
dos portuguezes ociosos' residentes na 
capital, os quaes fossem julgados taes 
por uma commissão especial de cidadãos 
probos, perante a qual deveriam quali- 
flear-se, dentro de 15 dias, todos os por- 
tugueze^ solteiros não proprietários ; os

fâmulos de qualquer proprietário seriam 
obrigados a apresentar fiança idônea 
sobre a sua condueta civil e politica. 
A commissão para a alludida qualifica
ção seria nomeada pelo governo, perante 
a camara geral. ,

Passando-se á escolha dos membros da 
commissão, a Junta indicou os seguintes 
cidadãos, que foram approvados: conego 
José Constantino Gomes de Castro, Lou- 
renço de Castro Belfort, Manuel Gomes 
da Silva Belfort, desembargador Joaquim 
Antonio Vieira Belfort, coronel Antonio 
de Salles Nunes Belfort, dr. José An
tonio Soares de Souza, capitão Bernai'do 
Pereira de Berredo, Antonio José Guilhon, 
Manuel Bernardes Lamagner, capitão- 
mór Ricardo Henriques Leal, tenen
te-coronel Raymundo Ferreira da As
sumpção Parga e capitão Clemente José 
da Costa.

1864—Failece em Paris o conselheiro 
Francisco de Paula Cândido, doutor em 
medicina pela faculdade d’aquella cidade 
e lente de physica da do Rio de Janeiro, 
nascido em 1800 na provipeia de-Minas 
GeraesJ Um grande e>pirito e um grande 
coração !

1866—Oceupam forças de sapadores 
brazileiros a ilha da Redempção, fron
teira ao forte de Itapiiú, por determi
nação do bravo general Osorio (Vide a 
eplierneride dc 10).

Morre no dia 10, de uma granada ini
miga, um dos heroes d’essa gloriosa 
cruzada, quando dictava a parte official 
do combate do dia, o tenente-coronel 
João Carlos de Wilagran Cabrita, a 
quem coube 0 quinhão principal nu peleja
que deu em resultado a oceupação d’esse 
forte, ponto estratégico de immenso al
cance para o proseguimento das opera
ções do nosso exercito, em cujas baterias 
se abrigavam as chatas paraguay^is, que 
lhe f '.ziam grande damno.

O coronel Cabrita, que combatia então 
contra os paraguayos,tinha sido enviado 
em 1851 pelo governo brazileiro á re-

i ..
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publica do Paraguay, para servir alii de 
instructor da arma de artilharia; de 
sorte que fora instruir no manejo das 
armas áquelles mesmos que teriam mais 
tarde de as voltar contra o paiz que 
,lhes promovêra o ensinamento do seu 
uso, e dar a morte ao militar que lhes 
servira de mestre !

O coronel Cabrita nascera a 30 de de
zembro de 1820 na cidade de Montevi- 
de'o, onde estava seu pae em serviço 
militar do Brazil.

1867—Tratado de limites, commercio, 
navegação e extradicção entre o Brazil 
e a Bolivia.

187G—0 imperador e a imperatriz, que 
a 24 de março tinham partido do Rio de 
Janeiro para os Estados-Unidos, chegam 
a 4 de abril á capital do Pará, e na pre
sente data desembarcam. A’ tarde em
barcam de novo e segue o paquete que 
os leva rumo de Nova-York, onde che
garam no dia 15. A 16 partiram para 
Philadelphia, ponto objectivo da sua 
viagem.

1880—Terminação da secca do Ceará 
de 1877 a 1880.

Por telegranmma dirigido na presente 
data ao presidente do conselho de mi
nistros {o sr. senador José Antonio Sa
raiva), participa a presidência do Ceará 
a cessação da terrivel secca que assolava 
aquella província tres annos havia : 
começára então o desejado inverno.

Já anteriormente tinha cahido alguma 
chuva em difTerentes pontos da provín
cia, mas não só não fòra abundante, 
como cessára logo depois, D’esta vez po
rém apresentava-se com todosps signaes 
de duradoura, como se verificou depois 
(Vide março 14).

A B R I L — 6

1625—A esquadra hispano-portugueza, 
que viera libertar a Bahia do poder dos 
hollandezes que ha quasi um anno a 
occupavam, acei*ca-se da praça sob o 
íogo vivíssimo das baterias, escapando a

tres brulotss que da esquadra hollan- 
deza lhe despedii’am; de uma bateria 
que puderam os nossos estabelecer em 
terra conseguiram incttcr a pique sete 
navios inimigos, incluída a capitanea; 
foram ao mesmo tempo apertando o 
cerco da praça, de modo que dentro de 
poucos dias não mediava entre amigos 
e inimigos mais que a distancia do fosso 
que a uns e outros servia de resguardo.

Durante o cerco chegaram com soc- 
corros para os nossos, de Pernambuco, 
no dia 7, o capitão Jeronymo de Albu
querque Maranhão, filho do conquistador 
de egual nome, e do Rio de Janeiro, no 
dia 15, 0 brioso joven Salvador Corrêa 
de Sá, neto do d’este nome, e a quem 
seu pae, o governador do Rio de Janeiro 
Martim de Sá, confiára o commando de 
duzentos homens, conduzindo muitos 
mantimentos, tudo em duas caravellas e 
quatro canoas remadas por indios, ha
vendo percorrido ao longo da costa 
cerca de quatrocentas léguas (Vide 28 
de abril).

O moço Salvador tivera oceasião de 
medir-se com vantagem, na capitania do 
Espirito Santo, com trezentos hollan
dezes, que alli haviam desembarcado de 
oito navios com que no dia 10 de março 
Adrian Patrid se tinha apresentado diante 
da villa da Victoria [Hist, das lutas 
com os hollandezes, pag. 34 a 35 da 
edição de 1872).

1642—Por ter lançado o habito ás ur
tigas e casado em Amsterdam com uma 
hollandeza, é relaxado em estatua, na 
cidade de Lisboa, o celebre padre Manuel 
de Moraes.

Nascera na villa de S. Paulo em 1586 
e ainda muito moço entrára para a 
conTpanhia de Jesus, onde, depois dos ne
cessários estudos, tomára ordens sacras. 
Estudára e viajára a Europa e lá es
crevera uma THstocia da America,, de 
que não trata Innocencio da Silva e da 
qual se servira João Laet em seu Novo 
Orbe, segundo refere o auctor do Smi'
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mario da bibliotheca lusitana (iomo III, 
Lisboa, 1787). Passados tres annos voltou 
a Portugal, suppondo talvez que a in
quisição dormia ou esquecia, e alli foi 
immediatamente preso e relaxado, cTesta 
vez em carne, á justiça secular no auto 
da fé de 15 de dezembro de 1017 como 
profitente e obstinado. Diz-se que abju- 
rára então os seus erros, mostrando-se 
arrependido d’elles: o que lhe valeu o 
não ser queimado vivo, padecendo uni
camente a monte de g.wrote! Sempre 
teve isso ém seu favor...

1700—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro D. José de Barros Alarcão, 2° bispo 
nomeado para esta diocese e primeiro 
que exerceu o cargo (Vide março 28).

171-1—D. Braz Balthazar da Silveira, 
governador da capitania de S. Paulo e 
Minas, reune o povo na casa de sua 
residência na villa do Ribeirão do Carmo, 
para se accordar na divisão do território 
de Minas em tres comarcas, de Villa 
Rica, Villa Real e S. João d'El-Rei. 
O assento que então se tomaé assignado 
por D. Braz, pelo secretario Manuel cie 
Affonseca, por frei Antonio INIartins 
Lessa, Raphael da Silva e Souza, Ai^tonio 
Mendes Teixeira, Manuel da Silva Mi
randa, sargento-mór Pedro Gomes Chaves 
e capitão-mór Pedro Frazão de Brito.

1718—Descobrem as primeiras minas 
de ouro de Cuyabá, nas margens do 
Cuxipó-mirim, João Antonio Maciel, 
Pascoal Moreira Cabral, Fernando Dias 
Falcão e outros paulistas.

— D. João V compra por quarenta 
mil cruzados ou lG:OOOgOOO da nossa 
moeda, a capitania do Espirito Santo 
a Cosme Rolim de Moura, primo e 
cunhado de Manuel Garcia Pimentel, 
que lallecera sem Jegitima successão, 
tendo sido esta julgada naquelle Rolim 
por sentença da Relação da Bahia.

Acaba assim em Rolim de Moura o 
direito de donataria á esta capitania, 
que foi de domiuio particular 193 annos

(Vide a ephemeiide do 1' de junho 
de 1534L

1796—Nasce em Pernambuco o general 
José Ignacio de Abreu e Lima. Era íllho 
do dr. José Ignacio Pvibeiro de Abreu e 
Lima, mais conhecido pela designação, 
de P adue R oma.

Tendo seu pae sido enviado em 1817 
pelos revoltosos de Pernambuco ás pro
vindas das Alagoas e Bahia como seu 
emissário, fora nesta preso, processado 
summariamente, no espaço de tres dias, 
por uma commissão militar, condem- 
nado á morte e immediatamente fuzilado 
no CAMPO DA roLVORA, DO sabbado 29 de 
março d’aquelle anno de 1817. Seu fllho, 
nesse tempo capitão de artilharia, que 
estava então também encarcerado em uma 
fortaleza da Bahia, teve permissão para 
abraçar seu pae antes da execução. 
Vendo-se obrigado por esses aconteci
mentos a deixar a terra em que haviam 
sacrificado a vida do seu progenitor 
como revolucionário, retirou se o joven 
Abreu e Lima para as republicas da Co
lombia e Venezuela, e alli alistou-se na 
phalange dos fautores da independencia 
nacional, chegando a alcançar pelos ser
viços que prestara a essa gloriosa causa 
0 posto de brigadeiro.

Teve a honra de servir sob as ordens 
do famoso Simão Bolivar.

De volta á patria, requereu Abreu e 
Lima, e íoram-lhe concedidos, os direitos 
de cidadão brazileiro, que perdera por 
haver combatido em favor de nações 
estrangeiras e aceitado d’ellas honras e 
mercós: o acto da Regencia do Império 
que 0 reintegrou nesses direitos tem a 
data de 23 de outubro de 1832. Por por
taria de 12 de novembro do mesmo anno 
foi-lhe permittidü o uso dos titulos e 
distincçoes que alcançára nas republicas 
por cuja independencia arriscara a vida. 
Voltando á terra natal consagrou-se ex
clusivamente ao estudo da historia patria, 
da qual nos deixou, além de outros 
trabalhos, um compendio, justamente

'1
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apreciado em uma época em que an
davam bastante descurados entre nós 
os estuüos históricos feitos por enge- 
nlios nacionaes, e a sua s y n o p s i s  o u  
D e d u c ç a o  c h r o n o l o g i c a  cios fccctos vncxis 
notáveis dci histovict do Brazil, impressa 
em Pernambuco em 18i5 e de que se 
tem tantas vezes fallado nestas paginas.

Nestes últimos tempos o general Abreu 
e Lima entrára em polemica sobre 
questões religiosas, sob o pseudonymo 
de—CiiRiŝ TÃo v̂ LHO —, com o mon
senhor Joaquim Pinto de Campos, 
patenteando ideas livres nessa matéria, 
sem todavia renegar das leis funda- 
mentaes e immutaveis da religião que 
bebera no berço. Aeonteceu entretanto, 
por causa do azedume trazido por essa 
controvérsia, que ao* fallecer (a 8 de 
março de 1869 na cidade do Recife), 
0 bispo d’essa diocese, que então era 
D. Francisco Cardoso Ayres, prohibiu 
formalmente que o se i cadaver fosse 
sepultado em sagrado. Entretanto, o 
livre pensador pernambucano nos seus 
derradeiros momentos recommendára a 
seus amigos q u e  o s e u  e n t e r r o  f o s s e  
FEITO s e m  p o m p a  ALGUMA E APENAS  
HOUVESSE UMA ENCOMMENDAÇÃO REZADA  
AO SEU CADAVEK, NA CAPELLA DO CEMI
TÉRIO, O que parece denotar que não era 
um impio. P oi conduzido ao cemiterio 
protestante de Santo Amaro, «cujas 
portas não consta que se fechassem uma 
unica vez diante dos restos mortaes de 
uma creatura humana,» — diz a esse 
respeito o sr. dr. ^I. D. Moreira de 
Azevedo nas suas C u r i o s i d a d e s . Já com 
seu pae, o p a d r e  R o m a , se dera egual 
facto, por ter sido elle fuzilado como 
rebelde; mais de meio século depois, por 
motivo diverso, soffre a mesma recusa 
0 cadaver do filho ! Por ter discutido as 
doutrinas da Egreja, sem entretauto 
negar as bases fundamentaes e incon
cussas da mais pura das religiões, dorme 
em chão protestante um brazileiro 
illustre 1

1821—Proclama-se na cidade deS. Luiz, 
capital da província do Maranhão, o novo 
systema de governo constitucional esta
belecido em Portugal.

Governava a provinda o marechifl Ber
nardo da Silveira Pinto da BMnseca, que 
até então occultára ao povo aquelle acon
tecimento, assim como a adhesão que á 
nova ordem de cousas prestara a do 
Pará: tendo pore'm chegado a S. Luiz, 
procedente da Bahia por Pernambuco, a 
galera Gcqiiiá, divulgou-se o facto e foi 
opinião geral dos habitantes que qu mto 
antes se adherisse á Constituição. De ac- 
côrdo pois cora o capitão-general, como 
melhor se lerá na Historia da Indcpm~ 
dencia do Maranhão do sr. senador Vieira 
da Silva, apresenta-se logo cedo no quartel 
do campo de Ourique, o seu ajudante de 
ordens o major de cavallaria Rodrigo 
Pinto Pizarro, faz tocar a oííiciaes e, na 
casa da ordem, manifesta as suas opi
niões e desejos, lendo a proclamação se
guinte:

« Soldados do Maranhão.— O amor da 
patria, soldados, e a valentia não se ma
nifesta só na guerra, derrotando bata
lhões inimigos ; também na paz haheróes, 
também se colhem louros. Despedaçares 
ferros do despotismo, dar liberdade á 
patria agrilhoada, eis a façanha gloriosa 
para que altamente vos convidam os 
vossos irmãos e camaradas do antigo e 
novo mundo.

« As aguas do Amazonas, e as ondas do 
Reconcavo lavarão para sempre o ferrete 
da escravidão.

« O Pará, a Bahia e Pernambuco já vos 
mostraram o caminho da honra, da vir
tude e da gloria: sigamos-lhes o trilho do 
heroismo.

« Soldados: no campo de Ourique foi 
acclamado o primeiro dos nossos reis, 
seja acclamada n’outro campo de Ourique 
a primeira constituição do Brazil.

Eia, soldados ! Tenha Portugal,,tenha 
0 Brazil uma só bandeira, uma só divisa 
— Liberdade, amor e vivas ao nosso muito

/
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amado rei, o Sr. D. João VI e toda a sua 
Real Dynastia. 

cc' Viva a Patria ! 
cc Viva a Constituição ! 
a Qüartel.do campo do Ourique do Ma

ranhão, G de abril do 1821.—Rodrigo 
Finto Pizarro, major de cavallaria.55 

Estas palavras foram ouvidas com cn- 
thusiasmo, e formando-se successiva- 
meiite 0 regimento, tendo á sua frente 
0 commandante, proclamou-se a consti
tuição.

Feito isto deliberou-se mandar ao ca
pitão-general uma representação, dan
do-se-lhe conhecimento do partido que 
a tropa acabava de tomar e do desejo 
que nutria pela continuação do seu go
verno.

— Fi’.lPce 0 franciscano frei Antonio 
do Lado de Christo, que se chamara no 
seculo Antonio Fi-rmcisco Martins.

Nasceu na freguezia de yanta Rita da 
cidade do Rio de Janeiro. Acolhido be
nignamente na ordem franciscanx pelo 
provincial frei Joaquim de Jesus Maria 
Brados, vestiu 0 habito a 13 de janeiro 
de 1796, professando, depois do anno de 
noviciado, a 11 de janeiro de 1797. De
sejoso de applicar-se ao estudo da pliilo- 
sophia, procurou a cidade de tí. Paulo, 
onde teve por mestre a frei Francisco da 
Candelaria: na mesma cidade recebeu 
ordens s icras em fevereiro de 1801.

Reeto cumpridor dos seus deveres de 
religioso, eloquente na tribuna sagrada, 
foi nomeado pregador c confessor a 7 de 
abril do mesmo anno ; ledor do respec
tivo collegio, nomeado pela sua ordem 
em 1810, e a -21 de novembro de 1819 
D. João VI, levado da fama que cercava 
0 seu nome, nomeou-o^égador rdgio.

Compuzera este distincto ministro da 
egreja brazileira muitos .sermões, em que, 
além do espirito evangélico que lhes 
era principal sujeito, resumbrava um 
elevado sentimento de amor da patria, 
que lhes dava uma feição particular: 
extraviaram-se todos elles.

1831—0 imperador D. Pedro I nomeia 
tutor e curador de seus fllhos ao conse
lheiro José Bonifacio.

No decreto d’esta nomeação cmjii’ega o 
imperador as expreésões seguintes:— 
«nomeio tutor de meus amados e prosa
dos filhos ao muito probo, honrado e 
patriótico cidadão José Bonifácio de 
Andi’adae Silva, meu verdadeiro amigo.»

« Foi uma prova da ingratidão que 
achou na hora da desgraça, que d’entre 
todos aquclles que havia beneficiado e 
enriquecido, se visse obrigado a apro- 
veitar-so do ancião que, em outro tempo, 
havia tratadocom íanda crueldade.—John 
A r m i t a g e , Historia do Brazil traduzida 
do inglez por um brazileiro. »

O imperador, depois de ter arranjado 
os seus négociés domésticos, embarcou 
em um e.scalcr da nau ingleza W^arspüe, 
com a imperatriz, a rainha 1). Maria II 
de Portugal, a marqueza de Loulé, irmã 
do imperador, e 0 marquez do mesmo 
titulo, e deixou para sempre as terras 
do Brazil. Era commandante da nau 
Talbot e nella estava arvorada a insignia 
do almirante Baker.

Devemos dizer que, tendo nesse dia 
demittido 0 ministério, chamára D, Pedro 
para novo gabinete seis titulares, que 
já haviam sido ministros e não gozavam 
de popularidade. A ’ vista d’esta nomea
ção, reunem-se no campo de Saut’Anna 
0 povo e grande parte da tropa de linha 
existente na cidade, e pedem a reinte
gração do ministério demittido (Vide a 
ephemeriãe do dia 7 ).

1836—0 major Manuel Marques de 
Souza é derrotado pelos revoltosos na 
cidade de Pelotas, no passo dos Negros 
(S. Gonçalo) ), e fica prisioneiro d’aquel- 
les, commandados pelo coronel Antonio 
de Souza Netto {Guerra cvcil do Rio 
Grande do Sul ).

1838^Fallece em Nicteroy 0 conse
lheiro José Bonifacio de Andrada e Silva 
(Vide a ephemeride de 13 de Junho de 
1763).
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1850—3ão escolliidos senadores por 
Pernambuco o visconde, depois conde da 
Boa Vista e o sr. Manuel Ignacio Caval
canti de Lacerda, actualmente 'bai'ao 
de Pirapama.

1879—Fallece em Mogy das Cruzes, 
provincia ds S. Paulo, onde exercia o 
cargo de juiz municipal, o dr. Juvenal 
de Mello Carramanhos.

Collaborára em diversos joimaes, espe- 
cialmente no Bazar Volante, de que era 
redactor o sr. dr. França Junior. Os sens 
escriptos, que primavam pela graça e 
espirito, eram assignados/Cai/eno. Sue

rdiícumbe a uma aífecção cardiaca, deixando 
a viuva e os filhos em completa po
breza.

AB RIL—7

1623—Nasce na Bahia o famoso poeta 
satyrico dr. Gregorio de Mattos Guerra.

Diz a seu respeito o auctor das Datas 
Celebres :

a .. .que tão alta fama tinha de ganhar 
no mundo litterario pelo gênio satyrico 
e mordaz com que o dotara a natureza, 
e que afinal lhe valeu tanta perseguição 
e até o desterro! Coimbra, onde adquiriu 
instrucção, Bahia que lhe dera o berço, 
Africa, a terra de seu exilio, Pernam
buco, que lhe prestára abrigo, lhe. for
neceram assumptos a epigrammas, e 
inspirações a satyras, e viram eom as
sombro a mordacidade de sua critica e a 
originalidade d’essas caricaturas saty- 
ricas em que elle desfigurava as perso
nagens de primeira categoria da socie
dade, se bem que condemnassem com 
indignação o escandalo da linguagem, a 
insolência de pensamento de muitas de 
suas composições. Foi a sua vida longo 
tecido de estravagantes anedoctas. Mor
reu em 1696 balbuciando versos cheios 
de contricção christã, tão contrários 
d’aquelles que lhe inspirara a sua musa, 
travessa e folgasona. Bem se lhe poderia 
dizer, com Lamartine: « Muse, con
temple ta victime.^i

Era filho de Gregorio de Mattos, de 
nobre familia da villa dos Arcos de Vai 
de Vez em Portugal, e de Maria da 
Guerra, senhora de engenho na Patatiba, 
e tinha por irmão mais velho ao padre 
Euzebio de M»attos, egualmente illustre 
por suas letras.

Cursara durante sete annos a universi
dade de Coimbra, em cuja faculdade de leis 
se formára. D’alli escrevia para Lisboa o 
desembargador Belchior da Cunha Bro
chado a seu respeito: « Anda aqui um 
estudante brazileiro tão refinado na 
satyra, que com suas imagens e seus 
tropos parece que baila Momo ás can
çonetas de Appolo.»

Depois de ter exercido por algum 
tempo a advocacia em Lisboa, e de alli 
servir o logar de juiz do crime e dos 
orphãos, c< como se colhe, diz o conego 
Januario, de uma douta sentença por 
elle proferida em 2 de novembro de 1671, 
que traz Pegas no tomo 7 á ordenação 
do liv. 1°, tit. 87, § 21°j>, merecendo a 
attenção do rei D. Pedro II, então prin- 
cipe regente; cahiu logo depois no des
agrado da côrte, seguramente por causa 
da sua veia satyrica; então decidiu-se a 
voltar para o Brazil, aproveitando as 
boas graças do primeiro arcebispo da 
Bahia, D. Gaspar Barata de Mendonça, 
que então tomara posse da sua diocese. 
Este prelado fez-lhe mereô dos cargos 
de vigário geral e thesoureiro-mór da 
sé com murça de conego, apezar de ter 
0 nosso poeta sémente ordens menores. 
Tinha a esse tempo 47 annos de edade. 
Em sua comiianhia vieram o celebre 
poeta Thomaz Pinto Brandão e o famoso 
padre Antonio Vieira, que voltava da 
curte.

O seu procedimento porém pouco re
grado e maléfico e o fallecimento do 
prelado seu protector, fizeram-n’o logo 
perder os alludidos empregos. Casou-se 
então com Maria de Povos, viuva muito 
honesta e formosa, que lhe trouxe em 
dote umas terras que possuia. ü poeta
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vent]eu-as e conta-se que posto o di
nheiro da venda ein uin sacco, o despe
jara cm um canto da casa, de oiide se ia 
tirando o necessário para as desi)e/.as, 
de modo (jue ein Itrevo estava tão pobre 
como antes. Por isso e pt'la sua desen
voltura d inordAcidade dc linguagem, 
que a ninguém poupava, viu-se sua 
mullier, forçada a voltar para a casa de 
um tio que a j)rotegia, e Gregorio do 
Mattos, convidado depois |»ara recebel-a, 
impoz a estravagante condição de que 
a aceitaria de novo, mas trazida por um 
capitão de matto, como escra^ui lugida, 
condição que se executou, jiosto (pie do 
modo mais decoroso jiossivel. Gregorio 
pagou ao cajutão do matto e protestou 
que todos os íillios que tivesse se haviam 
de chamar Gonçalos, para que se dissesse 
que a su i casa era de Gonçalo! Pela 
perda dos clientes e de sua pequena 
fortuna viu-se olirigulo a viver como 
Diogenes c a vagar pelas casas dos se
nhores do Reconcavo, aos quaes entre
tanto nenhuma falta perdoava, apro
veitando }>ara suas composições o menor 
vislumbre de ridiculo que nelles des
cobria.

Governava a capitania e o cstido 
D. João de Lencastre, que o quiz a 
principio levar por bem, mas teve afinal 
de 0 mandar para Angola, cora o ílm, 
diz-se, de o subtrahir á vingança de um 
sobrinho do seu antecessor Gamara Cou- 
tinho, satyrísado por Gregorio de Mattos. 
Partiu com efleito para o seu desterro e 
advogava em Loanda com bons créditos, 
quando alli teve ensejo de prestar ser
viços ao governador d’aquelle reino Pedro 
Jacques de Magalhães em um tumulto 
militar (»ntra o referido funccionario; 
foi-lhe por isso permittido voltar para o 
Brazil. Aportando a Pernambuco, gover
nado então por Caetano de Mello e Castro, 
obteve d’esse fidalgo não só dinheiro 
como recommendação formal de cuidar, 
muito em encurtar os bicos da i^enaa, 
si 0- queria ter por amigo. E assim

succcdeu, adquirindo a estima e afleirão 
de alguns e preferindo permanecer na- 
quella CApitania a voltar p;u'a a sua 
cidade natal e para o seio da sua familia. 
Alli o surpi'chendeu a tnorle cm 16í>6, 
aos 73 annos de cdade, dando grandes 
mostras de contricçuo e arrependimento 
dc todos os ])Assos menos regulares da 
sua vida. Assistiu-lhe nos derradeiros 
momentos I). frei Francisco de lama, 
bispo d’aquelli diocese, o qual, como 
bom ])astor, viera vol-o de umalegpa de 
distancia. 0 sen cadavei’ foi sepultado 
no llosuicio de Nossa Senhora da Penha 
dos Capucliinhos Fraucezes no mesmo 
dia em que chegavam as noticias da 
destiaiiçao do famoso mocimbo dos l'al- 
mares. Deixou do seu consorcio um filho 
uiiico, Gon(;alo de Mattos, que não só 
não herdara,segundo alguns, o estro de 
seu i>ae, como nao cuidára cm perpe
tuar-lhe 0 nome zelando a conservação 
de seus escrijitos, que felizincnte não 
estão dc todo perdidos.

Gregorio de Mattos, diz o visconde de 
Porto Seguro no seu Florilégio, era de 
boa estatura e dclgádo de corp.o ; dc 
testa espa(;os 1, cor clara, olhos grandes , 
e usava do cculos. Tr ijava de capae 
volta e punha cabelleira de bandas. Pas
sou por grande conhecedor de musica e 
acompanhava na viola os seus impro
visos.

« De nenhum auctor brazileiro pos- 
suimos mais poesias do que d’este ; c 
entretanto será talvez d’ellc que maior 
porção teremos que rejeitar; não tantas 
por insLilsas, como quasi todas por me
nos decorosas (Florilégio da poesia bra- 
zileira).y>

« A não publicação das suas poesias, 
diz Josó Maria da Costa e Silva, não póde 
deixar de i‘eputar-se uma grande perda 
para a nossa litteratura.«

Gx*aças porém aosr. Alfredo do Valle Ca
bral vamos ter as obras do seu original 
conterrâneo Gregorio de Mattos, para 
mór lustre das lettraspatrias.

■i
Mi,'̂ l
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Alguns auctoi-es, entre outros, Var- 
iihagen, Innocencio fia Silva, guiado por 
aquelle, e o sr. J. de Vasconcellos. guiado 
por ventui’a por ambos, fazem o inimi
tável satyrico bahietise nascido dez an- 
nos mais tarde e a 20 de dezembro.

1629—E’ restituído ao cxercicio do seu 
cargo 0 capitão iiiór da capitania do Pará 
Manuel de Souza d’Eça, depois de ter 
soliVido uma suspensão injusta de9 mezes 
na cidade de S. Luiz do Maranhão.

C,irta regia reconhecendo os bons 
serviços prestados pelos habitantes do 
Rio de Janeiro por occasião da segunda 
invasão dos francozes.

1̂ 14 Carta regia marcando o orde
nado de quatro contos e oitocentos mil 
réis para o governador geral do Estado 
do Brazil, que até então só ganhava um 
conto e duzentos.

O primeiro que receljeu este augrnento 
foi 0 marquez deAngejá.

1766—Tomára posse do governo da ca
pitania de S. Paulo a 23 julho de 1765 
B. Luiz Antonio de Souza Botelho Mou- 
rão, morgado de Matheus, que fôra 
nomeado a 4 de fevereiro do anuo an
terior capitão-general para essa capita
nia, desmembrada da do Rio de Janeiro 
a pedido do vice-rei conde da Cunha, e 
cuja posse foi ratificada na presente 
data, perante a camara da cidade de 
S. Paulo.

1808—Creação do Archivo Militar da 
corte, para a reunião e conservação dos 
mappas e cartas geographicas do Brazil 
e dos domínios ultramarinos.

1831— Abdicacão do 1° imperador na 
Jfessoa de seu filho o imperador actual, 
então (le pouco mais de õannosde edade.

O major Miguel de Frias c Vasconcel
los tinha-se apresentado no palacio fie 
S. Chistovão, conimissionado pelo povo 
e tropa, reunidos no campo da Accla- 
maçao, pedindo ao imperador a reinte
gração do ministério demittido. O impe
rador, depois de ter trocado algumas 
palavras com os representantes da In-

glaterra e da h rança, que estavam pre
sentes, entrega ao major Miguel de Frias 
0 decreto de sua abdicação, dizendo-lhe: 
— " Esta é a unica resposta digna de 
mim. Abdiquei a corôa e saio do im
pério; sejam felizes na sua patria.' »

Esse decreto, datado do paço da Boa- 
Vista, é concebido nos seguintes termos: 

« Usando do direito que a Constituição 
me concede, declaro que hei mui vo
luntariamente abdicado na pessoa de 
meu muito amado e presado filho o !Sr. 
D. Pedro de Alcantara. »

Nesse mesmo dia reuniram-se no paço 
do senado para tomar conhecimento da 
abdicação e nomeiar a regencia que de
via governar o império, todos os sena- 
doi-es e deputados, que se achavam na 
corte. Depois de fallareni alguns sena
dores, foi introduzido na sala das sessões 
0 brigadeiro com mandante das armas 
Fi’ancisco de Lima e Silva, que entrega 
ao presidente do senado o acto da abdi
cação e se retira em seguida. Apresenta 
então 0 senador por Pernambuco José 
Ignacio Borges uma indicação, que íbi 
approvada, acerca do modo de eleição da 
regencia provisória, a que se procede de
pois tPisso e para a qual são eleitos o mar
quez de Caravellas, 0 brigadeiro Francisco 
de’ Lima e Silva e o senador Nicolau Pe
reira de Campos Vergueiro, que prestam 
0 juramento da lei nas mãos do senador 
bispo capellão-mór, presidente acclamado 
na oceasião pelo senado, em logar do 
marquez de Caravellas. que até então o 
occupara. Foram os tres membros da 
regencia depois d’isso proclamados taes 
dentro e fora da sessão, pelo presidente 
do senado.

Tal foi 0 modo por que se passou um 
dos actos de mais movimento da nossa 
vida política depois de nos termos con
stituído nação independente.
■ 1835—Procede-se á eleição do regente 
do Império segundo o Acto Addicional 
e o primeiro cidadão em quem recae a 
escolha é o padre Diogo Antonio Feijé,
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A regencia permanente, que so consta\ â 
de û m membro, por ter íallecido João 
Rraulio Moniz e sc ter ausentado para 
S. Paulo José da Costa Carvalho, acabou 
o’ seu mandato a 12 de outubro [Vide 
essa data), em que o assume o novo re
gente. _ ,

]871_Inauguração da linha tmegra- 
phica de Camaquan a S. Lourenço, Rio 
Grande do Sul, na extensão de 4,bdü 
kilometros.

1879_Succumbe no Rio de Janeiro a 
uma cystite purulenta o dr. Antonio 
Cesar de Berredo, auctor da collecçao de 
poesias Lyra de instantes, do romance 
inédito Os mocamheiros e de mna obra 
incompleta sobre direito publico, além 
de outras producções em prosa e era 
verso, que não loram colligidas em torno. 
Era natural daprovincia do Maranhão, 
casado, abastado senhor de engenho e
muito considerado pelas suas qualidades 
e dotes intellectuaes.

Tinha 57 annosjedade.
A B R IL — 8

1005—Nasce em Valladolid F^lippe IV 
de Ilespanha (III de Portugal), que suc- 
cede a seu pae a 31 de março de 1621.

Enfraquecendo Portugal, para lhe tirar 
os meios de se revoltar contra o seu 
odioso dominio, deixou perderem-se as 
colonias portuguczas e arruinar-se o seu 
commercio; substituiu os portuguezes 
por hespanhées em todos os cargos do 
estado. Nem occorreu ao conde-duque 
de Olivares, seu primeiro  ̂ ministro e 
valido, que se enfraquecia a si proprio 
e que a longanimidade de um povo tom 
limites: 0 acto de 1 de dezembro de 1610, 
promovido pelo dr. Joao Ĵ into Ribeiio, 
poz-lhe patente esta verdade.

1611—Parte de Lisboa em uma urca o 
sargento-m(5r Diogo de Campos Moreno. 
Trazia 50 soldados e duas colubrinas 
para o forte da Lagem, do Recife, e al
gumas armas c munições para a guerra 
da conquista do Maranhão e expulsão

dos írancezes alii estabelecidos, de que 
vinha encarregado pelo governo de 
iMadrid.

A 26 de maio é que chega ao porto 
do Recife, onde já achou nomeado Jero- 
nvmo de Albuquerque para a luella missao 
pelo governador geral do estado ( i
maio 26). , -o o

163S—Larga do porto do Recí 
esquadra hollandeza de 30 vasos de 
guerra, com 3,100 homens de tropa e 
l.OÜO indios, sob o commando de Mau-
ricio de Nassau, destinada.á conquista
da Bahia (Vide a ephem. de 16).

X695—Levantam-se os moradores d̂c 
Sorocaba, tendo á sua frente o capitao- 
mór Miguel Garcia Lumbria, dirigem-se 
em tumulto ao mosteiro de S. Bento e 
intimam aos religiosos que iiao saiam 
da villa, por ficarem expostas as almas 
a se perderem por falta de sacramentos: 
retrucam os religiosos que tinham de 
obedecer á ordem do superior que os 
mandava retirarem-se da villa; o povo 
porém declara que se oppora a força 
d’armas á sua partida e os frades sub- 
mettem-se á intimação, dispersando-se 
depois d’isto a multidão satisfeita e
em paz. „ ,

Referimos este e similhantes factos
que parecerão de somenos importância 
histórica, porque elles podem auxiliar o 
historiador na apreciação do modo de 
sentir e obrar do tempo e a ajuizar da 
energia e caracter do povo, apezar da 
pressão com que o despotismo da epoca 
o governava; nem sempre eram car
neiros que se tocam sem res stencia 
para o redil, ou para a tosquia, ou para 
0 açougue.

Demais, um facto poderá parecer-nos 
sem valor e a uma certa ordem dê  lei
tores. e serem exactamente os dessa 
especie ps que procurem leitores de outra 
ordem de idéas. Desejáramos por isso
não omittir nenhum.

171X—A povoação do Carmo ou i lUa 
Real do Ribeirão do Carmo, 6 creada
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villa pelo governador da capitania de 
Minas Geraes Antonio de Albuquerque 
Coelho de Albuquerque, com aquelle 
ultimo nome.

Teve os foros de cidade 33 annos 
depois: é hoje a séde episcopal de Ma
rianna.

1822—Proclamação do imperador D. Pe
dro I aos habitantes de Minas Geraes.

E’ do teor seguinte: 
a ^lineiros ! — As concussões políticas, 

que ameaçavam esta província, fizeram 
uma impressão tal em meu coração, que 
ama verdadeiramente o Brazil, que me 
obrigaram a vir entre vós fazer-vos co
nhecer qual era a liberdade de que ereis 
senhores, e quem eram aquelles que a 
proclamavam a seu modo, para estor- 
quirem de vós riquezas e vidas, não 
lembrados que vós não sereis por muito 
tempo soffredores de semelhantes des
potismes.

Raiou em fim a liberdade. Conservai-a. 
Razões políticas me chamam á corte. 

Eu vos agradeço o bom modo com que 
me recebestes, e muito mais se fordes 
seguindo o trilho que vos mostrei. Co
nheceis os maus, fugi d’elles. Se entre 
vos alguns quizerem (o que eu não espero) 
emprehender coisas novas, que sejam 
contra o systema da união brazileira, 
reputai-os immédiat imente terríveis ini
migos, amaldiçoai-os e aceusai-os pe
rante a justiça, que será prompta a 
descarregar golpe tremendo sobre mons
tros.que horrorisam os mesmos monstros. 
Yós sois constitucionaes e amigos do 
Brazil. Eu não menos. Vós amais a li
berdade. Eu adoro-a. Fazei por conservar 
0 socego da vossa província, de que me 
aparto saudoso.

Uni-vos commigo e d’esta união vireis 
a conhecer os bens que resultam ao 
Brazil e ouvireis a Europa dizer: « O 
Brazil é que é grande e rico, e os bra- 
zileiros são os que souberam conhecer 
os seus verdadeiros direitos e inte
resses.

Quem assim vos falia, deseja a vossa 
fortuna e os que isto contradisserem, 
amam só o vil interesse pe.ssoal. sacri
ficando-lhe 0 bem geral.

Se me acreditardes, sereis felizes. 
Quando não, grandes males nos ameaçam. 
Sirva-nos de exemplo a Bahia.—Príncipe 
R egente.»

182.3—Decreto concedendo o predica
mento de cidade á villa de S. Christovão, 
na província de Sergipe.

Esta província, que fora a principio 
um simples districto da capitania da 
Bahia, desenvolveu-se depois e loi em 
julho de 1821 declarada capitania inde
pendente, sob a denominação de Sergipe 
d'El-rei. Passou á província do Império 
por oceasião da independência, tendo 
por capital a villa do S. Christovão. Esta 
cidade decahiu depois, quando em IS.õô 
teve de ceder ao Aracaju os fóros e 
primasia de capital da província.

1831—Em virtude da abdicação do 1° 
imperador no dia 7 nomeia no mesmo 
dia a assembleia geral legislativa a re
gência provisória, que devia dirigir os 
negocies públicos durante a menoridade 
do 2° imperador, e cuja composição já 
demos.

O ex-imperador, que se acolhera á nau 
inglezaãVarspite,como também dissemo-s 
dirige de bordo uma carta á assemblea 
geral legislativa, pedindo a confirmação 
do decreto pelo qual nomeára o, con
selheiro José Bonifacio tutor de seus 
filhos.

Na presente data reuniram-se de novo 
no senado os deputados e senadores, 
posto que em menor numero, e a reque
rimento do senador Carneiro da Cunha 
propõe 0 presidente que se nomeie uma 
commissão para redigir uma proclama
ção e para esse fim nomeia os senadores 
Carneiro de Campos, Araujo Lima e Luiz 
Cavalcanti, á que, a requerimento do 
primeiro, decide a camara se ajuntem os 
representantes Ferreira da Veiga, Castro 
Alvares e Carneiro da Cunha.



i i i '

p v

2H EPIIEMEPJDES NAC10NAE3

t

1'̂  ■; 
'i

.’•/ <•

\ ¥

K
ly '

~r
Essa proclamação, ussignada pelo bispo 

capellão mór como presidente do senado 
e por L. E. de Paula Cavalcanti de Al
buquerque, como secretario, tinha por 
flm tranquillisar 0 espirito publico sobre
maneira abalado pelos recentes aconteci
mentos. Foi publicada neste mesmo dia.

1830 — O general Antonio de Souza 
Nctto derrota o coronel Albano de Oli
veira Bueno na cidade de Pelotas, que 
cae em poder des revoltosos comman- 
d.idos por aquelle genei'al.

1837—Perda de Caçapava e de toda a 
força de infantaria commandada pelo 
coronel .Toão Clirysostomo da Silva, o 
qual RO rende ao coronel Bento Manuel 
Ribeiro, que tinha abraçado de novo a 
causa dos rebeldes. Este aco;Recimento 
trocou inteiramente a posição de umas 
e outras das forças que se digladiavam 
na província, tornando tão precaria a 
dos imperiaes <juanto o era até alli a dos 
rebeldes.

1817—O imperador, que se achava em 
Campos, vai á cidade de S. João d i 
Bai'ra, descendo cm galeota pelo rio 
Parahyba, que banha as duas cidades, e 
d'alli regressa para Campos no dia 10, 
fa/.omlo a maior parte da viagem de 
carro.

:v ^

No dia 12 vai a S. Fidelis ; a 13 torna 
a Campos, onde dá no dia 11 um baile. 
A IC) deixa esía cidade e toma a direecão 
da de Macahe, onde todavia só chega na 
tarde de 21, tendo pernoitado a 10 na 
hizenda do Guriry, propriedade do dis- 
tincto cidadão Joaquim Ribeiro de Castro 
hoje fallecido. De 17 a 20 permanece o 
imperador em Quissamã, visitando os 
arredores e gosando da fidalga hospita
lidade do respeitável ancião, chefe da 
faniilia Araruama.

1861—Fallecc cm Campos dos Goyta- 
cazes 0 prestante cidadão comrnenda lor 
Bento Benedictü de Almeida Baptista, 
que fòra membro da assembléa provincial 
do Rio de Janeiro e da camara municipal

e era presidente da sociedade de .AgricuL 
tura de Campos.

.\BRIL—9

1790—Reunem-se os camaristas da villa 
de S. Paulo e pedem ao capitão-mór 
Jeronymo Leitão, segunda vez consti- 
tuido loco-tenente do donatario da ca- 
pitani i, Lopo de Souza, que os auxilie 
na .defeza da villa contra o ataque que 
intentavam trazer-lhe os indios Rzpmacs 
e tupinmquins, como era sabido, c contra 
os quaes já haviam mandado construir 
um forte e tranqueiras no sitio denomi
nado Emboaçava. Em virtude d’esta re
quisição, publica 0 capitão-mór um batqlo 
no dia 13. mandando sobrestar nos ju’o- 
cessos e devassas que estavam ern anda
mento e convidando os homisiados a qug 
se apresentassem para marchar com 
elle ao encontro dos atacantes.

1607—Passa-se cscriptiira publica de 
doação do morro de Santo Antonio no 
Rio de Janeiro aos religiosos d’essa 
ordem. O pidre custodio, frei Leonardo 
dC' Jesus, achando-se no convento de 
Pernambuco, mandara, a instancias do 
governador e camara do Rio de Janeiro, 
que os jiadi’es frei Antonio dos Marfyres 
e frei Antonio das Chagas, em 22 de 
outubro de 1606, emquauto não vinha 
elle proprio, dessem começo ao convento 
que deviam fund ir nessa cidade. Che
gados os dois referidos religiosos, deu- 
se-lhes moi'ada no sitio denominado 
Santa Lu/.ia, onde permaneceram até 
chegar o | adre custodio, que foi a 20 
do fevereiro do anno seguinte, trazendo 
comsigo quatro frades, que se hospe
daram na sinta casa de Misericórdia 
até 0 dia dc Nossa Senhora dos Prazeres, 
em qu) se psssarauí para a ermida de 
Santo Antonio, em casas de Fernando 
Alfonso. Não achando o padi'e eustodio 
conveniente aquelle sitio de Santa Luzia 
para fundação do projcctado convento, 
representou ao gova-nador Marl.im de 
Sá e ao senado da Camara, que, de una-

,1
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nime consenso, llies doai'am o monte em 
qne se estabelecei am o aind i iioje reside 
0 que resta d’essa commnnidade reli
giosa, da qual foi o ultimo lampejo a 
vigorosa individualidade que se chamou 
FKEl P’ k a NCISCO DE M O N T A L V E R N E .

O mosteiro de S. Bento da mesma 
cida.ie foi fundado pelos padres frei Pedro 
Ferraz e frei João Torcalho, que para 
esse íiin tinham vindo da Bahia em ou
tubro de 1589.

1622—Alvará determinando que o go
vernador,acabadoo seu tompodegoverno. 
dâ ye>fid'3ncia, isto é, que o ouviilor tire 
devassa sobre o seu procedimento'quando 
exei’cia o cargo, para que as pessoas 
aggi‘avad/s o possam demandar. Por 

/  provis.ão posterior, de 11 de m irço de 
1718, se comprchende que este processo 
das residências era um coriectivo eílicaz 
contra a prepotência dos governadorese 
capitães-uióres, applicado tamiiem a em 
jiregados de inferior categoria. A resi
dência devia teiminar-se dentro de 
trinta diis. advertindo-se que (lur.mie a 
(ievas-a ncão estaria presente a auctori- 
dade, quo d’ella era objecto : o processo, 
quanto ao governador, só corneçiria 
qn indo este se tivesse retiivulo para a 
córie, deixando procurador que o re
presentasse e defendesse e dando fiança 
al)ona'!a qne [tor elle p igasse as con- 
demnações em que incorresse.

1655—Decreto real de D. João IV. 
renovando a declaração de serem livres 
os indigenas, do Brazil (Viile julho 30 

y  / de 1609).
'l/í Paulo, que até então eravijla,

/  é acci.unada cidade, sendo governador 
da capitania do mesmo nome Antonio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, o 
piurneiro na ordem chrcnologica depois 
que, i>or car a régia de 23 de novembro 
do 1709. sii tornára imlo|)ondente aquella 
cai)itani i .

1711 -P'allece frei José da Natividade, 
morige benedictino, doutor em theologiu, 
pela univei sidade |e Coimbra, abbade

do mosteiro da BcOlna e provincial eleito, 
nascido na cidade do Rio de Janeiro a 
19 de março de 16J9. Era tão versado 
em matérias tlieologicas e em philo- 
sophia, argumentador de tantos recursos, 
que 0 chamavam o subtil. Das obras 
que compuzera só se imprimiram très 
sermões,de que falia Innocencio da Silva, 
e deixou inédito um in-folio de consultas 
canônicas regulares e moraes.

üra dos seus sermões que chegaram 
a publicar se tem por assumpto a trasla- 
dação des ossos de D. José de Barros 
Alarcão, primeiro Inspo do Rio dc Ja
neiro, para Lisboa (Vide março 28 
de 1700).

1820—D. frei José da Santissima Trin
dade, 6° bispo de Marianna, é sagrado 
no Rio dc Janeiro (Vide íi ephemeride 
de 20 de março), segumlo refere Mil- 
liet de Saint-Adolphe no seu Dice. 
Geogrciphico e histórico.  ̂ sob a rubrica 
M a r i a n n a  .

—Chega ás. 6 horas da tarde á 
cidade de Villa Rica, capital de Minas 
Gevaes, o principe regente D. Pedro, 
depois primeiro imperador (Vide 25 de 
março do mesmo anno).

K’ recebido pela população com grandes 
demonstrações de alegria e enthusiasticas 
ovaçõe.«. Ao povo e á tropa reunida 
dirige elle a seguinte falia:

« Tlriosos Mineiros! — Os ferros do des
potismo. começados a quebrar no dia 21 
de agosto, no Porto, rcbenlaram hoje 
nesta provincia. Sois livres. Sois con- 
stitucionaes. Uni-vos commigo e mar
chareis constitucionalmente. Confio tudo 
cm vós; confiai todos em mim. Não vos 
deixeis illudir por essas calieças que só 
buscam a ruina da vossa (U'ovincia e da 
nação em geral.

Viva El-Rei Constitucional!
Viva a Religião !
\'iva a Constituição!
Vivam todos os que forem honrados! 
Vivam os mineiros em geral! » 
1325—Expede o ministi'O do Império,



!

' j ■
\ ‘ : f »

conselheiro Estevão Ribeiro de Rezende, 
aviso ao presidente da provincia de 
S. Paulo para que designe o logar em 
que se deve erguer o projectado monu
mento do Ipiranga, commemorativo da 
independencia do BraziL

O primeiro funccionario que tratou 
d’este assumpto foi o presidente d’aquella 
provincia, Lucas Antonio Monteiro de 
Barros, dirigindo a 27 de novembro 
de 1824 uma circular ás camaras e outras 
auctoridades da provincia, convidando-as 
a promoverem uma subscripção volun
tária para aquelle flm, sendo nomeado 
thesoureiro o capitão-mór Antouio da 
Silva Prado. A capital do Império asso- 
ciou-se á idea, reunindo-se a 13 de jnnho 
de 1825 a reápectiva camara, que deli
berou promover também umasubscripcão 
e 0 communicou á camara de S. Paulo. 
A 3 de setembro foi esta ao sitio do Ipi
ranga e escolheu o local que lhe pareceu 
apropriado, do que se lavrou acta. O 
presidente designou .depois d’isto o dia 
12 de outubro, anniversario natalicio do 
primeiro imperador, para a solemnidade 
do lançamento da pedi’a fundamental do 
monumento, o que se levou a elTeito no 
dia designado. Assim, a obra que teve 
principio de execução, chegando-se mes
mo a preparar uma habitação provi- 
soi'ia para os trabalhadores e deposito 
de materiaes, não se realisou até hoje 
(1881).

Chegou a assembléa geral (de 1836 a 
1841) a votar a quantia de 4:0003 ^
de S. Paulo (em 1838 e 1839) diversas 
quotas para aquelle üm. Em 1855, sendo 
presidente da provincia o sr. conselheiro 
José Antonio Saraiva, nomeou elle uma 
commissão de nove membros, da qual.^ra 
presidente o coronel Raphael TobiasMe 
Aguiar, encarregada de levar covante a 
intentada subscripção para o monumento, 
commissão que todavia nunca se reuniu.

Houve ainda outras tentativas cgual- 
mente infructiferas : consignaremos a 
offerta da quantia de 10:0003 que

depositaram no Banco Rural e Ilypo- 
thecario o marquez do Bomflm e o sr. 
barão de Mesquita (1869), o que deu 
causa á nomear a camara de S. Paulo uma 
commissão, presidida pelo sr. visconde 
de Bom Retiro, para cuidar na capi
tal do Império de realizar o monumento, 
eque, a 7 de julho de 1869, se installou 
e declarou aceitar o encargo.

O presidente d’essacommissão, quando, 
em 1872, se achou em S. .Paulo, foi ao 
Ipiranga com o dr. Carlos Rath, e 
retiraram a pedra fundamental; esta, 
porém, foi a 10 de maio de 1875 mandada 
restituir ao seu logar. Ainda em S. Paulo 
foi organisada neste ultimo anno nova 
commissão, para proceder de accòrdo 
com a da corte : essa installou-se a 15 
de agosto, presidida pelo dr. Ernesto 
Marianno da Silva Ramos, tendo por 
membros o que a provincia possue de 
mais distincto nas lettras e na magis
tratura. A 15 de setembro expediu essa 
commissão uma circular, em que mos
trava a necessidade de se levar a cabo a 
empreza e nomeava diversas sub-com- 
missões.

Ultimamente (1881), eífectuou-se em 
S. Paulo uma grande loteria, a maioi’ que 
se tem feito entre nés. para se obterem 

,os meios pecuniários para aquelle flm; 
mas parece-nos que, apezar d’isso, aquella 
idéa se não realizará ainda e que o liquido 
da loteria se applicará a flm diverso,

1827—A divisão naval brazileira do Rio 
da Prata trava uma acção com a divisão 
argentina, sobre a qual alcança uma victo
ria, que decide o governo de Buenos- 
Ayres a entrar em estipulações do paz 
com 0 Brazil (Vide a ephemeride de 21 
de maio).

1831—Acclamação do actual imperador. 
Por esse motivo perdoa a Regencia a 
todos os cidadãos brazileiros que, por 
crimes politicos, se achem condemnados 
ou pronunciados, e o crime de deserção 
aos militares.

1858—Tratado de amizade e commercio
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celebrado em Londres com a Sublime 
Porta, sendo plenipotenciário por parte 
do Brazil o sr. dr. Francisco Ignacio de 
Carvalho Moreira, posteriormente barão 
do Penedo, e actual ministro_ do Brazil 
na corte de Inglaterra.

1880—Fallece no Rio de Janeiro, depois 
de prolongados soflfrimentos, D. Maria 
Angelica Ribeiro, conceituada escriptora 
dramatica,que deu provas do seu talento 
para este genero de littcratura corn 
Os cancros soctaes, Gabriella e A < 'piniào 
publica, dramas representados com suc- 
cesso nos theatros da corte.

ABRIL- •10

1535—A carta de doação de D. João III 
da capitania de Pernambuco a Duarte 
Coelho, que servira na índia com honra, 
intelligencia e valor, jáeomo diplomata, 
já como general, foi passada em Evora 
a 10 de março de 1-531, com uma apos
tilla acerca do capitulo 10, passada na 
mesma cidade a 25 de setembro do dito 
anno.

O forai foi passado, também em Evora, 
a 21 d’este ultimo mez e mesmo anno.

José Bernardo Fernandes Gama pu
blica ambos estes documentos por extenso 
no tomo I das suas Memórias históricas 
da provincia de Pernambuco, 
em 1793, por certidão, dos proprios ori- 
ginaes, existentes na Torre do Tombo 
em Lisboa, a requerimento do fallecido 
coronel Antonio Marques da Costa Soares.

De um forai da camara de Olinda 
consta que Duarte Coelho tomára posse 
da dita sua capitania a 9 de março de 
1535. Esse forai foi escripto em Olinda a 
12 de março de 1537, para ser submettido 
á régia approvação.

O sr. José de Vasconcellos nas suas 
Datas Celebres refere a proposito do 
registro d’cssa carta de doação, o grande 
risco que então corrôra a nascente cidade 
de Olinda, invadida pelos ferozes Cahetés, 
a não ser o donatario general tão habil, 
experimentado e valoroso como era e a

não ter sob as ordens os oíliciaes ades
trados que tinha.

Fluviano (Sr. Joaquim Norberto de 
Souza e Silva), nas Ephemerides que 
publicou no XIV vol. da Revista Po
pular  (1862), a dá passada a 10 de abril 
de 1535.

Duarte Coelho foi um dos donatários 
mais felizes do Brazil, pois teve a fortuna 
de presenciar a prosperidade da sua 
capitania (Pernambuco),colhendo o fructo 
dos seus trabalhos e fadigas.

Duarte Coelho falleceu em Olinda a 7 
de agosto del551,deixando ásua mulher, 
D. Brites de Albuquerque, o governo 
da capitania, por estar ausente em Por
tugal, onde estudava, seu filho e herdeiro 
Duarte de Albuquerque Coelho.

A quasi unanimidade dos nossos es- 
criptores acciescenta ao nome de Duarte 
Coelho 0 appellido Pereira. Leia-se o 
que diz a esse respeito Fernandes Gama 
nas suas alludidas Memórias históricas 
(Vide nas addeadas de março a data 
de 10).

1585 — Representam as camaras de 
Santos e S. Vicente ao capitão-mór Je- 
ronymo Leitão, loco tenente do donatario, 
sobre a necessidade de se fazer guerra 
aos carijósc. tupininquins, «por quanto 
a terra estava muito pobre, não tinha 
escravaria e as camaras de sangue e as 
mortes feitas pelos indios tinham cau
sado muito prejuízo.»

Movido por esta representação e pela 
que lhe faz, a 1 de setembro do mesmo 
anno, a camara de S. Paulo, aquelle 
capitão-mór vai d’esta vez á testa do 
povo á guerra aos indios.

%

Funda-se neste anno o collegio da 
companhia de Jesus na villa de Santos, 
sendo visitador o padre Christovão de 
Gouvôa.

1603—Domingos Luiz, por antonomasia
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0 Carvoeiro, sogro do Amador Bueno 
da Ribeira, fonda a capella de Nossa 
Senhora da Luz, no bairro do Guarepe, 
suburbio da villa de S. Paulo.

1632—Vendo o Conselho Politico hol- 
landez que nenhum proveito tirava a 
companhia da poderosa armada que se 
conservava no porto do Recife, deliberara 
mandar dezenove das suas embarcações 
ás índias Occidentaes, e fazem-se ellas 
de vela para o seu destino. Quatro dias 
depois manda Mathias de Albuquerque 
aviso d’essa expedição inimiga a todos 
os portos das índias em que se pudesse 
aferrar, levando o encarregado d’essa 
missão cartas para o governador de Car- 
thagena, onde cliegou a tempo.

D’este modo nada conseguiram os 
hollandezes.

1812—Installação da primeira .Junta 
governativa da provincia de Goyaz, eleita 
conforme as ordens das còites consti- 
tuintfs da nação portugueza I'eunidas 
em Lisboa.

1830—Eallçce no Rio de Janeiro o bispo 
íle Auemuria, D. frei Antonio da Ai'ra- 
bida, nascido em Lisboa a 0 de se
tembro de 1771.

Acompanhando em 1808 a familia real 
ao Brazil, foi aqui o director dos prin
cipes D. Pedro c D. Miguel, filhos de 
I). .loão VI, e aqui permanecendo depois 
da independência, foi, por iníluencia de 
D. Pedro í, nomeado em 1821 bisjio 
titular do A nem uria.

Nomeado em 3 de fevereiro de 1838 
reitor do collegio fie Pedro II, recente- 
merite creado (\’ ide dezembro 2 de 1837). 
por pouco tempo exerceu esse cargo, em 
razão da sua avançada edade e grandes 
achaipaes, obtendo exoneração d’elle cm 
junho do iinno seguinte-.

Depois d’isto, no meio de provações 
diversas, combatido por conti-ariodades 
multiplicadas, ainda viveu quasi onze 
annos.

O l.ispo de Anemuria foi o primeii'o 
bibliothecario que teve a Bibliotheca

Publica do Rio de Janeiro depois da 
independencia, nomeado a 23 de outubro 
de 1822, cargo em que se manteve até 16 
de agosto de 1831. Promoveu como bi
bliothecario a publicação da monumental 
Flora de frei Velloso, que naquelle esta
belecimento achára em manuscripto, e 
cuja impressão {a do texto) foi feita 
sob sua immediata ílscalisação.

Ao Museu Nacional presenteou elle 
com uma preciosa collecQ|[o de medalhas 
egypcias, gregas e romanas, que possuia, 
em numero de mil.

Na epocha effervescente da abdicação, 
frei Antonio da Arrábida, amigo pessoal 
do ex-iinperador, escapou de succumbir 
ao punhal do sicario, que o foi procurar, 
na tarde de 1.3 de julho de 1831, na sua 
cella, no convento de Santo Antonio, sua 
constante residência desde ((uc aportara 
ao Brazil: o bispo viu-íe obrigado a 
refugiar-se na casa de um res[)eitavel 
ancião, onde permaneceu 1res annos.

Falleceu na casa n. 8 (numeração 
antiga) do Caminho velho de Botafogo 
(rua do Senador \'ei‘guciro). onde o 
acolhera o filho do amigo em cuja casa 
se homisiára em 1831. D’ahi foi o seu 
cadaver conduzido para o convento de 
Santo Antonio.

Veja-se a sua biogra])hia publicada 
no Fcho Amc-.icano por ,fosé Dias da 
Cruz Lima, reproduzida da Galleria dos 
brazileiros illustres (tomo I), escripta 
pelo mesmo Cruz Lima, e a que vem no 
supidemcnto ao An/m lUog-'ophico úo sr. 
flr. Macedo.

1866 — Morre de uma granada inimiga 
que arrebenta ha lancha em que ditava 
a parte do combate d’esse dia, o deno- 
dado coronel João Carlos de V/illagran 
Cabrita, commandante da guarnição que 
occiqiava desde o dia 3 a ilha fronteira 
ao ioi'te paraguayo de Ttapirú. Morrem 
eguaíinente pela mesma causa o major 
Sampaio e o aliores Wolf, secret-.rio do 
commandante,e lica feiddo gravemente o 
1° tenente Francisco Carneiro da Cunha.

%  ; 
4  '-o* »
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1 Deixemos, pore'm, fallar uma testemii«- 
i nha ocular e presencial do tacto, o Rvm.
. sr. conego dr. Costa líonorato, vigário da 
í) freguezia de Nossa Senhora da Gloria,
I que era então o unico capellão do exer- 
j cito que se achava naquella ilha e o pri- 
) meiro que pozpe' no território paraguayo.
1 a Na tarde de 5 de abril de I860 foi, por
■ ordem do géneral Osorio, occupada a ilha 
j em frente ao forte Itapirú; passou-se 
I toda a noite fortificando-a. atd as 9 horas 
( do di i 6 : nessa hora, qu .uulo já se dissi- 
I para a neblina da manhã, hasteou-se a 
: bandeira bra/.ileira. Rompeu então o fogo 
' do forte inimigo sobre a ilha, que les- 
I pondia. defendida pela nossa esquadra.
■ Assim se passaram os dias até 9 de 
; abril.

« Na madrugada de 10 assaltam os pa- 
raguayos a ilha; repelle brilhantemente 
a nossa gente o atatiiie. De[)o's d » vic
toria (10 horas da manhã) foi que o 

' coronel Cabrita cahiu viclima de uma 
bomba ou granada inimiga, que rebentou 
dentro da lancha em que elle e seus oíli- 
ciaes organisavarn a parte da brilhante 
victoria alcan.ada. Dnhi provéiu o nome 
de Redempção ou do Coro nr í Cabrita 
dado a essa ilha, que até então não tinha 
nome.

« Depois d’isto ordenou o general Osorio 
que se preparasse o exercito para o de
sembarque, mas ignoravamos todos o 
dia e o logar. Durante a noite de lã, os 
nossos batalhões embarcaram nos vasos 
da esquadra e pela manhã de 16 desce
ram 0 Paraná em demanda das Tres 
Baecas do rio Paraguay, onde desem
barcamos nesse dia. Tivemos, porém, de 
lutar ainda nos dias 17 c 18, primeiro 
que chegássemos ao forte de Itapirú. em 
cujas ruiiuis acampamos na tarde de 18. »

Eis como se passaram os factos, se
gundo um testemunho maior de toda a 
excep(;ão, e sirva o que .acima fica ex
posto de reclificação ao que possa ter 
escap.ado de menos exacto na nossa ephd- 
meride do dia 5.

ARUIL — 11

1635 —0 general hollandez Segismundo, 
que sitiava a fort tlez a de Nazareth do 
Cabo (Pernambuco), manda por uma 
forte columna de suas tropas desalojar 
Mathias de Albuquerque de villa For^ 
mosa. Avisado pelo rebate, corre este 
general com a pouca gente que tinha a 
fazer frente ao inimigo; depois porém 
de muito i)elej.ir vê-se obrigado a re- 
tirar-se para Serintiaen. Os hollandezes 
vão-lhe no encalço, e aproximam-se 
tanto dos nossos, que estes se animam 
de novo a combater, e fazem-n’o com tal 
vigor que os inimigos por sua vez lhes 
voltam as costas em completa debandada, 
abandonando atii os postos que já nos 
haviam tomado.

Nesta brilhante façanha succumbe 
Estevão Velho, filho de D. Maria de 
Souza, uma d is mais nobres senhoras 
(Paqu^lle tempo, casada com Gonçalo
Velho.

uerra / (,’ous 
ao saber da i

líCrdido nesta
filhos e um genro

tinha cila 
outros

morte do terceiro, chamai’a 
os dons que ainda lhe I'estavam, um 
de 11 e outro de 12 annos apenas de 
edade, e diSsei a-lhes:

« Neste momento, meus filhos, chegou 
a vosso pae e a mim a noticia de haver o 
inimigo morto a Plstevão, que já é o 
terceiro íiiho que nesta guerra perco, 
além de um genro; mas, bem longe de 
vos desviar dos mesmos peiãgos, quero 
collocar-vos n i carreira d’clles. Portanto 
já e já tomae a espada, e ide dar a vida 
com a mesma honra que vossos irmãos 
[)or Deus. | elo rei e pela patria. »

Gil, que era o mais velho, foi inim"- 
diatamente sentar praça na companhia 
do Manuel de Souza, e o mais novo não 
tardou a fazer o mesmo, procedendo 
ambos com tanto valor que l)cm provava 
serem filhos d’a(iuclla mãe, í|iio moslrai-a, 
vencemio-se a si mesma, quanto era pa
triótica e digna dos tempos do heroismo
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romano e dos nossos valentes antepns- 
sados.

1G61—Toma posse do governo interino 
~ ^ /  da capitania do Rio de Janeiro o mesti^ 

de campo do terço do presidio João Cor
rêa de Sá. A camara municipal havia as
sumido 0 governo da capitania desde 8 
de fevereiro, tendo deposto o governador 
Agostinho Barbalho Bezerra, acclamado 
pelo poAm e mandado conservar por 
Salvador Corrêa de Sá e Benevides como 
delegado sea.

João Corrêa foi o 30° administrador 
d’essa capitania, e o seu governo, que 
aturou um anno e nove dias, terminou a 
29 de abril de 1662.

’ 1713— Tratado particular de Utrecht 
entre Portugal e a França, assegurando 
os limites septentrionaes do Brazil. Pelo 
artigo 8° d’este tratado desiste a França 
das suas pretenções sobre as terras de
nominadas do C a b o  d o  N o r t e , situadas 
entre o rio Amazonas e o do Oyapock. A 
Inglaterra fica por fiadora da sua inteira 
execução.

1718 — Os ciganos do reino são degra
dados para a Bahia, recebendo o gover
nador ordem de pôr todo o cuidado em 
que elles não ensinem a seus filhos a 
sua lingua e giria, afim de se conseguir 
a sua extincção.

1747 — Carta regia de D. João V 
creando a villa de Santa Cruz do Ara- 
catj' no logar chamado Porto dos Barcos, 
á margem direita do rio Jaguaribe, ca
pitania do Ceará, para cuja edificação foi 
depois indicado um plano pela carta 
regia de 3 de junho d’este mesmo anno.

A nova villa íbi inaugurada a 10 de 
fevereiro do anno seguinte pelo ouvidor 
Manuel José de Faria.

1757—Toma posse da administração da 
sua diocese D. frei Antonio de S. José, 
6° bispo do Maranhão.

Da Ordem dos Eremitas calçados, na
tural de Vianna do Minho, arcebispado 
de Braga, doutor em theologia pela uni
versidade de Coimbra, mestre jubilado e

provincial que fôra da sua ordem, no
meado e confirm:ido bispo em 1756, to- 
mára o dr. arcypreste João Rodrigues 
Covetta, como seu pi’ocurador, posse do 
bispado, em que aportara D. frei Antonio a 
8 de setembro do mesmo anno.No 10° anno 
do seu episcopado foi chamado ácórte, para 
onde partiu a 14 de fevereiro de 1767 
{Vide essa data) e desterrado para Lei
ria, no convento da sua ordem.

Foi o i l *  arcebispo da Bahia, cargo 
que todavia não poud(í vir exercer.

1807—Nasce D. Manuel Joaquim da 
Silveira, 14° bispo do Maranhão e 18° 
arcebispo da Bahia (Vide a e p i i e m e u i d e  

de 23 de junho de 1874).
1814—Toma posse do governo da capi

tania de Minas Geracs D. Manuel de Por
tugal e Castro, que íoi o decimosexto 
na serie dos governadores d’essa capita
nia e também o ultimo.

Vieram depois as juntas governativas 
provisórias, segundo o decreto das cortes 
de Lisboa, e depois o governo imperial.

1822—Officio da Junta Provisoria do 
Governo da Bahia, dirigido ao minis
tro José Bonifacio de Andrada e Silva, 
declarando-se impossibilitada de cum
prir as ordens que lhe haviam sido trans- 
mittidas por ordem do Principe Regente 
D. Pedro, com referencia ao governo de 
Portugal.

E’ do teor seguinte :
« Illm. e Exm. Sr.—A Junta Provi

sória do Governo da Provinda da Bahia, 
por seu officio enviado no bergantim 
Treze de Maio, teve já occasião de accu
sai* a V. Ex. a recepção dos oílicios de 
n. 3 a n. 7, e agora accusa ados de ns. 1 
e 2, ficando certa de seu conteúdo.

« Ao officio de V. Ex. n. 4 respondeu 
a mesma junta pelo de que remette 
agora 2° via, tambem enviado no pre
dict© bergantim ; e, passando a respon
der sobre os demais, participa a V.Ex., 
para subir á augusta presença de S. A. 
Real, que, não podendo esta junta, como 
todos os bon s cidadãos do provincia, dei-

i
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xar de congratular-se de ciueb. A. Real, 
cedendo aos votos das províncias do Rio 
de Janeiro, S. Paulo eMinasGeraes, liaja 
tornado a generosa resolução de apoiar 
elevar ao conhecimento de S. M. el-rei 
0 Sr. D. João VI e do soberano congres
so as reclamações dos mesmos povos 
sobre algumas modificações que se estão 
organisando no mesmo soberano con
gresso da nação, afím de se manter a 
unidade d’este paiz e a sua categoria de 
reino, já outorgada pela carta de lei de 
16 de dezembro de 1815, conservadas as 
bases dos portuguezes de ambos os he- 
mispherios nellas estatuídas, todavia, 
á vista da immediata obediência em que 

: esta pi’ovincia se acha das soberanas 
cortes e de el-rei, em virtude da delibe
ração de 18 de julho de 1821, transmit- 
tida por portaria da secretaria de estado 
dos negocios da marinha e ultramarinos 

I de 21 do dito mez e anno, e das circum- 
stancias da mesma província, a junta 
está impossibilitada de dar cumprimento 
ao que se ordena nos referidos officios.

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do 
governo da Bahia, 11 de abril de 1822. 
—Illm. e Exm. Sr.' José Bonifacio de An- 
di’ada e Silva, j)

(Seguem se as assignaturas.)
1821—Fallecc na cidade do Recife o 

auctor do d i c c i o n a r i o  d a  l í n g u a  p o r -  

TUGÚEZA capitão-mór Antonio de Moraes 
e Silva, nascido no Rio de Janeiro entre 
os annos de 1756 e 1758. A 1‘ edição do 
seu D ic c iO N A R io  é de 1789. Foi casado 
com D. Narciza Pereira da Silva, senhora 
portugueza.

Era bacharel em leis pela universidade 
de Coimbra. Seguindo a carreira da 
magistratura fora despachado p>ara o 
Brazil, onde serviu por algum tempo o 
cargo de desembargador da Relação da 
Bahia, de onde depois se retirou para 
Pernambuco,

Alli adquiriu fortuna, tornou-se senhor 
de engenho, teve a patente de capitão 
mór do Recife e coronel dc milícias de

Moribeca'. Por oceasião da revolução 
que convulsionou aquella província em 
1817, recusou-se tomar parte nos acon
tecimentos, conservando-se estranho a 
elles, apezar de nomeado membro do 
governo provisorio que dirigia o movi
mento.

Da sua obra capital, o Diccionario da 
lingua portugueza, impresso pela pri
meira vez, como se diz, em 1789, em 
Lisboa, d" gr. em 2 tomos, corre im
pressa a 7"' edição, feita naquella ci
dade em 1877.

Da traducção que publicara o lexico- 
grapho brazileiro das afamadas Recrea
ções do homem sensível, de Arnaud, foi 
feita a D edição, em Lisboa, em 1788 a 
1792, em 5 tomos, e ha 2‘ feita na mesma 
cidade em 1821.

1836—Cahe Porto-Alegre em poder dos 
revoltosos (Guerra civil do Rio-Grande 
do Sul).

1838—E’ assassinado Manuel Ribeiro da 
Silva Lisboa, presidente do Rio-Grande 
do Norte.

— Francisco de Paula Cavalcanti 
de Albuquerque, depois visconde de 
Suassuna, toma assento no senado como 
representante da província de Pernam
buco. Fòra escolhido pelo regente Araujo 
Lima a 29 de outubro do anno anterior.

Falleceu no Recife a 23 de janeiro de 
1880 (Vide essa data). Era o decano dos 
representantes da nação na camara vita
lícia.

lg4.7_Abre-se a B i b l i o t h e c a  F l u m i 

n e n s e , situada na rua do General Cama
ra. Foi seu instituidor Bernardo Joaquim 
de Oliveira e pertence hoje a uma asso
ciação anonyraa. Contém seguramenje 
quarenta mil volumes, cuja conservação 
se deve principalmente aos incessantes 
cuidados e intelligente direcção de seu 
modesto e zeloso bibliothecario o sr. 
Francisco Antonio Martins, a quem fol
gamos de render aqui a devida justiça.

Edifica-se presentemente (1881) na rua 
do Ouvidor uma casa apropriada para a
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sua collocação permanente e quo, pelo 
es(ado adiantado das oi)ras, não levará 
muito tempo a ficar conciuida.

— A lei provincial n. 301, de 11 de 
março de 1811, crcára o Lycen de 
Campos, applicando-lhe as disposições 
da lei n. 143, que regulara o de Angra 
dos Reis.

Installa-se na presente data o de Cam
pos no consistorio da egreja do Terço, 
onde todavia não funccionou jwr muito 
tempo.

Em 1880 votou a assembléa provincial, 
por iniciativa dos srs. drs. Cândido de 
Lax̂ erda c Francisco Portella, a creaç.ão 
de um novo estabelecimento da mesma 
natureza c nome, idéa que ainda não teve 
começo de execução.

1861—Fallece na ci<lade do Rio de .Ta- 
neiro o consellieiro Joaquim Francisco 
Vian na,senador pela provinciadoPiauhy, 
escolliido por carta imperial de 10 de 
abril de 1853 e que a 7 de maio do mesmo 
anno tomára assento na respectiva ca- 
mara.

Occupára a pasta dos negocios da fa
zenda no gabinete 20 de janeiro de 1843, 
organisado pelo conselheiro llonorio 
llermeto Carneiro Leão, e que esteve á 
frente da alta administração publica até 
2 de fevereiro do anno seguinte.

O conselheiro Joaquim Vianna nas- 
cêra na cidade de Campos dos Goyta- 
cazes a lõ de janeiro de 1803.
• Jazem os seus ossos no cemitério de 

S. João Baptista da Lagoa, em um tu- 
mulo de mármore branco que tem o 
n. 39. Ha na bella coliecçio de estampas 
da Bibliotheca Nacional um retrato seu.

A B K IL  — 12

1585—Chega ao Recife o navio que 
trazia os padres franciscanos que vinham 
fundar em Pernambuco e em outras ca
pitanias conventos da sua ordem: con
duzia-os 0 venerável frei Melchior de 
Santa Catharina. Trataram logo de es
tabelecer ern Olinda o seu, sob a invo

cação de Nossa Senhora das Neves. 
D’ esse e dos jiiais que se fundaram 
formou-se unui custodia, sujeita á pi-o- 
vincia franciscana de Portugal. A pro
víncia da Immaculada Conceição do Rio 
de Janeiro consta de 13 conventos. O 
convento de Santo Antonio da curte foi 
fundado em 1607 (Vide a ephemeride de 
abril 9 d’esse anno). A ordem de S. Bento 
só foi estabelecida cm Olinda dez annos 
depois da de S. Francisco, isto é, em 1595, 
segundo 0 que se deprehende do que 
diz a esse respeito o dr. Soares Mariz. 
Cumpre ler o que acerca da ordem 
benedictina escreveu o sr. dr. Ramiz 
Oalvão na Revista do instituto Histórico 
(Tomo XXXV, 2‘ ])arte, 1872).

Fi’ei iMelchior, de quem aqui se trata, 
foi um verdadeiro sacerdote da i-eligião 
de Christo, a que desde os 15 annos de 
edade consagrou toda a sua vida, pre
gando a moral não só com a palavra, 
porém mais ainda com o exemplo. Mo
desto e humilde, nunca o deslumbraram 
as funeções que exercera. Retirando-se 
para Portugal, depois de haver fundado 
no Brazil cinco casas conventuaes e 
convertido 18 aldeias de indios durante 
nove annos que exerceu a prelazia da 
sua ordem, falleceu já quasi decrepito, 
mas com a intelligencia lúcida e clara, 
no dia 18 de outubro do 1610. Jaz em 
Santo Antonió, em Lisboa (Vide a ephe
meride de 13 de março de 1584).

1636—Duarte de Albuquerque, dona
tário da capitania de Pernambuco, eleva 
á categoria de villas as povoações de 
Porto Calvo, Lagunas do Sul e Rio 
de S. Francisco, dando-lhes termo e 
jurisdicção conforme os poderes e pri
vilégios de que gosava. A’ primeira 
denominou villa do Bom Successo, á se
gunda villa da Magdalena e á terceira 
conservou o nome que tinha.

A da Magdalena é a hoje cidade das 
Alagoas, elevada á essa categoria por 
carta de lei de 8 de março de 1823.

fí.ííÉ
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Milliet (le Saint-Adolphe fal-a creada 
1/ villa cm 1621.

l(54.7__Carta patente do padre-mestre 
i Fr. João de Neapoli. ministro geral de 
)i toda a ordem franciscana,passada no con- 
■V vento de Ara-Coeli em Roma, separando 
Á a custodia do Brazil da provinda de 
1 Portugal, a que desde o seu estabeleci- 
n mento se achava sujeita.

1657 _  Thomé Corrêa de Alvarenga 
•J toma posse do governo interino da ca- 
q pitania do Rio de Janeiro. Foi o 2ó° go- 
7 vernador d’ella e administrou-a até 17 
h de outubro de 1(359 (Vide'fssa data), em 
p que Salvador Corrêa de Sá e Benevides 
yi. entrou como governador geral a admi- 
Bt,- nistral-a de novo.

16S5—Manda o governador do Pará 
) (Marçal Nunes da Costa?) cumprir a
t provisão de 2 de setembro do anno an-
í terior, determinando que se plantem nas
1 abas das povoações da capitania arvores
) de canella c mudas de cravo, das que se
j descobriram no Rio Tocantins.

1712—Carta de Felix José Machado de 
; Mendonça Eça Castro e Vasconcellos,
; governador e capitão-gener&l de Per

nambuco, ao cabido da sé de Olinda:
« Como por todos os caminhos desejo 

evitar quaesquer alterações, que o I)e- 
1 monio intente fulminar nos ânimos, e
I corações destes traidores, que andam
; ausentes, e tenho declarado por crimi

nosos de lesa Magestade, por um bando,
' que consta a VV. SS., devo buscar todos
' os meios d i justiça, e da caridade con-
' ducentes a este íim ; e como um dos

mais proporcionados seja valer-me da 
fidelidade, zelo, virtude, que se acha 

: nesse lllm. Cabido, peço a VV. SS. da
minha parte, e em nome de El-Rei Nosso 
Senhor lhe ordeno, que em Cabido pleno 
façam presente a todos esses Capitulares, 
não consintam que em suas presenças 
qualquer pessoa, que seja, ecclesiastica, 
ou secular, falle ou contradiga as dis
posições pendentes, que por mim, ou 
pelos Ministros Régios se ordenara a

execução do sobredito fim; antes, com o 
zelo que se deve achar em tão grandes 
dignidades, e tão fieis vassallos de Sua 
Magestade, evitem e dissuadam qualquer 
pei'turbação, que por algum caminho se 
possa lidminar, trabalhando quanto llies 
fór possível, para que introduzam nos 
corações de todos a fidelidade e vene
ração, que se deve ao muito alto, e 
muito jioderoso Sr. I). João V, nosso 
Rei e Senlior natural, a conservação 
deste seu estado, á paz, e união entre 
todos .estes seus vassallos: e de todo 
esse lllm. Cabido espero qqe assim o 
façam, e peçam a Deus em suas orações, 
e sacrificios: e de tudo ó que obrarem 
nesta materia darei conta, e parte mui 
especial a Sua Magestade, que Deus 
guarde, para lido agi-adeceiç conforme o 
procedimento que tiver em um jiart^ 
cular, tanto do seu real serviço, e de 
tanto agrado de ambas as Magestades.

a Deus guarde a VV. SS. muitos 
annos. Recife, 12 de Abril de 1712.— 
Felix José Machado.T>

1831—Carta do ex-imperador, dirigida 
de bordo da nau ingleza a que se pas- 
sára a seu filho, então menino de 6 annos 
de edade. Foi escripta toda de seu punho 
e logo publicada por Emile Seignot 
Plancher (rua do Ouvidor n. 95) ; acom
panha 0 opusculo Historia da revo
lução DO Brazil x>or um membro da 
camara dos deputados. Rio de Ja
neiro, 1831.

E’ do teor seguinte:
« Meu querido filho e meu Imperador: 

Muito lhe agradeço a carta que me es
creveu, eu mal a pude ler porque as 
lagrimas erão tantas que me impedião 
0 ver; agora que me acho, apezar de 
tudo, hum pouco mais descançado, faço 
esta para lhe agradecer a sua, e para 
certificar-lhe que, em quanto vida tiver, 
as saudades jamais se extinguirão em 
meu dilacerado coração.

« Deixar filhos, patria e amigos, não 
pode haver maior sacritteio; mas levar a
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honra illibada, não pode haver maior 
gloria. Lembre-se sempre de seu pae, 
ame a sua e minha patria, siga os conse
lhos que lhe derem aquelles que cuidarem 
na sua educação, e conte que o mundo 
0 ha de admirar, e que eu me hei de en
cher de ulanía por ter hum fllho digno da 
patria. Eu me retiro para a Europa: assim 
é necessário para que o Brazil socegue, o 
que Deus permitta, e possa para o futuro 
chegar áquelle gráu de prosperidade de 
que he capaz. Adeus, meu amado fllho, 
receba a benção de seu pae que se retira 
saudoso e sem mais esperanças de o vêr. 
—D. Pedro de Alcantara.—Bordo da 
náu Warspite, 12 de abril de 1831.

Ao datal-a havia o imperador escripto 
1826, que depois emendou para 1831.

1832—E’ assa.ssinado o coronel Joaquim 
Fyiippe dos Reis, commandante militar 
(Ia barra do Rio Negro, em virtude da 
revolta do destacamento que guarnecia 
aquelle ponto.

Esse movimento era consequência da 
convulsão que communicára a todas as 
villas elogares do interior da provincia, 
onde chegava a sua influencia, o famoso 
conego Baptista (João Baptista Gonçal
ves Campos, arcyprestc), homem axtdaz 
e muito ensaiado nos manejos das fac
ções d’aquella prooincia.

1856—Começam os trabalhos da estrada 
União e Industria, que vai de Petropolis 
á Parahyba do Sul.

1873 — Inaugura-se a linha telegra- 
phica de Maceió ao Pilar, provincia das 
Alagoas, com a extensão de 30,715 ki
lometros.

— Idem no mesmo dia a do Recife a 
Barreiros, provincia de Pernambuco, com 
103,318 kilometros de extensão.

1879 — Inauguração da linha telegra- 
pjhica de Joinville a Itajahy, na provin
cia de Santa Catharina, na extensão de 
120,000 kilometros.

AKRIL — 13

1712—Principia a gozar do foro de ci-

dade a villa deS. Paulo, sendo gover
nador da capitania Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho (Vide 11 de 
jullio de 1711),

1732 — Mr. Dunezac, capitão de infan
taria em Cayenna, entra ostensivamente 
hó rio Amazonas com duas canoas ar
tilhadas ; desembai’ca nas margens do 
rio Gurijuba, ao sul das tres boccas do 
verdadeiro Araguary, apodera-se de ura 
cacaual pertencente a Pedro Ferreira Oso
rio e diz a este proprietário brazileiro que 
a margera guyaneza do Araazonas, assira 
como as ilhas de Caviana e Mexiana, 
piertenciam á França.

a As queixas do governador do Pará 
detiveram essas audaciosas vias de factov, 
diz 0 douto auctor de L ’Oyapoc et 
VAmazone, 1° vol., §§ 663 e 664, ao 
enumerai-'as tentativas feitas pela França 
para alargar á nossa custa os seus do
mínios nesta parte da America.

1770—Succumbe a um ataque de apo
plexia 0 governador e capitão-general 
de Goyaz João Manuel de Mello. A ca- 
mara, cora a assistência dos homens bons 
do povo, nomeia para lhe succeder no 
cargo ao ouvidor da comarca Antonio 
José Cabral de Almeida, ao sargento-mór 
Antonio Thomaz da Costa e ao capitão 
Damião José de Sá Pereira, por falta de 
via de successão.

1804—D. frei Jjosé Maria de Ai’aujo é 
eleito bispo de Olinda pelo rei D. João VI 
(Vide as ephemerides de 21 de dezembro 
de 1807 e de 21 de setembro de 1808).

Está sepultado na sé de Olinda.
1821 — O brigadeiro D. João Carlos 

Gregorio Domingos Vicente Francisco 
Saldanha de Oliveira e Souza Daun, que 
foi depois marechal e duque de Saldanha 
em Portugal, é nomeado, por carta regia 
d’esta data, capitão general da capitania 
do Rio Grande do Sul, onde foi o 14°, 
comprehendidos os primitivos comman- 
dantes militares e os simplesmente go
vernadores. O brigadeiro Saldanha as
sumiu 0 exercido do seu cargo em

í'
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Porto Alegre a 21 cle agosto do mesmo 
anno. Varnhagen o faz de posse do 
governo a 26 de março, mas o sr. A. A. 
Pereira Coruja, juiz competentíssimo nas 
cousas relativas á sua província, recti- 
íicando a Memória do tenente-coronel 
José dos Santos Viegas sobre o governo 

. /  do Rio Grande do Sul, publicada no^ 
 ̂ tomo XXIII (1860) da revista do Instituto 

Historico, consigna a data que aqui 
damos.

Saldanha, estabelecido o governo pro- 
visoi’io em fevereiro de 1822, foi impos- 
sado da sua presidência a 22 d’esse mez 
e anno, e exerceu o cargo até 23 de 
agosto, em que pela terceira nez pediu 
os seus passaportes. De facto, a 29 de 
setembro do dito anno partiu de Porto 
Alegre para o Rio de Janeiro por terra, 
acompanhado, por ordem da junta go
vernativa, pelo coronel graduado Manuel 
Carneiro da Silva e Fontoura, ajudante 
de ordens da mesma junta, como vemos 
consignado no índice chronologico dos 
factos mais notáveis da historia da pro
víncia, prganisado pelo sr. barão Homem 
de Mello quando a presidiu em 1867.

O duque de Saldanha falleceu a 21 de 
novembro de 1876, em Londres, onde 
desempenhava as funcções de embaixador 
de Portugal. .

1827 — Os argentinos, que depois da 
<í»'W-/*batalha de Ituzaingo,ya 20 de fevereiro 

' d’este mesmo anno, haviam desoccupado 
a província do Rio Grande do Sul, reti
rando-se para Corralcs, no Estado 
Oriental, abrem a sua segunda com- 
panha contra o Brazil, marchando para 
Bagé.

1831—Proclamação da Regencia trina 
aos brazileiros, annunciando-lhes a par
tida do ex-imperador D. Pedro I. a Uma 
embarcação de guerra, diz a referida 
proclamação, o acompanha até largar as 
aguas do Brazil.»

Com effeito, parte D. Pedro na fragata 
ingleza Volage, com sua filha D. Maria, 
depois rainha de Portugal, e sua esposa

a imperatriz Amelia. A fragata franceza 
La Seine acompanha-a, posta á dispo
sição da joven rainha de Portugal.

1840—Cândido José de Araujo Vianna, 
depois marquez de Sapucahy, toma as
sento no senado como representante da 
província de Minas Geraes (Vide janeiro 
23 de 1875).

1851 — Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro o general Bento Corrêa da Ca
mara.

ABRIL—14

1636—Por ordem do conde de Bagnuolo 
faz 0 capitão Francisco Rebello uma cor
rería duas léguas distante do cabo de 
Santo Agostinho, onde encontra no En
genho Velho, de João Paes Barreto, 
setenta hollandezes, dos quaes morrem 
trinta e rendera-se os mais.

1638 — Apparece á vista da Bahia, 
em frente a Itapoan, a armada hollandeza 
que ia á conquista d’aquella cidade (Vide 
a ephemeride de 16).

1645—Regimento em 58 artigos, dado 
a André Vidal de Negreiro.s, governador 
geral do estado do Maranhão e Grão Pará 
(Obras de João Francisco Lisboa).

Negreiros começou o seu governo a 
11 de maio de 1655 (Vide essa data).

1649— Fallece D. Pedro da Silva e 
Sampaio, T  bispo do Brazil. Mariz e o '■ 
auctor das Datas celebres o dão falle- ^  '
cido no dia 15 cssa ’d a t^  O vis-
conde de Porto Seguro, no catalogo dos 
bispos do Brazil, que vem no fim da sua 
Historia Geral, O dá fallecido na pre
sente data.

Seus ossos, transferidos depois para 
Portugal, perderam-se na altura dos 
Açores cora o galeão que os levava (Vide 
a ephemeride de 15, pai’a maiores de
senvolvimentos).

1653— Fundação do convento do» 
padres capuchos da ordem de Santo 
Antonio na villa de Nossa Senhora da 
Conceição de Angra dos Reis, capitania 
do Rio de Janeiro.

IS
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a Benzeu a primeira pedra {diz no 
livro do Tombo o chronista do mesmo 
convento) o Snr. Manuel de Araujo, 
vigário geral e prelado então desta 
diocese, e mandando o Padre Custodio 
P’l’ei Sebastião cantar huma devota 
missa, e fazer hum autorisado sermão, 
a lançou com muita solcmnidade por 
suas próprias mãos. o dito Snr. Admi
nistrador, em 14 de Abril do outro anno, 
que se contava da era de 1G53.»

1678—Toma posse do governo da capi
tania de Pernambuco o capitão-general 
Ayres de Souza e Castro, que succcde a 
D. Pedro de Almeida. Foi o seu nono go
vernador e exerceu o cargo por 3 annos, 
9 mezes e 7 dias, terminando o sou tempo 
a 21 de janeiro de 1682.

— Assume 0 governo da diocese de 
Pernambuco D. Estevão Brioso de Fi
gueiredo, seu primeiro bispo. Era natu
ral de Evora. Fora eleito por D. Pedro II 
de Portugal a lõ de julho de 1677, e con
firmado pelo pontifice Innocencio XI no 
mesmo anno. O Roteiro dos bispados o 
faz chegado á sua diocese no dia 11 de 
abril. Em fins de novembro de 1684 reti
rou-se pai’a 0 reino, por ter sido no
meado bispo do Funch.il, tendo regido 
a sdde olindense por cinco annos esete 

" mezes. -7^
1707—0 capitão-^(4«ei»y^Pedro Thomaz 

/  Mendes subcode a João de Velasco Mo
lina no governo da capitania do Pará.

1728—Toma posse do governo da capi
tania do Maraniião 0 capitão-general 

^^«^^«'♦^^Alexandre Freire, que é 0 25“
/" da serie dos seus governadores e exerce 

esse cargo até 16 de julho de 1732.
// Chega ás minas de Matto Grosso,

que era 0 seu objective, a escolta que 
por ordem regia p irtira do Pará a 14 de 
julho do anno anterior e navegara pelo 
Amazonas e pelo Madeira, seu aliluente. 
A 17 de dezembro chegára ás Cachoei
ras, tendo navegado pelo Aporei 

1768—Toma posse do governo da capi
tania de Pernambuco 0 conde de Pavo-

lide, D. José da Cunha Grã d’Atahyde e 
Mello, que succe:le ao conde de Villa- 
Flor, mais tarde d u q u e  daTerceira (Vide 
9 de Outubro de 1769).

1791—Tiradentes, preso incommunica- 
vel nos seqredos das prisões da Relação 
do Rio de Janeiro, é interrogado pela 6* 
vez (Vide a ephemeride de 21 de abril de 
1792.

1821—Movimento sedicioso na cidade 
da Fortaleza, provincia do Ceará, gover
nada pelo capitão de mare guerra Fran
cisco Alberto Rubim.

O batalhão de linha de guarnição da 
cidade e 0 parque de artilharia, com 
parte da população, amotinados, apresen
tam-se em frente á residência do gover- 
vernador ; sabendo este 0 que succedia, 
sahe, acompanhado do seu ajudante do 
ordens, a ver 0 que lhe queriam. Respon
de lhe 0 ajudante do batalhão que « visto 
Sua Magestade ter jurado e approvado a 
constituição pelo seu real decreto de 21 
de fevereiro, como era publico pelas ga
zetas da Bahia e Pernambuco, queriam 
que se fizessem publicas demonsti*ações 
de alegria, jurando-se a constituição que 
se desse em Portugal e se elegessem os 
membros para 0 governo provisorio ; 
queriam outrosim augmente de soldo, 
soldo dobrado, como percebia a tropa de 
linha na Bahia e em outros logares, e 
que esse mesmo augmente de soldo se 
desse ao major que interinamente os 
commandava, como gratificação do com
mando interino, e ainda mais, que se 
abonassem aos majores e ajudantes de 
primeira linha cavalgaduras e soidos, 
e esta era a razão do seu justo rompi
mento. »

A isto responde 0 governador « que 
sobre requisição de tão alto assumpto 
havia muito que ponderar, que convo
caria uma sessão extraordinária, a que 
presidiria.»

Com eíTeito, encaminhando-se d’alli 
para a casa da camara, chama os seus 
membros á vereação e reune as aucto-
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ridacles, clero, nobreza e povo, para se 
resolver sobre a materia.

1823—E’ sorprehendido de madrugada o 
primeiro regimento de artilharia, o qual. 
com a mais tropa de guarnição da cidade 
de Belém do Pará, se achava em armas 
desde a vespera, por uma força de 100 
homens, sob o commando do alteres An
tonio de Loureiro Barreto, que o partido 
da independencia alliciára para fazer 
vingar a sua causa.

Os ofílciaes, ao verem entrar no quartel 
os revoltosos, ficam sem acção e são 
presos sem a menor resistência. Tres 
foguetes do ar annunciam que estava 
tomado o quartel com o p.irque de ar
tilharia.

1832—Com moção revolucionaria, de
nominada ahrilacla, na capital de Per
nambuco,

Um batalhão de milicias toma as 
•I armas sob o commando do tenente-co

ronel Francisco José Martins e do major 
José Gabriel de Moraes Mej-er. e apode
ra-se do bairro do Recife. A guarnição 
da fortaleza do Brum pronuncia-se por 
este movimento. O presidente da pro
víncia, que reunira algumas milicias dos 
outros bairros, impede, com o auxilio 
da marinha, que os amotinados passem 
a ponte do Recife e evita d’esse modo 
que o movimento tome corpo, emquanto 
faz abortar a revolução fóra da cidade.

Depois de 40 horas d’este estado - de 
cousas a tropa sediciosa se dissolve e o 
povo passa a ponte em tropel. Commet- 
tem-se então muitos assassinatos a san
gue frio, quando já não havia resistência 
nem possibilidade de a fazer. Algum 
tempo depois rompeu no interior da pro- 
vincia a guerra que se denominou dos 
cabanos, que só terminou em 1835.

1846—O imperador e a imperatriz, que 
estavam de visita em S. Paulo desde 18 
de fevereiro, partem para Santos no dia 
12 de abril, pousando no logar denomi
nado Ponto Alto, e embarcam na prc-

sente data de volta para o Rio de Janeiro 
(Vide fevereiro 26).

1861—E’ sagrado na cathedral de Ma
rianna 0 l" bispo do Ceará.osr. D. Luiz 
Antonio dos Santos, oíliciando no aoto 
0 respectivo diocesano.

Antes d’este bispo fora escolhido o padre 
João Quirino Gomes, natural da Bahia, 
que não aceitou o cargo e é hoje fal- 
lecido.

O sr. D, Luiz nasceu em Angra dos 
Reis; fez no seminário de Jacugcanga 
d’aquella cidade os seus primeiros es
tudos e concluiu-os pelo do cui’so theo- 
logico no afamado collegio Caraças, em 
Alinas Geraes, para onde fora em 1837. 
Recebeu ordens no Rio de Janeiro das 
mãos do bispo conde de Irajá. Voltou 
depois para Minas, onde exerceu o cargo 
de reitor do seminário episcopal de Ma
rianna, leccionando nelle varias ma
térias ao mesmo tempo e occupando o 
logar de conego da cathedral d’aquella 
diocese. Em 1848 dirigiu-se para Roma 
e alli se formou em direito canonico era 
1851.

De volta â patria continuou nos cargos 
que desempenhava em Aíarianna, exer
cendo até 1853 0 de reitor do seminário 
e até 1859 o de conego da cathedral. Foi 
escolhido bispo do Ceará no actual rei
nado e sob 0 pontificado de Pio IX, a 31 
de janeiro de 1859, sendo confirmado a 
28 de setembro de 1860. Foi sagrado na 
sé de Mariarrna na data presente, como 
ficou dito, pelo bispo D. Antonio Viçoso, 
conde da Conceição; tomou posse, por 
procurador (o conego Antonio Pinto de 
Mendonça) a 16 de julho ; chegou á sua 
diocese a 26 de set mbro e a 29 do mes
mo mez eanno (1861) fez nella a sua en
trada pontificai, tendo havido por essa 
occasião grandes demonstrações de rego
zijo da parte da população da capital,por 
ver pela primeira vez um principe' da 
egreja no meio de si. S. Ex. fez a visita 
pastoral do seu bispado, além do traba
lho do púlpito e confessionário, a que se
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entregava com lervor verdadeiramente 
paternal e evangelico ; inaugurou um se
minário episcopal e fundou um collegio 
de educandas no bairro do Oateiro da 
Prainha, e t m mimprido outros dos de
veres do seu ministério. O alludido se
minário foi aberto a 18 de outubro de 
18Ü4 e nelle o proprio bispo leccionava 
geograpliia, em quanto não foi essa ca
deira provida de lente.

Tiniia 48 annos de edade esse prelado 
quando o autor do liotch^o dos  ̂ is'pddos 
publicou a sua obra, isto e, em 1861.

O bispado do Ceará, desmembrado do 
de Pernambuco, foi instituido por lei da 
Assembléa geral de 10 de agosto de 1853 
e confirmado no pontificado do papa 
Pio IX, pela bulia — Pro animarum 
salute — de julho de 18/4.

Só seis annos e meio depois é que foi 
provida a nova sé com a nomeação do 
mencionado bispo.

O sr. bispo do Ceará foi, por de
creto de 15 de novembro de 1379, elevado 
ao primaciado do Brazil, como arcebispo 
da Bahia, em substituição de D. Joaquim 
Gonçalves cie y^uhcad/’, fallecido no dia

duquelle mez e anno {Vide setem
bro 26).

18Ô.3—Fallece na capital do Império o 
senador por Pernambuco Antonio Fran
cisco de Paula e liollanda Cavalcanti de 
Albuquerque, visconde de Albuquerque; 
escolhido pelo regente Araujo Lima a 
7 de fevereiro de 1838, tomara assento 
no senado a 28 de abril do referido anno.

O visconde de Albuçiuerque nascera a 
21 de agosto de 1792.

1869—Chega á cidade de Assumpção, o 
sr. conde d’Eu, general chefe do exer
cito brazileiro em operações contra a 
republica do Paraguay.

1873—Fallece em Avintes, no reino de 
Portugal, no antigo solar de seus paes, 
o dr. Antonio Marques Rodrigues, nas
cido em 8. Luiz do Mai’anhao a lõ de 
abril de 1826, de paes portuguezes.

Acerca d*s seus escriptos iiaseridos em

publicações periódicas, dos que compu- 
zera, dos que traduzira e dos que echtára 
pará mais os divulgar, veja-se a sua 
biographia traçada pela adextrada penna 
do auctor do Pantheon -tlaranhense, vol.
IV, que também dá o seu retrato. 

a b r i l  — 15
IGOO—Passam os oificiaes, vereadores 

e procurador da camara da villa de 
fe. Paulo carta de chãos de sesmaria 
do terreno para edificação do moste.ro 
de S, Bento. No sitio em que se elevou 
0 mosteiro já havia uma ermida dedi
cada á Nossa Senhora de Monserrat, 
erecta em 1598 por devoção do gover
nador geral do estado D. Francisco de 
Souza e por frei Mauro Teixeira, man
dado da Bahia pelo provincial para a 
alludida fundação, que porém só foi 
realisada em 1600 por fr. Matheus da 
Ascenção, a quem a camara passa a 
carta a que em começo nos referimos.

16P1 —Prisão de D. Jorge Mascarenhas. 
marquez de Montalvão, vice-rei do BiazU 
e sua deposição. Para melhor compre- 
hensão d’este ponto histoinco, vamos 
resumir os acontecimentos que o mo
tivaram.

Quando, em virtude da revolução do 
anno antenor em Lisboa, fôra restituido 
0 t hr ono de 1). Manuel a um dos seus 
de cendentes, depois de expellido o usur
pador castelhano, o novo rei, D. João IV, 
dirigira uma carta á camara da Bahia, 
pedindo-ltie a sua acclamação, e uma 
outra destituindo do governo do Estado 
do Brazil ao marquez de Montalvão, 
dado 0 caso de não querer este func- 
cionario reconhecer a sua auctoridade. 
O marquez, porém, c a camara tinham 
cumprido lealmente com o seu dever, 
até ao proprio príncipe hollandez Mau
rício de Nassau, em Pernambuco, com- 
municára Montalvao oííicialmente esse 
successo, bem como a Salvador Corrêa 
de Sá, governador do Rio de Janeiro, e 
ao proprio rei se dirigira em tempo,

•I



mandando á côrte para esse fim a seu 
filho, D. Fernando de Mascarenhas. Fòra 
portador da carta regia distituindo-o do 
governo do Estado o habil e esclarecido 
jesuita Francisco de Vilhena, que só a 
devia entregar si o marquez se tivesse 
opposto á acclamação do novo rei, sendo 
neste caso nomeados governadores o 
bispo D. Pedro da Silva e Sampaio, o 
mestre de campo Luiz Barbalho Bezerra 
e 0 provedor-mor Lourenço de Brito. 
Entretanto, o padre Vilhena desembarca 
longe do povoado -e dirige-se occulta- 
meute para o collegio da companhia, 
para onde convoca os très nomeados 
condicionalmente para substituirem ao 
marquez vice-rei, e communica-lhes, por 
leviandade ou traição, as cartas de que 
era portador. Estes, seduzidos pela vai
dade e despi'ezando a clausula estipulada 
nas referidas cartas, assumem inconti- 
nenti o governo do Estado e ordenam 
ao mesmo Vilhena que vá entregar a 
Montalvão a que o destituia do cargo, c 
a cuja leitura este immediatamente se 
submette. Poucos momentos depois to
mam os intrusos conta do palacio do 
governador, enviam este para o collegio 
dos jesuitas, onde lhe poem guardas e o 
tratam com o mais duro rigor, prendendo 
também os seus affeiçoados e amigos. 
E esse 0 facto que commemoramos hoje.

A 5 de Junho foi Montalvão remettido 
preso e capregado de ferros para Lisboa, 
indo sob a vigilância de seu inimigo pes
soal Luiz Telles da Silva, que o vice-rei 
prendera tempos antes por haver publi
camente assassinado na praça do palacio 
a um seu ajudante. Ao chegar á corte, 
onde 0 precedera seu filho D. Fernando, 
foram reconhe cidas a sua innocencia e 
lealdade, de C[ue tinha o rei duvidado, 
por haverem dois outros filhos seus abra
ça do o partido do rei de Hespanha, que 
até então occupára o throno de Portugal. 
A marqueza de Montalvão, que estava 
em Lisboa, também tinha sido presa por 
ftguaes suspeitas.

y

1614:—Fallece n^ddade do Rio de Ja- 
neiro o governador e capitão-general da '  
capitania d’esse nome o mestre de campo 
Luiz Barbalho Bezerra, natural de Per
nambuco, que prestara grandes serviços 
ao Brazil no primeiro perioio da guerra 
hollandeza.

Para a data do seu fallecimento apro
veitamo-nos do que refere o Cata\pgo dos 
governadores publicado na rev. do Insti
tuto, tomo II ,  pag. 50, da 2‘ edição.

1649—Fallece na cidade da Bahia 
D. Pedro da Silva e Sampaio, 7° bispo do 
Brazil.

Chegára á diocese a 19 de Maio de 1634, 
no reinado de Ph^ippe IV e pontificado 
de Urbano VIII, depois de 10 annos de 
vacância da sede, por causa da guerra 
que traziamos com os hollandezes, ou, 
mais provavelmente, pela mediocre soli
citude que tinha o governo dos Philippes 
em Portugal para com esta sua colonia 
da America.

A’ sua chegada foi o primeiro cuidado 
do bispo reformar a cathedral, que ainda 
era de taipa, e fel-o com o auxilio dos 
particulares, na falta de recursos pecu
niários por parte do erário publico.

Pelo seu genio irascível, excessiva into
lerância e maneiras desabridas alienou 
de si a estima e bom conceito não só do 
povo como do governo local e do da 
côrte. Quando, em consequência da revo
lução'de Lisbo-a de 1 de Dezembro de 1640, 
a que já nos referimos, foi o duque de 
Bragança acclamado rei, o bispo assumiu 
0 governo gorai do Estado do Brazil, 
concorrendo- para a violenta e injusta 
deposição do marquez D. Jorge de Mas
carenhas e para a sua remessa, preso, 
vigiado e carregado de ferros, para Lis
boa, O bispo illudiu assim as ordens do 
rei, faltando á verdade dos fictos por 
ambição de mando e completa ausência 
de bôa fe', maculas tão avessas ao seu 
santo ministério! O R o t e i r o  d ó s  b i s p a d o s  

publica um documento con'emporaneo 
de D. Pedro da Silva, que muito depõe
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conlm die: ó uma r e p r e s e n t a ç ã o  diri
gida pela camara da Bahia ao rei, quei- 
xando-se do « seu excesso de intoler ui- 
cia e genio arrelDatado por occasião de 
uma procissão de Corpus Christi, etc. »

Quando morreu, recebeu a população 
essa noticia com a maior indifferença. 
Foi sepultado na capella mdr da Sé. Ao 
serem depois trasladados os seus ossos 
para Lisboa, naufragaram com o galeão 
Santa Maria (ou Santa Margarida, como 
querem outros), que os conduzia, na al
tura das ilhas Açores.

Uns 0 dão íallecido a 14; por isso fica 
mencionado o seu nome nas duas datas.

1672_Chega á Bahia D. Estevão dos 
Santos, bispo do Brazil, successor do 
precedente. E’ o 9° na ordem chronolo- 
gica das nomeações, mas o 8* que elfe- 
ctivamente, embora por pouco tempo, 
exerceu o cargo. Varnhagen d'i erra- 
damente o anno de 1673 para este facto.

No reinado de D. João IV fòra eleito 
D. Alvaro Soares de Castro, *do conse
lho geral da Inquisição e natural de 
Portugal, mas não fora confirmado, por 
causa das consequências da revolução de 
1640 ; isto é, pela nova ordem de cousas 
que este facto motivára. Occupava o 
solio pontifício Urbano VIII. Apezar 
d’isso, contam alguns chronistas a D. Al
varo como 0 nosso 8” bispo. Falleceu 
em Lisboa.

D. Estevão dos Santos occupou apenas 
por um mez e vinte e um dias a cadeira 
episcopal, pois logo falleceu a 6 de julho 
d’esse mesmo anno de 1672 [Vide essa 
data). Jaz na capella-mór da Sé. Fôra 
eleito no reinado de D. Affonso VI, sob 
a regencia de seu irmão e successor não 
só no throno como no tóro conjugal, o 
principe D. Pedro, sendo summo pontiíice 

^Clemente X, e é o primeiro confirmado 
por esse papa depois da paz de Portugal 
com Castella.

D. frei Constantino de Sampaio, natu
ral de Portugal, succedeu ao precedente 
na sédeepiscopal do Brazil e foi o 10° dos

nossos prelados. Fôra apresentado pelo 
mesmo principe e sob o pontificado do 
mesmo papa, acima referidos; porém 
não chegou a tornar posse do seu cargo, 
por ter fallecido em Lisboa antes do anno 
de 1676, á espera das bullas de sua con
firmação.

Com este termina a serie dos bispos 
do Brazil e começa no seu successor, 
D. Gaspar Barata de Mendonça, a dos 
arcebispos.

1710—João de Barros Guerra toma 
posse do governo da capitania do Pará 
e exerce esse cargo até 11 de junho de 
1716; foi 0 quadragésimo oitavo na 
ordem dos respectivos governadores.

1794—Fallece no Pará o padre dr. José 
Monteiro de Noronha, auctor do pri
meiro roteiro em que um paráense dá 
noções geographicas, topographicas e es
tatísticas da sua província.

Nascera na cidade de Belém em 1723 e 
fizera os seus primeiros estudos no colle- 
gio de Santo Alexandre, dos padres da 
companhia de Jesus, cursando os secun
dários nas aulas que então havia na ci
dade natal. Casado, perdera em 1754 a 
esposa: esse golpe doloroso lançara-o 
nos braços da egreja, tomando logo or
dens sacras. O diocesano, D. 
de Bulhões, creára em 
geral do Rio Negro, instituição confir- 
mkda por C, R. de 18 de junho de 1760, 
e nomeára o padre Noronha pararegel-a: 
foi por esse tempo que teve elle ensejo 
de traçar e compor o seu alludido ro
teiro .

Como orador sagrado, e o fôra elo
quente, compuzera muitos sermões, dos 
quaes só se salvou da voragem do tempo 
0 que pregara na abertura do hospital 
de caridade do Pará, fundado por D. frei 
Caetano Brandão.

1823—Reune-se no palacio do governo 
de Belém um grande conselho para deli
berar sobi’e a sorte dos presos no movi
mento do dia antecedente. Ilouve quem 
opinasse, diz ura escriptor contempora-

Frei Miguel 
1755 a vigararia



nco, quo fossem todos executados, m.is 
prevaleceu a opiuiào do governador das 
armas de que deviam antes ser proces
sados de conformidade com as leis. Nesse 
proposito abriu-se uma devassa geral 
contra elles.

1827—A vanguarda do exercito argen
tino, commaudado pelo general Manuel 
Oribe, cccupa a povoação, hoje cidade 
de Bagé, na província do Rio Grande do 
Sul. üma partida de gente nossa car
rega outra inimiga, que e obrigada a 
debandar-se; este successo induz o ge
neral Oribe a evacuar a povoação.

1831 — A noticia da abdicação do 
imperador D. Pedro I é recebida em 
S. Paulo coin grande manifestação de 
ligüsijo, assim como a demissão do mi
nistério; celcbra-se por esse motivo um 
solemne Te-Beum na cathedral e o povo 
percorre as ruas precedido de uma banda 
de musica e erguendo viv .s patrióticos; 
illumina-se a cidade por tres noites se
guidas e os estudantes do curso juridico 
dão um espectáculo gratuito ao povo.

1837—Com mandados pelo coronel Do
mingos Crescendo de Carvalho, os rebel
des do Rio Grande do Sul surprehendem 
e derrotam no capão do Leão as forças 
legaes sob as ordens do coronel João da 
Silva Tavares.

18 i3— Casa em Berlim, no palacio de 
Leuchtenbbrg, D. Izabel de Bragança, 
duqueza de Goyaz, filha reconhecida do 
imperador D. Pedro I: casa com o conde 
Fisch.ler de Freuberg.

1846—Lei provincial elevando á cate
goria de cidade a villa de Macahé, creada 
vill.i por alvará dc 29 de julho de 1813 
e inst illada no anno seguinte, a 25 de 
janeiro.

•Macahé foi em sua origem uma fazenda 
dos jesuitas, que a fundaram no sécu
lo XVII, na margem do rio d’aquelle 
nome, con uptela dc Miguihe, rio dos 
bagres, segundo uns, ou céu enxuto, se
gundo a intcr[)retaç.ào do sr. ur. Bap- 
tista Caetano, juiz na materii. Os indios

Goytacazes estendiam ate' alli o seu do- 
minio. Depois da expulsão dos padres 
da companhia, em 1759, foram aquellas 
terras repartidas pelo governo por famí
lias brazileiras, que alli se foram esta
belecer. Já então havia a egreja consa
grada á Sant’Anna, edificada pelos 
jesuítas.

1858 — Benze-se o cemiterio mandado 
construir nas immediações do hospital 
maritimo de Santa Izabel, no Rio de 
Janeiro , destinado aos que fallecercm 
naquelle hospital.

1876 — Inaugurarão da linha telegra- 
phica de Caravellas a S. José de Piru- 
liype, província da Bahia, com 50,000 
kilometros de extensão.

A l i R l L — 16

16:j8_Com vento e maré favoráveis 
entra pela Bahia a esquadra de Nassau, 
que ia á conquista d’aquella cidade, tendo 
partido do porto do Recife no dia 8, 
como ficou dito. A’s i  horas da tarde 
vai funde ir além de Itipagipe, defronte 
das praias que demoram entre as ermidas 
de S. Braz e da Escada, nas quaes co
meça desde logo o desembarque das 
tropas. Nessa mosma noite acampam 
nas serros visinhos e passam-n’a eni 
armas (Vide a ephemeride de 17).

]502 — O capitão-mdr Francisco de 
Seixas Pinto, nomeado governador da 
capitania do Pará, toma posse do seu 
cargo, recebendo-o de Marçal Nunes da 
Costa. Foi 0 trigésimo sexto na respec
tiva serie (Vide a H i s t o r i a  G e r a l  d o  

B r a z i l  do V. de Porto Seguro, B edição), 
e governou até 5 de junho de 1665.

Francisco de Seixas foi coagido pejo 
povo de sua capitania a assignai um 
termo, em que se obrigava a nao estorvar 
a expulsão dos padres da companhia de 
Jesus, guardados na embarcação desti
n a d a  a leval-os para Portugal. «N ’estas 
circumstancias requintam nas alegrias, 
amofinando o velho capitão-mór, que
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havia incorrido no seu desagrado {\ide 
a ephemeride de 30 de abril).»

1700—Reune-se o povo da villa de 
S. Paulo na casa do conselho e requer 
aos officiaes da camara que sollicitem 
do capitão general Arthur de Sá e 
Menezes, governador da repartição do 
sul, que faça pi’esente a S. M. que 
o territorio das minas de Cataffuazes,hem 
como os seus mattos e campos lavradios, 
de direito pertencem a elles paulistas, 
porque os descobriram e conquistaram 
á custa de suas vidas e fazendas, sem 
dispêndio algum da coroa, e que seria 
grande injustiça conceder-se aquellas 
terras e minas aos moradores de fóra.

Esta reclamação fundava-se no que 
dispõe a carta rdgia de 18 de março 
de 1691 ácerca de favores e mercês con
cedidos aos que descobrissem jazidas de 
ouro e prata,

1822 — Fallece em Coimbra, com 87 
annos de edade, D. Francisco de Lemos 
de Faria Pereira Coutinho, bispo de 
Coimbra, conde de Arganil, reformador

. e reitor d’aquella famosa universidade.
D. Francisco de Lemos nascera na 

casa de Marapicú, na freguezia de Santo 
Antonio de Jacotinga, termo da cidade do 
Rio de Janeiro, diz o Diccionario biblio- 
graphico portuguez, a 5 de abril de 173">.

Recebeu este illustre liuminensc o 
srau de doutor em direito canonico 
naquella universidade a 21 de outubro 
de 1751, e exerceu depois dilforentes 
cargos importantes e de confiança no 
reino, inclusive o de que acima se faz 
menção. O seu elogio está consubstan
ciado nas seguintes concisas palavras de 
José Monteiro da Rocha, que pedimos 
de eraprestimo a um escriptor contem
porâneo: a A opulenta região do Rrazil 
se jacta menos do seu ouro e diamantes 
do que de haver produzido varão tão 
singular.»

1823 — Carta imperial nomeando o 
capitão-mér José Pereira Filgueirascom- 
tnandante chefe das forças independentes

do Piauhy e Maranhão. Quando chegou 
este decreto ao Ceará, já Filgueiras tinha 
sido enviado pela junta do governo 
temporário d’esta provincia, juntamente 
com Tristão de Alencar Araripe, em 
soccorro dos independentes, e por isto 
os destinos da expedição continuaram 
sempre a cargo de ambos, como dele
gados do governo que os enviára, tendo 
a Luiz Pedro de Mello Cesar como secre
tario e os irmãos Manuel de Souza 
Martins e Joaquim de Souza Martins 
como representantes do governo provi- 
sorio do Piauhy.

1826—Creação da ordem honorifica de 
Ved‘ o I, para commémorai’ o reconhe
cimento da independencia nacional. Os 
estatutos que a regulam só puderam ser 
assignados a 19 de outubro de 1813 pelo 
imperador actual.

1833—Sabendo a Regencia do Império 
do estado de efíer^ncia da provincia do 
Pará em fins do anno de 1832, julgára 
dever mandar-lhe novas auctoridades e 
com esse fim nomeára presidente ao 
desembargador José Marianni e comman
dante das armas ao tenente coronel 
Ignacio Corrêa de Vasconcellos. Chegados 
porém estes ao seu destino, não consente 
0 partido dominante que tomem posse 
dos cargos, nem que desembarquem. 
DVstc acto de íormyl desobediência se
guem-se outros excessos, chegando na 
presente dahi a ensanguentar-se a caiutal 
da provincia ea commettbrem-se vio
lências. em que muitas vidas foram im- 
moladas á vindicta particular.

1853—Morre na cidade do Rio dc Ja
neiro João Duarte Lisboa Serra, bacharel 
formado pela universidade de Coimbra, 
natural do Maranhão, presidente do 
banco do Brazil e deputado á assembléa 
geral legislativa. Poeta distincte, deixou 
pouco antes de fallecer uma ternissima 
e bella poesia, que o C o r r e i o  M e r c a n t i l  

publicou por esse tempo.
O dr. Lisboa Serra nascera a 31 de
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maio de 1818 ás margens do celebrado 
Itapieui’ii,

AOS 16 annos de edado e prompto dos 
estudos preparatórios, partira para Por
tugal e alii, na universidade de Coimbra, 
frequentara primeiro o ^urso de sciencias 
mathematicas, depois o de sciencias pby- 
sicas ou naturaes, recebendo em 1811 os 
gi’aus de bacharel formado nestas duas 
faculdades. Alli, perlustrando os sitios 
afamados e pittorescos do Minho e da 
Beira nas ferias dos annos lectivos, re
mordido da nostalgia da terra natal, 
compuzera muitas poesias, das quaes 
algumas correm impressas na Revista 
Acadêmica, «jornal que fez época nos 
annaes litterarios d’aquella colmeia de 
engenhos privilegiados.»

1866 —0 nosso exercito atravessa o 
Paraná, no logar denominado Passo da 
Patria, tendo á sua frente o denodado 
general Osorio, e combate osparaguayos.

« A ’s 9 horas da manhã, diz o sr. 1“ te
nente de engenheiros Emilio Carlos Jour- 
dan ( G u e r r a  d o  P a r a g u a y , Rio de Ja
neiro, 1871;, a expedição pisa terra pa- 
raguaya, e Osorio, á frente de poucos 
homens, quer ter a gloria de reconhccel-a 
primeiro. Desemb arca a nossa gente, c 
já a fuzilaria de alguns batalhões do 
inimigo fiiz correr em auxilio do au
dacioso general o 2' corpo de Vo
l u n t á r i o s  D A  P a t r i a . Os paraguajms 
são repellidos com perua de pouco mais 
de cem homens, e as duas divisões (que 
tinham de effectual' o desembarque) biva- 
cam debaixo de copiosa chuva na en
costa de um bosque. Toda a poite se 
passou em alertas e dispondo as tropas 
para avançar no dia seguinte. »

« A passagem do Paraná, diz ainda o 
mesmo illustrado engenheiro, em presen
ça de um inimigo representado por mais 
de 25,00'J homens, com 00 canhões, en- 
trincheii’ado em suas posições do P a s s o  

DA P a t r i a , e no meio de matas e ba
nhados, será sempre considerada como

um dos mais audaciosos feitos d’esta
guerra..

— Começa em Î’orto Alegre a collo- 
cação do flo telegraphico que tem de 
ligar a capital da provincia com a capi
tal do Império e que só se conclue em 
janeiro de 1867,

1869 — Assume o sr, conde d’Eu o 
commando das forças do Brazil em ope
rações contra o dictador do Paraguay, 
e dirige em Luque uma proclamação ao 
exercito.

A B R IL  — 17

1638— Toma posse do governo da ca
pitania do Pará Feliciano de Souza e 
Menezes, nomeado por provisão de Bento 
Maciel Parente, governador e capitão- 

do estado do Maranhão. Succédé 
a Ayí^s de Souza Ghichorro, que pedira 
excusa do cargo. Foi o 17' governador 
d’essa capitania.

— A esquadra hollandeza, que no dia 
S fiartira do Recife á conquista da Bahia 
e na vespera desembarcara nq sitio de
nominado Af)ua de Moiinos. cerca de 
uma légua distante da cidade, vem aos 
primeiros albores do dia acampar em 
uma eminenci 1, junto ao engenho de 
Diogo Muniz Telles. Occupam os nossos 
aquellc engenho anh's que o inimico o 
faça, e acampam em outro monte do lado 
da cidade, fronteiro e atiro de canhão do 
que occupára o- hollandez. Nesse dia 
nem de uma parte nem da outra come
çam as hostilidades (Vide a ephemeride 
de 20).

1690—Luiz Cesar de Menezes, nomeado 
por carta patente de 2 de janeiro d este 
mesmo anno, to ea posse do governo da 
capitania do Rio de Janeiro, em substi
tuição de D. Francisco Naper de Len- 
easter.

Foi 0 quadragésimo segundo na ordém 
chronologica respectiva e governou ate' 
2ã de Março de 1693.

1691_Provisão concedendo aos seci'e-
s juvido governo, nomeados pelo rei,
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 ̂ assento em cadeira rasa quando fizessem
a leitura ou informações dos requeri
mentos e escrevessem, o expediente dos 
negocios do governo, faculdade qne an- j 
tes não tinham. I

lOüõ—Toma posse do governo d a /fe /  
capital! a/Sebastião de Castro 

' '  Caldas, nomeado por carta patente de 4
de fevereiro do mesmo anno.

Foi 0 45° na ordem dos governadores 
d’essa capitania e exerceu este cargo até 
2 abril de 1(397, isto é, jior dous an nos, 
menos 15 dias. Abreu c Lima dá o dia 
19 para o da sua posse.

Foi elle 0 primeiro governador da ca
pitania do Rio de Janeiro que teve a 
satisf.ição de remetter para Portugal 
amostra do primeiro ouro descoberto 
nos sertões de Minas-Geraes pelos explo
radores paulistas.

1756—Tinha o conde de Bobadella fun
dado seis annos antes o convento de 
Santa Thereza do Rio de Janeiro. A 
irmã Jacintü^ de S. José, directora das 
reclqsas d'esse instituto, desejava que 
as religiosas sob sua direcção pro es- j  
sassem a regra de Santa Thereza, que 
ella já havia posto em pratica, e não a de 
Santa Clara, como lhe ordenava o. breve 
apostolico de 5 de janeiro de 1750, por 
cuja litteral execução se declarára o 
bispo D. frei Antonio do Desterro, que 
entendia que aquella règra tinha graves 
inconvenientes p ira ser observada escru- 
pulosamente no Brazil, á vista de certas 
condições peculiares ao, jiaiz; ao passo 
que Gomes Freire, decidido protector das 
religiosas, se empenhava por que se rea
lizassem os desejos da suiieri >ra.

A discordância de opinião entre o pre
lado e 0 governador p.irece que acabou 
por degenerar em uma luta caprichosa, 
com a qual não pouco soffreram as reli
giosas.

Estavam as cousas neste ponto quando 
' a irmã Jacint/a parte occulta e repénti- 

namente p ira Poi tugal, em 11 de no
vembro de 1755, e de lá volta na presente

data, trazendo outro breve, no qual or
denava 0 Santo Padre que as religiosas 
que «11a dirigia professassem a regra 
que ella des^jav.t. Apezar d’isso não 
vingaram, como se verá, as esperanças 
da irmã Jacintlfía.

E’ notável a C rta que a 22 de abril de /  
1753 dirigira o bispo ao governador;

« Esteja V. Ex. certo, diz elle, que o 
mosteiro do Desterro ha de ser mosteiro 
de religiosas carmelitas reformadas, e 
que se ha de servir a Deus nelle, e que 
Deus Iho ha de pagir á V. Ex.: nisto 
tenho eu fé; mas, se JacintJ^a de S. José 
ha de ser freira nelle ou não, para *■, 
isso nem tenho fé nem tenho luz; mas 
é grande e infinita a misericórdia de 
Deus e sua divina omnipolencia. »

Assim de feito se cumpriu : o recollii- 
mento do Desterro tornou-se um con
vento de carmelitas descalças, mas nem 
0 conde de Bobadella poude vel-o, nem a  ̂
irmã Jacint/a logrou ser freira professa, 
nem o bispo testemunhou aquelle facto,  ̂
porque morreram todos antes que elle se 
reaiisasse: o conde a 1 de janeiro de 1763, 
a irmã Jacintj/a a 2 de outubro de 1768 
e D. frei Aiibonio do Destemo a 6 de 
dezembro de 1773.

Só no episcopado de D. José Joaquim 
Justiniano Mascarenhas Gastello Branco é 
que se mudaram, a 15 de junho do 1780, 
do recolhimento da Ajuda para o seu 
claustro no môrro, que até então se de
nominou do Desterro ; mas recebendo o 
habito dc carmelitas.

I O sr. dr. Moreira de Azevedo, que nos 
serviu de guia. refere largamente todas 
estas particularidades no seu Pequeno 
Panorama, t )ino I.

18>3_Pi'inieira sessão preparatória da 
Assembléa Constituinte, achando-se pre
sentes 53 deput idos. A falia com que o 
imperador D. Pedro 1 abriu a sessão, no 
dia 3 de m lio^foi d'scutida com exalta- 
ment''. Dividida a assnnbléa em duas 
parcialidades, conseguiram os realistas 
que os dois .\ndradas, José Bonifácio e
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Martim Francisco, fossem deinittidos do 
ministério no dia 17 de julho. Desde então 
a tribuna e a imprensa se tornaram a 
arena, onde acrimoniosamente comba- 

: tiam ambos os partidos (Vide 12 de no- 
' vembro).

1832— 0 partido restaurador, dirigido 
) pela sociedade Conservadora, e tendo 
> por orgão na imprensa o jorna! denomi- 
u nado Caramurú, hastôa a bandeira da 
) revolta e empunha as armas contra o 

governo legal na capital do Império.
Os revoltosos são. pela mor parte,

I criados do paço imperial, diz um histo- 
i riador insuspeito (o sr. Joaquim Nor- 
( berto nas suas Ephemerides de Flu- 
' viano), guardas nacionaes do districto 
J do Engenho-Velho e oíliciaes <lo excr- 
■ cito. Deixemos porém faliar o mencio- 
L nado escriptor ;

« Apresentam-se em campo com duas 
peras de pequeno calibre sdTj o com
mando do barão de Bulow, aventureiro 
estrangeiro, e marcham até ao Rocio 
da cidade-nova; presentindo porém a 
attitude hostil da guarda nacional, coad
juvada pelos batalhões municipaes que 
acodem ao reclamo da ordem publica, 
retrocedem até Mattaporcos. onde, per
seguidos, fazem frente e offerecem resis
tência. São desbarátados completamente, 
deixando gi’ande^numero de mortos e 
prisioneiros no logar do combate. Iguaes 
tentativas de sublevação apparecem em 
outros pontos da cidade, mas são suíTo- 
cadas pela energica actividade (ío go
verno.

« Na acção de- Matta-porcos cobre-se 
de louros o batalhão da guarda nacional 

. da freguezia do Sacramento, pelo seu 
denodo e bravura ; e o povo da capital 
do Império recebe o entre as ovações da 
Victoria quando o vê voltar com as peças 
tomadas aos inimigos da ordem publica 
Tem então ã sui frente o Dr. Saturnino 
de Souza e Oliveira, mais corajoso dò 
que prudente na estratégia dá guerra. » 

Este triumpho assegurou o doininio do

partidoMoDERADO. Seguindo a exposição 
que d’estes successes nos deixou Abreu 
e Lima. acrescentaremos que o governo, 
deslumbrado pelo seu alludido triumpho, 
quiz tentar um golpe de estado para se 
apoderar do mando supremo, á custa da 
ordem publica e da Constituição, únicas 
bases do seu poder até aquclle momento. 
Assim, no dia 30 de julho aventurou-se 
0 lance, resign indo a Regencia Perma
nente a sua auctoridade ante as cama- 
ras, tendo no mesmo dia dado a sua 
demissão o ministério. A camara po
rém não aceitou a resignação e, por um 
excesso de senso commum, alguns mem
bros do mesmo partido, unindo-se á oppo- 
sição, embaraçaram o plano; a demissão 
não foi aceita, nomeou-se um ministério 
de transição e, passados quarenta dias,
0 partido voltou á sua influencia intéi- 
ramente curado no seu louco orgulho.

Depois d’esta mallograda tentativa as 
cousas tornavam aos seus eixos,pelo me
nos apparenternente, e a capital gosou de 
calma até ao íim do anno, embor.i agi
tados ainda osespiritos em diversos sen
tidos. mas sem pòrein por obra esforço 
algum para perturbarem a marcha dos 
públicos négociés.

18(36—-Eílectuada na vespera a pass i- 
gem do Parana, na manha de li piocu- 
ram 3,000 p a r a g u a vos obrigar-nos á re
tirada: perdem nesta acção 400 homenji, 
2 boceas de fogo e 2 estandartes : são 
1 ostos em debandada e o pavühao ^uri- 
verde fluctua sobre as minas de Itapiru, 
onde acampa a nossa gente.

A bandeira que jirimeiro se hasteou 
nesse forte foi a do 6“ de infantaria, 
que formava a v.inguarda e era com- 
mandado pelo tenente-coronel Antonio 
da Silva Paranhos: hasteou-a o tenente- 
coronel de engenheiros José Carlos de 
Carvalho (Vide a. ephemeride de 20).

A nossa perda not dias 16 e 17 foi de 
367 homens fóra de combate, a saber; 
64 mo. tos. entre os qu ms dois oíliciaes;

À.
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283 feridos, dos quaes 15 offlciaes, e 5 
extraviados.

ABRIL —18

1638—0 conde de Bagnuolo coni toda 
a suá gente sai ao encontro do inimigo 
no iogar em que esie ficára na vespera; 
já porém aili não o encontra, por ter 
elle avançado para a cidade (Bahia) por 
outro caminho. Deram-se neste dia dois 
factos de alta insubordinação (dei). Fer
nando de Lodena e do tenente-general 
AtTonso Ximenes), mas que não ti
veram más consequências (Vide a e'plie- 
meriãe de 20).

1647—Breve de Innocencio X, confir
mando a provinda de S. Francisco do 
Brazil em custodia, tornando-o indepen
dente da de Portugal, de conformidade 
com a patente do padre geral da mesma 
ordem, ^e 12 de a!>ril do dito anno.

—Francisco Dias Vclhoy^parte de 
S. Paulo com sua familia, dois sacer
dotes da companhia de Jesus e cerca 
de 500 Índios mansos, para ir íundar 
uma povoação no Porto dos Patos, hoje 
cidade do Desterro, provincia de Santa 
Catharina (Pedro Taques, Vo6i7mrc/iia).

1712—0 capitão-mòr da Parahyba re
mette ao capitão general de Pernambuco 
amostra de ouro encontrado no Cariry, 
capitania do Ceará. Ordenou-so áqnolle 
governador que procedesse pcssoalmente 
ao exame das minas indicadas.

1760—São expulsos da Bahia os regu
lares da companhia de Jesus que naquella 
cidade residiam.

U vice-rei conde de Avintcs (1° marquez 
de Lavradio), que puzei-a em execução 
essa medida, fallece em menos de très 
mezes (Vide julho 8).

1788—Toma posse do governo da Bahia 
I). Fernando José de Portugal, e não no 
dia 12, como o dá o visconde de Porto 
Seguro ainda na 2'̂  edição da sua His
toria Geral do ürazil. D. Fernando de 
Portugal.que morreu marquez de Aguiar, 
^oi o quinquagésimo capitão general da

Bahia e exerceu esse cargo^ até 23 de 
setembro de 1801, em que, tendo sido 
nomeado vice-rei no Rio dé Janeiro, 
partiu para o seu novo destino.

A data que damos para a sua posse 
do governo da Bahia foi verificada em 
documentos oíliciaes e ineilitos, perten
centes á secção de manuscnptos da Bi
bliotheca Nacional do Rio de Janeiro.

A 24 de outubro de 1801 tomou conta 
do seu novo cargo no Rio de Janeiro o 
nomeado vibe-rei. A 24 de setembro (e 
não de outubro, como dá Porto Seguro) 
começara o governo interino da Bahia, 
presidido pelo arcebispo D. fr. Antonio 
Corrêa.

1810—Oíficio do governador do Rio 
Grande do Sul, o capitão general D. Diogo 
de Souza, informando (ao governo geral?) 
que haviam chegado a Porto Alegre e 
seguido 0 seu destino para a fronteira 
do Rio Pardo os engenheiros Jacintho 
Desiderio Cony e João Vieira de Car
valho, incumbidos da exploração e le
vantamento dos planos dos terrenos au- 
riferos da capitania.

1827-0 grosso do exercito argentino, 
que vinha abrir a segunda campanha 
contr.i 0 Brazil, occupa a povoação de 
Bagé. onde a sua vanguarda já havia 
entrado c sahido dois dias antes, e ahi 
acampa, sustentando Jim animado ti
roteio com alguns pequenos destaca
mentos nossos.

lS30-f-Fallece na casa n. 18 da rua do 
Nuncio, na cidade do Rio de Janeiro, o 
padre José Mauricio Nunes Garcia, deno
minado 0 Mozart brasileiro.

Alêm do latim, philosophia, theologia, 
e da rhetorica, em que tivera por mestre 
0 dr. Manuel Ignacio da Silva Alvarenga, 
que 0 suspeitoso conde de Rezende encer- 
rára por mais de dois annos nos calabou
ços da. Ilha das Cobras e que se tornára 
por isso celebre, tanto oli mais do que 
0 seria pelos seus harmoniosos versos, 
José Mauricio era um compositor fecun-
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oido e inspirado: suas musicas sacras são 
t95 verdadeiras obras primas.

Newkomm, ouvindo-o pela primeira 
:.9-vez na corte do Rio de Janeiro improvi- 
ifiisar ao piano, abraçou-o, cheio de admi- 
ib; ração por encontrar no Brazil um mu- 
■)i'sico tão inspirado e perfeito.

José Maurício foi o primeiro organista 
(íl da capella imperial'no R,io de Janeiro e 
di digno emulo do famoso Marcos Portugal, 
frj que acompanhara a familia real portu- 
ri> gueza em 1808. D. João VI tinha-o em 
lí!, muita estima. Em 1810, depois de uma 
■;!: grandiosa festa, em que o musico flumi- 
oc nense como que a si mesmo se excedera, 
-[? el-rei sentiu-se tão enthusiasmado que, 
íi: tirando da farda do visconde de Villa 
d/ Nova da Rainha, guarda joias da casa 
9' real, o habito de Christo que este fidalgo 
•i: trazia na occasião, collocou-o com as 
:j? suás próprias mãos ao peito do distincto 
í£ artista! JosáMauricio deixou muitas com- 
)q posições originaes, das quaes se per- 
)íj deram as melhores, e um Requiem, que 
9*1 foi cantado no seu funeral.

O sr. dr. J. M. Macedo dá o falleci- 
91 mento d‘este nosso laureado artista 
la como occorrido no anno de 1831; mas 
0 os srs. Norberto e Porto Alegre, bem
0 como Innocencio da Silva, no seu Diccio- 
sí nario fíiblior/raphico Vortuguez, assi- 
:§ gnam o de 1830 para essie facto.

José Maurício nascera a 22 de setembro 
b de 1707 na cidade do Rio de Janeiro.

O Mvseu Nacional, da corte, possue a 
a mascara das suas feições, moldada em 
£ gesso por Manuel de Araujo Porto- 
f  Alegre, depois barão de Santo Angelo, 

•8 assim como deve ter as de Dante Ali- 
5 ghieri, Torquato Tasso, José Bonifacio, 
V Antonio Carlos e Januário Arvellos.

O enterro do grande compositor flu-
1 minense e o seu funeral foram feitos pela 
i irmandade de Santa Cecilia. Os seus 
9 ossos foram depositados na egreja de 
 ̂ S. Pedro e mais tarde transferidos para 

4 a do Sacramento por provisão de mon- 
■a senhor Narciso.

O Newkomm. de que aqui se falia, 
fora 0 discípulo predilecto de Haydn, e 
encarregado pelo mestre de completar 
as obras que deixára esboçadas; viera 
para o Rio de Janeiro como professor 
de musica e.mestre de contraponto na 
colonia artistica trazida por ^Lebreton 
para se crear a Academia das Bellas 
Artes. Porto-Alegre, a quem devemos 
estes preciosos pormenores, accrescenta 
ácerca do notabilissimo musico estran
geiro 0 seguinte:

a Newkomm foi o compositor d’aquelle 
concerto monstruoso, composto de tres 
mil artistas, que se executou na inau 
•guração da estatua de Gutíenberg.»

Foi em seus braços que expirou o 
commendador de Araujo, conde da Barca, 
de quem o famoso musico allemão era 
commensal e amigo. O conde fora um 
Mecenas para os artistas.

1814—Fallece o senador pela provinda 
de Santa Catharina Lourenço Rodrigues 
de Andrade, escolhido a 22 de janeiro 
de 1826 ; a 5 de Maio tomára assento no 
senado, segundo o Mappa necrologico 
dos senadores, do senador Pompeu (Re
vista do Instituto, tomo XNIXk

18 8̂—Fallece o conselheiro Saturnino 
de Souza e Oliveira, senador pela pro
vinda do Rio de Janeiro, escolhido a 1 
de outubro de 1817, na vaga deixada pelo 
fallecimento do marquez de' Paranaguá.

Não chegou, porém, a tomar posse da 
sua cadeira.

1850—Toma assento no senado o sr. 
INIanuel Ignacio Cavalcanti de Lacerda, 
ulteriormente barão de Pirapama, como 
representante da provincia de Pernam
buco, escolhido no dia 6.

Presidiu ás sessões do senado até 1860. 
Succedeu-lhe nesse cargo o sr. visconde 
de Abaeté, a quem succedeu o sr. visconde 
de Jaguary, actual presidente.

1870—Desembarcam na cidade do Rio 
de Janeiro os Voluntários da Bahia, Per
nambuco e S. Paulo, de regresso da

' I
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I.M
guerra do Paraguay, onde 
cumprir o seu ,dever.

ABRIL —19

souberam

llH8— Primeira batalha dos montes 
Guararapes (Pernambuco), da qual da
remos ao leitor uma succincta idea, 
colhida na Historia Geral do Brazil do 
visconde de Porto Seguro.

A’s 8 horas da manhã, era domingo 
de Paschoela, as forças hollandezas, que 
no dia antecedente haviam sahido do 
Recife para o sul, encontram, no ponto 
que fica entre os montes Guararapes e 
os alagados do mar, a guarda avançada 
das nossas forças: alli tinha fixado o 
general Francisco Barreto de Menezes o 
seu acampamento. Os nossos foram re
cuando á medida que o inimigo avan
çava. Tinham as nossas forças por com
mandante 0 bravo Antonio Dias Cardoso 
e a gente contraria era commandada 
pelo não menos intrépido general Segis- 
mundo von Schkoppe. Barreto confiára 
a ala direita do seu pequeno exercito de 
2,400 homens a André Vidal deNegreiros, 
tendo ás suas ordens o denodado Ca
marão, e a esquerda a João Fernandes 
Vieira, tendo Henrique Dias por segundo, 
e reservara para si o centro, ficando 
Cardoso por seu immediate. A pequena 
cavallaria que havia fora confiada ao 
capitão Antonio da Silva. Os hollandezes 
eram em numero de 4,500: quasi o dobro 
dos nossos.

O combate começou pelo centro. O ini
migo cahiu sobre os nossos com vigor. 
A nossa gente, porém, esperou-o sem dar 
iim tiro. até que estivesse mais proximo; 
desfecha então sobre elle á queima roupa 
com tal violência, que o inimigo, de 
atordoado, não poude mais organisar-se 
e começa a debandar-se na maior con
fusão, accommettido ao mesmo tempo 
pelos flancos por Vidal e Vieira. A acção 
se decidiu em muito pouco tempo, sa- 
hindo d’ella ferido o general hollandez e 
523 dos seus, deixando mortos no campo

470. entre elles os melhores d.is seus ' 
oíTiciaes, em numero de 45. Da nossa 
parte morreram 84 soldados e ficaram 
feridos cerca de 400. A vida de Vieira 
correu grande risco nesta batalha, mor
rendo 0 cavallo que montava.

Esta acção foi de iinmenso alcance 
para o dominio portuguez nessa parte 
do Brazil. Perdida ella pelos nossos, 
ter-se-hia consolidado em Pernambuco 
a dominação hollandeza.

A data d’esta batalha acha-se alterada 
para 20 e para 18 em documentos tanto 
hollandezes como nossos, e na propria 
inscripção lapidar da egreja commemo- 
rativa, edificada no sitio em que ella 
se (ravou, está a data de 18; mas o 
incansável visconde de Porto Seguro 
poude apurar a que, guiado por elle, 
aqui damos (Veja-se a sua Historia das 
lutas, livro nono).

1768—0 2° marquez de Lavradio e 
4° conde de Avintes, D. Luiz de Almeida 
Portugal Soares d’Eça Alarcão Mello 
Silva Mascarenhas, 45° governador e 
capitão-general da Bahia, toma posse 
do governo d’essa capitania, e governa-a 
até 11 de outubro de 1769, dia em que 
é rendido pelo conde de Pavolide, para 
ir oceupar o cargo de vice-rei do Estado 
no Rio de Janeiro, em cuja serie geral 
é 0 12°.

1820—E' sagrado na capella real no 
Rio de Janeiro o 6° bispo de Marianna, 
D frei José da Santissima Trindade, 
da ordem dos menores reformados de 
S. Francisco da Bahia. Tinha aptes, 
a 20 de março do mesmo anno, mandado 
tomar posse do seu cargo pelo dr. Marcos 
Antonio Monteiro de Barros, seu pro
curador A D HOC.

F'Ora apresentado a 13 de maio de 1818, 
no reinado de D. João VI, e confirmado 
a 27 de setembro de 1817 pelo sum mo 
pontifice Pio VII. Fez a sua entrada so- 
lemne na diocese a 8 de agosto de 1820. 
Varnhagen diz que a sua posse fora a 9 
de abril; A. e Lima que a 25 ; o Ro-
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teiro.dos bispados dá a data que repe
timos. Restabeleceu o seminário, que 
se achava fechado, e falleceu a 2S de se
tembro de 1835 em Marianna, em cuja Se 
se sepultou.

Foi no seu tempo que se eíTectuou a 
nossa independencia.

D. frei José da Santi.ssima Trindade 
assistiu á sagração do 1° imperador, a 
quem hospedou, juntamente com a im
peratriz D. Amelia, em 1831, na sua 
residência episcopal de Marianna.

Depois d'este prelado e antes de Diogo 
Antonio Feijó, que não aceitou a no
meação, e de D. Antonio Viçoso, fora es
colhido bispo d’essa diocese o padre Carlos 
Pereira Freire de Moura. O general 
Abreu e Lima diz a este respeito: «o qu il 
não chegou a tomar posse, por morrer 
em 1842, quasi ao mesmo tempo em que 
chegavam as bullas de suaconílrmação.»

O padre Peixoto de Alencar no seu 
Roteiro, referindo-se em nota á volun
tária recusa que fizera da mitra o re
gente Feijó, diz: « seus inimigos politicos 
quizeram attribuir este grande acto de 
abnegação á certeza.que julgavam h iver, 
de não ser a nomeação confirmada pela 
Santa Sé, pela mesma causa porque não 
foi a do padre Moura.»

O padre Moura era natural de Minas 
Novas e falleceu na villa de S. José: foi 
enteiT ido na egreja do Carmo da cidade 
de S. João de El-Rei.

Todavia damol-o como preconisado a 
17 de dezembro de 1840 [Vide essa data), 
até podermos mais tarde deslindar a 
divergeucia.

1830—Lei provincial creando a villa 
de S. Fidelis, que se installou a o de 
março de 1855. A lei n. 1533, de 3 de 
dezembro de 1870, deu-lhe os fóros de 
cidade.

A cidade de S. Fidelis de Sygmaringa 
é a cabeça da comarca do mesmo nome 
(Vide a ephemerido de 23 de abril 
de 1809).

1851—0 capitão Pedro Ivo Velloso da

Silveira evade-se da fortaleza da Lage, 
na b ihia do Rio de Janeiro, com quatro 
presos mais, tres dos quaes estavam 
cumprindo sentença (ViJe a ephemeride 
de 11 de dezembro de 1850).

1879 - Decreto referendado pelo sr. con
selheiro Carlos Leoncio de Carvalho, 
como ministro dos negocios do Império, 
estabelecendo o ensino livre nos nossos 
cursos superiores, posto logo em exe
cução nas disposições que não depen
dessem do poder legislativo.

A i m i L — 2 0

1622—Antonio Muniz Barreiros, no
meado capitão-mór do Maranhão pelo 
governador geral do Estado do Brazil, 
toma posse do seu cargo (Vide setem
bro 30 de K>42).

1632—Domingos Fernandes Calabar, o 
mamelitco, passa-se para as forças hol- 
landezas.

Começa desde a sua deserção a ser 
desfavorável á nossa gente em Pernam-
buco a sorte da guerra, que, por
traição mais do que pela forçadas armas, 
é 0 famoso desertor feito prisioneiro 
pelo general Mathias de Albuquerque, no 
cêreo de Porto Calvo, de 12 a 16 de julho 
de 1635, e no dia 22 d’esse mesmo mez, 
é enforcado, tendo-o na vespera prepa
rado para o derradeiro transe frei Ma
nuel do Salvador, isto é, frei Manuel 
Callado, autor da obra O valeroso Luci- 
den' ,̂ e triumpho da Zi&erdade, publicada 
em Lisboa no anno de 1648.

Segundo o testemunho dos historia
dores hollandezes, reproduzido pelo il- 
lustrado sr. José de Vasconcellos nas 
suas Datas Celebres, Calabar era dotado 
de tanta força muscular que agarrava 
um boi pelas pontas, deitava-o no chão 
e comprimia-o, pondo-lhe o joelho em 
cima, de modo a nao o deixar fazer o 
menor movimento.

O cadaver do famoso mameluco, mu
tilado depois da execução, foi recolhido 
pelo general liollandeZ, que o mandou
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enterrar, prestando-llie as honras milita
res que lhe competiam, acção que por 
certo muito depõe em favor do caracter 
hatavo e faz escurecer um pouco o bri
lho da gloria do general portuguez.

Endeosada por alguns, condemnada 
por outros, attenuada por alguns outros, 
a deserção de Oalabar é talvez um facto 
historico que carece de um estudo espe
cial', Conside/ÍH'!-^  ̂o seu acto como um 
passo que lhe suggerira o desespero 
produzido pelo despreso dos seus, que 
apezai' de nesta guerra se aproveitarem 
de todos os elem.entos de força com que 
pudessem debellar o flamengo que lhes 
tomara parte do território, parece que 
todavia tratavam ao mameluco com so
branceria, cin razão da sua côr e da sua 
origem. O visconde do Porto Seguro, na 
sua Historia das lutas com os hollan- 
dezes, que é a narração mais completa 
que temos d’ellas, para cuja confecção 
teve á vista tudo o que, por partes, se 
havia anteriormente escripto, tractando 
de Calabar, attribue a sua deserção a 
temor de castigo, em virtude de grandes 
crimes cammettidos. E firmando-se no 
testemunho de frei Manuel Gallado, que 
0 ouvira de confissão na hora da morte, 
affirma que o mameluco, tendo feito 
grandes furtos, rcceiava ser 'perseguido 
pelo provedor André de Almeida.

Em abono da verdade histórica, a não 
ser a defecção de Calabar, os hollande- 
zes, que já havia dous annos tinham che
gado e se achavam como que encurrala
dos dentro do Recife c ^  pequeno forte 
de Orange na ilha de Itamaracá, quan
do na Ilollanda já se começava a discu
tir a idéa de abandonar a conquista do 
Brazil, ter-se-iam seguramente retirado 
do território, poupando mil vidas immo- 
ladas inutilmente em centenas de com
bates que se deram depois, prolongando, 
com immensos sacrificios de mais de um 
genero, um dominio que teria por fim de 
acabar. Si o poder hollandez tivesse po
dido manter-se c a sua causa vingasse...

Calabar seria seguramente collocado por 
elles no Pantheon dos herdes.

Decorre ainda do facto a questão: si 
seria de vantagem para o Brazi: a do- \ 
minação hollandeza. Decidida pela aííir- 
mativa, 0 nome do mameluco figur ria , 
certamente ao lado dc tantos outros 
martyres da liberdade da patria. O seu 
acto,pois, não pode ser considerado me
ritório ou censurável, sem que seja 
l^osto em lelaç.ão com a marcha ulterior 
dos acontecimentos. E’ preciso collo- 
cal-o sob mais de um ponto de vista 
para julgai o.

1638—Apresenta-seMauricio de Nassau 
(Conquista da Bahia pelos hollandezes) 
diante da trincheira que levantára o 
conde de Bagnuolo na ermida de Santo 
An/onio, .além das portas do Carmo;  ̂
sãô  logo saudados por alguns tiros 
de bala. Apezar d’isso tratam de as- 
sestar duas peças de campanha nas 
alturas fronteiras. Ao cahir da tarde 
envia Nassau um tambor com bandeira 
parlamentaria á nossa gente; este emis
sário, depois de se lhe vendarem os 
olhos, é introduzido á presença de Ba
gnuolo; trazia duas cartas do principe 
Mauricio, uma para o governador Pedro 
da Silva, outra para Bagnuolo. Resavam 
ambas que trouxera de Pernambuco um 
religioso descalço franciscano, que ne
cessitava fallar com o custodio da sua 
ordem; como parecesse um pretexto 
para fim diverso, responderam os dois 
negando a entrada ao fi’ade (Vide a 
ephemeride de 21).

1701—A junta das missões de Pernam
buco, subordinada á existente em Por
tugal, manda levantar uma pole na Ri
beira do Jaguaribe, para torturar os 
tapuyas e payanis, por causa das hosti
lidades exercidas por estes indios contra 
os moradores d’aquelle districto.

1708—Carta regia declarando captivos 
os indios aprisionados em guerra, po
dendo ser vendidos em praça publica para
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i iiidemnisação das dospezas que a fazeuda 
'I real fizesse com a <?ucrra.

Começa neste anno a guerra civil tra
vada em Minas Geraes entre paulistas e 
cmboàhas, nome este com que se desig
navam os portuguezes.

Att: ibuem aiguns escriptores a origem 
d’esta luta, que se tornou funesta aos 
])rimeiros descobridores das minas d’a- 
queile territorio, ao quererem forasteiros 
portuguezes a fruição exclusiva das men
cionadas minas, disputadas pelos pau
listas, fundados, ao que parece, na carta 
régia de IS de março de 1694.

Opinam porém outros que a guerra sc 
originara de se haverem introduzido na- 
quelles districtos dois frades portuguezes, 
com 0 fira de fazerem fortuna por meios 
alheios ao seu ministério: o que não é 
dillicil de se admittir á vista da provi
dencia tornada pelo gove. no da metró
pole, fazendo expedir a carta régia de 
28 de março da anno seguinte, que en
tende directa e exclusivamento com os 
írades vindos ao Erazil sem licença.

1759—Carta regia dirigida ao papa Cle
mente XIII por D. José I, acerca do 
ultimo estado da sociedade denominada 
dc Jesus no reino dc Portugal e seus 
dominios 0 acerca das resoluções toma
das pMo rei a seu respeito.

Começa :
«Muito Santo em Christo Padre e muito 

Bemaventurado Senhor.—0 vosso devoto 
e obediente Filho I). Jo.sepiqpor graça de 
Deus Rei de Portugal e dos Algarves.etc. 
Muito Santo em Christo Padre e muito 
Bemaventurado Senhor. ADeducção e os 
papeis nclla enunciados, que devem 
acompanhar esta carta, sendo postos na 
presença de Vossa Santidade por Frarg-r. 
cisco de Almada de Mendonça, meu Mi
nistro Plenipotenciário... »

Depois do se referir aos meios empre-

gados durante muit^annos successives 
para fazer cessar perniciosas eaggra^ 
vantes hostilidades com que o governo 
dos religiosos da companhia de Jesus 
fora enchendo os seus reinos e domi
nios e os vassallos d’elles, dos mais 
inauditos e mais intoleráveis escândalos, 
sem que deixasse de procurar todos os 
modos de conservar nos ditos reinos e 
dominios uma religião qua nelies foi 
sempre tão protegida pelos seus pre
decessores e pela sua real piedade: o 
que sd serviu de animar e endurecer 
cada dia mais o orgulho des ditos re
ligiosos ; depois de se referir ao atten- 
tado de 3 de setembro do anno anterior 
contra a sua pessoa, promovido pelas 
doutrinas, conselhos e promessas dos 
jesuitas, conclue por annunciar ao S. P. 
que mandara sahir sem maior dilação os 
ditos religiosos d s seus dominios, e 
rogar-lhe que não ponha embaraços a 
essa resolução; acaba:

cc Muito Santo em Christo Padre, e 
muito Bemaventurado Senhor. Deos 
Nosso Senhor conserve a Pessoa de Vossa 
Santidade por largos annos em seu Santo 
serviço. — Escripta em Belem, a 20 de 
Abril de 1759.—Muito obediente Filho de 
Voss.i Santidade — El-Rei, com guarda. 
— l). Lxúz da Cunha. »

1821—A’ assembléa eleitoral do Rio de 
Janeiro, reunida no edifleio da nova pra
ça do commercio, communica official- 
mente o ouvidor da comarca o decreto 
de 7 de março, em que D. João VI an- 
nunciava a sua volta para Portugal, dei
xando 0 reino do Brazil a cargo do prin
cipe D. Pedro, até que se estabelecesse 
a constituição da mon irchia portugueza. 
Essa assembléa fòra especiahmente con
vocada para se elegerem deputados ás 
côrtes de Lisboa.

Depois de uma discussão tumultuaria, 
que se prolongou até ás 3 horas da ma
drugada do dia seguinte, em que se 
exigiu a proclamação da constituição 
hespanhola, para por eíla se reger o

16
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Brazil, invadindo o recinto massas anar- 
chisadas de povo miudo, que causavam 
tumultos e confusões e tornavam impos
sível a marcha regular dos trabalhos, 
dirigindo-se muitos ao marechal Caula, 
commandante das armas, a pedir-lhe que 
não deixasse sahir a esquadra, prompta 
para a partida da familia real, sem que 
desembarcassem os dinheiros públicos 
pertencentes ao erário brazileiro; quando 
se apresenta diante da casa de reunião 
da asseinble'a eleitoral uma companhia 
da divisão portugueza, e, sem a mais 
pequena aclvertancia prévia, dá umi:i des
carga de mosquetaria sobre os eleitores 
e povo circLimstante, e toma a casa á 
bayoneta calada, do que resultaram 
mortes e ferimentos graves.

D. João todavia, como se devia espe
rar da sua indole timida e do seu natu- 
rî l avesso aos meios extremos e violen
tos, tinha nas circumstancias que pre
cederam áquelle desenlace, mandado 
lavrar um decreto adoptando a consti
tuição hespanhola emquanto não vigo
rasse a que deviam formular as cortes 
de Lisboa (O sr. conselheiro Pereira da 
Silva o dá por extenso no tomo 5% docu
mento n. 3, da sua Historia da funda
ção do Império).

A consternação publica tinha en
tretanto chegado ao maior auge : na 
assembléa amotinada succediam-se , os 
discursos e alvitres mais extremados por 
parte de pessoas estranhas á assembléa, 
não faltando quem se lembrasse de 
obrigar o rei a permanecer para sempre 
no Rio de Janeiro. Então D. Pedro, como 
se deprehende da violência do seu ca
racter e SC devia esperar do fogo da 
primeira mocidade, aconselha a seu pae 
medidas de energia; permitte-lhe o rei 
que proceda como entender mais justo. 
O principe ordena ao brigadeiro Caula 
que dissolva, por bem ou por mal, 
a assembléa.

Diz 0 si'. cornsellieiro Pereira da Silva 
que ao acto de violência da força pu

blica precedera intimação de se levan
tar a sessão ; assentindo o presidente da 
assembléa, retira-se com a maior parte 
dos eleitores: o resto, que mais se com
punha de espectadores do que de elei
tores, e que, recusando obedecer á inti
mação, fcchára as portas do edifleio e 
das janellas dirigira os mais virulentos 
insultos aos soldados, fôra o que soífrera 
as consequenci;^do seu acto. A. e Lima ~t 
porém assegura que não houvera nen
huma intimação prévia. Fechou-se depois 
0 edifleio e adiou-se a reunião dos elei
tores. No dia 22 publicou-se um decreto 
do rei annullando o do dia anterior e 
conferindo a D. Pedro a dignidade e 
attribuições de regente e seu logar te
nente no reino do Brazil.

1840—Fallece o barão do Itapoan, José 
Joaquim Nabuco de Araujo, senador pela 
província do Pará. escolhido a 22 de ja
neiro de 1826 e que tomara assento no 
senado a 4 de maio.

Nabuco (então desembargador) substi
tuira no governo interino da capitania 
de Pernambuco ao ouvidor Antonio Luiz 
Pereira da Cunha.

1866— Passam os argentinos e o resto 
do exercito alliado para o território do ■ 
Paraguaj". Não tinham podido eífectuar 
essa passagem no dia 16, por causa do 
mau tempo. O dictador, que se achava 
entrincheirado nesse ponto do seu ter
ritório (Passo da Patria), com os seus 
25,000 homens, incommodado pelo fogo 
dos nossos navios e convencendo-se de 
que não podia rechassar-nos da posição 
que oceupavamos, levanta o seu acam
pamento,contentando-se com incendiai- o /  
e retira-se para além do Estero Bellaco 
(Guerra do l^araguay). O quartel gene
ral brazileiro estabelece-se no Passo da 
Patria e em suas immediaçoes acampa 
todo 0 exercito alliado.

1867— As forças em operações ao sul 
da província de Matto Grosso passam o 
Rio Apae apossam-se do forte paraguajm 
de Villa Bella.
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1500—A frota de Pedro Alvares Cabral, 
tendo-se afastado das costas d’Africa 
para evitar ás calmarias dè Guiné, en
contra ihesperadamente os primeiros 
sigpaes de terra próxima, para as bandas 
do sudueste. «Os quaes, diz Pero Vaz de 
Caminha na sua monumental carta a 
el-rei D, Manuel, são muita quantidade 
de liérvas compridas, a que Os marcantes 
chamam botelho, e assim outras, á que 
também chamara vabQ ãe asno.»

A carta, a que acabamos de nos referir 
é a relação curiosa, -minuciosa e interes
santíssima dos primeiros éfias do desco
brimento. da nossa patria. Diz d’ella o 
douto e venerando sr. Ferdinand Denis; 
—« Gráças ao raro talento de observação 
de que era dotado Caminha, graças sobre
tudo á facil ingenuidade do seu estylo, 
teve 0 Brazil um historiador no proprio 
dia do seu descobrimento.» ,

1563—Dirigera-se'Anchieta e Nobrega, 
em companliia do genovoz José Adorno, 
de S. Vicente para Bertiogà, para irem 
d’ali á aldeia de Yperoyg, como refens 
do tratado de paz feito entre os portu- 
guezes e tamoyos, dos quaes era Aymbere 
urn dos chefes; o principal de todos 
tinha por nome Caoq^era. Yperoig 
ficava entre as ^ovoações hoje .de S. Se
bastião e de Ubatuba, cerca de 28 
léguas ou 155,5 kilometros ao nordeste 
de S. Vicente. Os dois enviados chegam 
á aldeia a 5 de maio, e o primeiro lá 
permanece, como penhor da sinceridade 
da parte contraria, até 14 do setembro 
em que volta, firmada a paz, deixando 
todos os indioè seus amigos, que o 
vêm (partir com pesar. Durante esse 
tempo compoz José de Anchi,eta o seu 
celebrado poema em versos latinos A’ 
Virgem (Vide a ephem. de 23).

Neste mesmo anno manifesta-se uma 
grande epidemia de variola em S. Paulo, 

rcausando muitos estragos nos indígenas

que estavam sendo catechisados pelos 
jesuitas.

1638—A’s 8 horas da noite acommettem 
ós hollandezés a trincheira de Santo An
tonio que os nossos, estavam acabando 
de construir,em  frente á porta /do 
Cârmo, e onde estava ainda tudo em 
tanta desordem, que, si tivessem trazido 
maior força de gente, tèriam segura
mente penetrado na Çidade pela men
cionada porta, que n^o.se poude fechar, 
não só peló seu mau estado, como por 
ser ella a unica serventia por onde se 
podia soccorrer a paragem atacada. 
« Entretanto o haver sido o ataque in
tentado com pouca força, permittip que 
0 repellissem as companhias eniboscadas, 
distingumdo-se então 'pm' seu valor o 
capitão pernambucano Estevão deTavora, 
que, ferido gravemente no peito, morreu 
d’ahi ha ppucps dias, legando á patria 
um nome heromo, com a notável cir- 
cumstancia de lhe haver sido dado por 
successor no mando da companhia que 
lhe estava confiada o parahybano André 
Vidal, cujos grandes serviços e dedi
cação iremos coramemoi'ando (Historia 
das lutas, etc.). »

Depois d’este insuccesso começou o 
inimigo a retirar-se. Todavia, de manhã 
tinha elle tomado quasi sem resistência 
0 forte de Monserrat, á meia légua da 
cidade, junto ao mar, commandado 
por um capitão já muito velho e tão 
fraco como a mesma praça, mal guar
necido de gente e tendo apenas seis 
peças de ferro por defeza.

1660—0 capitão Balthazar Fernandes 
faz' doação da sua capella da Senhora’ 
da Ponte, no logar chamado Sorocaba 
(S. Paulo), aos padres de S. Bento, à 
quem doou também outros bens, com, a 
condição de fazerem da capella um 
mosteiro.

Azevedo Marques transcreve nos seus 
Apontamentos sobre ' a promneia do

. i'll“ 1 ú
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S. Paulo a escriptnra da mencionada 
doação, cxtcaiiida do livro de notas da 
Parnahyba que serviu naquelle anno.

O capitão Baltlia/.ar Fernandes possuiu 
crandes riqueza,s, como se collige do 
seu inventaião; teve mais de 400 inflios 
a seu serviço c extensas plantações 
de algodão e trigo. Falleceu nesse mesmo 
anno de 1060.

Fo anno seguinte fundaram o alludido 
mosteiro na villa de Sorocaba frei riiomé 
Baptista, presidente do mosteiro da Par
nahyba, e frei Anselmo da Annunciação.

1083— Provisão determinando que, 
«achando-se desmantelada a maior parte 
dos engenhos do estado do Maranlião, 
por falta de escravos e do commercio 
dos assucares, tão vantajoso aos mora
dores como para carga dos navios, que 
era melhor a trouxessem de assucar do 
que pedra por lastro, o que procedia de 
se não guardarem os seus privilégios 
aos proprietários dos mesmos engenhos, 
faz-lhes el-rei merce aos lavradores em 
geral, de não poderem, por tempo de 
seis annos, ser executa-dos por dividas 
nos ditos engenhos, suas terras e es
cravos, e só sim nos rendimentos, salvo 
provindo a divida dos escravos ainda 
iicão pagos.»

Este favor fora também concedido, e 
por mais de uma vez. ás capitanias do 
Pão de Janeiro, Parahyba e Pernambuco.

112!!-Ordem régia de D. João V man
dando crear a villa do Icó, na capitania 
do Ceará, com 4 léguas de terra (ou 10 
quadras) para seu rendimento.

IIOI—Toma posse do governo da capi
tania da Parahyba Jeronymo José de 
Mello e Castro, que exerceu o cargo até 
12 de maio de 17U7, dia em que falleceu.

Foi 0 .3“ e ultimo subordinado ao go
verno de Pernambuco: tinha o soldo de 
l:000g. Além de serviços prestados á 
capitania quanto á milicia, obteve, pela 
carta régia de 17 de abril de 1766, um 
professor que ]>edira ao monarcha para 
ensinar a lingua latina, do que estava

carecida a. capitania depois da extineção 
dos padres da companhia de Jesus, que 
a ensinavam no seu collegio ; para este 
edificio passou a sua residência, e ainda 
hoje serve elle de palacio ao governo da 
província. Como se v6, este governador 
exerceu o cargo por espaço de trinta e 
tres annos!

Succedeu-lhe um triumvirato prgani- 
sado segundo a lei de 12 de dezembio 
de 1770, e que foi rendido por Fernando 
Delgado Freire de Castilho.

1792_Execução do Tiradentes na ci
dade do Rio de Janeiro.

Permitta-nos o leitor que comecemos 
de mais longe o resumo histoiico dos 
factos que deram como resultado final 
este lamentável e lugubre aconteci
mento.

Governava a capitania de Minas Ge- 
raes o visconde de Barbacena, Luiz An
tonio Furtado de Mendonça, que era o 
seu duodecimo capitão general, quando 
surgiu no espirito de alguns illustrados 
compatriotas nossos a idéa de se eman
ciparem do dominio colonial e viverem 
sobre si. i^arecia-ilics appropriada a 
oceasião para saccudir o jugo da metro- 
pole, em cujo nome muitas prepotências 
e injustiças se commetteraln, o momento 
em que o governador puzesse em execu
ção a cobrança não só do quinto do 
ouro tirado das minas, como a dos atra- 
zados que se haviam accumulado, co
brança que reduziria á miséria a maior 
pai’te da população da vasta capitania, 
cuja principal, sinão unica industria, 
ora a mineração. A’ vista do desconten
tamento geral, que era profundo, julga
ram azado 0 pretexto os patriotas, que 
tinham em mente estabelecer na capitania 
um governo independente, para porem 
em execução o seu plano. Consistia este 
em proclamar-se o governo republicano 
nas capitanias de Minas, S. Paulo e Rio 
de Janeiro, tendo por sede a cidade de 
S, João d’El-Rei; íundar-se uma uni
versidade e escolas manufactureiras e

O
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industriaes em Villa-Rica, hoje cidade 
de Oui’o Preto; deixar-se livre e isempta 
dedireitosamineraçâo do ouro, diaman
tes e mais pedras preciosas,perdoando-se 
as dividas que liavia para corn o Es
tado. Coincidira a concepção d’cstas ide'as 
corn a chegada á capitania de José Alves 
Maciel, joven brazileiro, que tratara de 
porto na Europa com alguns dos que 
mais activa parte tinham tomado na re
volução france/.a e haviam lavoi'ecido a 
emancipação da colonia inglcza dos Es
tados Unidos, e quepraticára com Tiio- 
maz Jefferson, representante d’estes Es
tados em França.

Maciel fizera entrar no plano da conspi
ração a seu cunhado Francisco de Paula 
Freire de Andrada, que era comman
dante do regimento de cavallaria da ca
pital de Minas e dispunha, portanto, da 
unica força regular existente na dita 
capitania. Estas ideas tinham a adhcsão 
plena dos homens eminentes e mais es
clarecidos de Minas Geraes, Claudio Ma
nuel da Costa, Thomaz Antonio Gonzaga 
(que todavia não era brazileiro de nasci
mento), Ignacio José de Alvarenga Pei
xoto. 0 dr. Domingos Vidal Barbosa, o 
vigário Carlos Corrêa de Toledo e José 
Joaquim da Silva Xavier, por alcunlia o 
Tira-ãcntcs, nascido em 17iS, em Pom
bal, termo da então villa de S. João 
d’El-Rei, alferes da cavallaria paga de 
Minas, homem de um grande e generoso 
coração, que se enthusiasmára aberta
mente pelas novas ideas e que mais se 
expoz pela sua reaiisação. Encarregou- 
se elle de vir angariar adeptos e soccorrqs 
na capital do Estado, isto é, ua cidade do 
Rio de Janeiro. Denunciado, porãm, o 
trama por um dos conjurados, Joaquim 
silverio dos Reis, íbi Xavier preso nesta 
cidade, na rua dos Latoeiros, hoje de Gon
çalves Dias, pelo então vice-rei conde de 
Rezende, emqnanto também o eram em 
Minas os demais conspiradores, Claudio 
Manuel, Gonzaga e ura grande numero 
de outro '̂, a niór parte dos quaes vieram

acorrentados e a pé para o Rio de Ja
neiro, onde foram lançados em lobregas 
masmorras e passaram por longos, en
fadonhos e repetidos interrogatories, em 
que soíTrerain as maiores torturas mo
raes e em que foram empregados todos 
os meios judiciários para lhes arranca
rem a confissão do seu dclicto. O julga
mento de todos elles levou mais do dois 
annos, até ípie a 18 do abril de 1792 fo
ram 11 d’elles condemnados á morte.
O governo de D. Maria I commutou essa 
scnlença em degredo perpetuo para uns 
e por dez annos para as possessões por- 
tuguezas na .África para outros [Vide 
maio ............................. ^

Tiradentes, consider'.do cabeça dessa 
revolução, que passou para as paginas da 
historia sob a designação ÚQ—Inconfi
dência,—ío\ 0 unico exceptuado do regio 
indulto.

Ao confirmarem e lerem-lhe a sentença 
mostrou-se satisfeito erolativamente feliz, 
por ver quo não soffreriam, como elle, a 
pena infamante da morte no patibulo, os 
seus compauiieiros em aspirações poli- 
ticas e .sêde prematura de liberdade. 
Não foi 0 unico signal que deu de mag
nanimidade e grandeza dc coração. Para 
nés, em que pese ao sr. commendador 
Joaquim Xorberto (Veja-se a sua His
toria da Conjuração Mineira), para nós 
não soffre a menor contestação que, em 
toda esta longa tragédia, foi Tiradentes 
0 unico caracter que se não desmentiu e 
o unico que, pela sua constância e abne
gação. merece o qualificativo de—horoe.

A 21 de abril de 1792 fci eile executado 
no campo da Lampadosa, ou, como opina 
0 sr. dr. Mello ãíoraes no seu iíraail 
llistorico, na praça da egreja de S. Do
mingos. O condcmnado caminhou para 
0 patilnilo com u maior resignação, como 
0 convencido apo.stolo de uma grande 
idéi.

A. cidade cm peso cobriu-se de galas,
0 governo do Estado ostentou nesse dia 
todo 9 apparaío de, força e brilhantismo
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de que ppudo dispor, e fez cantar cm se
guida urn 2'e-Deum em acção de graças.

Referem alguns chronistas do tempo 
que usavam ferraduras de prata os ca- 
vallos dns oiiiciaes da tropa que assis
tira á execução.

A cabeça do martyr foi levada para 
Villa Rica, e alii ficou exposta em urn 
poste á irrisão public i e, aos corvos que 
passassem, '̂ ío sitio da sua casa. que foi
arrasada e salgada, ergueu-se um pa
drão, que só foi demolido em 1821 por 
diligencias de Jorge Ottoni, pae do fal- 
Içcido senador Tbeophilo B. Ottoni e do 
illustrado sr. senador conselheirq Ohris- 
tiniano Benedicto Ottoni. ■
■ Em 1866 0 sr. conselheiro Joa'quim 
Saldanha Marinho, então presidente da 
provinciade Minas, fèz erguer á memória 
do martyr, na praça da Independencia, 
em Ouro Preto, uma columna de can
taria, tendo na base apenas a .seguinte 
data—1789.—

O distincte pintor campisía sr. Ijeo- 
poldino Joaquim de Earia perpetuou-lhe 
a abnega;ão e a lembrança dos seus 
companheirbs de aspirações e torturas 
cm uma tela de regulares proporções, 
que esteve avé ha poucos dias exposta.

A idéa de se *he erguer uma estatua 
tem surgido por vezes no espirito pu
blico : parece, porém, que ainda não 
soou 0 sou momento historico.

1821—Dissolve-.se pela força a assem- 
bléa eleitoral reunida ná nova praça do 
Corhmcrcio do Rio de .íaneiro (Vide a 
cphom. de 20), dç> que resultam très 
mortes-e muitos feridos.

-7 Nesse mesmo dia faz D. João VI 
baixar um /decreto, em que adopta a 
Constituição hespanhola até que se con
clua a que fizerem as côrtes constituin
tes de Lisboa.

E’ do teor seguinte:
«Havendo tomado em consideração o 

ternaq de juramento, a que os eleitores 
parochiaes de.sta comarca, a instancias e 
declaração unanime do povo delia, pre-

staram á constituição hespanhola, e que 
fizeram subir á minha real presença, para 
ficar valendo interinamente a dita consti
tuição hespanhola, desde adaía do pre
sente até á installaçào da constituição 
em que trabalham as curtes actuaes de 
Lisboa, e que eu houve por bem jurar com 
toda a minha corte, povo e tropa, no dia 
26 de fevereiro do anno corrente : -̂ou 
servido ordenar, que ile hoje em diante 
se fique estricta c litteralmente 'Obser
vando neste reino do Brazil a mencio- , 
nada constituição hespanhola, até o 
momehto em que se ache' inteira e deflni- 
tivamente estabelecida a cohstitnjção, 
deliberada è decidida pelas'côrtes de 
Lisboa.

Palacio da Boa-Vista, aos 21 de Abril 
de 1821:'—Com a rubrica de S. Magèstade.»

1847-0 imperador parte de Quissamã 
para Macahé, de onde vai no dia' 23 á 
villa da Barril, de S. .T'oão, c alli pernoita 
(Vide. a epKem. de 24).

1861—E’ Sagrádo' na 'Cidade de Petro- 
polis, pelo internuricio apostolico, o actual 
bispo do Pará (Vide julho 14).

1880— Par i aceudir ás despezas da 
secea que ílagellou- algumas proviimias 
do Norte, despendeu-se até esta data a 
quantia de 60.734:2572582'.
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1500—Na manhã d’este dia. era uma 
quarta-feira,. Pqdro Alvares abral, atra
indo pelos signaes que tinham appare- 
cido na vespéra, continúa na derrota que 
então levava, e vé novos e mais seguros 
indicios de terra próxima, como fossem 
as aves marinhas, «a que chamam fura- 
huchosy»̂  (liz Pero Vaz de Caminha.

A’ tarde começa enxergaç o cimo de 
um alto monte, ;i primeira terra que 
viu do continente americano: era o ca- 
beço' da serra dos Aymorés, a que elle 
deu 0 nome do monte Paschoal, em honra 
ao oitavario da Paschoa, que a egreja 
celebrava e celebra nesse dia, pondo á 

toda a torra o nome de ilha ãa Vera



Cru3 , pois suppoz então que era uma 
ilha. Manda lançar a sonda c acham-se 
25 braças dc fundo e. já sol posto, ordena 

ancorem as naus a seis milhas 
de distancia da costa, e assim passam 
ft noite.

<x Já a Americ i, diz Robert Southey na 
sua Historia do Brazil, se não podia 
occultar por mais tempo ao mundo 
europeu, e si Colonibo não houvesse 
assegurado á intelligencia humana o 
triumpho do seu descobrimento, á acção 
dos elementos se teria assim devido 
aqueile successo.»

16:53—Tomam os hollandezes que ata
cavam a Bahia o forte de S. Bartho- 
loineu. Este forte tinha sido construido 
pelo governador e capitão general Diogo 
Luiz de Oliveira, p ira guardar os navios 
que iarn alli querenar. Montava dez 
peças e guarneciam-n’o setenta soldados, 
commandadcs pelo capitão Luiz de 
Vedoy. Com a posse d’esta fortaleza' 
cresceram ao inimigo as esperanças no 
bom exito da sua empreza e diminuiu o 
animo álguns dos nossos para a defeza 
da cidade (Vide a ephemeride de 23).

1686 — Substituo a Duarte Teixeira 
Chaves, no governo da capitania do Rio 
de Janeiro, João Furtado de Mendonça, 
nomeado seu governador e capitão-mór 
por C'l’ta patente de 25 de agosto 
de 1685,

Quadragésimo na série dos governa- 
ilores d’osta capitania, foi rendido a 29 
de junho de 1689 por D. Francisco Naper 
de I.encaster.

17-15—Cart i régia de D. João V creando 
ü bispado de S. Paulo, confirmado pela 
bulla de Bonedicto XIV de 6 de dezembro 
do^mesmo anno, que confirmava egual- 
mcnte o de Marianna. E’ nesta rnesma 
ultima data nomeado o primeiro bispo 
para aquell i diocese na pessoa de D. Ber
nardo Rodrigues Nogueira. A bulla que 
os erigiu tem a datv latina dc—8 do 
id'is de dezembro ds 1745.

1755—Toma posse do governo da capi

tania do Ceará Francisco Xavier de Mi
randa Henriques, cujo nome o visconde 
de Porto Seguro dá com a suppressão 
do appellido Xavier. Governou até 11 de 
janeiro de 1759, tendo sido o trigésimo 
quarto da mencionada capitania.

1808—Alvará creando a Meza do Des
embargo do paço e a da Consciência e 
Ordens, devendo ter cada uma os seus 
oíFiCiaes privativos." A esse tribunal su- 
perior ficavam competindo, além dos 
negocios que já antes lhe competiam, 
os do conselho do Ultramar em Lisboa.

1821—Decreto de D. João VI desfazendo 
0 que havia ordenado por outro do dia 

.anterior.
E' do teor seguinte':
cc Subindo hontem- á minha real pre

sença uma representação, dizendo-se ser 
do povo, por meio de uma deputação 
formada dos eleitores das parochias, a 
qual me assegurava que o povo exigia, 
para minha felicidade e 'delle, que eu 
determinasse que, de hontem em diante- 
este meu reino do Brazil fosse regido 
pela constituição . hespanhola : Houve 
então por bem decretar, que essa con
stituição regesse até á chegada da consti
tuição, que sabi I e socegadamente estão 
fazendo as cortes convocadas na minha 
muito nobre e leal cidade de Lisboa. 
Observando-se, porém, hoje, que esta 
representação era mandada fazer por 
homens mal intencionados, e que queriam 
a anaichia, e vendo que o meu povo se 
conservava, como eu lhe agradeço, fiel ao 
juramento, que cu com elle de cominum 
aceordo prestámos na praça do Rocio 
no dia 26 de Fevereiro do presente anno: 
liei por bem determinar, decretar e de
clarar por nullo todo o acto leito hontem; 
e que o governo que flea até. á chegada 
da constituição portugueza, seja da lórma 
que determina o outro decreto e in- 
strueçoes, que mando publicar com a 
mesma data deste, e que meu fllho> o 
principo real a ha de cumprir, e sustentar
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—■ No mesmo dia expede D. João VI 
outro decreto investindo o príncipe 
D. Pedro no caracter de regente do 
Bra'dl na sua ausência.

1851—Nas F.phe me rides publicadas por 
Fluviano no tomo XIV da Revista Popu
lar diz se cpie comprara o governo im
perial, para encorporal-a á Bibliotheca 
Publica da Côrte, na presente data e pela 
quantia de 21:1203, a valiosa livraria do 
argentino Pedro de Angelis, na qual se 
comprehendem não poucos manuscrip- 
tos: não é de todo o ponto exacta esta 
noticia: esta livraria foi comprada nos 
últimos dias de dezembro de 1853, 
segundo consta do livro, de registro da 
propria Bibliotheca Nacional (Vide a 
Jntroducção ao seu catalogo de manu- 
scriptos,começado a publicar-se em lS7á).

1861—Realisa-se em Petropolis a sa
gração do sr. D, Antonio de Macedo 
Costa. 10° bispo de Belém do Pará, sendo 
sagrante o iriternupcio apostolico. O 
auctor do Roteiro dos Bispados diz erra
damente que essa ceremouia se eíTe- 
ctuára na cidade do Rio de Janeiro, o 
que não está de aceordo com os jornaes 
do tempo (Vide a ephemeride de 1 de 
agosto).

1875~Inanguração da linha telegra- 
phica de Moragogipe a Nazareth, na 
província da Bahia, cora a extensão de 
34.650 kilometros.

.\RKIL—23

1500 — E’ uma quinta-feira. — A frota 
de Cabral veleja de manhã em direitura 
para a terra, Das suas naves as de menos 
calado vão na frente, per 17, 16, 15, 14, 
13, 12, 10 e 9 braças, até meia legua da 
praia, onde deitam ancora defronte da 
foz de um rio. denominado hoje rio cio 
Frade. São então, pouco mais ou menos,

dez lioras da manhã. Avistam-sc na 
praia seis ou sete homens. Os capitães 
de todos os navios da esquadra dirigem-se 
em escaleres á nau capitãnea. onde se 
reunem em conselho. Resolve-se que vá 
em um batei examinar o rio o capitão-, 
mór Nicolau Coelho, que commandára 
um dos galeões de Vasco da Gama, na 
.sua famosa viagem á índia. A ’ medida 
que se adianta a pequena embarcação 
exploradora, vai-se a praia cobrindo de 
indigena-: estão completamente nús, or- 
n idos de arcos e de settas, e encami
nham-se de animo desconfiado para o 
batei. O capitão diz-lhes por acenos que 
larguem as armas, e elles assim o fazem. 
Segue-se depois uma entrevista ami
gável, posto que muda; pois os portu- 
guezes, que tinham verificado que o 
arabico, ou alguma das linguas e dia- 
lectos dos negros, eram os que se fallavam 
em toda a parte a que haviam chegado 
os seus descobrimentos, não esperavam 
encontrar um idioma inteiramente des
conhecido e inintelligivel, e suppu/.éram 
que 0 ruido que fa.da o mar rebentando 
nos cachopos di pr.iia era a causa de se 
não entenderem de parte a parte.

O capitão dá-lhes um barrete vermelho, 
a carapuça de linho que levava na ca
beça e um sombreiro preto; ellesdão-l!m 
enfeites de pennas o um i. cnfla'Ia de 
contas brincas, que pareciam pérolas 
de inferior qualidade. Como era já tarde, 
volta 0 cajmtão para bordo das naus, 
levando os objectos dados pelos i. di- 
gen.as e que foram logo destinados a ser 
remettidos para a côrte a el-rei D. Manuel, 
como as permutas da primeira nego
ciação feita com os natui-aes da terra 
que vinham de descobrir.

A’ noite 0 vento sudues':e e a chuva* 
que cahiu durante toda ella, foram as 
únicas cousas que incoinmodaram os 
nautis.

1563—Partem Nobrega e .‘áncliieta da 
Bértioga, em 8. Vicente, para irem ter
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coin os tamoyos em I peroig (Viiie a 
eph;meri(U do 5 do inaio).

U33G—0 conde dc Bagnuolo Iiavia man- 
dado no dia U o capitão RcbaUinho 
(Francisco Rebeilo) a umacorrería contra 
os hollandezes. Na presents data uma 
colnmna d’estcs, de SOO liomens. sob o 
commando de Jacob Stacliowcr, um dos 
membros do Conselho Politico, atac:i a 
povonção dc S. L jiircnço da Malta, onde 
so aciiava então aquelle capitão, com 
pouca seguranpx c de todo descuidado. 
Ainda assim, ipellejou-sc hora c meia, 
mas tiveram os nossos, que eram 450, 
de ceder ao numero: tomam os inimigos 
a povoação, degolam a 11 dos nossos, 
ferciU a sete e libertam os 40 compa
triotas que Robello aprisionara dias 
antes.

c< Voltou Pccbcllo a Porto Calvo eom 
perda, não só do que tinha ícito, como 
do que pudera fazer, si a sua pruilencia 
lhe igualasse o v.do-.»

Emquaato isto se passava ao norte. 
soíTria o inimigo uma derrota ao sul. 
O genera! Segismutido. que sihira de 
Villa Formosa com 1,5Ü') homens, ataca 
as fortificações cm que estava ãíauuel 
Dias de A mirada, na margem do rio Una, 
e (i repel nlo com perda e obrigado a 
retroceder. Da nossa jiaidc mo: re oindio 
Antonio Cardoso, capitão de uma com
panhia dos seus.

Também neste mesmo dia p irtira uma 
força inimiga do 100 riomens das forti
ficações dc Peri iucira c -meontrara-se 
já noite, em caminho, com uma nossa 
de 200 homens, sob o commando do sar- 
gento-mór àíartins Ferreira, que ia pelo 
seu lado observar o qu'e se p issava em 
Peripueira. sahindo das Irigunas. .Antes 
qnc 0 inimigo se recolxrasse da s u'oi'eza 
do encontro, caliem us nossos sobre eilc 
e fal-o retroceder com alguns mortos 
e feridos.

IGOd --  Envia o conde de Nassau um 
tromljcta .■ ■ 01110 j.ariarnentario ao qiuvtel 
do conde do Dagnuolo {SWn dos hollan

dezes á Bahia), a quem manda dizer que 
não r r̂mettia os 70 homens que aprisio
nara no forte de S. Bartholomen, por 
julgar que os não quereria, dando com 
isso a entender que nos fal.avu.m manti- 
menios. e one si quizesse llie reme'.tcsse 
os hollandezes que tivesse como prisio- ■ 
neiros. Ragnuolo envia-lhe 18 que havia, 
m is mais hem vestidos do que tinham 
vindo. Nassau, porém, não lhe mandou 
( s 70 que offerecera, sem que se lidos 
pedisse.

1G18— Re uperação de Olinda.
Depois da derrota que sotTreram nrs 

mont’. s Guararapes, haviam os hollan- 
dezes occupado a villa de 0!ia l:i, expel- 
lindo d’clla uma pequena guarnição que 
os nossos chefes alli conservavam. Resol
vendo porém e.stes recobrar essa posi
ção, incumbiram de uma tâ  empreza ao 
capitão Braz de Barros, que para esse 
fim saliiu no dia 21 do Arra al Novo do 
Bom .Jcsiis e foi pernoitar a meia Icgua 
de distancia de Olinda. De madrugada 
manda elle dons soldados, conhecedores 
do logar, a explorar o que liavi i ; ao en
trarem p u-ém estes na ru.-i de S. Pedro 
dão de face com as sentinel Ias contrarias, 
que dispaiam Io'jo as -iruias c dao re- 
lia e. Ouvindo-o do pontopmqnc ficaram. 
avau''a senx demoia o capitao Braz de 
P>arros e chega a tomipo do çe abrigar 
sou as muralhas da furtifmaç.ão antes que 
esta tivtsse tempo de dc.scarrcgar sobre 
clIe c a sua gente as peças quo a guar
neciam. D ma vez alii. assaltoiua com 
tanta coragem que a tomou. Os soldados 
holbinde'zes. qnc n i occasião andavam 
por fora, fugiram ou se renderam, e 
os nossos ficai’am dc novo senhores da 
povoação.

]63->_Fcsteja a vill i do S. Paulo a 
invcstid.ur.'. d'x c.ategoria de capital da 
cajiitania.

1725-Carta régia or.Ienando a Rodrigo
C e s a r  de.Menczes,governador de .A Paulo.
que fizesse recolher á povoado o capitão 
Bartholomcu Bueno d i Silva, que estava
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no sertão de Goyaz, visto serem já pas
sados tres annos que elle andava por 
aquelle sertão sem hnver deparado com 
as minas de ouro que buscava, tendo já 
sofliido muito, elle e a sua comitiva, 
parte da qual já o havia abandonado.

1713 — A’ villa Real do Ribeirão do 
Carmo confere a carta regia de D. João V 
d’esta data o titulo e as prerogativas de 
cidade, com o nome dc cAdadn de Ma- 
riannct, em obse juio á rainha D, Ma
rianna d’Austria, esposa d’aquelle mo
il a rcha.

Nella está a séde do bispado do mesmo 
nome e d’ella tinham o titulo os bispos 
da capitania e provincia de Minas Gcraes 
até ser, em 185J, desmembrada do seu 
território a diocese dc Diamantina (Vide 
màrço 12 dc 18G3 in fine e 6 de junho 
de 1851).

A cidade de Marianna tivera o titulo 
de villa Real do Ribeirão do Carmo a 8 
de abril dc 1711.

1769—O coronel Manuel Jorge Gomes 
do Sepulveda, com o nome supposto de 
José M ircellino de Figueiredo, toma 
posse do goverqo do continente do Rio 
Grande do Sul, por nomeação do vice-rei 
conde de Azamb ija. A posse eíTectuou-se 
no arraial de Viamão. « Mudara-lhe o 
governo de nome, diz o visconde de 
Porto Seguro, pai'a lhe poupar a vida, 
que devia perder por haver morto um 
inglez. Depois veiu a figurar em Portu
gal como general. »

« O coronel Sepulveda, por uma ques
tão de brio, matara em Portugal, em 
desafio, a um oííicial estrangeiro no ser
viço portnguez e refugiara-se na Iles- 
panha. O rnapqucz de Pombal, sabedor 
do facto, aproveitou os distinctos me
recimentos d’esto oííicial, n; andando-o 
servir no Brazil sob esse nome (R. de 
Homem de Mello, índice chrcnoloçjico, 
etc., do liio Grande do Sul). ».

Voltando a Portugal exerceu o cargo 
de governador das armas de Ti’az-os-

Montes e falleceu em 1810 ou 1811 
titular.

Sepulveda governou segunda vez o 
Rio Grande em 1773, por nomeação do 
vice-rei marquez de Lavradio.

1809—Foi benzida, e nella se disse a 
Fidelis 
Rio de

primeira missa, a egreja de S. 
de Sygraaringa (provincia do 
Janeiro).

A 8 de Setembro de 1799 tinha-se lan
çado a pedra fundamental para esta 
egre.'a, uma das mais magestosas de toda 
a provincia e cuja conformação se afasta 
do plano cominummeníe seguido entre 
nds para este genero de edificações. Foi 
construída pelos r-.digiosos barbadinhos 
frei A îttorio de Cambiasca e frei Angelo 
Maria de Lucca, italianos, mandados pelo 
vice-rei Luiz de A’asconcellos e Souza 
para christianisarem os indios Coroados, 
que tinham ido de Santo Antonio de 
Guarulhos. onde primeiro se haviam al- 
deiado, para aquelle ponto do districto 
então de Campos dos Coytacazes, que 
so chamava nesse tempo Gambôa e é 
hoje a florescente cidade de S. Fidelis, 
cabeça da cosnarca do mesmo nome. A 
primeira criança, di/em-nos, que rece
beu as aguas do baptismo na mencio
nada egreja foi o sr. Fidelis Alves de 
Barcellos, hoje importante c hoiiiado fa
zendeiro d’aquella localidade, o qual le
vava á pia baptismal outro nome, mas a 
cujos paes os bons barbadinhos pediram 
que se desse o nome do orago do novo 
templo.

! as Memórias do tempo, consta que 
os dons incançaveis missionários não só 
deram o plano da egreja, em forma de 
cruz e no ci t̂ylo fiorentiuo, tomando por 
modelo a basili'a de S. Pedro em Roma, 
e dirigiram a sua edificação, soccorridos 
com dinheiros públicos durante o vice- 
reinado de Luiz de Vasconcellos, cojuo 
também-trabalharam pelas suas próprias 
mãos na ob :a , auxiliados pelos imli- 
genas.

Além d’estes dous fervorosos aposto'os
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da propagação da íé, devémos mencionar 
0 nome de nm terceiro, que trabal’iou 
na mosma via comegual fervor religioso: 
é 0 de frei Thom.iz de Civittá Gastello, 
íãllecido a IG de abril de 1828. Frei Vit
torio fallecêra a 1 de setembro de 1815. 
Frei Angelo tinha fallecido a 20 de maio 
de 1811. Dormem o derradeiro somno 
esses obscuros e activos o' reiros da civi- 
lisação, allumiad.i pela fé, no mesmo logar 
onde a exerceram. O sr. conego Guara- 
cyaba passou, em 1878, os ossos d’estes 
veneráveis varões para um ja.igo con
di uio que prejiarára no centro daegreja.

Pela resolução de 3 de fevereiro de 
1824 a até então aldôa de S. Fidelis foi 
desmembrada do districto ue Campos e 
annexada ao de Can'agallo ; mas por um 
de reto de novemimo do anuo seguinte 
tor ou a ser encorporada ao primeiro 
districto, do qual depois também ulti
mamente se desligou para sc constituir 
comarca sobre si.

Pela lei provincial de 2 de abril de 
18’í-) foi a suaegrcja elevada á categoria 
de par:ch ii, com a denominarão de 
S. Fidelia de Sygmaringa.

Só tres annos depois foi quo teve elia 
pela primeira vez uma escola de instruc- 

' çao ^primaria para ó ^exo masculino 1
Parece svstro nosso trazer senhpre para 

mocle 0 a grande republica americana. 
Não podemos, porém, neste momento 

' deixar de observar que alli, logo que se 
construe uma'egreja, abre-se-lhe ao lado 
uma escola, como si se tivesse cornpre- 
jteii ddo nãquelle povo. admiravelmente 
1 ratico, ci".e uma cousa deve completar 
a outra ; que a iiistrucção é um dos pri- 
meiro.s modos de adorar a Deus. A'̂ erda 'e 
é que ao monos já não se lhe ergue 
cOO pé 0 indefectível pelouri iho. como 
dantes.

S. Fidelis foi creada villa pela lei ]>ro- 
vincial de 19 de abril de 185) e ipstallada 
a 5 do março de 1855. A lei do 3 dc de- 
zemb'i'0 de 187Ó deu-lhe o predicamento 
e fóros de cidade (Vide, para maiores

esclarecimentos, a erudita Memória his
tórica do templo de S. Fidelis do seu 
actual vigário, o illustrado conego Joa
quim Pereira Jorge Guaraciaba, publi
cada em 18Ô7.

1815— Fallece em Lisboa, victima de 
uma melancolia invencível, o naturalista 
brazüeiro dr. Alexandre Rodrigues Fer
reira.

Fora em 177S  ̂ncarregado pelo ministro 
Martinho de Meilo e Castro de vir estudar 
as riquezas naturaes, ainda pouco ou 
nada conhecidas, do nosso solo. De um 
escripto contemporâneo tomamos as se
guintes indicações relativas a es'̂ e nosso 
tão activo quanta sabio e mal compen
sado compatidota :

« Ug iiorou se cinco annos cm Portugal 
antes de partir para a sua commissão ; 
mas nesse espaço de tempo fez o exame 
do carvão de pedra de P>uarcos. reduziu 
e descreveu os produetos nacion les que 
existiam no museu d’Ajuda, entrou cm 
muitas expericncias ph}'sicas e chi micas, 
e publicou muitos escriptos interessantes.

Em outubro de 1783 ciiegou ao Pará ; 
deu começo aos seus trabalhos pela ilha 
de Joannes e levou as suas indagações a 
to:io 0 .senão do Pavá e Rio Negro (hoje 
Amazonas), explorando os rios Branco, 
Madeira, Guaporé, serra jde Cuanurú e 
Matto Grosso, trabalhos estes em que 
gastou nove annos.

Ligou seein cousorcio com D. Germana 
Pereira de Queiroz, filha do capitão Luiz 
Pereira d i Cunha, seu correspondente 
na remessa das produetos, que enviára á 

. cÔJ te.
A historia do seu cas.nmento é extraor

dinária, posto que breve:-ponderando- 
Ihe 0 capitão Luiz. que se achava no 
dcsemiiolço de considerável despeza, com 
a qual podería dotar s a filha, pela re
messa dos produclo'-; que lhe enviára, 
respondeu Alexandre: íí Isto não servirá 
de embaraço a seu casamento x eu serei 
queyn receba por mulher sua filha.

Kmpregou-se tanto em aperfeiçoaV c

■di»- .
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apiirar preciosos materiaes, quo. antes 
de concUiir a organisação d’elles, Ibi 
attacado da melancolia, qne o ronbou á 
terra :;a presente data, cm Lisboa.

Indicaram as causas d’e.ss i malancoli i 
como envolvidas no manto das genero
sidades, attribuindo-a a desgostos, pro
venientes de illnsões desvanecidas acerca 
dos homens e das coiisis da cuide.

Mesmo attacado da fatal misanthropia, 
lançou mão da penna para defender 
amigos, com os quaes se acitava divor
ciado, mas que julgava injustament ; ac- 
ensados. e, atd á hora de expirar, desem
penhou os seus deveres de empregado 
publico. »

1821—Proclamação de D. Jo.ão M  aos 
fluminenses, referindo-se aos últimos 
acontecimentos por causa da adopgão 
dcflnitiva da copstituição hespaniioia e 
escripta em um tom ve:dadeiramente 
paternal.

1850—Fallece o barão de Inhomerim, 
Yicente Navarro de Andrade, douior em 
medicina pela universidade de Coimbra 
e por ella escolhido para viajar, depois de 
já ter uma extensa clinica em Portugal. 
Passara á F'rança, onde residiu 7 annos,

/ em seguida aos Estados-Unidos e final- 
mente j/!o Rio de Janeii-o, de onde ainda 
tornou á França, desgostoso por lhe ter 
aqui morrido a esposa.

Nascido na villa de Guimarães Por
tugal) a 2o de fevereiro 177(3, fallece em 
Pariz de um ataque de gotta.

1860—Inauguração da estrada de forro 
de Cantagallo, provincia do Rio de .Ja
neiro.,
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1.500—Na manhã d'este dia, era uma 
sexta-feira, aconselham os pilotos a 
Pedro Alvares Cabral que se levantem 
ancoras e se façam de vela, e .'.ssim se 
etlectua. Navegam cerca de dez léguas 
em ala pela costa, na direcção do norte, 
a ver si encontram algum porto ou 
abi’igo, onde se refaçam de lenha e

aguada, indo para esse fim o piloto Af- 
íonso Lopes em uma das caravellas me
nores, paia poder aproximar-se mais da 
praia e exa.minal-a melhor. Encontram, 
dez léguas distante do ponto em que 
tinham pernoitado, uma enseada, a bahia 
Cabraiia, quatro léguas ao norte de 
Porto-Seguro, onde pela tarde entram as 
caravellas que iam mais perto de terra, 
ancorando as naus de maior calado obra 
de uma légua afastadas dos recifes que 
estão á entrada do porto. Para a do al
mirante havia Affonso Lopes levado dois 
mancebns indígenas, que encout"ára 
numa almadia a pescarem.

Cabral recebe a seu borbo esses dois 
Índios com todo o ceremonial. « O capitão, 
diz Pero Vaz de Caminha, nosso guia 
liei nestes intere.ssantes promenores, o 
capitão, quando elles vieram, estava 
assentado em uma cadeira, tendo uma 
alcatifa aos pe's por estrado e bem ves
tido, com um collar de ouro mui grande 
ao pescoço, e Sancho de Thoar e Simão 
de Miranda e Nicolau Coelho e Ayres 
Corrêa e nós todos, que aqui na nau com 
elle iamos, assentados no chão por essa 
alcatifa, Accenderam-se tochas e en
traram e não li/.eram nenhuma menção 
de cortezia. nem de fallar ao capitão, 
nem a ninguém : porém um d’elles poz 
os olhos no CO.lar do capitão e começou 
de acenar com a mão para a terra e 
depois para o collar, como que a dizer 
que havia cm terra ouro; e também viu 
um castiçal de prata e assim mesmo 
acenava para a terra e então para o 
castiçal, como que havia também prata.»

Mostraram-lhes depois um papagaio, 
que 0 almirante trazia e que elles reco
nheceram logo, como cousa que lhes era 
familiar. iMostraram-lhes em seguida 
uma gallinha, a cuja vista deram signaes 
de terror e não lhe quizeram a principio 
por as mãos. Trouxeram-lhes pão, figos, 
confeitos, fartes, em que elles mal toca
ram, fazendo o mesmo ao vinho e á agua, 
que os portuguezes lhes offeree eram. Por
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ílm, estiraram-se de costas na alcatifa, 
mandando-llies o almirante pór um tra
vesseiro debaixo das cabeças e cobril-os 
com um manto,—« e elles consentiram e 
jouveram e dormiram », conclue Pero 
Vaz dc Caminha.

1589—José Adorno e sua mulher D. Ca- 
thariiia Monteiro fazem doação ao con
vento do Carmo de Santos da capella do 
Nossa Senhora da Graça, que haviam 
fundado. José Adorno fundara tambom 
a capella de Santo Amaro de Guaybe, 
de que não existem vestígios, e falleceu 
com mais de 100 annos em Santos.

1716—Baila do Santo Padre Benedicto 
X r ’ . permittindo aos reis de 1 ortugal e 
a seus succcssores na monarchia a li
berdade de poderem determinar, a ssu 
arbitrio, certos e novos limittes ás dio
ceses e prelasias já erectas no viltramar. 
com especialidade na America.

1763—Tomada da villa do Rio Grande 
do Sul pela vanguarda do exercito hes- 
panhol ao mando de D. Pedro Ceballos.

1824—Fallcce na casa da Cascatinha 
da Tijuca (Rio de Janeiro) Augusto 
Taunay, esculptor francez. que viera em 
1816 para o Brazil na colonia franceza 
que, soba direcção de Joiquim Lo Bre
ton e por influencia do conde da Barca, 
mandára D. João \T vir da Europa para 
se fundar a escola de Bellas Artes (\ide 
26 de fevereiro de 1816).

Nascera em 1769.
Obtivera em 1792 em França o grande 

prêmio de Roma. Entre os seus traba
lhos mais salientes citam -se a estatua do 
general LassaUe, que foi collocada em 
Vei’sailles, a Fama e O Couraceiro, que 
estão no Arco de Triumpho do Carroussèl, 
a famosa estatueta Napoleão na ilha 
d'Elba e o busto de Camões  ̂que pertence 
ao imperador do Brazil e figurou na 
Exposição Camoneana da Bibliotheca 
Nacional em junho de 1880, pela com- 
memoração do 3° centenário da morte 
do grande c^ico portuguez.

1847—O imperador, que pernoitara na

Barra de S. João, berço natal de Casi- 
miro de Abreu, parte nesta data para 
Cabo-Frio por Campos Novo^ ITahi vai 
a cavallo, no dia seguinte, ver a ponti 
do Cabo. distante da cidade très léguas. 
No dia 26 vai á aldèa de S. Pedro e hos
peda-se na fazenda de Varaty. perten
cente ao capitão Francisco Antunes Ma
rinho. D’essa fazenda partiu S. Mages- 
tade no dia 27 pira a villa do Rio Bo
nito, de onde sahiu a 28 para Itaborahy, 
onde pernoitou em casa do conselheiro 
José Bernardino Baptista Pereira de Al
meida. A 29 fez uma excursão a Porto 
das Caixas, voltando á tarde para Itabo
rahy, onde dormiu.

No dia 30 partiu d’ali para Nicteroy, 
por S. Gonçalo, onde almoçou, e á'tarde 
regressou na. galeota imperial para a 
corte,tendo jantado em Nicteroy. Com
pletava assim a visita que começara a 
fazer á provincia do Rio de Janeiro a 20 
de março.

1853—Fallece no mosteiro dc S. Bento 
do Rio de Janeiro o illustre benedictino 
frei Rodrigo de S. José Silva Pereira, 
cujos harmoniosissimos versos, uUimos 
e brilhantes lampejos da poesia clássica 
no Brazil, pena é que não estejam col- 
leccionados em volume.

Frei Rodrigo de S. José era filho legi
timo do bacharel em direito iMarccllino 
da Silva Pereira e dc D. Maria Clemen
tina, naturaes ambos da Bahia, e nascera 
a 9 de agosto de 1789, no arraial de 
S. Pedro da Muritiba, município da 
Cachoeira, d’aquella provincia, 5 annos, 
dia por dia. depois do grande orador 
franciscano frei Francisco de Montal- 
verne. Tinha seu pae exercido naquell i 
localidade, além da advocacia, o logat de 
intendente do ouro.

Noticiando o seu fallecimento, diz o 
sr. conselheiro Francisco Octaviano, no 
Correio Mercantil de 27 de abril dc 1853: 
—«A uma vasta intelligencia reunia o 
illustre monge profundos conhecimentos 
litterarios, que o habilitavam nas horas
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do repouso a traduzir, como tantos ou
tros membros da mais instruída das or
dens monásticas, em versos cadentes e 
melodiosos as impressões de uma alma 
pura e generosa. No venerando Bene- 
dictino perdeu o puz uma de suas illus- 
trações, a mocidade um mestre sabio, 
vigilante e bondoso, e a sua Ordem, tào 
pobre hoje de homens eminentes, um, 
membro que não terá, quanto a nós, 
substituto. A’ roda da tumba singela, 
onde vai dormir o somno etorno. amor-I
talhado.no burel da penitencia, o humilde 
filho de S. Bento, foram derramar lagri
mas sinceras e sentidas os seus amigos 
e discípulos.

Depois do solemne Requiescat, in pace, 
pronunciaram dois alumnos do collegio 
de Pedro II, em nome de seus colleg.is, 
um ultimo adeus a seu venerável mestre; 
0 dr. Paula Menezes, como orgão dos 
professores d'essc mesmo collegio, pro
nunciou também um breve discurso... 
e 0 sr. Porlo Alegre, intimo amigo do 
fallecido, recitou, como orador do Insti
tuto, as breves palavras que abaixo 
transcrevemos. »

Frei Pv,odrigo, depois de ter sido ab- 
bade da sua, ordem, foi vice-reitor do 
collegio de Pedro II, no reitorado do dr. 
Joaquim Caetano da Silva, que sempre o 
teve em muita consideração e estima.

De um elogio inédito que possuímos, 
escripto por um nosso douto amigo, e dos 
mais dedicados e particulares do iIlustre 
monge, pedimos, veniu ]3ara extractar o 
quanto baste para, embora em pallido 
resumo, accentuar a sua sympathica e 
vigorosa personalidade :

« 0 padre-mestre frei Rodrigo não gos
tava de fall.ir de s i; era de uma tão 
excessiva modéstia, que p>’ejudicav.i a 
sua fama; tudo sacrificava ao gosto de 
viver desconhecido e ignorado do mun
d o .. . .  Abraçára a viJa monastica por 
obediência á vontade paterna; acostu
mou-se depois, porém, á ella por tal 
fórma, que se fez um respeitável reli

gioso e um inteiro observante, sem by-_ 
pocrisia, nem fanatismo, das severas re
gras da sua Ordem, cm que < xerceu com 
honra diversos cargos. Era um tãuto 
ceremonioso para com as pessoas que 
não conhecia, mas para os amigos muito 
lhano e cheio de bondade. Possuía em 
alto grano dom de consolar os aíilictos: 
fazia então jorrar das fontes límpidas e 
inexgotaveis do seu coração bondoso 
uma torrente de palavras aflectuosas, 
que se entornavam como um balsamo 
suave sobre as chagas do infeliz.

Nunca d’aquella bocea se ouviu con
selho duro nem inexequível,ou reprelien- 
sões que pudessem exacerbar o animo 
dos tocados da desgraç a Foi sempre 
inimigo do luxo, porém /amicíssimo do 
asseio e da boa ordem "̂ em tudo. Eram 
todos os seus actos sempre pautados pela 
mais escrui^sa circumspecção. Era um 
ente inoffensivo : provocado, porém, não 
se fazia esperar na réplica acerada com 
que fulminava os seus mais fortes inimi
gos, que os teve e bem poderosos, não 
só porque acudia de prompto, com ad
mirável desforço, em defeza dos amigos, 
como porque a sua qualidade de acér
rimo partidista da raonarchia constitu
cional, governo que elle entendia ser o 
mais proprio para a felicidade dos po
vos, sempre o trouxe envolvido em dis
cussões com os que ppofessavam idéas 
republicanas. Senhor de muitos e va
riados recursos para os combates da in- 
telligencia, quando nelles se empenhava, 
fazia-o com uma formalidade que encan
tava, não só pelo vigor do seu raciocínio 
como pela voz cheia, clara e sonora com 
que muito bem se exprimia, e nunca o vi
mos vencido, ainda mesmo nos mais renhi
dos debates comas maiores illustrações 
da sua época... Estava quasi cégo poucos 
tempos antes de morrer. Sentindo che
gar a sua hora, mandou chamar ao seu 
velho e dedicado amigo o dr. Urzedo, 
que foi quem o assistiu no derradeiro 
transe. Morreu repetindo muitas orações'



e psalinos penitenciaes. No dia 21 de 
abril a imisa do Sanctuario, que tantos 
lhe insph^rára cânticos divinos, recli
nada soore 0 seu ataüde, beijava-lhe a 
lyra harmoniosa, e depunha na sua 
cabeça, que fora eru vida um vulcão de 
arrojados pensamentos, uma corôa de 
saudades, que rega ainda com as suas 
lagrimas.

As suas poesias, de cunho historico, 
primam pela extrema correção da forma, 
que podemos denominar horaciana. Ila 
algumas demasiado livres e, entre ellas. 
algumas satyricas e de fazerem chorar 
lagrimas de sangue áquelles a quem são 
dirigidas. Julga-se perdida a quasi tota
lidade d’ellas.

1865—Os paraguayos apoderam-se da 
colonia de Coxim em Matto Grosso.
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1500—De manhã, era um sabbado, or
dena 0  capitão que as naus S3 façam de 
vela e demandem a entrada do porto; 
a Ui ancoram todas ellas em cinco ou seis 
braças de fundo. « A ancoragem dentro 
é tão grande, diz Pero Vaz de Caminha, 
e tão fermosa, e tão segura, que podem 
jazer dentro n’ella mais de duzentos 
navios e náos. » E tanto que ancoraram 
e pousaram, foram todos os capitães á 
nau de Pedro Alvares Cabral, que manda 
á terra Nicolau Coelho e Bartholomeu 
Dias (0 descobridor do Cabo da Boa Es
perança), levando comsigo os dois Índios, 
aos quaes se deixaram o arco e settas 
que traziam ; haviam-n’os vestido com 
camisas novas, pondo-se-lhes na cabeça 
umas carapuças vermelhas e dando-se- 
Ihes dois rosários de contas de osso, 
alguns guizos e outros presentes análo
gos: foi com elles um degradado, AlTonso 
Pdbeiro, creado de D. João Telles, para 
lhes aprender a lingua e saber dos seus 
usos e modo de viver. Pero Vaz de Ca
minha vai também com Nicolau Coelho. 
Aceodem logo á praia cerca de duzentos 
indigenas, inteiramente nús, cora flechas

com
acenam que se aífastem e deponham seus 
arcos, e elles assim o fazem. Os dois, 
logo que desembarcam, internara-se com 
0 degradado que os acompanha, e atra
vessam um ribeiro d’agua doce, q u e  

LUES DAVA POLA BKAGA ; seguem^n’os 
muitos dos outros, e voltam depois já 
sem as carapuças e nús os dois indios. 
Começam então muitos a chegar em 
bandos pelo mar até aos batéis; ajudam 
aos portuguezes a fazer a aguada, pe
dindo-lhes alguma cousa em paga e tro
cando até os seus arcos e flechas por 
sombreros e carapuças,ou outra qualquer 
cousa que lhes queriam dar os portu
guezes. Pero Vaz deCaminhapinta-no-los
exactarnente como deviam ser, e conclue:

\

a Alli andavam entre elles très ou qua
tro moças, e bem gentis, com cabellos 
mui pretos, compridos pelas espaduas. 
Por fim ninguém mais se entende pela 
algazarra que fazem entre si. Pedenn-lhes 
os portuguezes por acenos cpie se retirem 
e elles assim o fazem, passando para 
além do río. Algum tempo depois, indo 
alguns dos portuguezes encher uns bar
ris d'agua, acenaram-lhes os indios que 
se chegassem, e entregaram-lhes o de
gradado que se ha\’ia mandado com elles, 
sem lhe terem tomado os presentes que 
elle levava para dar ao serilior da terra, 
si 0 houvesse, ou ao seu maioral. »

Entre elles, como dissemos, viam-se 
apenas très ou quatro mulheres, moças 
ainda, uma das quaes tinha o corpo todo 
pintado de azul escuro. Pero Vaz elogia- 
lhes a belleza d’urn modo pouco dis
creto.

A’ tarde sabe o almirantc em seu ba
tei, e os capitães das mais'naus nos seus 
escaleres, a percorrer a praia, sem com,- 
tudo desembarcarem em ponto algum 
d’ella: apenas saltam em um ilhéo, a que 
dão 0  nome de C o r ò a  v e r m e l h a , e alli 
se demoram cerca de hora e meia a
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pescar. Era já ))cra noitc quando volvem 
ás nans.

—Bra/- Cubas dá conta cm uma 
carta da sua exploração aos senões, com 
Luiz Martins; tinham percorrido 300 
léguas á cata de ouro e por fim só acha
ram indicios d’elle no sitio denominado 
Jararjnú,, quando voltavam p.ira a villa 
de S. Paulo.

17(34 — Fundação do convento de 
S. Francis'O da villa de Taubaté, por 
frei Jeronymo de S. Braz, a pedido da 
cam ara, nobreza epovo.

1765—Antonio José Victoriano Borges 
da Fonseca, trigésimo sexto governador 
da capitania do Ceará, tom.a posse do 
seu CcUígo c exerce-o até 10 (o visconde 
de Porto Seguro diz i  í) de maio de 1782.

1767— Nasce no Rio de .Janeiro Luiz 
Gonçalves des S ;ntos, presb3'tero secular, 
professor jubilado da lingua latina, phi- 
losophia e rhetorica na mesma cidade.

Das obras que compuzera c traduzira 
sobresahem as Memórias para a historia 
do reino do Brazil... escriptas no Rio 
de Janeiro no anuo de 182 I .qví 2 tomos 
(Lisboa, 182.5), e a tradiicção da O im
pério do Brazil co)Viiderudo 7ias suas 
relações politicas e commereiaes por La 
Beaumelle. ciu 1 vol. ^Rio de Janeiro, 
Typ. de Plancher, 1824).

Publicou muitas brochuras acerca da 
magna questão do celibato do clero, 
apresentada ))or Ferreira França á ca- 
mara dos deputados em 1827 e i)atroci- 
nada por Diogo Foijó, que foi depois re
gente.

Quanto ás suas Memórias o visconde 
de Porto Seguro aventou um juizo, que 
Innocencio daSilva achou severo em de
masia, mas que. apezar do mérito que 
cilas têm, nos parece verdadeiro.

1808—Chega' ao Rio de Janeiro o bispo 
d’essa diocese D. José Caetano da Silva 
Coutinlio, que não pudera acompanhar 
a familia real e ficára, já sagrado, em 
Lisboa.

1810—Frei Antonio de S. José Bastos,

monge bcnedictino. natuiml de Pernam
buco, é eleito bispo d’aquella dioc3se.
0  R o t k i k o  d o s  B i s p a d o s  o  dú como na
tural do Rio de Janeiro c nomeado em 
1811, no reinado de 1). l.Iaria I, sendo 
regente o principe I). João. O general 
Abreu e Lima o dá tambom como natural 
do Rio de .Janeiro, mas eIci:o na data 
de hoje.

Só a 25 de março de 1815 foi confir
mado pelo papa Pio VII. Oceasionoj: esta 
demora a detenção do pontífice cm 
França por Napoleão 1.

D. frei Antonio de S. José jiassou no 
anuo seguinte a reger a íliocc.se pernam
bucana como vigário capitular, a instan
cia do nnricio apostolico, arcebispo de 
Nisitú : d’ahi lhe proveio a denominação 
vulgar de inspo g a u ã o .  Voltou depois de 
4 annos no Rio de Janeiro, onde foi s i- 
gr.i'io a 28 dc outubro de 1816 na capeila 
real (Vide 19 de julho de 1819).

E’ 0 14° na serie dos bispos de Per
nambuco, segundo a relação que temos : 
por mais dc aceordo com os factos! ,|ll

1817—Proclamação do chefe de esqua- V’ 
dra Rodrigo José Ferreira Lobo, com- 
mandante da esquadrilha que bloqueava 
0 porto do Recife, dirigida aos habitan- 
tes d’aquella cidade : é datata de bordo 
da fi'agata Thetis.

1819-Toma posse do governo da ca
pitania de S. Paulo o seu decimo nono e  ̂
ultimo governador e capitão general 
João Carlos Augusto de Oj-enliausen, -
que foi posteriormente marquez de Ara- y
caty e senador do Império. >

1822—Regressa de Villa Rica o prin- j 
ci)ie D. Pedro, deixando serenados os 
ânimos na província (Vide março 25). |

1S.-3—Apresenta-sc em frente ao Morro 
(Bahia) a esquadra brazileira, composta »  
de oito vellas, sob o commando de lord 
Cochrane,

1850—Fallecc^  senador pela Bahia 
conselheiro José Carlos Pereira de Al- 1 
meida Torres^viscoude de Macahé, es- 
colhido a 14 d( junho

rU-4>- 4 ^

le 184J e que
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tomara assento i’,o senado no dia 20 do 
•a im smo me/, e anno.

LS52—Faliece no Rio de Janeiro Ma
nuel Antonio Alvares de Azevedo, nas
cido na cidade de S. Paulo a 12 de 
setembro de 1831. Tomara em 18T7 o 
grau de bacharel em lettras no imperial 
collegio de Pedro II e em 1818 partira 
para S. Paulo, onde frequentou o re
spectivo curso juri iico atp o i ” anno. Só 
lhe faltava um para completar o seu 
tirocinio acadêmico, quando a mão inexo
rável da morte o arrebatou á admiração 
dos contemporâneos.

Era um poeta de primeira ordem, de 
vasta erudição, admiravei para a sua 
edade. As suas obras poéticas, que, reu- 

í  nidas em 3 volumes, tèm tido successivas 
: edições, exerceram poderosa influencia
' na litteratura pátria e tornaram imm.or- 
'í reclouro o seu nome. Poeta da escola de 
3Í lord Byron, Alfred de Musset e Henrique 

Heine, inoculou no espirito da mocidade 
'iv do seu tempo o desespero convencional 
i da poesia denominada b y k o n i c a , que deu 
a uma feição pouco ou nada natural ás 

producções poéticas que appareceram 
' naquclla eposa. A sua ode A P e d r o  I v o , 

em qua o imaginoso poeta paulista se 
I afasta do typo que tomara por modelo e 

ostenta toda a sua potente individuali- 
" dade, é uma das producções mais bellas 

e animadas do seu genero da lingua 
: portugueza.

1870—Festeja-se em S. Paulo (capital) 
a chegada do batalhão 35• de voluntários, 
que volta da guerra do Paraguay. Esses 

< festejos aturaram 8 dias.
1880—No s u engenho Caqipinas, fre- 

i guezia de Iguape, provincia da Bahia, 
1 fallece a baronezade Alagoinhas, D. Cora 
1* Coutinho Sodré, mãe dos distinctos de- 
1 putados á assembled geral, conselheiro 

Francisco Maria Sodré Pereira, que oc- 
1' cupou a pasta dos négocies do Império 
ç no gabinete 5 dc janeiro, dr. Jeronymo 

Sod: é Pereii a c coronel José Liim Couti- 
3 nhu Sodré.

A baroneza de Alagoinhas era filha do 
em'nente patriota conselheiro José Lino 
Coutinho, que teve a honra de, em ver
des annos, ser eleito deputado á Con
stituinte de Lisboa, em 1822, e de ter, 
de 1826 a 1832, desempenhado j^reponde- 
rante papel no parlamento e no partido 
liberal e, finalmente, na alta adminis
tração publica como ministro do impé
rio no gabinete que tinha a Diogo B’eijo 
na pasta da justiça ea Yasconcellos na 
da fazenda, « .n’aquelles tempos diffleeis, 
em que esse gabinete solicitou sua exo-̂  
neração da regencia t'^na e esta por sua 
vez a sua, da camara dos deputados, 
Este episodio é conhecido em nossos an- 
naes pelo—golpe de Estado ãe 28 de ju 
lho de 1832.

« Para guiar na vida áquella sua illus
tre filha, escreveu o conselheiro Lino 
Coutinho as Cartas sobre a educação ãe 
Cora, que são certamente um primor 
para o aperleiçoamento do espirito e do 
corpo.

cc O nome illustre que herdára realçava 
a baroneza de Alagoinhas pelas mais su
bidas virtudes, pelas mais elevadas qua
lidades moraes, que a tornavam geral
mente estimada e respeitada na nossa 
sociedade. Como mãe e como esposa era 
um exemplo digno de imitação [Diário 
ãa Bahia). »

BMi sepultada no convento de S. Fran
cisco de Paraguassú, jazigo dos ante
passado.-; de seu marido, o sr. barão de 
.‘■Uagoinhas.

Ha de sua mãe, D. Ildefonsa Laura 
Cesar, publicado em ISU na Bahia (Typo- 
graphia de Epiphanie J.” Pedroza), um 
opuscule, hoje raro, de poesias (lyras, 
cançonetas, glozas, epistolas), entre as 
quaes algumas traduzidas do fraucez e 
corretamente traduzidas.

. V B R I L — 26

1500—Domingo da Paschcela — Deter
mina Pedro Alvares Cabral que se diga 
missa no ilhéu em que tinham estado na

17
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vespera, a que assistissem elle e es 
demais cai)itães, e assim se cumpre. 
Arma-.sc para esse fim um k s p e u a v k î .  

(pavilhão) e dentro d’elle uin allar bem 
couKEüiDo (escreveCaminha).l;iz a mi.ssa, 
a primeira portanto que se celebra em 
terras do Brazil, frei Henrique de Coimbra, 
que depois ici bispo de Ceuta, coadju
vado pelos outios sacerdotes que com 
elle iam para a India. Os naturaes do 
paiz asrlstem com admiração misturada 
de curiosidade, áquelle acto,que era para 
elles ihteii ameute novo, e os portuguezes 
com a maior devpção e recolhimento. 
Cabral colloca-se durante esta solemnidade 
do lado do Evangelho, tendo na mão o 
estandarte da ordem de Christo, com que 
partira de Bele'm. Acabada a missa tira 
frei Henrique os paramentos, sdbe a 
uma cadeira alta, á guisa de púlpito, e 
d’ella faz uma solemne predica, tomando 
jmr tliema a historia do Evangelho do 
dia, a vinda dos portuguezes e o desco
brimento d’aquella terra guiados pela 
cruz, sob cuja obediência navegavam. 
Os capitães e todos os tripulantes das 
naus assistem a esta ^proveitosa pregação 
(diz 0 minucioso Caminha) lançados por 
essa arè< . Os indígenas, durante esses 
actos , formaram na terra fronteira 
alegres dansados a seu modo, ao som 
dos seus rudes instrumentos: alguns 
d’elles vêm em almadias (jangadas) atd 
perto da ilha oceupada pelos navegantes 
portuguezes.

Terminada a predica, o capitão-meir 
e todos os mais tomam os seus batéis e 
passando de bandeira desfraldada, perto 
d’elles, ao longo da praia, se recolhem 
aos seus navios.

Depois de comerem, convoca o almi
rante para a sua nau todos os capitães 
da esquadra e consulta-os si não seria 
conveniente enviar uma das embarcações 
a Lisboa, afim de communicar ao rei a 
nova do descobrimento que haviam feito 
e pedir-lhe que mandasse examinar 
melhor a tei-ra, visto terem elles de

seguir a derrota que traziam. De
pois de muitob, alvitres lembrados. 
concordam todos ne-sc e em deixarem 
na terra dois dos degradados que vinham 
com destino paia a índia, afim de apren
derem a língua dos ualui’aes d'ella. em 
vez de mandai-em ao rei dous dos indí
genas tomados á força, como se sugge- 
rira também no conselho, Termin ido es.e, 
dirigem-se em seus bateis j)ara a terra, 
com 0 intento de folgarem nella e exa
minarem o rio. Os Índios, logo que os 
avistam, depõem os seus arcos em signal 
de paz. mistiuam-se com cs portuguezes 
e trocam reciprocamente, j or meio dos 
mais estranhos acenos, os objeclos dos 
respectivos usos.

Diügo Dias, alinoxarife da armada, 
homem gracioso e de yi-azer, leva cora- 
sigo um tocador de gaita e pcem-se todos 
a bailar com os indios, o que muito os 
diverte, acabando Diogo por dar ligeiras 
voltas pelo chão (cambaUu tas) e s iltos 
moríaís. de que se mostram os selvagens 
admirados.

O capitãe-mór interna-se um pouco 
mais pela terra com todos os outros 
capitães e. já sol posto, rccolhcm-sc ás 
naus. Os indios não consentein que fique 
entro elles o degradado Alfonso Ribeiro, 
mandado para esse fim: volta este com 
os portuguezes, não tendo querido os 
naturaes do i aiz aceitar os mimos que 
elle lhes levára do ordem do almirante.

1639—Toma po.ssc do governo da ca- 
pitmia do Pará 0 capitão-mór Manuel 
Madeira, que foi o décimo nono na re
spectiva ordem dironologica e exerceu 
esse cargo até 11 de fevereiro de 1640, 
em que o .senado da carnara entra a 
governar a capitania. Sete dias depois 
governava-a Pedro Teixeira.

16'74 — Carta régia (de D. Pedro II) 
ordenando ao calio da gpnte de S. Paulo 
que desde 1672 se achava nas cabeceiras 
do rio "de S. Frau'isco e sertões do 
Piauhy, e se haviam internado até ás 
margens do Tocantins, no Maranhão,



que, si fosse exacta a noticia que che- 
gára ao reino de que naquellas paragens 
haviam descoberto minas preciosas, man
dassem immediatamente dons homens 
com pai'ticipação d’isso, d’entre os'mais 
práticos, ao Pyrá ou Maranhão, ou por 
S. Paulo ou por onde fos';e mais con
veniente, com tanto que cliegassem ao 
reino com a maior brevidade, levando 
amostras dos mineraes ou pedras que 
tivessem descoberto, assim como a re
lação distincta do sitio, altui-a e terreno 
em que ellis se achavam.

Entendem alguns clironistas que o 
cabo da gente que fora a esta expedição 
era o paulista Paschoai Paes de Araujo, 
mestre de campo, que pouco depois 
falleceu naquelles sertões, levando com- 
sigo 0 segredo do seu descobrimento, 
de modo que, quando alli chegou o 
padre Antonio Raposo Tavares, egual- 
mente paulista, que vinha de Lisboa 
incumbido de se reunir a elle e proseguir 
nos descobrimentos, já o não encontrou. 
Querem porém outros que o cabo da 
bandeira paulista que a esse tempo se 
achava nas margens do Tocantins era 
Sebastião Paes de Barros e não Paschoai 
Paes de Araujo.

1816—Em carta de officio d’esta data 
participa o marquez de Alegrete, gover
nador do Rio Grande do Sul, haver 
falleciçlo de variola o tenente-coronel 
Manuel dos Santos Pedroso, cujos dis- 
tinctos serviços encarece o dito gover
nador. Pedroso era umindio valente;cele- 
brisara-se na conquista das Missões em 
1801 e na campanha de 1811 e 1812 (Vide 
3 de agosto de 1801).

1821 — Parte do Rio de Janeiro a 
esquadra que conduzia para Lisboa 
D. João VI com sua familia e comitiva, 
depois de uma residência no Rio de 
Janeiro de treze annos, um mez e oito 
dias. O rei embarcara na tarde de 21 na 
nau que tinha o seu nome.

Chegou a frota a Lisboa a 3 de julho

no dia seguinte Ose desembarcaram 
•viajantes.

a Na mesma armada que transportava 
S. M.. se retirou grande parte dos fidalgos 
que 0 tinham acompanhado de Portugal, 
e os seus adherentes, formando todos 
uma comitiva de mais de tres mil pes
soas. Achavam-se n’este numero muitos 
capitalistas, levando sommas immensas, 
em especie, que se extrahiram do Banco 
[Historia do Brazil de Í808  a 1831, 
por J. Armitage),»

—Movimento popular no Rio Grande 
do Sul iDor oceasiâo de se jurar na ca
pital da'provincia a constituição portu- 
gueza, em cumprimento do decreto de 7 
de março. Descreve-o em officio de 27 o 
governo interino, que havia marcado o 
dia 30 para aquella solemuidade. Parece 
que 0 povo, sequioso de liberdade, já 
não tinha o necessário sangue frio para 
esperar quatro dias por aquillo, que en
tretanto nãó era muito, de que se vira 
privado por tres séculos !

Eis como relata o acontecimento o al- 
ludido officio :

« No dia 26 de abril de 1821. pelas duas 
horas da manhã, o batalhão de arti
lharia e infantaria da capital, armado e 
municiado de polvora e balas, condu
zindo duas bocas de fogo, marchou dos 
seus quartéis, e se postou na praça da 
residência do governo, onde, ao signal 
de um foguete do ar, tocou a rebate, e 
successivamente se lhe reuniram a tropa 
do regimento de infantaria da primeira 
linha da ilha de Santa Catharina, o pi
quete de cavallaria da guarda dos go
vernadores e capitães-generaes, praças 
avulsas da legião de S. Paulo e soldados 
Guaranis, e proclamaram a constituição 
com grandes e tumultuosos alaridos.
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Luiz Corrêa Teixeira de Bragança, em
pregado da junta da Fazenda Real, e os 
conduziram debaixo de prisão para a 
frente das tropas, cujo commandante 
permittiu que se retirassem o ouvidor, o 
vigário geral e o juiz de lóra, com con
dição expressa de voltarern, o primeiro 
reunido ao governo, o segundo ao cicio 
e 0 ultimo á camara.

« O governo, a camara e o clero, ce
dendo ao motim da soldadesca, que exi
gia ao demais a deposição de varias 
autoridades e o soldo adiantado de um 
anno, prestam o juramento & consti
tuição, liavendo então uma salva com 
vinte e um tiros (índice chronologico 
dos factos mais notáveis ãa historia da 
capitania do Rio Grande do Sul, pelo ba
rão lí ornem de Mello). »

]824—O governo dos Estados-Lnidos 
reconhece a independência do Brazil. 
Portugal só a reconheceu mais tarde 
(Vide a epJiem. de 29 de agosto de 1825).

1833—Diversos presos politicos pelo 
movimento revolucionário de S. Felix, 
na provincia da Bahia, e C(ue se acha
vam na fortaleza do Mar, surprehendem 
ás 1 horas da tarde a guarnição d^aquella 
praça e d’ella se assenhoream. apesar da 
opposição Cjue tentou otrerecer com al
guns soldados o seu commandante capi
tão Carvalhal, que escapou de ser assas
sinado, ficando ferido com uma juinha- 
lada num dos quadris, sendo assim vic- 
tima d’aquelles mesmos a quem, por 
compaixão, deixara sahir dos cárceres, 
dando-lhes o interior da fortaleza por 
menagem, afim de lhes m.inorar os sof- 
frimentos da prisão.

Logo que dos navios surtos no porto 
e de terra se viu o que alli se passava, 
tocou-se a rebate e o governo tomou as 
medidas necessárias para conter os re
voltosos (Vide ephemeride de 27).

1860—Fallece em Lisboa, com 68 an- 
nos de edade, o duque da 7’crceira, 7° 
conde de Villa-Flor, que fòra governa

Negrodor da capitania do Pará e Rio 
(Vide outubro 19 de 1817) .

]8(33_Pallece em Lisboa o commen- 
dador João Francisco Lisboa, o Tirnon 
brazileiro (Vide março 22 de 1812).

1879—Toma assento na camara vita- 
licia. como representante da provinciade 
IMinas Geraes, o sr. conselheiro Aíionso 
Celso de Assis l^ueiredo, escolhido a 8 
de fevereiro, depois ministro dos negó
cios da íazcnd:i em uma. das modifica
ções por que passou o gabinete 5 de ja
neiro ; a sua eleição só foi julgada e 
approvada pelo senado no dia 25 do 
mesmo mez de abril»

—O major João Antonio Capote, nas
cido na cidade do Aracaty, no Ceará, a 
11 de julho de 1828, de uma pobre mas 
honrada familia, fallece na presente data, 
pelas 6 1/2 horas da manhã, cm casa do 
sr. conselheiro Jaguaribe, victima de 
antigos padecimentos pulmonares.

O major Capote era um d’esses cora
ções generosos que fazem honra a huma
nidade: fez na sua vida o bem que poude, 
muitas vezes ate com sacrifício.

Para mais desenvolvidas informações 
acerca d’este homem de bem, recorra-se á 
Gaz-cta de Noticias de 27 de abril de 
1879. Aqui apenas quizemos honrar-lhe 
a mcmori i consignando o seu nome.

1880 — Decreto emancipando a parte 
da colonia Blumenau entre a sua sede e 
0 districto de Aquidaban.

Fundada a 28 de agosto de 1852 pelo 
seu actual director o dr. Hermann Blu
menau. homem intelligente, activo e de 
exemplar perseverança, «que ainda hoje 
(1880;. velho e valetudinário, dirige com 
tino e summa energia o importante es
tabelecimento que viu nascer e desen
volver-se a ponto de constituir o mais 
importante município de Santa Catharina 
e um dos mais promettedores de todo o 
Império.

« A 13 de janeiro de 1862 passou a 
colonia ao dominio do Estado, por 
accòrdo do dr. Blumenau, e é hoje po-
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vonda por mais de 13,000 almas, tia 
maior parte allemães e italianos, occu- 
pando uma área de 585.2GO.OOO metros 
quadrados, de que so acha agricultada 
a quinta parte.

« Existem na colonia, além de algumas 
casas de solida e até elegante con- 
strucção, cerca de 2,400 de madeira ou 
provisórias. Contam-se num.erosos en
genhos de assucar, farinha, milho, arroz 
e de distillação. além de olarias, serrarias, 
padarias, fabricas de cerveja e estabele
cimentos commerciaes. A exportação an
nual orça por 500:0008 e a importação 
por 600:0008000,

« Uma das mais florescentes e antigas 
do Brazil, a colonia Blumenau faz honra 
aos nossos esforços a bem da colonisa- 
ção, e pode ser apontada o, alguns incré
dulos como patente prova de que de um 
verdadeiro deserto, como outr’ora as 
margens do Itajahy-uassú, a perseve
rança possuo 0 segredo de fazer surgir 
um território cultivado e que com cer
teza será no futuro uma i>arte interes
santíssima do Império (Jornal cio Com- 
mercio de 28 de abril de 1880),»

— Tnaugura-se a linha telegraphica 
de Santarém a Camamú, na província 
da Bahia.

ARRin — 27

1500 — (Segunda-feira) — A’̂ ao todos os 
capitães á terra para fazer aguada e vão 
ter com elles os indios, porém em menor 
numero e quasi todos desarmados. Mis
turam-se pouco a pouco com os portu- 
guezes, folgando e dansando cada qual a 
seu modo, e vinte a,trinta dos portugue- 
zes dirigem se com elles a um sitio em que 
estão muitos indios com suas mulheies e 
filhos, e trazem de lá cocares de pennas, 
arcos, etc., que permutam com os ob- 
joctos que lhes dão os exploradores. 
Cabral ordena que Aífonso Ribeiro e 
mais dois degradados, bem como o fol
gazão Diogo Dias, de quem os indios 
pareciam ir já gostando, os acompanhem

e durmam entre elles. Os degradados 
executam as ordens do almirante, e assim 
observam, a boa légua e meia de caminho, 
a aldeia dos indios e suas usanças e 
costumes, de que dá minuciosa relação 
a el-rei D. Manuel ’ "’ero Ya: de Caminha 
na sua carta-monum.ento. A’ noite porém 
os indios os fazem voltar para as naus. 
desejando mesmo muitos d’elles acompa- 
nharem-n’osa ellas. Trazem os explorado
res,em cambio de cascavéis e outras coisas 
de somenos valor, papagaios vermelhos, 
isto é, araras muito grandes e formosas, 
papagaios verdes e alguns artefactos do 
uso dos indios, fabricados de variegadas 
pennas, que o capitâo-mór destina mandar, 
çom outras muitas coisas curiosas, ao 
rei de Portugal, que tão longe estava de 
esperar por ellas!

oc N’esse dia derriba-se a arvore, cujo 
tronco deve ser transformado em cruz, 
primeiro marco Cjue a civilisaçao européa 
planta em nossas plagas», diz o Sr. J. de 
Vasconcellos.»

1521—Nascido na cidade do Porto em 
1470, fallece na presente data o famoso 
piloto portuguez, ao serviço da lles- 
panha, Fernando de .Magalhães, que dois 
annos antes descobrira, na extrema da 
America, o estreito de lodos os S mtos, 
a que ligou o seu appellido, par què é 
conhecido hoje.

1719 — Carta régia ao provincial de 
Santo Antonio do Brazil relativamente 
ao tratamento, soccorros espirituaes e 
instrucção aos escravos.

175,—Nasce na Bahia de Todos os 
Santos 0 insigne naturalista dr. Ale
xandre Rodrigues Ferreira,que consumiu 
perto de dez annos de uma existencia 
laboriosissima,e toda consagrada á scien- 
cia, em explorações systematicas e con
scienciosas da nossa rica e admiravel 
natureza pelo Pará, Amazonas e Alatto- 
Grosso, explorações que elle consignou 
em mais de duzentas memórias. Muito 
deveriam as sciencias naturaes ás suas 
sabias investigações si tivessem ellas sido
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publicadas cm tempo. Os manuscripfos 
do dr. Alexandre Ferreira, relativos á 
sua importante v i a g e m  p i i i l o s o p i i i c a  por 
aquellas inexploradas e portentosas re
giões, têm ainda assim muiti«simo valor.

O dr. Ferreira trouxe como desenha
dores a Joaquim Josd Codina e Jo.sé 
Joaquim Freire e como preparador lio- 
tanico a Agostinho Joaquim do Cabo. 
O gravador Manuel lUarques de Aguilar, 
que tora aperfeiçoar-se na sua arte á 
Inglaterra, foi depois, pelos annos de 
1794, encarregado de abrir as estampas 
concernentes líquellas viagens.

Ferreira falleceu em Ljsbo i a 23 d-e 
abril de 1815 {Vide essa data), profunda
mente desgostoso com o destino que 
tinha tido o fructo de suas penosas pere" 
grinaçõcs.

O sr. Alfredo do Valle Cabral, paciente 
investigador das nossas cousas e official 
da secção de manuscriptos da Bibliotheca 
Nacional, com intelligente e louvável 
interesse deu-nos uma noticia circum- 
stanciada das obras, lioje espai'sas, do 
nosso sabio compatriota, seu compio- 
vinciano.

1809—0 ouvidor d i comarca de Santa 
Catharina é enviado ú villa de Porto-Ale
gre para erear a camara da referida 
villa e nomear très vereadores, dous <d- 
motace's. etc. Por essa eccasião manda 
também o mesmo ouvidor erigir em villas 
as povoações do Pvio-Grande de S. Pedro, 
do Rio Pardo e de Santo Antonio da 
Patrulha.

— Fallece no R;o de Janeiro o notável 
pintor fluminense Manuel da Cunha. 
Nascido escravo, distinguiu-se ilepois 
como artista, deixando vários quadros, 
apreciados pelos entendidos. É d’elle o 
retrato de corpo inteiro de Gomes Freire, 
conde de Bobadella. que existe na c:i.sa 
da camara do Rio de Janeiro.

1811—Creaçào da Junta de fazenda da 
capitania do Piauhy. ,

1822 Assume o governo da capitania 
do J’iauhy a junta provisori i cre ida pela

c.irta de lei de 1 de Outubro de 1821 e 
composta dos seguintes ci ladãos:—presi
dente, Mathias Teixeira de Castro; secre
tario, P’rancisco de Souza Mendes; mem
bros, Jose' Antonio Ferreira, Miguel 
Pereira de Araujo e Caetano Vaz Portella.

1831—Fallece na cidade de Porto-Alegre 
o coronel de milicias José.Pedi'o Cesar, 
auctor do mappa da provinda deS. Pedro 
do Rio Grande do Sul , que se gravou 
depois em Paris e acompanhaos Annaes 
do visconde de S. Leopoldo.

1833— Os prisioneiros insurgidos do 
forte do Mar, na Bahia, flrmam com um 
tiro de peça, ao amanhecer, uma ban
deira desconhecida, que hasteam no 
mastro da fortaleza: a bandeira alludida 
compunha-se de très listras verticaes, 
branca a do meio e azul as das extremi
dades: dão vivas á Fede','ação brazileira. 
Começaram mais tarde a fazer fogo contra 
os barcos, lanchas e canoas que vinham 
do Reconcavo para a cidade e não acu
diam aos chamados que elles lhes faziam.

A’s 10 horas da manhã reune-se o con
selho governativo para deliberar sobre 
0 que cumpria fazer, e a uma hora da 
tarde resolve que seja atacada a fortaleza, 
deixando o plano e os meios para isto 
precisos á deliberação do commandante 
das armas. Peças de artilharia foram 
colloçadas em pontos que dominavam 
a fortaleza, e ás 4 horas da tarde rompeu 
,0 fogo contra ella. Os insurgido.s, longe 
ue se amedi ontarem, corresponderam 
pela mesma forma, e assim foram até 
á noite.

A população da cidade, que desde o 
dia anterior se achava en sobresalto. 
ainda em maior.desasocego teve de passar 
esta noite, cujo silencio era interrompido 
por destacados tiros de artilharia (Vide 
a ephemeride de 26).

— Em virtude da secea que assolava 
a provinda de Pernambuco e as limi
trophes. os governadores do bispado, 
então vago, dirigem aos diocesanos uma
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er.hórtMçiío. que íoi impressa e profusa- 
mente espalhada.

Cnmcça :
« Não havendo circumstancia alguma 

em quo se não deva implorar o auxilio 
Divino, afim de conseguirmos o remedio 
d is tribulações que nos aflligem ; com 
muito mais eíiicacia convem recorrer a 
Deus nas calamidades publicas.»

E acaba: •
■ « Esta será lida á estação da missa pa

rochial e registrada no livr ) competente.
Convento do Carmo do Recife, 27 de 

Abril de IS !3. —O P. Domingos Germano 
Aft'ons) Regueiixi.—Fr. Carlos de S, Josè. 
— O P. Francisco José Tarares ãa Go.ma, 
governadores do bispado.»

1837—Tc.ma assento no senado, como 
represeníante da provinda da Bahia, 
Cassiaiio Espiiddião de Mello e Mattos, 
escolhido a i'5 de maio do anno anterioi* 
pelo regente Feijó (Vide 5 de julho de 
1857).

1812—Começa a cidade de S. Paulo 
a illuminar-se com lampeões alimenta
dos á azeite. Só em 1872 é que começou 
a ser illuminada a gaz, favendo-se a expe- 
riencia, com feliz resultado, na noite de 
8 de janeiro.

1857—Frederico de Almeida e Albu
querque toma assento no senado como 
representante da provincia da Parahyba 
(Vide a ephemeride de 8 de setembro 
de 1879).

lS67_p,,n virtude de uma i’esoluçãoda 
carnara dos representantes, o govenio 
dos l.stados Unidos propuzera aos do 
Bi'azil c; republicas Argentina, do Uru
guay c do . araguay a saa intervenção 
diplomática para se conseguir umprom- 
pto e honroso teruío á guerra em que 
estavam empenhadas as primeiras com a 
ultima, por meio de uma conferencia do 
j)!eni|'.ot,enci;irios em Washington ; o do 
itrazil re>()onde na presente data que: 
« agradocia.'mas não podia ter a satis
fação de aceit.ir o oíforecimento que tão 
a mi ea vo 1 men to lhe era feito. »

A i n í t L 28

1500 — (Terça-feirai. Vêm os portu- 
guezes á terra refazer-se de lenha e 
lavar a roupa. Estavam na praia cerca 
de sessenta indios, desarmados; dentro 
em i)Oiico são duzentos, que ajudam os 
portuguezes a carregar a lenha para 
os batéis.

Nesse mesmo tempo trabalham dois 
c irpinteiros em urna - grande cruz do 
madeiro qne se havia derrubado na ves- 
pera, cousa qne muito entretinha os 
naturaes do paiz. que se admiravam so
bretudo da ferramenta de que se servem 
os portuguezes e que lhes era inteira
mente estranha, não usando elles de in
strumento algum de ferro.

Insiste ainda o almirante em deixar 
que durmam no meio delles aos dois 
degr adados e Diogo Dias,embora os indios 
os i ccambiassern.

A' noite volvem todos ás naus com a 
le lha que tinham feito'.

Ió25-Depois de uma serie continuada 
de encontros e combates, de que temos 
dadüconia, dispõem-se os hollandezes que 
occupavam a cidade da Bahia a en- 
treg d-a por caiiitubição. Para se tratar 
do assumpto i>or nossa parte enviou 
D. Fradiquo o governador Giovano 
Vicenzo i'aiilelice, (|ue foi depois conde 
(le Bagnno o, e o tenente de mestre de 
('amiio Diogo Ruiz, ficando no nosso 
iic impamonto os capitães hollandezes 
Mansfeld o Quisr.

Comui.indav i a totalidade das forças 
llamcniras o coronel Julian Kijf, que
substituira ao governador Schötens. Fi
car un de (h:l.bcrar s -bre as condições 
da capitul iÇão e de dar a solução no dia 
seguinte (T íi/c ess l ata).

](3;')2_Anuue o povo da capitmia da
Bahia cm cnncorrer com a somma de 
trczent()s e inte mil cruzados para ajuda 
du dote que devia ter a infanta de Por
tugal i . Cath irina, que ia cisar-secom 
0 roi «'ar.os de Inglaterr .
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Accederdo ás insinuações rdgias e ao 
parecer do governador do estado, o ge
neral Francisco Barreto de Menezes, 
elegeu a camara. nobreza e povo da 
Bahia seis dos mais consncuos cidadãos 
para fazerem a colle cta a que nos refe
rimos e enviar̂ em , os 320,000 cruzados 
para ajuda do dole da princeza .

1679—0 conde da Ilha do Principe, 
terceiro neto de Martini Atíbnso de Souza, 
I’eivincJica toda a antiga capitania de 
S. Vicente e toma pcsse d’ella, por seu 
pi’ocurador o capitâo-mdr Luiz Lopes de 
Carvalho, perante a camara de r . Vi
cente, que fica sendo cabeça de toda a 
capitania.

1711—Carta re'gia ordenando a prisão 
do paulista Eartholomcu Fernandes de 
Faria por ter ido á villa de Santos com 
gente armada e tirado violentamente 
do deposito de sal a quantidade que lhe 
pareceu, pagando-a pelo preço lega,l, em 
razão do monopolio que então faziam 
d’este genero os contractadores que o 
forneciam.

A alludida prisão só se eíTectuou dez 
annos depois.

1758- Chega á cidade do Rio de Ja-
neiro, de volta da sua missão ao Uru
guay, Gomes Freire de Andrada, conde 
de Bobadella, e ccntinúa no seu governo 
d’esta capitania. A Historia Geral ilo 
Brazil,&k para este facto o anno de 1759; 
0 Catalòfjo. pore'm, dos Governadores do 
Isio de Jani.iro, publicado no to!' 0 lE da 

2y/ ry^dsta do Instituto, diz a tal respeito
0 seguinte;

cc Retirado da diligencia cm que se 
achava, chegou a esta cidade a 23 de 
abril de 1758. onde continuou a governar 
até dezembi’0 de 1762.

18Ü8—Toma posse do governo eccleeias- 
tico da sua diocese' o S° lisj o do Rio do 
Janeiro P. José Caetano da Silva Coutinho 
(Vid:c 4 de novembro de 1305).

1809 — São isentas de direitos as ma
térias priuKis em) regadas nas fabricas 
nacionaes, e é concedida uma loteria de

sessenta mil cruzados em beneficio das 
que mais necessitem de auxilio.

1833—Com 0 raiar do dia recomeça de 
terra, e agora por mais pontos, o bombar
deio contra a fortaleza do mar, na Bahia, 
tomando também parte nelle a corveía 
Regeneração e outros navios, que para 
esse fim se liaviain a toda pressa a pres
tado.

Os presos insurgií^s, senhores d’ellq 
não esmorecem com isso e, como na ves- 
pera, correspondem com um vivissimo 
fogo contra a cidade. A’s onze horas corta 
uma bala o mastro em que viles tinham 
içado a sua bandeira tricolor; ao meio dia 
içam no troço restante a bandeira na
cional e'na muralha uma branca: com 
isso cessa o fogo de parte a parte. Es
peraram de terra que elles mandassem 
alguém, mas esperaram debakle até á 
noite (Vide a ephem. de 29).

1836—Manuel dos Santos Martins Val- 
lasques toma assento no senado como j 
representante da provincia da Bahia ' 
(Vide novembro 21 de 1862).

1§38-Tomam assento no senado Fran
cisco de Souza Paraizo como represen
tante d;i provincia da Bahia e Antonio 
Francisco de Paula e Hollanda Caval- 
canti^depois visconde de Albuquerque, 
como representante da de Pernambuco 
(Vide as ephernerides de 12 dc maio 
de 1843 e de 14 de abril de 1863).

1842 — Nasce o sr. D. Luiz Gaston 
d’Orlcans, conde dTiu, consorte da prir,- 
ceza imperiaj D. Izabel.

1848—Témam ass nto no senado, c luo 
representantes ambos da provincia de 
Minas-Geraes, o sr. Anmnio Paulino 
Limpo de Abreu, depois visconde de 
Abaeto e présidente por muitos annos /  A  
d’aquellg casa do Parlamento, c Jo.o 
Joaquim Fernandes Torres, escolhidos a 
13 do novembro do anuo anterior.

O sr. de Abaeté é hoje (I88i) o m mbro 
mais antigo d’aquella corporação.

1SG8—Fallece o conselheiro Clemente 
Falcão de Souza, hachavel em direito

•yí- ^ ç y y ̂  “y ̂ ^
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civil,., licenciado e. doutor pela univer
sidade de*Paris. e lente da faculdade de 
S. Paulo, onde exerceu o magistério :.tá 
17 de setembro de 186-í-, em que se jubilou 
pormolcstia,

Aascera em Pernambuco, na froguezia 
do Bom Jardim, a 23 de novembro 
de 1198 : as.sou 38 annos da sua vida na 
provincia de S. Paulo.

1877—Desembarca na cid de do Rio de 
Janeiro, vimío do'Rio Grande do Sul no 
paquete nacional Pdo de Janeiro, o gene
ral Manuel Luiz Osorio, marquez do 
ITerval, que vem tcmar assento no se
nado C('mo representante da sua pro
vincia natal, o Rio Grande do Sul.

O denodado e illustre general é rece- 
Imdo no meio das maiores demonstrações 
(de regozijo pela população da capital do 
mperio, que lhe preparara uma verda- 
eira ovação, como ntanifestação do 

ande apreço ein .que tinha os serviços 
q\ie 0 legendário cabo de guerra pre- 
sllira á ] atria na guerra do Par.iguay. 
Af coró; s de louro, poesias, discurses, 
ill|iminações e outras demonstrações de 
cojitciitame;i:o ficam reservadas [ara o 

:di/i e noi;e seguintes. Quando o illustre 
general entra par.i a carraugem que'o 
deve conduzir party a sua residência, 
tiram os cav.dlos d'clla e pucham~n'a á 
mão até á praça da Constituição, onde 
elle, fatigado por tantas omeções, [;ede 
que 0dispensem das outras manifestações 
que pudessem estar-ii>.c reser\u,das. p.ois 
precisava de repouso e não desejat^x 
incommodai-mais uma poi;uIação inteira.

Os joriiaes do dia seguiu:e, noineada- 
meiite o G'ebo c a de Xot.icia-,
vêm chei ' S  das descripções da geral 
ovação da que fei a l 'o o. glorioso sol
dado, em cujo semblante varonil, diz um 
d’c'le.s, se viam desenhados o seu caracter 
franco e leal. ousado ate',á temeridade, 
o typo do erdadeii 0 goueial, adorado 
pelos seus soldados c teini io p-lo inimigo. 
•« Yiiiha radiante de c>mtcnt.:mento a sua 
bonita cabeça de velho heróe. encanecido

ao serviço da patria.» Todas as folhas 
illustradas. que se publram na côrte, 
vieram cheias de desenhos allegoricos 
ao glorioso rio-grandeuse, além de mui
tos avul-os com o seu retrato, com es
boços biographif os e com poesias, repas
sadas de patriótica admiração pelos seus 
heroicos feitos.

No ministério, que esteve depois á 
testa da administração do Estado, con- 
sfituido a 5 de janeiro de 1878, occupou 
0 general a pasta da guerra.

1878 Fallece o senador pela provincia 
de S. Paulo, visconde de Car.xvellas, 
conselheiro Carlos Carneiro de Campos, 
escolhido a 21 de abril de 1857 (Vide as 
ephemerides de 1 de ndvembro de 1805 
e de 1 de maio de 1857).

AB RIL — 29

1500—E’ uma quarta-feira. Neste dia 
não vão cs navegantes portuguezes á 
terra, porque o capitão-mór gasta todo 
0 tempo no navio dos mantimentos, a 
despejal-o c a mandar para os demais da 
frota 0 que podia cada um receber, afim 
de ficar aquelle desembaraçado e poder 
seguir de torna viagem para o reino 
com a missão de levar a el-rei a nova do 
feliz descobrin;ento. Só vai á terra o 
capitão t-ancho de Toar. Acodem ainda 
á p. aia cerca de 300 indios. Ainda d’esta 
vez iião consentiram que dormissem no 
meio d’elles a Diogo Dias e os degradados 
que 0 almitante deixara na ves; era em 
terra e que voltaram já noite para bordo, 
levando corasigo diversas aves que lhes 
elles deram dc presente. Quando '.'ancho 
de Toar voltou p.ira ;:s naus quizeram 
muitos acotnj)anii:ii-o; mas elle só levou 
comsigo dons. que foram mui bem tra
tados pelos seus hospedes, dando-se-lheS 
de comer e [»reparando-se Unis camas 
com lonçoes, onde dormiram noite.

]539—Nasce na cidiuie de O in ’a, em 
Pernambuco. Jorge do Albuquerque 
Coellio, filho segundo de Duarte Coelho, 
1° donatario d'aquella capitania, e de

■ J Ç , .
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sua mulher, D. Brites de Albuquerqiu'. 
Foi um pernambucano de grande valor 
e merecida nomeada, como se pdde ver 
pelo que d’elle escreveram o sr. conse
lheiro João Manuel Pereira da Silva nos 
seus V A R Õ E S II ,LUSTRES DO B R A Z I L  C O 

sr. dr. Joaquim Manuel de Macedo no 
seu A n n o  b i o g r a p i i i c o  b r a z i l  .i r o .

Jorge de Albuquerque achou-se na ce
lebre e desastrosa batalha da A l c a c e r -  

Q u i b i r , em Africa, ferida a 4 de agosto 
de 1578 (Veja-se essa data). Com man
dava nelhí uma columna de cavallaria, 
e no momento em que o joven rei D. Se
bastião, tendo 0 cavallo atravessado por 
uma bala inimiga, ia cahir em poder dos 
infiéis, Jorge de Albuquerque, grave- 
mente ferido e coberto de sangue, dá o 
seu cavallo ao rei e pouco depois cahe 
prisioneiro dos sarracenos, e com elle 
seu irmão Duarte. Escapou da morte, 
ficando aleijado das pernas e obrigado a 
andar de muletas. Captivo dos mouros 
por dous annos, loi resgatado a peso de 
ouro. deixando sepultado na terra es
trangeira seu pobre irmão, que fora 
captivado como elle. Vivia ainda em 
Lisboa em 1 5 9 6 ;  mas ignora-se a época 
da sua morte (Vide a e p h e m e r i d e  de 16 
de maio de 1 5 6 5 ) .

Neste mesmo anno de 1539 prin
cipiou Pedro Góes da Silvura a esta- 
belecer-se na capitania da P a r a h y b a  
DO S u l , que lhe doara 1). João III em  28 
de Janeiro de 1536. Eram trinta léguas 
de costa, que iam ao norte a é á foz do 
rio Ca b a p u a n a  (hoje Itabapoana), tendo 
uma bahia, onde estl a i l h a  d e  D u a r t e  
DE L e m o s . Na margem d’essa bahia exis
tiram por muito tempo as ruinas de uma 
povoação de casas fabricadas de pedras, 
a de Sa n t a  Ca t i i a r i n a  d a s  Mós, pro
vavelmente.

1554—Carta de Pero de Góes para o 
rei, escripta da Villa da Rainha.

O visconde de Porto Seguro extrahiu ; 
cópia d'ella da Torre do Tombo, e pu- j 
blicou-a na revista do Instituto Historico, 
tomo V pag. 443 (2* edição).

1557—Representa a câmara de S. Vi- ■ 
cente ao governo da metropole, pedindo j 
que mandasse levantar dous engenhos 
para nelles se moerem as cannas dos 
visinhos. ,

1620—Provisão de F^ippe III de Hes- 
panlia, ordenando que se désse ao con
vento de Santo Antonio do Recife 1 pipa 
de vinho, 2 arrobas de cera, 1 quarto de ! 
azeite e outro de firinha, pago tudo na 
alfandega de Pernambuco. Esta graça 
foi depois reduzida a dinheiro, recebendo 
então os religiosos a quantia de 90$000.

1622—Passa Martim de Sá procuração 
a Fernão Vieira Tavares para que esté 
governe a capitania de S. Vicente durante 
a sua ausência no Rio de Janeiro.

1625—Api'esentam os hollandezes es 
condições com que entregavam a cidade 
da Bahia (Vide as ephemerides de 23 
e de 30).

1662—Pedro de Mello, nomeado por 
carta patente de 1 de junho de 1661 
governador e capitão-general da capi
tania do Rio de Janeiro, toma posse do 
seu cargo, que exerce por quatro annos 
e vinte dias, até 19 de maio de 1666, em 
que 0 substitue D. Pedro de Mascarenhas 
(Vide abril 11 de 1661).

Pedro de Mello foi o 31” governador 
d’esta capitania.

1677—Chegam á cidade da Bahia de 
S. Salvador quatro freir.is professas do 
convento de Santa Clara d’Evora, em 
Portugal, para tomarem cont i do con
vento da mesma ordem, que acabava de 
ser edificado naquella capitania : assu
miram logo a posse d’elle e deram começo 
ao recebimento de noviç is. Dez annos 
depois voltar im pari o seu convenro 
d’Evoi'a. porque já então havia no da 
Bahia dczeseis fi-ciras professas do paiz.

1704 — D. Frei Francisco de Lima,'
4° bispo de Pernambuco, fallece em j

'  i  1
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: Olinda em tão grande pobreza que só lhe 
 ̂ ; acham no espolio 40 réis em dinheiro ! 

Barbosa Machado faz mui particular 
; menção do seu grande talento oratorio, 

;ò ’,jj do qual todavia a unica prova que nos 
ví deixou foi 0 sermão pregado no funeral 

 ̂do inquisidor geral D. Verissimo de Len- 
castre, e esse mesmo anonj-mo.

Foi este bispo o que assistira a Gre
gorio de Mattos no seu tcltiino valf.e.

A commissão de trabalhos históricos e 
afcheologicos do Instituto Archeologico 
Pernambucano Áfhy/em  1867 os restos 
mriytaes d’este venerando pr̂ l̂ado sotter- 
radl|s sob as rui as do convento do 
Carrío em Olinda, onde fôra sepultado. 
Achav;im-se-lhe ainda o annel e a cruz 
episcòpal, raros fragmentos do caixão e 
da sua pregar’a. e restos da tella de 
ouro dos paramentos.

hste 'prelado mostrara sempre muito 
empenho e solicitude na catechese dos 
indigení̂ s. Fundara com esse fim trint i 
■misHões |e, para congregar os natnraes, 
que andavam dispersos pelos sertões, 

.percorrera mais de duzentas léguas, 
JsOÍTrendo nessas longas viagens toda a 

ŝorte de incornmodos e privações, como 
de doi'mir muitas noites no chão, na 

êdade de 70 annos! A sua caridade não 
jConi|jpeiiendia só os indios: estendia-se a 
'odos os que-precisavam de esmolas e

® podia soccorrer, qu mdo tinha o 
|*'9 dar.I ^

100—Fallece o coronel Lourcnço Mon- 
membro do gove no interino que 

u®edera na Bahia ao vice-rei conde de 
1 ® deixara a 7 de agosto

essa data).
®^PÍtuo-mór José Pereira Phl- 

expõe, em plena sessão da ca- 
d I Fortale/a, capital do 

jê l contra o presi-
 ̂ f  P''ovincia Pedro José da Costa

I  ̂ exigindo que elle seja deposto. 
Alivia ao presidente uma de- 

para alcançar similhante fim,
> cedendo ás iustancias do commis-

Md

sionado, resigna o poder protestando 
contra a violência que se lhe fazia. Foi 
escolhido para o substituir Tristão de 
Alencar Araripe, emquanto se convoca 
uma junta, da QTial deviam fazer parte 
os conselheiros mandados eleger.

1827— Toma assento no senado, como 
representante da província de Minas 
Geraes, Manuel Ferreira da Camara Bit
tencourt e Sá, escolhido pelo primeiro 
imperador a 22 de janeiro do anno an
terior (Vide 13 de dezembro de 1835).

1833 — « Eram já onze horas do dia, 
e os presos insurgidos da fortaleza do 
mar. na província da Bahia, que no dia 
anterior haviam içado uma bandeira 
branca pára cessar o combate entre elles 
e as forças do governo, não tinham man
dado ninguém á terr.i, peló que se deli
berou a recomeç ir de novo o bombar
deamento. a que elles correspondem pela 
mesma fórma do dia anterior. Alas não o 
sustentaram por muito tempo, içando de 
novo a bandeira parlamentar.

Aventurou-se então em ir á fortaleza 
0 tenente Bh'ancisco Lopes Jequiriçá, a 
quem os insurgentes se entregaram. Re
uniu este oílicial os soldados do desta
camento, tomou conta da praça e reco
lheu os presos aos seus respectivos ca- 
labouços.

Assim terminou esta lucta de quatro 
dias, que tcria sido provavelmente fu
nesta, se os insurgidos lança.ssem fogo, 
como alguns queriam fazer, ao paiol 
da polvora, onde exibiam 4,000 barris 
d’cdla. »

1816—Fallece nesta data. segundo In- 
nocencio di Silva, o barão de Igu irassú, 
dr, Domingos Ribeiro dos Guimarães 
Peixoto, que o auctor do Anno Biojra- 
phlco dá como tendo falle?ido no dia 24 
(Vide agosto 14 do 1790).

■Com effeito, no Mercmtü de 30 dá-se 
noticia do fallftcimento do illu-tre me
dico, oceorrido na vespera. Foi sepultado
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no (lia 30 na egreja -da Ordem Terceira 
do C.irmo.

Amiii/ — 3)
1500—(Quinta-feira).—Depo:s dc terem 

almoçado cedo, vao os portugue/.es á 
terra para fazerem mais lenlm c com
pletar a aguada, ia também o almirante 
a saiiir, qumdo chega á sua nau Sancho 
de Toar com ossbusdous hospedes indios. 
Cabral, que não tinlia ainda almoçado^ 
almoça com elles, que assentados em 
cadeiras á moda dos seus hospedes, 
comem com b ist mte ai>pstite de tudo o 
que se lhes pGo por diante ; não bcbSm 
pore'm vinho. Acabado o almoço, met- 
tem-se todos em bateis e vao a terra. 
Estavam na praia apenas oito ou dez 
indios ; mas foram-se logo chegando 
outros muitos, de sorto que em pouco 
já alli estavam uns quatrocentos e cin- 
coenta.

Pedro Alvares Cabral, ao saltar em 
terra, vai direito á cruz que estava 
arrimada a uma arvore, ao p(í do ri(‘, 
ajoelham-se elle p os que o acompanimm, 
e beijam todos com reverencia o sya;bolo 
da redempção do veliio mundo e que ia 
também sel-o do novo. Aí ênam d p is 
aos dez ou doze indigenas, que estavam 
então alli. que também a beijem, e elles 
assim 0 fazem, denotando com isso. no 
dizer de Caminha, que— eram gente boa, 
de boa simplicidade, e que se imprimiría 
facilmente nelles qualquer cunho que se 
lhes queira dar... O Senhor deu-iiics. 
continúa elle, bons corpos e bons rostos, 
como a bons homens. Aão lavi-uni. não 
criam, nem ha com elles boi, vacea, nem 
cabra, nem ovelha, nem gallinha, nem 
outra nenhuma alimária. que costumada 
seja ao viver dos homens: nem comem 
sinào d’esseinhame, de que ha ahi muito, 
e a semente e fruetos que a t^nai e as 
arvores de si lançam: e com isso andam 
taes, e tão rijos, e tão nedios, qic ' ho 
non somonós tanto com quanto tviqo c 
legumes c o m e m o s . ■

1'^̂ L...... -
crr.z, di/. Roberto Southey na sua His
t o r i a  1)0 B r a z i l :

« Cabral 3ulgára dever dar aos selvagens 
um exemplo de respeito á cruz antes de 
a arvorar e deixar entre elles.»

D0i)üis que os indios auidir un em 
maior numero, ajudam os portngiiezcs 
a se proverem.de lenha c agua, tão fa- 
iniliarisados já uns com os outros quç 
pareciam amigos de muitos annosí 
dansam alegremente ao som de iim taut- 
boril, tangido por um. dos soldadas da 
armada, e estavam promptos tod;;s íí, se 
irem com elles ))ara as naus: mas só 
vão dois, levados por Cabral, um por 
Simão de Miranda e outro por Ayres 
Gomes, os quaes são bem agasalhados, 
lendo cama com colchões e lençoes e 
boa ração de carne.

Antes de regressar á almiranta, entra 
Cabral com alguns companheiros um 
tanto pela terra, e vão ter a um grande 
ribeiro, que parece ser o mesmo que 
vai desaguar na praia em que tinluxm 
feito e estavam a fazer de novo aguada. i 

a Aly jouvemos hum pedaço, d z o 
pictoi'csco c minucioso liistoriaiKir d estes 
primeiros dias da nossa pairia, oebendo, 
c íolg ndo ah ) longo dela (:i prai i) antra 
esc arvoredo, que hee tanto, e tani inho 
e tam basto, e de tantas prunugens, 
qr.e liie nom pode liomeen dar cointo. 
Haa antreles muytas palmas, de qne 
colhemos inuytos.e l)0os palmitos, et(̂ » 

153,1—Depois (le alguns contratempos 
de viaaem Martim Atfonso de Souza, que 
sahira dc novo da Bahi.i de Todos os 
Santos no dia 27, surge c.nn a sna ar- 
mad:x na bahia do Rio de Janeiro, oude 
salta em teri'a com a sua gente e cdiUca 
uma casa forte com cerca em roda; ahi 
rep.u-a as avarias que soffrera e se refaz 
de provisões, liíanda quatro homens .'C 
interior das terras, os qiuies voltam dous 
mez s depois, acompan fiados do maiorai 
dos naturaos do paiz, a quem M.irtiin 
Atfonso enche de presentes. Depois de

i:-*'
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4 Ires mezes completos de demora nesta 
oculidade, em quo o capitão construiu 
lous bergantins e S0aba^íeceu do preciso 
por um anno para os 400 homens qiie 
Irazia,. levanta ferros e parte no dia 1 
de agosto na derrota quo seguia para
0 sul. A 12 [Vide essa data) chega a 
Canane'a.

1642—Eraneisco do Souto Mayor, go
vernador da capitania da Parahyba (do 
Norte), e' de novo nomeado por D. João IV 
para servir por tres nnnos.

1662—Tendo Francisco de Seixas Pinto, 
governador do Pará, obtido do povo. 
por meios amigaveis, que. os jesuitas. 
presos á bordo, como ncou dito na ephe- 
meride de 16, desembarcassem e se 

] recolhessem a uma casa que elle lhes
1 destinára, em quanto n .o se faziam de 
vela os navios que os deviam transportar 
para o reino; os moradores da cidade 
de Belém, desconfiando que se urdem 
novos tramas para que elles permaneçam 
ainda na capitania, obrigam-n’os a reem- 
barcar tumultuariamente.

1710—Toma posse do governo da ca
pitania do Rio de Janeiro, como simples 
governador, nomeado por carta patente 
de 27 de novembro de 1709, Francisco de 
Castro de Moraes, que foi o quinquagé
simo terceiro dos governadores d’esta 
capitania. Quatro inezes depois da sua 
posse deu-se a primeira invasão dos 
francezes na cidade do Rio de Janeiro, 
capitaneados por Duclerc, oíliçial da 
marinha franceza, e de que trataremos 
na fíphemei ide de 5 de setembro, data 
do seu desembarque na Guaratiba.

1717—D. João V confirma o posto de 
tenente da fortaleza da barra do Recife 
queo governador I). Lourenço de Almeida 
havia conferido a Santo Antonio do 
convento da mesma cidade, o qual tinha 
até então a praça de soldado.

1765—0 capitão-general e governador 
lie Pernambuco ordena ao capitão-m6r 
governador do Ceará, que era então o 
tenente-coronel Antonio José Victoriano

•ti

Borges da Fonseca, que faça rccojher 
Villa de Montemór-novo os indios 

Bayaciis. dispersos pela ribeira do Chord, 
ordenando que fosse preso quem oppu- 
zesse estorvo a esta medida e o remet- 
tessem para o Arv.caty, afim de ser en
viado (fahi para Pernambuco.

Em consequência d'esta ordem, Borges 
da Fonseca percorreu muitas vezes a 
capitania, recolhendo os selvagens com 
zelo infatigável e aldéiando-os. Mais de 
-4,000 homens deixaram as brenhas, em 
que viviam. Para chegar a ura resultado 
completo, 0 capitão mdr fazia ora resi- 
denciá en7 .Atronches, ora em Montemdr 
e ora em Messejana.

1S17—Parte do Recife o membro do 
governo republicano Domingos José Mar
tins, levando comsigo uma divisão para 
auxiliar 0 exercito que estava n i villa do 
Cabo ás ordens do general Francisco de 
l^aula Cavalcanti.

Parto egualmente da mesma cidade 
para a vüla de Iguarassú o capitao José 
Mariano de ^Albuquerque, incumbido de 
levantar forças contra Pau d’.-Vlho, que 
se tinha declarado em favor do governo 
realista.

1S23—Já mencionámos a.s graves dis- 
sensõ:s havidas cm Pernambuco entre o 
governo, provisorio e o commandantc 
das armas Pedro da Silva Pedroso (Vide 
as epliemcridfts de 22 e 23 de fevereiro). 
Na presente data assume o dito com
mando Joaquim José cie Aim id i, que 
para esse íi.m fóra do Rio de Janeiro. 
Este é também deposto e preso a 15 de 
setembro e nesse mesmo dia são disti- 
tuidos da presidência da junta gover
nativa AíTonso de Albuquerque Mara
nhão e de secretario o padre Marinho. 
A tropa, que linha ido de Pernambuco 
para a Bahia no anno anteiior, para au
xiliar os patriotas na recuperação d’a- 
quelia cidade, regressa ao Recife a 12 
de dezembro (1823) e no dia seguinte é 
eleito Manuel de Carvalho P.es de A*n- 
drade presidente temporário cora um



conselho e o coronel José de Barros 
de Lacerda commandante das

armas.
1825—São fuzilados na cidade da For

taleza, capi; al aa província do Ceará, os 
réus políticos padre Gonçalo Ignacio de 
Albuquerque Moroçó e coronel de mi
lícias João de Andrade Pessoa d’Anta, 
condemnados á pena ultima pela com- 
missão militar em razão de terem to
mado parte na revolução, a que adlieri- 
ram no anno anterior, da Confederação 
do Equador,proclamada em Pernambuco.

Foram cinco os condemnados no Ceará 
á pena capital pela alludida commissão 
militar: aos acima mencionados cumpre 
acrescentar— B'rancisco Miguel Pereira 
Ibiapina, Luiz Ignacio de Azevedo e Fe
liciano José da Silva Carapinima (Pe
reira da Silva, Ilisioria da fundação do 
Império, tomo

1838—0 brigadeiro Bento Manuel Ri
beiro, chefe dos revoltosos do Rio Grande 
do Sul, bate no Pvio Pardo o exercito 
legal, commandado pelo marechal Sebas
tião Bari'eto Pereira Pinto.

1843—Instala-se no Rio de Janeiro o 
Conservatório Dramatico Brazileiro sob 
a presidência do dr. Diogo Soares da 
Silva de Bivar,

1854—Inauguração do trafego da Es
trada de ferro de Mauá, primeira que se 
estabelece no Brazil. E’ por esse aus
picioso motivo nomeado barão de Mauá 
o sr. Irineu Evangelista de Souza, hoje 
visconde do mesmo titulo, que a ideiou e 
levou a elleito.

1804—Fallcce na residência episcopal 
da Soledade, na capital de Pernambuco, 
0 16° bispo d’aquella diocese D. João da 
Purificação Marques Perdigão.

Este prelado nascera em Vianna do 
Minho a 4 de outubro de 1779 (Vide a 
ephem. de 18 de outubro de 1829, 2 ').

1868—Fallece em S. Paulo o 7° bispo 
d’essa diocese D. Sebastião Pinto do Rego

(Vide a ephemei id ef de 21 de março de 
1803 e a de 18 de maio de 1802,'.

1503—Affonso de Albuquerque, deman
dando a índia, aporta em dias d’este mez 
a um ponto desconhecido do littoral do 
Brazil e ahi se refaz das avarias que 
soffrera na viagem.

Neste anno (1501) Fernão de Noronha, 
mandado a exploiar a America, desco
bre a ilha de S. João, que hoje tem o 
seu nome. Diz-se que Amerigo \ espucci 
0 acompanhara.

1619-Em dias d’este mez o capitão 
Jeronymo Fragoso de Albuquerque as
sume o governo da capitania do Pará.

1648—Francisco Barreto de Menezes co
meça em dias de abril d’este anno o seu 
governo da capitánia de Pernambuco.

1739—Parte neste mez e anuo paru 
Goyaz o capitão general de S. Paulo 
D. Luiz de Mascarenhas, com o seu se
cretario Manuel Pedro de Macedo e ura 
numeroso séquito, para ir erigir om villa 
0 arraial de Sant’Anna, on ie chegou em 
julho (Vide 25 de julho).

1757—José Ilenriques de Carvalho, ca- 
pitão-mór governador da capitania da ■ 
Parahyba (do Norte) assume neste mez o 
exercício do seu cargo, que occupa até 
janeiro de 1761. Tinha o soldo de 400{j, 
quando o seu antecessor tivera o de 1:6008. 
Foi no seu tempo de governo, em 1760, 
que se deu a expulsão da capitania dos 
regulares da companhia de Jesus, era 
virtude do alvará de 3 de setembro do 
anno anterior.

1822—Em dias d’este mez toma posse 
do governo da capitania do Pará e Rio 
Negro José Maria de Moura.

1869--^Inaugura-se em dias d’estfe mez 
a linha telegraphica de Guaratuba a Pa
ranaguá. província do. Paraná.

1876—Inaugura-se em dias d’este mez 
a linha telegraphica de Santa Maria á
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Cachoeira, província do Rio Grande do 
Sul, na extensão do k. 101.178.

— Idem a da Cnt/: Alta à Santa Maria 
{na mesma província) com 128 k. de ex
tensão.

1878—Idem a de Itiúnas a S. Matheus, 
na província do Espirito Santo, com a 
extensão de 38,610 k.

1379—Idem a do Piado a Alcobaça, na 
província da Bahia.

■ A D D E N D A

Ahvil — í
1826—0 sr. dr. J. M. de Macedo dá, no seu 

Anno Biograjihico, como tendo começado 
nesta data a publicação do Jornal do 
Commercio, e nós o repetimos, guiado 
por tão auctorisado mestre. Verificando 
todavia mais tarde o facto, reconhece
mos que não era elle de todo o ponto 
verdadeiro.

A Bibliotheca Nacional possue o Spec- 
tador Brasileiro, que foi por onde co
meçou o Jornal do Commercio\ infeliz
mente, para completa elucidação da 
materia, só do n. CCXIX de I de Janeiro 
de 1826, segunda-feira, em diante. Si não 
tínhamos podido por esse meio verificar 
quando se publicou o pinmeiro numero, 
pudemos assegurar-nos que não fòra a 

/d e  abril d'esse anno.
A indicação que tem o Spoclador Bra-,  ̂

sileiro do logar de impressão, etc., é a 
seguinte: « Rio de Janeiro. Na Impe
rial Typographia de Planchei', impres
sor-livreiro de Sua 7.1agestade o Impe
rador, rua do Ouvidor n. 95. »

Percorpendo os numeros que temos á 
vista, verificámos que do de 31 de março, 
que é 0 GCLIIÍ, passa a 3 de abril, que 
é 0 CCLIV; no dia 1 d’esse mez e anno 
não existe folha nenhuma do Speciador, 
e muito menos úo Jornal do Commercio,

• denominação que esta gazeta só teve do 
1° de outubro de 1827 era diante, como 
se vf; do segundo numero, a que já nos 
referimos em outra parte d’este nosso

tr.ibaiho, e como se dirá no correr d’esta 
noticia. Com o numero de 28 de abril 
termina a numeração ate' então seguida, 
e 0 do 1° de Maio é o  n. 1 da nova se
rie,ampliando então ojornal o seu titulo 
do modo seguinte: o s p f . c t .v d o r  b r a s i 

l e i r o , Diori.o poliLico, literário, e com
mercial. Conte'm uma declaração edito
rial de que d’esse numero por diante 
apparecerá todos os dias. E assim suc- 
cedeu até 14 de setembro. De 15 de setem
bro, porém, passou a publicar-se tres 
vezes por semana, e do titulo mudou a 
palavra Diário p ira Journal.

Por um annuncio de livros á venda, 
inserto no Spectador de 22 de setembro, 
se verifica que o Plancher, editor da 
folha, er.i Pedro, c não Emilio. Pe iro 
Plancher ^  propunha^deriois (Vide o 
Spectador de 22 de nove nbro) a jiublicar ^  ^
um Almanak dos Negociantes. Nos úl
timos numeros, cmlim, a contar do de 4 de 
dezembro, na indicação da typographia 
e proprietário da folha, lé-se o que se 
segue: . . .  typographia de P. Plancher- 
Seignot, impressor, etc.

A Bibliotheca Fluminense, a. que 
também recorremos, possue o Spectador 
Brasileiro do n. XL, de 1 de outubro 
de 1824, ao n. CXLIV, de 6 de dezeipbro 
de 1826, e do Jornal do Commercio pro
priamente dito, possue os volumes do 
anno de 1828 (2° vol,), desde o n. 75, 
de 2 de janeiro, em diante, mas não 
tem 0 primeiro.

No nossf) de.sejo de investigar a ver
dade até os li:nites do possivel, dirigimo- 
nos á illustrada redacção do proprio 
Jornal, e tivemos alli entre as mãos o 
1“ volume d’este colosso da imprensa 
sul americana. Pudemos assim verbera 
que 0 seu primeiro numero fòra publi
cado a 1 de outubro de 1827; pois no 
livro que tínhamos á vista lia-se:

cc 2"" feira 1° de Outnbro de 1827. 1° n.
(vol, I). »

O sr. dr. Melio Moraes, na 3* seriedo ^ ,
seu Brasil Ilistorico, ^ ' ò ,  fornece da-
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dos curiosos acerca dos la-imeiros dias 
de existoiicia e das phases por que de 
principio passou o Jornal, dados que nao, 
tivemos ensejo de aproveitar joara csia 
noticia.

A bril — i
1832—Combate do Icó, na provincia 

do Coará, em que pereceram mais de 
cem braziieiros, arrastados pelo fana
tismo e p.el I ignorância á. lucoa civil.

Nas communicaçGcs oííiciaes do major 
Francisco Xavier Torres, commandante 
geral r'as forças legaes, ao presidente da 
proviüci I José Marianne de Albuquerque 
Cavalcanti, nesta data e na dc 7, tem.-se 
0 historico de tolio o oceorrido.

Pinto Madeira, que dispunha de très 
mil homens, foi, depois de um com’oate 
que aturou d is 9 iioras da manhã até as 
2 da tarde, posto em debandada no 
Icó, 'pela tropa de linha ominandada 
por Xavier Torres. Ficam no campo 
mais de cem monos, cerca de duzentos 
feridos e apenas quatro prisioneiros; do 
lado legal morrem 22 homens na acção.

No dia 5 Madeira pernoita na Yarzea 
Alegre, distante da villa do Icó très lé
guas, ainda com mais de 400 homens, 
que foram perseguidos até ao Riacho 
d’Areia, tomando-se-lhes vinte e tantas 
rezes e cargas dc farinha e arroz.

Tanto estes oílicios como a relação 
nominal dos mortos e feridos das forças 
do m'.jor Xavier Torres, estão publi
cados na Gazela cio Aorte, orgão liberal, 
da cidade da Fortaleza, de 5 de abril 
de 1881.

Abril — 8
1824—Procede-se na provincia do Ceará 

á eleição de conselheiros do governo, 
para execução da lei de 20 de outubro 
de 1823.

Transcrevemos o artigo com que com- 
memorou este facto a Gazela do IS orle,

bello jornal a que já nestas jiaginas nos 
referimos:

a Havia muito despeito, mo.ita des
confiança com 0 impeiudor pêlo acto da 
dissolução da assembléa coíistituinto. 
Ti;;ha-se dado mesmo um pronuncia
mento em Quixeramobim, no sentt'lo 
republicano, entondendo-ie r,s camaia.s 
municipaos do sul da p:’Ovinci;a a res
peito da mudança da forma de a'o-
verno. que reputavam assumpio para
deliber. r-se. " ■ _ *

A camara do Crat consultou se devia 
íazer-s ' a eleição, depois da violência 
fei,a á co. stiluinte que a decretára; e 
mandou uma deput ;ção á do Icó, para 
pulir-lhe que a impedisse.

Não foi attendido este pedido, e, pro
cedendo-se .á eleição, os emissários do 
Crato protestaram.

Eram os symptomas da resistência que 
conduziria ao patibulo/os prole§;omenos 
da republica do Equador. »

A bril — 10

1877—Toma assento no senado o sr. 
conselheiro Manuel Francisco Corrêa, 
como representante da provincia do Pa
raná, escolhido a 14 de fevereiro do 
mesmo anno.

* Abril — 13
1877—Toma assento no senado, como 

representante da provincia do Pará, o

■1Í-

f

r  í

sr. conselheiro Fausto Augusto de 
Aguiar, escolhido a drr ■ a gout/* do
mesmo anno. ' '  '

Abril — 18
1788—D. Fernando José de Portugal, 

marquez de Aguiar, nascera em Portugal 
a 4 de dezembro de 1752, e, além dos im
portantes cargos que desempenhou no 
Brazil, publicou no Rio de Janeiro, na 
imprensa régia, em 1810, uma tradueçáo
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iiM ein prosa do EnsoAo sobye a critica do 
lA Alex mdre Pope. Essa traducção, enri- 
jp quecida de nuraer sas annotações e com- 
m: mentarios, traz o seu retrato, Fez 
/:J; tambem, e foi posteriormente impressa 
i n na mesma officina, uma traducção dos 
A Ensaios moraes do mesmo auctor in- 
1§, glez, com as notas de José Warton.

A bril—  i 9
1879— E’ barbaramente assassinado, 

iq proximo á pedreira situada entre a praia 
nb da Saudade e o Ilospicio de Pedro II, na 
il freguezia ■ da Lagoa, o tenente de estado 
rn; maior bacharel Ignacio Lucas de Souza, 
)b dc 27 annos de edade, natural do Rio 

Grande do Sul, que concluira no anno 
anterior o seu cur.so de engenharia na 
Escola Militar da Praia Vermelha.

Até hoje (1881) não se poude descobrir 
 ̂ a causa d’esse crime e os que o com- 

d: metteram.

Abril— 27
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1750 — Tem o predicamento de paro- 
chia a egrcja de Nossa Senàora das Ne
cessidades da ilha de Santa ' atharina, 
situada no logar denominado Praia Com- 
'Qrida. Teve esta povoação por largos 
annos 0 nome de Santo Antonio. Como 
freguezia foi seu primeiro vigário o 
padre Domingos Pereira Telles.

Abril — 30
1817 — Chega á villa, hoje cidade do 

Crato, 0 padre José Martiniano de Alen
car, então seminarista, como emissário 
do governo republicano de Pernambuco, 
que se iniciára a 6 de março [Vide rssa 
data). Partiram Alencare outro mancebo, 
Migtiei Joaquim Cesar, para o centro do 
Ceará, encarregados pelos chefes da re
volução pernambucana d > propagar com 
cautela as mesmas idéias pela província 
uatal, Alencar incumbira-se espccial-

mente de procurar, pelas cabeceiras do 
rio do Peixe, o C iriri, sua terra. No Crato 
tinha elle o respectivo capitão-mór José 
Pereira Filgueiras, seu padrinho, homem 
de poucas luzes, mas de uma força her 
culea, de uma resolução a toda prova, 
c que, por essas qualidades physicas, 
gozava de grande popularidade entre os 
habitantes dos Cariris Novos. Convinha 
attrahil-o á causa da republica : Filgueiras 
prometteu aílnal cooperar com a sua 
neutralidade para a revolução (Veja-se o 
Esboço Ilistorico do Ceará do dr. Thé- 
berge, parte 2 )̂.

Alencar, de batina e roquete, préga 
no dia 3 de maio, depois da missa con
ventual, em favor da independencia e lê 
as proclamações que trazia e um papel 
escripto pelo magistrado José Luiz de 
Mendonça, impresso nesse tempo, intitu
lado, á franceza. Preciso dos successôs, e 
que, apezar dos seus intoleráveis vicios 
de redacção, servia áe^manifesto á revo
lução e causa impressão no auditorio, 
arrancando-lhe bravos estrepitosos e ge- 
raes.

No meio da grita de alegria arvora-se 
a symbolica bandeira branca, e no dia 4 
Alencar, seu irmão Tristão Gonçalves de 
Alencar Araripe, Maia, Quintal, Freitas 
e outros muitos, a quem o novo Pedro 
Eremita conseguira convencer, reunem-se 
na casa da camara e alli proclamam a 
republica.

MAIO — 1

1500 ( Sexta-feira)—Logo pela manhã 
vão ■ os portuguezes á terra levando a 
sua bandeira, e desembarcam na mar
gem norte do rio, onde lhes parece seria 
melhor local para plantar a cruz. Marca 
0 proprio almirante o sitio em que devia 
abrir-se a cova para esse fim, e em- 
quanto ficam abrindo-a, vai elle com os 
sacerdotes, religiosos e mais gente da 
sua comitiva ao ponto em que estava a 
cruz e a trazem em procissão , entoando 
hymnos mysticos apropriados ao acto.

18
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Já alli se achavam cerca de oitenta 
Índios, que, quando vêm vir os portu- 
guezes, vão collocar-se debaixo da cruz, 
para ajudarem a carregal-a. Passam o 
rio ao longo da praia e vão pol-a obra 
de dous tiros de bdsta ao sul do rio, no 
logar em que deve ella perir.anecer. Já 
então havia alli bem cento e cincoenta 
ou mais Índios.

Plantada a cruz, com as armas e di
visas reaes portuguezas. que de antemão 
lhe haviam pregado, arma-so ao pé 
d’ella um altar, cm que canta missa o 
mesmo ^modiotiip^frei Henrique, que já 
havia dito a de 26 de abril, que fora o 
primeiro acto d’essa natureza c[ue viram 
os incultos e primitivos habitadores 
d’estas regiões. Osindios assistem a ella, 
em numero decincoenta asessenta, ajoe
lhando-se, levantando-se, pondo as mãos, 
erguendo-as, com o maior recolhimento, 
exactamente como o viam fazer aos por- 
tuguezes. Terminada a missa, recebem 
a cominunhão o almirante, todos os sa
cerdotes, alguns dos capitães da armada 
e os dous degradados que tinham de 
ficar com os naturaes do paiz.

Depois, 0 celebrante despe as vestes 
sacerdotaes, conservando apenas a alva, 
e sobe a uma cadeira, de onde préga 
acerca do Evangelho e dos apostolos 

/  S. Fjflippe e S. Thiago, que a egrcjacom- 
memoi-a neste dia; em seguida, assen
ta-se 0 prégador ao pé da cruz, toma 
de umas cruzes de estanho que Nicolau 
Coelho trouxera de bordo, e lança uma, 
atada a um fio, ao pescoço de cada indio, 
fazendo-o primeiro beijal-a e leVantar as 
mãos. Toda esta ceremonia se prolonga 
até yma hora da tarde. Só uma mulher 
assiste a ella. Os portuguezes recolhem-se 
depois ás suas naus para jantar. O ca- 
pitão-mór leva comsigo um indio de cin
coenta annos de edade, que durante os 
actos religiosos acima descriptos ajun
tava os outros Índios, mostrava-lhes a 
cruz e apontava depois para o céu; leva 
também a um irmão d’este e os trata a

ambos com a maior afabilidade, brin
dando áquelle com uma camisa mourisca 
e ao irmão com uma das outras,

Com os dous degradados, que ficam 
chorando no meio dos selvagens, ficam 
também dous grumetes que tinham du
rante a noite fugido das naus em um 
esquife.

Um dos ' degradados aprendeu logo 
a lingua dos naturaes (os tupinin- 
quins'; serviu depois de interprete aos 
primeiros portuguezes que alli aporta
ram e voltou a Portugal mais tarde.

1625—Os hollandezes, que se haviam 
apoderado da cidade da Bahia no dia 6 
para 10 de maio do anno anterior, eva 
cuam-n’a, e as tropas portuguezas e hes- 
panhólas occupam-n’a logo, fazendo tre
mular na torre da cathedral a bandeira 
real com as eíligies da Conceição e Santa 
Thereza.

Os hollandezes embarcam em navios 
para esse fim destinados pelo almirante 
hespanhol D. Fradique de Toledo, com
mandante geral da armada que os obii- 
gara a capitular e deixar a cidade. Antes 
porém de capitularem queimam os archi
ves da camara, da vedoria e dos cartó
rios públicos, que só a muito custo e 
depois de muitos annos se foram de novo 
orgadisando com o auxilio das tradicçoes 
oraes e de alguns estatutos, dos com 
que a principio se regia a republica.

1638—Bombardeiam a cidade da Bahia 
as tropas hollandezas commandadas por 
Mauricio de Nassau. Apesar de aturar 
0 fogo quasi todo o dia, apenas matam 
seis homens.

Para fazer face ao inimigo levantaram 
dous reduetos a mais de mil passos do 
quartel de Santo Antonio, ponto ata
cado ; foram encarregados da sua con- 
strucção 0 mestre de campo Luiz Bar- 
balho eo  capitão-mór D. Antonio Fe- 
lippe Camarão.

1 3 2 5  _  O desembargador Manuel da 
Cnnha de Azeredo Coutinho Souza Chi- 
chorro, proclama o regimem absoluto
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em Taubate; essa tentativa porém 
abortou.

Í8i2— Decreto dissolvendo a cam ara 
dos deputados, medida política empre
gada pela primeira vez depois da Consti
tuinte: convoca-se pelo mesmo decreto 
outra camara para 1 de novembro.

1843—Casa-se no Rio de Janeiro a pi'in- 
ceza D. Francisca, irmã do imperador,

■ .eom 0 principe'de Joinville, filho de Luiz 
F^ippe, rei dos francezes. Esse acto 
realisa-se na capella do paço da Boa 
\ista (S. Christovão), tendo por teste
munhas 0 visconde de Olinda e *o barão 
de Monte Alegre. Foi celebrante o bispo 
diocesano conde de Ira já e assiste á 
cerimonia todo o ministério (Vide a 2‘ 
ephem, de 13 de maio de 1843).

1850—Falíece no Rio de Janeiro o no
tável estadista Bernardo Pereira de Vas- 
concellos, senador pela provincia de 
Minas Geraes. escolhido pelo regente 
Araujo Lima a 29 de setembro de 1838 e 
que tomára assento na respectiva ca
mara a 3 do mez seguinte (Vide a 
ephem. de 27 de agosto de 1795).

Fòra ministro da fazenda no gabinete 
16 de julho de 1831, 2“ organisado depois 
da abdicação do primeiro imperador, 
da justiça e interinamente do Império 
no de 19 de setembro de 1837, e de novo 
ministro dos negocios do Império no de 
22 de julho de 1840, que sé aturou 9 horas 
e foi 0 ultimo da menoridade.

1857— Toma assento no senado o dr. 
Carlos Carneiro de Campos, depois vis
conde de Caravellas, como representante 
da provincia de S, Paulo, escolhido a 21 
de abril do mesmo anno (Vide a. ephem. 
de 1 de novembro de 1805).

1858— Tomam assento no senado o sr. 
conselheiro José Pedro Dias de Carvalho 
e 0 conselheiro Francisco Diogo Pereira 
de Vasconcellos como representantes 
ambos da provincia de Minas-Geraes, 
escolliidos a 4 de novembro de 1857 
(Vide, quanto ao 2% a ephem. de 3 de 
março de 1863).

1859 Toma assento na camara vita
lícia 0 dr. Cândido Borges Monteiro, se
nador pela provincia do Rio de Janeiro, 
escolhido a 21 de abril de 1857 (Vide a 
ephem. de 25 de agosto de 1872).

1865 — Assigna-se em Buenos-Ayres 
um tratado offensivo e defensivo entre 
0 Brazil e as republicas Argentina e 
Oriental do Uruguay, contra o governo 
da do Paraguay, sendo plenipotenciário 
do Brazil o sr. dr. Francisco Octaviano 
de Almeida Rosa, da republica Argen
tina D. Rufino de Elizalde e da do Uru
guay D. Carlos de Castro.

1867 — Decreto ci-eando a medalha mi
litar de Bkavura, com o distico: Aos
M A IS B R A V O S .

1868 — Extenuado pelas moléstias e 
pelas fadigas e ferimentos da guerra, fal- 
lece no Rio de Janeiro o tenente-coronel 
do 1' batalhão de infantaria Francisco 
Maria dos Guimarães Peixoto.

Nascera a 12 de março de 1826 a bordo 
da nau D. Pedro I, em que iam para a 
Bahia o 1° imperador e a imperatriz, 
a quem acompanhavam o pae e a mãe 
de Peixoto, o barão e baroneza de 
Iguarassú. Baptisado a bordo, teve por 
padrinhos o imperador e a princeza 
D. Maria da Gloria, depois rainha de 
Portugal.

Fez seus estudos de humanidades em 
Franca, no real Collegio de S. Luiz.

Para não fallarmos sinão dos seus 
valiosos serviços como militar, e bravo 
que era, nos últimos tempos da sua 
vida, ^ii’smos que Guimarães Peixoto 
atacou a 9 de dezembro de 1864, com o 
contingente que commandava, a cidade 
dePaysandú, peneti'ando naquella praça, 
apezar de ferido, e nella permanecendo 
até á noite, em que teve ordem de se re
colher ao porto. Tendo soffrido a am
putação do dedo médio da mão direita, 
isso não 0 impediu de continuar no com
mando da sua íorça e de tomar parte no 
sitio posto áquella cidade, o qual durou 
até que a 30 de dezembro chegou o ba-
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rão (le S. Gabriel, entrando então Pei
xoto nos ataques de 31 de dezembro 
d’esse anno e de 1 e 2 de janeiro de 186o, 
que deram em resultado a tomada da 
praça. Assistiu á capitulação de Monte
vidéu. Entrou no memorável combate de 
Riacliuelo; na tomada da cidade de Cur- 
rientys, occupada pelos paraguayos; no 
combate das barrancas de Mercedes e 
em varias • utras acções, que os chro- 
iiistas da guerra do Paraguay digna- 
mente commemoraram, e onde estão 
registrados os seus gloriosos feitos em 
mais de 3 annos de campanha. Passara 
por morto em 1866, tal era a gravidade 
dos ferimentos que então recebera e das 
moléstias que adquirira combatendo.

« A sua physionomia, diz um seu bio- 
graplio, íranca e rasgada, era a um 
tempo insinuante e altiva, tendo o con
dão de inspirar simultaneamente a sym- 
pathia e 0 respeito.»

A patria perdeu nelle um bom e leal
soldado.

MAIO— 2

1.500 (sabbado .— O capitão-mór da ar
mada portugueza, depois de ter despa
chado um dos seus navios, ao mando do 
capitão Gaspar de Lemos, para Lisboa, 
afim de levar ao rei D. Manuel a nova 
do casual e feliz descobrimento, deixa 
as costas brazileiras e prosegue na sua 
interrompida derrota para a Índia pelo 
Cabo da Boa Esperança. Lemos leva 
comsigo um dos selvagens, que provavel
mente o acompanha por vontadí.

Nessa occa>ião diz-se que apparocêra 
aos navegantes um còmeta de ímmensa 
cauda, que os capitães e pilotos da ar
mada viram com terror, tomando-o poi 
presagiode funesto acontecimento (Vide 
a ephemeridc de 12 de maio).

ir)75—Fallece na capitania do Espirito 
Santo frei Pedro Palacios, fundador da 
capella de Nossa Senhora da Penha, na 
Vi( toria A ide a ephemeríde de 18 de 
fevereiro do 1609).

A 27 de julho de 1616 começou o pro
cesso, que ainda não está terminado, 
para a canonisaç.ão d’este piedoso varao 
apostolico.
. O padre Jorge Cardoso, no seu Agio- 
loqio lusitano (Lisboa, 1666). tomo III, 
dá a morte de frei Pedro como oceor- 
rida ,na presente data. O artigo consa
grado a este assumpto começa—d. Em o 
Brazil, na Capitania do Spiritu Sancto, 
a prodigiosa morte de Fr. Pedro Pa a- 
cios. Frade leigo de penitente vida, 
sancta conuersação. que passou de Cas- 
tella a Portugal em idade proueta. —

Pertencia á Custodia da Arrabida, em 
que fôra incorporado á instancia da 
rainha D. Catharina, mediante os rogos 
do dr. Paulo de Palacios, seu parente 
mui chegado.

Frei Pedro passou ao Brazil com li
cença dos seus prelados, depois de ter 
servido no hospital real de Lisboa de 
enfermeiro alguns annos, assisündo aos 
doenies com grande amor e caridade.

« Sua viuenda, diz o auctor citado, 
era na solitaria Ermida de N. Senlmra 
da Penha (hua das marauilhas do mjSdo, 
si se ha de considerar o eminente sitio 
em que está fundada). O habito que 
uestia, não sd era áspero, & grosseiro, 
mas velho i esfarrapado. O jejum, e cili- 
cio, competião nelle á porfia, sobre qual
se perpetuaria mais. »

Monsenhor Pizarro, á pag. 10 do tomo
2- das suas Memórias históricas, fal-o 
fallecido em lõ7ü, accrescentando: «con
forme noticia do padre Anchieta». Cita, 
porém, a era de 1575 no epitaphio da sua
sepultura. .

A’cerca de frei Pedro Palacios e da
ermida que edilicára lêa-se a Descripçd^ 
do convento da Penha, desenvolvida 
memória do coronel José Joaquim IV a- 
chado de Oliveira publicada no tomo V, 
n. 18, da Bevista do Instituto Historico.

;707—Resolve-se em camara a crea- 
ção do collegio da companhia de Jesus 
na villa de Paranaguá) seudo fuadade-
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res 0 padre Antonio da Cruz, superior, 
e 0 padre Thomaz de Aquino, compa
nheiro, para esse fim enviados’ pelo pre- 
posito geral o padre Angelo Tainlorini.

0 alvará regio, auctorisando a sua 
fundação, sd foi expedido a 25 do setem
bro de 1738, e a inauguração do edifício 
proprio, que nunca se concluiu, effectuou- 
se a 24 de setembro de 1711.

Em parte d’elle funcciona hoje (1881] a 
alfandega de Paranaguá; a outra parte 
cahiu em ruina.

1778 — D. frei Antonio de S. Jose', 
bispo do Maranhão, é nomeado arce
bispo da Bahia pela rainha D. Maria I 
(Vide as ephemerides de 11 de ;:bril de 
1757 e de 14 de fevereiro de 1767).

1798—Institue-se o correio geral da 
côrte. Começou nessa data a funccionar 
nas lojas da Camara dos Deputados, 
onde está hoje (1881) estabelecida a Caixa 
Economica; passou depois para a casa 
da rua Direita, hoje Primeiro de Março, 
de onde foi tiansferido no dia 8 de 
abril de 1878 para o novo edifício da 
Praça do Commercio, na mesma rua, 
onde de presente funcciona.

1808—Manifesto do príncipe regente, 
depois rei D. João VI. dii-igido ás po
tências europeas e ao mundo, expondo os 
motivos queoobrigaram ase transportar 
para o Brazil e a nelle fixar a sdde da 
monarchia. Conclue declarando guerra a 
Napoleão e aos francezes e permittindo 
a todos cs seus súbditos de Portugal, 
Brazil e dominios ultramarinos repellil-cs 
por mar e por terra e fazer-lhes guerra.

1826—Decreto de D, Pedro I do Brazil 
abdicando a c'̂ rda, de Portugal em sua 
filha D. Maria da Gloria. Já a 26 e 27 
de abril passára o imperador dous ou
tros, como rei de Portugal, confirmando 
a regencia do reino, creada por D. 
João VI dias antes de morrer, e con
cedendo uma amnistia geral para os 
crimes politicos.

1831—A camara de Porto Alegre recebe 
participação da abdicação do imperador

D. Pedro I e da nomeação da Regencia 
provisória.

1S32—Toma as.sento no senado como 
representante da província do Ceará o 
padre José iMartiniano de Alencar, esco
lhido pela regencia permanente no dia 10 
l^'ide a ephemeriãe de 15 de março 
de 1860).

1836—Fallece o senador pela província 
de Goyaz raarquez de Jacarépaguá, í>an- 
cisco iMaria Gordilho Velloso de Bar
buda (T  barão do Paty do Alferes e 
1‘ AÚsconde de Lorena). Nomeado a 22 
de janeiro de ,1826, na organisação 
inicial do senado, tomâra assento na 
respectiva camara a 4 de maio do men
cionado anno.

1854— Entra em Montevidéu a divisão 
brazileira, c mmandada pelo general 
Francisco Felix da Fonseca Pereira 
Pinto, composta de cinco batalhões, 
cinco regimentos e oito peças de arti
lharia .

1855— Herculano Ferreira Penna toma 
assento no senado como representante 
da província do Amazonas, escolhido a 
19 de ahril de 1853 (Vide 27 de setembro 
de 1867).

1866 — Be talha de Estero Be u .aco 
[Guerra do Varaguay).

a N’este dia seis mil paraguayos, como 
se sahissem por encanto do seio da terra, 
sorprehendem os orientacs por volta do 
meio dia, e lhes tomam os canhões. Os 
cavalleiros de Lopez tinham tiazido na 
garupa soldados de infantaria, e esics. 
lançando-sc sobi'e as baterias, matando 
e desbaratando os artilheiros, já iam 
arrastando a toda a fressa os canhões, 
quando o general Osorio acudiu com al
guma tropa; a confusão era horrível, a 
derrota quasi completa. Osorio, porém, 
rechassou o inimigo, retomou-lhe parte 
dos canhões e obrigou-o a fugir em de
bandada para dentro da matta. »

Tal é a descripção que faz d’esta acção 
o c a p i t ã o  Theodoro Fix.nasu ; H i s t o r i a  

DA G u e r r a  d o  P a r a g u a y . Entretanto
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nem sempre este historiador é imparcial 
e nenlmma occasião perde de se nos 
mostrar pouco affeiçoado.

1868—Combate do Chaco, acima de 
Humaytá (Gwerm do Varaguay).

1870—Desembarca no Rio de Janeiro 
uma divisão de voluntários da patria 
que voltava do Paraguay coroada de 
louros, tendo á sua frente o dr. Francisco 
Pinheiro Guimarães, então coronel do 
exercito, logo depois elevado a bri
gadeiro, urn dos intrépidos batalha- 
dores que foram com tanta abnegação 
como heroismo desaggravar os brios na- 
cionaes (Vide 18 de abril).

O primeiro que dc lá voltou com unia 
brigada foi o sr. brigadeiro Faria Rocha; 
entre ambos veio o coronelTiburciocom 
um batalhão.

1876— Chegam da Europa no dia 1°, 
vindos no vapor Henri IV, os despojos 
mortaes do dr. Aureliano Cândido Ta
vares Bastos, notabilissimo publicista 
brazileiro, natural da provincia das Ala
goas, fallecido em Nice (Fiança) a 3 de 
dezembro de lS7õ. Tèm elles no dia de 
hoje um sahimento condigno com o in
contestável mérito do morto.

Dos diários que deram noticia do impo
nente ceremonial com que forami condu
zidos ao cemiterio de S. João Baptista 
da Lagôa os preciosos restos mortaes do 
chorado publicista nacional, merece par
ticular menção o Gloho de 2 e 3 de maio. 
No do primeiro d’esses dias commémora 
0 seu pi'ovecto redactor os serviços pre
stados pelo illustre morto á causa da 
patiia e da humanidade ; para elle remet- 
temos 0 leitor.

Tavares Bastos nascera a 20 de abril 
de 1839 e forniára-se em sciencias so- 
ciaes e juridicas na faculdade de Olinda.

Veja-se a noticia que lhe consagrou 
Innocencio da Silva no Supplemento ao 
seu I)>ccioY\ario,

1877— Toma assento no senado o mar
quez do Ilerval, como representante da 

provincia do Rio Grande do Sul, esco

lhido a 11 ' de janeiro do mesmo anno 
(Vide a ephnmeriã'’. de 4 de outubro de 
1879). ’

MAIO — 8

1590—Testamento de João Ramalho, 
feito em S. Paulo e no qual declara que 
tinha noventa annos de assistência 
nesta terra. Fora Ramalho deixado por 
André Gonçalves em S. Vicente a 22 de 
janeiro de 1502, como ficou dito nessa 
data, vindo na primeira expedição man
dada por D. Manuel em 1501 para con
tinuar o descobrimento de Cabral?

Veja-se 0 qae disse a este respeito Aze
vedo Marques nos seus Apontamentos 
na palavra João Ramalho.

1660—Nasce na cidade da Balda Se
bastião da Rocha Pitta, auctor da Ilis- 
torii da America Portugueza desde o 
anno de 1500 do seu descobrimento 
até 1724-, além de outras duas obras 
de menos tomo e valor.

Rocha Pitta falleceu na terra do seu 
nascimento a 2 de novembro de 1738, 
oito annos depois da publicação da sua 
Historia, da qual a Bibliotheca Nacional 
do Rio dc Janeiro possue um exemplar 
da l ” edição (1730), hoje rara. Actual- 
mente ha d’ella mais duas edições, uma 
feita em Portugal e outra feita na Bahia 
pelo sr. barão Homem de Mello quando 
presidiu áquella provincia.

1679—Assume o governo interino da 
capitania do Ptio Grande do Norte o 
capitão Geraldo de Suni,'nomeado por 
patente de 3 de janeiro do governador 
da Bahia Roque da Costa Barreto. Re
tirou-se depois de licença para o reino, 
deixando em seu logar a Antonio da 
Silva Barbos i , nomeado pelo mesmo 
governador geral. Barbosa entrou no 
exercicio do cargo em dias de setembro 
de 1681 .

1710—D. Lourenço de Almada, .35° go
vernador geral do Estado e capitão 
general da Bahiá. toma posse do seu 
cargo, que exerce até M de outubro do
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anno seguinte, era que, chamado a oc- 
cupar a presidência da junta do Cora- 
mercio era Lisboa, é rendido por Pedro 
de Vasconcellos e Souza.

Fôra D. Lourenço quem prendera a 
Sebastião de Castro Caldas, governador 
de Pernambuco, que fugira daquella 
capitania em consequência do tumulto 
dos mascates.

1741—Toma posse do governo da sua 
diocese o 5° bjspo do Rio de Janeiro 
D. frei João da Cruz, que se cliaraára 
no século D. João Salgado de Castilho. 
Nascêra em Lisboa a 28 de dezembro 
de 1094 e era irmão de D. frei Luiz de 
Santa Thereza, 7° bispo de Pernambuco.

D. frei João da Cruz vestira em 1713 
0 habito dos Carmelitas Descalços, pro
fessando este instituto no anno seguinte. 
Sendo apresentado para a sede flumi
nense a 11 de fevereiro de 1739 pelo rei 
D. João V, e confirmado pelo S. Padre 
Clemente XII, recebeu a sagração na 
patriarchal de Lisboa a 5 de fevereiro 
de 1741 (Vide essa data), conjunctamente 
com 0 arcebispo de Braga D. José de 
Bragança e o 8° primaz da Bahia D. José 
Botelho de Mattos. Tomando conta do 
seu bispado na data de hoje. só a 9 do 
mesmo mez é que fez nelle a sua entrada 
do ritual.

Resignando mais tarde o seu cargo 
no Brazil, foi em janeiro de 1750 nomeado
bispo de Miranda em Portugal, e alli
faüeceu de um ataque de apoplexia a 
20 de outubro de 1753. Pelo que d’elle 
dizem monsenhor Pizarro nas suas Me
mórias históricas e o auctor do Roteiro 

' dos bispados, não gosou este prelado, 
tanto no Brazil como em Portugal, das 
boas graças das suas ovelhas, dando 
razoes fundadas para isso.

Chega á Bahia o seu 8° arcebispo
D. José Botelho de Mattos (Vide a ephe- 
meride de 22 de novembro de 1737).

1819—Baptisa-se na cidade do RiO de 
Janeiro a princeza do Grão Pará, depois 
rainha de Portugal, sob o nome de

D, Maria II. Foram padrinhos seus avós > 
paternos D. João VI e D. Carlota Joa- 
quina. Ofliciou na ceremonia religiosa o 
bispo diocesano D. José Caetano da bilva 
Coutinho.

A 3 de maio de 1826 D. Maria, na 
edade de 7 annos. sobe ao throno de 
Portugal por voluntária abdicação de 
seu pae D. Pedro IV. ex-imperador do 
Brazil, que ficou sendo seu tutor e re
gente do- reino em sua menoridade. 
Começou a governar em 1831, por morte 
de D. Pedro.

1821—0 batalhão de infantaria e arti
lharia da capital do Rio Grande do Sul, 
que se sublevara no dia 26 de abril 
(Vide essa data), segue embarcado de 
Porto-Alegre para ser dividido em des
tacamentos pelo Rio Grande e fronteira, 
para não dar causa a novos levantes.

Esta medida, posta em pratica pelo te
nente-general Manuel Marques de Souza, 
presidente do governo interino, resta
belece a tranquillidade e confiança pu
blica.

Os soldados sublevados eram chama
dos chimangos, para se distinguirem dos 
Voluntários, que também tinham exer- 
cicio de artilharia, sendo aliás de caval- 
lari1.

1823— Abertura solemne da assembléa 
constituinte pelo imperador D. Pedro I. 
A 12 de novembro é dissolvida e são 
deportados no dia 20 os irmãos Andradas 
(Vide 17 de abril).

1824— Prociamaçào do presidente da 
B ihia dr. Francisco Vicente Vianna, por 
occasião de se jurar na capital da pio- 
vincia a constituição ou'.orgada pelo 
primeiro imperador e jurada na capital 
do Império a 25 de março.

A proclamaçao é uma longa apologia 
do pacto fundamental que se ia então 
adoptai- na provinda.

1830_Devia -rebentar em Campinas
neste dia uma insurreição, de que eram 
cabeças dous pVotos. li Perto . que aç.u- 
lavam a escravatura, especial mente das
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fazendas do dr. Jos  ̂ da Costa Carvalho 
e coronel Francisco Ignacio de Souza 
Queiroz. 0 juiz de paz supplente, que 
então servia, capitão Francisco de Paula 
Camargo, poude descobrir a tempo o 
trama e evitar os seus desastrosos effei- 
tos. Em ofíicio de 13 o vice-presidente 
da provinda, que então exercia o cargo, 
D. Manuel Joaquim Gonçalves de An
drade (bispo diocesano), communicou o 
occorido ao ministério e as providencias 
que tomára.

1861 — Fallece na su fazenda de Quis- 
samã 0 primeiro visconde de A- aru ima, 
José Carneiro da Silva, com quasi 76 
annos de uma vida cheia de serviijos á 
humanidade, á religião e á patri t, ve
nerado por sua numerosa familia, da 
qual fôra o natriarcha e a que inspirára 
os mais puros princípios e dera os mais 
hellos exemplos de amor ao trabalho, de 
união e de honr.adez.

Filho legitimo do capitão Manuel Car
neiro da'Silva e de D. Anna Francisca 
de Velasco, nasceu o visconde de Ara- 
ruama na freguezia de Nossa S-mhora 
do Desterro de Quissamã, termo de Ma- 
cahé, provincia do Rio de Janeiro, a 
21 de maio de 1788. Orphão de pae ainda 
no berço, deveu aos ctiidados e desvelos 
de sua virtuosa mãe os germes das 
virtudes civicas e privadas que o ador
naram, e ao douto vigário José Antonio 
de Souza, que teve por mestre, o que 
soube de instrucção jirimaria, fr ncez, 
latim e historia, que de tanto lhe valeu 
depois no decurso 'fl.i vida. O mai-; que 
revelou de conhecimentos nos vários 
ramos do humano sai)er deveu-o a es
tudos de gabinete e á sua feliz intelli- 
gencia, que de tudo se assenhoreava e 
sabia tirar partido. Bom iitterat ■, bom 
philosopho. modesto cultivador das mu. 
sas. tinha pela historia particular pre
dilecção .

K Prescrutador dos segredos da natu
reza, deleitava-se no estudo da astroijo- 
mia 0 da physica, e tinha amplas noçõe*

sobre medicina e acção dos remedios 
indigenas. Era muito inclinado á con- 
strucçâo de obras, e applicava á agri
cultura a pratica—esclarecida de conhe
cimentos não vulgares- ( Dr. Mattoso 
Maia). »

Acerca dos importantes serviços por 
elle prestados á localidade do seu nasci
mento e residência, de que participaram 
o municipio e a cidade de Campos, e á 
humanidade, vejam-se no Almanack 
Loemmcrt para 1865 os extractos do 
discurso necrologico que consagrara o 
sr. dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia á 
memória do illustre visconde, com quem 
convivera como medico algum tempo.

Entre os trabalhos devidos á sua 
penna, divulgados pela imprensa, so- 
bresahem a sua curio.sa e hoje rarissima 
—Memória topographica e hist >rica sebre 
os Campos dos Goitacazes,—dedicada a 
D. João VI. e publicada na Impressão 
Regia em 1S19. e a—Memória sobre a 
abertura de um novo canal para facili
tar a communicação entre a Cidade do 
Campos, e a Villa de S. João de Macahé—, 
publicada em 1836 na Typographia de 
J. Villeneuve & C.

De ambas possue a Bibliotheca Na
cional do Rio de Janeiro um precioso 
exemplar.

MAIO— 4
1617— Carta régia declarando que o 

Estado do Maranlião e Pará s n*á consi
derado como parte do Brazil, para o fim 
de para olle se mandarem .degradados.

1661—Nasce em Santos o padre Gaspar 
Gonçalves de Araujo, notável paulista, 
que fílleceu no Rio do Janeiro a 25 de 
outubro de 1754. Jaz n;i capella dos 
Terceiros do Carmo. Foi bacharel em leis 
pela univensidade de Coimbra, vigário 
de Santos e provisor do vigário geral do 
bispado da Bahia.

De suas virtudes e qualidades pessoaes 
fallou cora louvor monsenhor Pizarro, no
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6° vol., fls. 10", (las suas Memórias 
históricas.

Yariiliagen fez o sea elogio no tomo V, 
n. 19, da revista do Instituto.

17(31—Decreto isentando o cafe' de di
reitos nas conquistas ultramarinas. Essa 
planta, introduzida no Pará e Maranhão, 
havia-se propagado notavelmente.

1782—0 governador do Rio Grande do 
Sul. Sebastião Xavier da Veiga Cabral 
da Camara, manda á camara da capital 
uma instrucí^ão ácerca da planta da 
urumbeba e cultivo da cochonilha.

1808—Alvará creando o logar de juiz 
conservador da nação ingleza,

1813—E’ distituido das suas funcções, e 
remettido preso para a cidade da Bahia, 
0 ouvidor da capitania do Piauhy Luiz 
José de Oliv ira, depois barão de Monte 
Santo,que falleceu em 21 de março de 1851 
presidiuite do senado.

1816—Nasce em Olinda o sr. conse
lheiro Joaquim de Saldanha Marinho, 
que, logo depois de se formar em sciencias 
sociaes e juridicas na Faculdade da sua 
cidade natal, fix i re.sidencia no Ceará, 
de onde é oriunda toda a sua familia; 
por isso todos o tèm por natural d’aquella 
provincia.

De ha muitos annos porém reside na 
cidade do Rio de Jançiro.
, 1817—E’ fuzilado na cidade do Recife, 

por ordem do governa f-epublicano, um 
sarg mto, commandante da guarda d i 
Barreta, por facilitar a sahida dos. des-
conten:es e corresponder-se ĉ nn os do 
bloqueio do porto.

1821—A camara muriicipal de Quixe- 
ramobim. na provincia do Ceará, rejeita 
0 projecto de constituição dado pelo 
imuer ulor, c que lhe f ra enviado, por 
lhe parecer emanado de um poder in
competente.

1826—Toma assento no senado, como 
representante da provincia das Alag;;as. 
0 visconde,depois marquez de Barbacena,

Felisberto Caldeir i Brant Pontes, esco
lhido a 22 de janeiro [Vide junho 13 de 
1842).

— Tomam assento na mesma casa do 
parlamento o visconde, depois marquez 
de Caravellas, José Joaquim Carneiro 
de Campos, como representante di pro
vincia da Baiiia; como representante da 
mesma provincia o visconde, depois mar
quez de Nazareth; como representantcí 
da mesma provincia o barão, depois vis
conde de Caj-rú, José da Silva Lisboa; 
e como representante da mesma provincia 
Francisco Carneiro de Campos.

— Tomam assento no senado como 
representantes da provincia do Ceará, 
João Carlos Augusto de Oyenhausen 
Grevenburg, visconde, depois marquez 
de Aracaty, cuja cadeira foi declarada 
vaga por ter elle sahido do Império sem 
licença (Vide 19 de maio de 1831); da 
mesma provincia do Ceará, João Antonio 
Rodrigues de Carvalho; do Espirito- 
Santo, Francisco dos Santos Pinto; de 
Goyaz. o barão do Paty do Alferes, de
pois visconde de Lorena e ulteriormente 
marquez de Jacarépaguá : de Matto- 
Grosso, 0 visconde, depois marquez da 
Praia Grande; de Minas-Geraes, o vis
conde, depois marquez de Baependy ; o 
visconde^^epois marquez
Sebastião Luiz Tiuoco daSilva; o barão.
depois marquez de Valença; Jacintho 
Furtado de Merulonça, e João Evange
lista de Faria Lobato ; do Pará, José 
Joaquim Nabuco <le Araujo, depois barão 
de Itapoã: de Pernambuco, o visconde, 
depois marquez de inhambupe de Cima; 
José Carlos Mayrink da Silva Ferrão: 
Bento Barroso Pereira ; José Ignacio 
Borges e .José Joaquim de Carvalho; do 
Rio de -laneiro. o visooniie, d 'po;s mar
quez de Maricá ; 0 visconde, depois 
marquez de Santo Amaro; e .José Cae
tano Ferreira de Aguiar : de S. Paulo, 
0 conde/ (le[)OÍs marquez de S. Joao da 
Pilma;” Jo3é Feliciano Fernandes Pi- 
nheir^ depois visconde de S. Leopoldo;
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e cle Sergipe, José Teixeira da Matta 
Bacellar.

1835—Abre-se a uriineira sessão da pri
meira legislatura da assembléa pro
vincial do Piauhy.

1839—Toma assento no senado Caetano 
Maria Lopes Gama, depois visconde 
de Maranguape, como representante da 
província do Rio de Janeiro, escolhido 
a 19 de abril pelo regente Araujo Lima 
(Yide 21 de junho de 1861).

1841—Tomam assento no senado; Joa
quim José Rodrigues Torres, depois vis
conde de Itaborahy, pela província do 
Rio de Janeiro: José Cesario de Miranda 
Ribeiro, depois visconde de Uberaba, 
pela de S. Paulo ; e José, da Costa Car
valho,. deoois marque/ de Monte Alegre, 
pela de Sergipe.

MAIO —  õ

1563—Chegfun a Iperoig. povoação dos 
tamoyos, Nobrega e Anchieta, segundo 
escreve em uma de suas cartas (Ãnnaes 
da Bibliothec'Jt, Nacional, vol. II. pag. 81)
0 proprio Anchieta, e no dia seguinte, 
que fue de sã Juan ante pottam la- 
tinam. vieram os indígenas tratar pazes 
com elles.

1595—0 pirata inglez James Lancaster, 
que. havia'34 dias se apossara do Recife 
(Vide 30 de novembro de 1591 e 31 dc 
março de 1595), acossado pelas forças 
orgiinisadas em Olinda, retira se na pre
sente data, levando innumeros despojos  ̂
e tendo perdido cm uma emboscada que 
se lhe armou, perto de cem dos seus mer
cenários e entre dies ao seu vice-almi- 
rante Barker.

.-V armada de Lancaster, de onze na
vios, chegou á Inglaterra em dias de 
julho.

1631—Parte de Lisboa uma armada 
conduzindo soccorros para o Brazil contra 
os holl indczes. i

D’essa esquadra, composta de 20 na'\àos 
entre grandes e pequenos, dos quaes 
quinze hespanhóes e cinco portuguezes.

vinha como general-chefe D. Antonio 
de Oquendo, tendo por almirante D. Fi'an- 
cisco de Vallecilla. Vinha nella o conde ; 
dc Bagnuolo feito mestre de campo de 
um terço napolitano de 300 homens e 
por governador de toda a mais gente 
que vinha na armada. Também trazia 
ella, como passageiro. Duarte de Albu
querque, governador de Pernambuco, 
irmão do general Matliias de Albu
querque.

1(362 — Carta régia auctorisando os , 
paulistas alcaide-rnór Ja cin ^  Moreira 
Cabral, Martim Garcia Lumbria e Manuel f 
Fernandes de Abreu, a levantarem uma 
oílicina de fabricar ferro em Araçoyaht.

Neste anno Bartholomeu Bueno da * 
Silva, 0 Anhanguera, atravessa á frente 
de numerosa bandeira o sul de Goyaz e 
vai até ao Araguaya, em cujas margens 
encontra o valente paulista Antonio 
Pires de Campos, pae, que voltava de 
descobrir o Cuyabá. Das explorações de 
ambos data o descobrimento dos sertões 
de Cuyabá e Goyaz.

17.19 0 capitão general Luiz José
Corrêa de Sà, governador de Pernambuco, 
começa o exercício do seu cr.rgo, em 
que se conserva até 12 de fevereiro 
de 1755, segundo Abreu e Lima, ou 16 
de fevereiro de 1756, dia em que, como 
se lê-em Varnhagen, essume o governo 
0 seu successor.

1786—0 marechal de cimpo José Ray- 
mundo Cftichorro da Gama Lobo toma 
posse do governo interino da capitania 
de S. Paulo, e foi o 13' governador na 
respectiva serie.

Esta data nos é ministrada pelo Al- 
manach para a província de S. PaiBo 
em 1873. Todavia Varnhagen indica a - 
de abril, sem designar o dia. Abreu e 
Lima apen.is se refere ao anno e Azèvedo 
Marques deu nos seus Apontamentos a 
de 30 dc abril.

a
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xi 180S—Oreação da Real, Academia dos 
;uarda,s-uiarinlia na côrte do Rio de 

u 'aneiro. sendo destinadas as hospedariis 
lo mosteiro de S. Bento par.i a sua 

oa.ccommodação.
Î Esta academia teve estatutos com data

le 9 de março de 1832, foi reunida á 
'ï academia militar por decreto dc 19 de 
ox lezeinbro do mesmo auno, separada de 
ivr lovo por decreto de 22 de outubro de 1833 
j -3 estabelecida a bordo de um navio de 
or guerra pela resolução de 31 de janeiro 

I  !je 1839.
'í P09—Decreio dispondo que a legião 

í ie tropas ligeiras de S. Paulo marche 
.'Wpara o Rio Grande do Sul. com o fim de 
0'prevenir qualquer desembarque que na- 
• laquelle coniinente ou no Rio da Prata 
af possam tentar os france'.es, 

f  1824—Fallece em S. Paulo o 4" bispo
D d’essa diocese D. Matheus de Abreu Pe- 

licreira (V. 19 de março de 179o'.
1826—Toma assento no senado Lou- 

'*'iiíi'enço Rodrigues de Andrade como re
vi présentante da provincia de ranta Ca- 

tharina, escolhido a 22 de janeiro de 1826.
1 1831 — íiíovimento militar em Pér
ir nambuco.
i Sahindo as tropas dos seus quartéis 
odo Recife para Olinda, d’alli voltam-para 
;• deporem o coronel Lainenha do com- 
■a mando das armas. Esta sediçÇo trouxe 
:c como consequência a que se deu depois 
i a 14 de set.-mbro (T'ûie essa data).
' 1837—Fallece o dr. José Joaquim de
' Carvalho (medico), senador pela pro- 
li 'Vincia de Pernambuco, escolhido a 22 
■ de janeiro de 1823 e que a 4 de maio to

rnara posse da sua cadeira no senado.
1846—Toma assento no senado como 

; representante da provincia do Rio Grande 
' no Norte Paulo Joss de Mello de Azevedo 
' Brito, escolhido a 15 de setembro do 
I anrio anterior (VidC'Setembro 25 de 1848).

IMS-I<lem C üi n o  representante da 
provincia de s. Paulo o sr. barão de 
Souza C ûeiroz, Frincisco Antonio de 
Souza Queiroz, escolhido a 16 de janeiro

na vaga deixadado mesmo anno de 1848. 
pelo faUecimento do visconde de S. Leo
polds

1851—São apresentados bispos—An
tonio Joaquim de Mello para a diocese 
de S. Paulo, e Feliciano José Aodrigues 
Prates para a do Rio Grande do Sul (Vide 
as ephcmerides do 16 de fevereiro de 1861 
e de 3 do julho de 1853).

1861—Fallece o tenente^ro n ^ refor- 
mado José Maria Pinto Peixoto, que 
figurára nas lutas da independencia em 
Minas Geraes e fora o pacificador de 
Ouro Preto em 1833 (Vide 3 de abril).

1863—Toma assento no senado como 
representante da provincia de Matto 
Grosso 0 conselheiro José Maria da Silva 
Paranhos. ulteriormente visconde do Rio 
Bi'anoo. escolhido a 26 de novembro do 
anno anterior (Vide março 16 de 1819'.

1880—Nascido a 14 de junho de 1801 
em Copenhague, em cuja universidade 
tomou 0 grau de bacharel em lettras em 
1818 e em 1831 recebeu a de doutor em 
philosophia pela de Kiel, no ducado de 
IJolstein. tendo para isso escripto um 
t! atado sobre uma ave do Brazil, aqui 
fallece na Lagoa Santa na presente data 
0 dr. Pedro Guilheime Lund.

Em 1827 viera o dr. Lund para este 
paiz e residira no Rio de Janeiro, em cu jos 
arredores fez explorações scientificas. 
Habitou depois o Itaipú, onde fez grandes 
collecções botanicas e icthj-ologicas, e 
de 1834 em diante residira em Minas.

A 7 de abril {de 1881) visi^ram o im
perador e a imperatriz a casa em que 
fallecera o sábio naturalista dinamarquez. 
A Bibliotheca Nacional conra na sua ma
gnifica secção de estampa um bello re
trato do d r. Lund.

MAI O — 6

l(3iii_Passa João "Mauricio de Nassau 
0 governo do Brazil hollandez, isto é, 
ilo terrltori') que oceupavam no Brazil, 
ao - upremo Conselho do Ibecife, com
posto dos conselheiros politicos líamel,
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van BollestiMte e Pedro Bas.que para esse 
flm se reuniram nas salas das sessões 

^  /  do conselho governamental em Maiiri^\. 
<{ presentes todos os altos funccionanos, 

commandantes militares e clérigos (Vide 
a ephemevide de 11).

1GG2—Eleição do pernambucano frei 
Paulo de Santa Catliarina para pro
vincial da provincia reformada de Santo 
Antonio, cujo instituto professára em 
Lisboa a 19 de fevereiro de 1G:12.

Este notável religioso, que no século 
' se cliamára D. Paulo de Moura e era

terceiro avô do grande estadista marque/, 
de Pombal (Vide o Anno Biographicò, 
vol. I), falleceu no convento da sua 
religião em Lisboa a 3 de fevereiro 
de 1693. Compuzera:

Sermão das Chagas de Christo, pre'- 
gado no mosteiro de Lorvão em 23 de 
outubro de 16G1,—que corre impresso em 
Coimbra no anno seguinte e no de 1G71, 
de que Innocencio da Silva não tratou e 
que vemos mencionado no tomo III da 
Bibliotheca Lusitana.

Jaboatão, no seu Nooo Orbe S •> afico 
(Lisboa, 1761), dá o anno de 1G17 como 
o da eleição de frei Paulo para custodio 
da sua ordem no Brazil. Essa dat i vem 
errada, por visivel inadvertência, no 
Anno Biographico.

D. Paulo de Moura pi’ofessara ao en
viuvar de sua mulher e prima D. Brites 
de Mello, deixando do scu consorcio uma 
filha, de quem continua a sua descen
dência.

1681—Nasce em S. Sebastião 
D. frei João de Seixas da Fonsoca, flllfo 
de Francisco de Seixas da P’onseca e 
Maria da Rocha Fiúza, Vestiu o habito 
benodictino a 16 de julho de 1713. çj#

Estando cm Roma, cantára a bene- 
volencia de Clemente que o fez

' '  bispo de Areópoli no consistorio de 28 
de setembro, de 1733, sendo como tal 
sagrado na ôgrej.i de Santo Antonio dos 
Portugue/.cs pelo cardeal Giovani An
tonio ^Uiadagni, sobrinho do pontiílce.

indo á Florença, em uma de suas 
excursões pela peninsula italiana, alli 
fez imprimir o seguinte livro:

Sonatas de cravo, compostas por Lu
dovico Justino de Pistoya, Florença 1732, 
in d*, com uma dedicatória ao infante 
D. Antonio.

L\oSu.mmario da Bibliotheca Lusít ma, 
tomo II. vem lembrado o seu nome com 
a seguinte obra, além da supramen
cionada:

Giro do mundo, composto por Gi- 
metti. Ms.

1736—Installa-se no Rio de Janeiro, no 
palacio dos governadores, hoje paço im
perial, a A c a d e m i a  dos F e l i z e s . Com
punha-se de trinta socios e tinha por
emblema Hercules afugenrando com a 
sua clava o ocio, e a seguinte divisa: 
Ignavia fuganda et fugienda. Esta a c a 

d e m i a  durou muito pouco tempo.
Foi um dos seus mais notáveis mem

bros o dr. Matheus Saraiva, physico-mõr 
do presidio do Rio de Janeiro, medico 
do senado da camara e physico mór da 
capitinia. D’elle nos restam, no Insti
tuto Ilistofico e na secção dos manu- 
scriptos da Bibliotheca Nacional da côrte, 
algumas memórias, «interessantes pelo 
assumpto, diz um juiz competente, mas 
de tal modo desconnexas c desordenadas 
que mais parecem os primeiros traços e 
simples b^quejos de um trabalho que 
tinha ainaa de coordenar-se do que um 
trabalho completo.»

1801 — Prende o capitão general de 
S. Paulo Antonio Manuel de Mello Castro 
e Mendonça ao vereador João Gomes 
Guim.irães, por contrariar na' camara ao 
dito governador e promover uma repre
sentação contra a providencia dada acerca 
do contracto do sal. Sem forma alguma 
de processo foi Guimarães retido na 
cadeia até 15 de dezembro, sendo então 
solto por uma portaria do governador, 
em que declarava que o tinha por suf- 
íicientemente castigado.

1817—Havendo fallecido a 12 de dozem-
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bro de 1815 o govern idor da Parahyba 
Antonio Caetano Pereira, organisou-se na 
província uin triiiinvirato pela lei de 12 
de dezembro de 1770 e como fugisse um de 
seus membros, proclamaram o systema 
democrático, banindo o monarchico, qua
tro outros que avocaram a si o governo ; 
d’esses, tres foram executados em Per
nambuco com dois oifi-ciaes militares. 
Essetriumvirato aturara até 12 de março 
de 1817: a revolução dcclarou-se no
dia 13. Na presente data, dominado pela 
contra-revolução este estado de cousas, 
elege-se novo triumvirate, que governou 
a província até 11 de junho do mesmo 
anno de 1817. No dia seguinte assumiu 
a publica administração Thomaz de Souza 
Mafra, que fo i^ ü tim o governador que 
teve a Parahybl^ V

1826—0 primeiro imperador abre em 
pessoa a primeira assembléa legislativa 
do Brazil, convocada desde 1821.

1S29—Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro, de onde era natural, o illustre 
franciscano frei Francisco de S. Carlos, 
um dos mais facundos oradores sagrados 
do seu tempo e da sua ordem: a sereia 
do púlpito appellidaram-n’o os contem
porâneos dos seus triumphos oratorios. 
Era não vulgar poeta, do que deixou 
padrão no poema sacro A  A s s u m p ç ã o  d a  

V i r g e m ,  que é um dos monumentos da 
litteratura nacional. Jaz no convento de 
Santo Antonio, a que pertencia. Nascera 
a 13 de agosto de 1763: outros o dizem 
nascido a 10.

1814—Toma assento no senado o con
selheiro Manuel Antonio Gal vão, como 
representante da provincia da Bahia, 
escolhido o 22 de fevereiro (Vide março 
21 de 1850).

1851—Tomam posse das suas cadeiras 
n o . senado/como representantes da pro
vincia d a 'Bahia Francisco Gonçalves 
Martins, depois barão e mais tarde vis
conde de S. Lourenço, Manuel Vieira 
Tosta, depois visconde de Muritiba, e 
íVancisco Gè Acayuba de Montezuma,

posteriormente visconde de Jequiti
nhonha ; e pela do Espírito-Santo o con
selheiro dr. José Martins da Cruz Jobim, 
nomeados a 1 do mesmo mez e anno.

1S52— Toma assento no senado Ângelo 
Carlos Muniz, como representante da 
provincia do ^laranhão (Vide setembro 4 
de 1863).

1861— Succumbe a um grave incom- 
modo de urinas, no paço de S. Christovão, 
onde residia, o bispo titular de Chryso- 
polis, D. frei Pedro de Santa Mariann'^ f  
mestre de m .thcmatica do actual impe
rador.

D. frei Pedro nascera em Pernambuco 
a 30 de dezembro de 1782 ; entrára para 
a ordem carmelitana a 7 de fevereiro de 
1799; em 1805 p issára-se a Lisboa, onde 
recebeu ordens sacras por mãos de frei 
Miguel, bispo Paulopotino; aperfeiçoou-se 
depois nos estudos de mathematica, para 
que tinha decidida vocação e em que se 
tornou exímio, professando-a de 1812 a 
1833 na cadeira do 2'* anno da Escola 
Militar da còrtc, hoje Escola Polytecli- 
nica, então creada pelo conde de Li
nhares.

Nomeado bispo do Chrysópolis cm 6 
de maio de 1811, foi como tal sagrado no 
mesmo anno. Era esmoler-mór do Im
pério e 0 papa Pio IX íizera-o conde Pa
latino e assistente ao solio pontifício.

O seu cadaver, competentemente em- 
bals' imado, foi conduzido para a egreja 
da Lapa do Desterro, da sua ordem, onde 
jaz. O imperador, que excepcionalmente 
acompanhou o enterramento do seu 
venerando mestre e nmigo, como ultima 
demonstração de estim i pel i sua pessoa, 
e libertou o escravo que o servira na sua 
derradeira enfermidade, vai todos os an- 
nos nesta data ouvir missa por sua alma 
no templo em que o veneraudo bispo 
repousa.

1873—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Itapemirim, na provincia do Espirito- 
Santo, a Itabapoana, na do Rio de Ja
neiro, na extensão de 37,138 kilometros»
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1 6 ii— Em consequência da morte do 
governador Luiz Barbalho Bezerra, toma 
posse do governo da capitania do Rio 
de Janeiro Francisco de Souto-Maior, 
que foi 0 decimo nono na ordem chro- 
nologica e exerceu o cargo por dez 
mezes e vinte dias, por ter ido para 
Angola a fundar ura presidio em Qui- 
combo, depois que os hollande/es se 
apoderaram da cidade de Loanda. Lá 
-falleceu em maio de 1(546, tendo derro
tado muitas vezes a rainha Ginga, con
federada com os’ hollandezes.

Succedera-lhe no governo do Rio de 
Janeiro Duarte Corrêa "̂ âsqueanes a 27 de 
março de 1645 [Vide essa data).

1723—Convoca o governador de S. Paulo 
Pcodrigo Cesar de Menezes, era sua resi
dência, os oíílciaes da camara, o ouvidor 
e mais pessoas gradas da localidade, para 
se tratar do melhor raodo de se fazer a 
cobrança do quinto do ouro e de outras 
matérias relativas ao serviço publico. 
Entre outras deliberações asscntou-se em 
que ficasse incumbido da cobrança Lou- 
renço Leme da Silva, paulista, por ser 
potentado e ter a necessariá intelligencia 
e actívidade.

1778—Termina o seu governo na ca
pitania de Goyaz José de Almeid i Vas- 
concellos Soveiral de Carvalho, que foi 
depois barão de Mossâmedes e ulterior- 
mente visconde da Lapa, que começara 
a exercel-o a 25 de julho de 1772, se
gundo Varnhageii. Outros dão porém 
o dia 26 para este facto, entre est.es 
Abreu e Lima e o marechal Cunha Mattos 
(este ultimo na sua Choro§raphia histó
rica. da py^ovincia de Goyaz).

Tendo de se retirar para Lisboa com 
licença, passou o governo da capitania 
a uma junta composta, segundo o alvará 
de 12 de dezembro de 1770, do ouvidor 
Antonio José Cabral de Almeida, tenente 
ooronel de cavallaria auxiliar João Pinto

Barbosa Pimentel e vereador mais velho 
Pedro da Costa.

A esta junta succedeu, em 17 de 
outubro do mesmo anuo de 1778 [Vide 
essa data), Luiz da Cunha e Menezes, 
que eotrára em Villa Boa poucas horas 
antes, sem que o esperassem. Cunha Me
nezes foi depois capitão general da Bahia,

1826 — Tomam assçnto no senado o 
barão, depois visconde de Alcantara. 
João Ignacio da Cunha, como represen
tante da provincia do Maranhão, e Luiz 
José de Oliveira, posteriormente barão 
de Monte Santo, como representante da 
do Piauh}’ , escolhidos ambos a 22 de 
j.meiro {Vide fevereiro 14 de 1334 e março 
21 de 1851).

—Do lado direito da egrejade S. Fçan- 
cisco de Paula> na'corte, no logar em que 
estiveram antigamente as catacumbas 
da Ordem, projectou esta erguer um 
edifício para collegio, onde fossem gra
tuitamente educados os filhos dos irmãos 
desfavorecidos da fortuna e tivessem ao 
mesrno tempo abrigo, sustento e ves
tuário. O irmão ex-secretario Antonio 
José Ribeiro d i Cunha foi o que teve 
a idéa da fundação de tão pio e util 
estabelecimento; apresentando-a em meza 
em sessão da presente data. foi ella logo 
unanimemente approvada e na sessão de 
meza conjuncta de 18 de março do anno 
seguinte. Não foi porém posta em exe
cução, por se achar então a Oi'dem sobre
carregada com a obra do hospital, que 
a meza de 1813 deliberara fundar, sob 
proposta do irmão secretario Antonio 
Alves da Silva Pinto, e cujas portas só 
puderam abrir-se a 21 de dezembro 
de 1829; mas as obras só ficaram con- 
cluidas trinta e cinco annos depois de 
encetadas e, por coincidência, era então 
corrector da Ordem o dr. Antonio Alves 
da Silva Pinto, filho do auctor da pro
posta par.i a sua fundação,

A idéa do Collegio de S. Francisco de 
Parzfo. não morreu de todo. Logo que 
ella se apresentou o bispo D. José Cae-

V \
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tano deu um conto de re'is para a sua 
realisação e concorreu annualmente com 
20ug para esse fim emquanto viveu. Uma 
subsci ipçào aberta em 18d6 para o mesmo 
íim produziu 18:473893'), com que se com
praram apólices com aquelle dest:no. A 
meza administrativa do anno seguinte 
juntou-lhe mais 9 apólices e lia cerca de 
20 ai.nos havia já 101 apólices de conto 
de réis, 4 de GOOg e -4 de 4008, pertencen
tes ao patrirnonio do collegio. Deve ter 
esta quanti i dupl cado, pelo menos, e é 
de esperar que mais cedo ou m lis tarde 
se dô principio de execução a uma idea 
tãophilantropica.

lS27-^Toraa assento no senado Pedi’O 
José da Costa Barros como representante 
da provincia do Ceará, escolhido e 22 de 
janeiro do anno anterior (Vide a ephe- 
meride de 20 de outubro de 1839).

lS3b — Por sentença d’esta data, pro
ferida pelo dr. José Martiniaao da Roch i 
Bastos, ouvidor da villa do Crato, na 
provincia do Ceará, são despronunciados 
os membros do partido chamado da Co
lumnar que haviam sido processados por 
ordem do presidente da provincia, cm 
virtude de boatos atterradores que sobre 
suas intenções se haviam espalhado.

1853 — Tomam posse das suas cadeiras 
no senado como represent mtes — da pro
vincia do Piauhy o conselheiro Joaquim 
Francisco Vianna, da de 8. Paqlo o dr. 
José Antonio Pimenta Bueno, depois 
marquez de S. Vicente, e da do Mara
nhão Jeronymo José de Viveiros.

1856 — Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 conselheiro José Cesario de Mi
randa Ribeiro, visconde de Uberaba, 
senador pela provincia de S. Paulo, es
colhido a 22 de fevereiro de 1814. A 4 de 
maio d’esse mesmo anno tomára assento 
no senado. ,

1868—Fallece na còrte o conselheiro 
de estado Euzebio de Queiroz Coutinho 
Mattoso da Gamara, senador pela pro
vincia do Rio de Janeiro, escolhido a 17 
de maio de 1854 e que tomára as- ênto

no senado a 22 do mesmo mez e anno.
Nascera a 27 de dezembro de 1812, em 

S. Paulo de Loanda, quando seii pae, o 
conselheiro Eusebio de Queiroz Coutinho 
da Silva, alli servia o logar de ouvidor 
geral da comarca. Veio para o Rio de 
Janeiro aos 3 annos de edade.

Eusebio Camara foi o primeiro estu
dante que se habilitou para se matricular 
no curso juridico de Olinda, onde obteve 
prêmios em competência com homens já 
feitos e, entre elles, o futuro bispo co.ade 
do Irajá, então já sacerdote.

O leitor que deseje seguir os primeiros 
passos da carreira publica do notabiiis- 
si.mo estadista, não tem mais do que 
abrir o 1° tomo da Galleria ãos brazi- 
leiros ülusires, onde terá ao mesmo 
tempo 0 seu retrato.

Estadista de verdadeiro quilate, poli
tico de tempera forte e de crenças en
raizadas, chefe incontestado do partido 
que uma vez abraçara, orador e parla
mentar como os melhores, o conselheiro 
Euzebio deixa na historia politica nacio
nal um nome C[ue nunca se apagará.

Os seus talentos como homem de estado 
revel iram-se quando exerceu o cargo de 
cliefe de policia da còrte, desenvolvendo 
um zelo, uma actividade, uma perspi
cácia e energia que ficaram registrados 
na memória publica.

Como ministro da justiça, em 1852, 
teve no parlamento ensejo de reivindi
car para o Brazil a espontaneidade dos 
actos que prepararam e consummaram a 
cessação completa do trafico africano : 
0 discurso que então pronunciou é um 
monumento de eloquência e de lógica, 
que honra o orgulho nacional; é ao 
mesmo passo o rellexo de um grande co
ração e de um espirito privilegiado.

1878—Inauguração da linha telegra- 
phica de Cangussú a Pelotas, provincia 
do Rio Grande do Sul, na extensão de 
60.992 kilometros.

1880—0 duque de Caxias, Luiz Alvbs 
de Lima e Silva, fallece na sua fazenda
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de Santa Monica, provincia do Rio de 
Janeiro. No dia 8, depois do meio dia, é 
O seu oorpo conduzido á mão para a esta
ção do Desengano, e trazido cm um 
wagon-salâo da estrada de ferro D. Pe- 
(lï’O il parà a corte, onde f o i ^ tiduz-k^  á 

^  sua residencia, á rua do Conde de Bom- 
r fini n. 18. Vinlia vestido com o grande

uniforme de marechal de exercito, tendo 
apenas sobre o peito as medalhas do mé
rito militar e da guerra do Paraguiy- 
Como 0 ünado dispensara cm testamento 
todas as honras a que, pela lei, lhe da
vam direito os altos cargos que desempe
nhara, não se utilisaram do coche que ser
vira p.iiM 0 enkuTO dos principes e que, 
com mais dous outros de cs:ado, a mor
domia da casa imperial puzera á disposi
ção da famili i do grande cidadão, como 
derraíleira homenagem aos seus constan
tes e eminentes serviços á causa publica.

« Durante a sua longa vida teve uma 
unica divisa — a legalidade, — e por 
ella bateu-se durante 21 an nos, suíío- 
cando todas as rebelliões. Foi ainda por 
ella que, durante o periodo revoluciona- 
1’io da nossa historia, a sombra da sua 
espada estendeu-se das margens do Ita- 
pirú ás lagoas d ) Rio Grande do Sul. 
como a vanguarda victoriosa do throno.

Não o moviam instincios sanguinários, 
nem vinganças mesquinhas. Sempre que 
podia amnistiar deixava de combater, e 
se ás vezes a sua espada feriu fundo no 
seio das provincias, é que elle não achára 
outro meio para fazertriumphar a ordem.

Genei al, esquecia as paixões de politica 
e confraternisav.i com os seus adversa- 
rios no campo da batalha, sem lhes re
gatear oceasião de galgarem posições 
honrosas. Amava a equidade e a justiça 
e as destribuia ás mãos cheias desde o 
mais alto até ao infimo grau da hierar- 
chia militar.

O rigor da disciplina não o impedia 
de ser magnanimo. Algur. as vezes pre
feriu ser aceusado a proferir a menor 
censura... Tinha a longanimidade da

gloria merecida, a modéstia das repu- \ 
tações inconteshiveis... Subiu a qu.into 
pódc aspirar um c daJao dentro das in
stituições, mas não que o c  igisse ou 
sollicitasse ao menos. Subiu, porqvie a 
sua immensa gloria o impcllia para enn t, 
porque, pai-a lhe negarem uma posição, 
seria preciso nada menos do que sup- 
primir toda a histoiia da monarchia 
brazileira, feita em grande parte pela 
sua lealdade» heróica. Não conlsec/mios 
em nossa historia mais nobre exem;lo 
de desinteresse [Gazeta de Noticias de 0)».

Este elogio, expressão geniiina da 
verdade que se deve aos mortos, tem 
tanto mais valor quanto é traçado por 
pei'a que não commun. a nas idéas po
líticas cie que iojf estrenuo represen
tante 0 nobre duque.

« Quem foi Caxias, ou antes, quem é, 
pois homens taes não perecem, não o 
diremos nó-, todos o sabem. Embora 
bafejado no berço pela aura dos serviços 
dos seus maiores, lutou elle muito na 
vida, lutou e venceu, epdo seu proprio 
esforço foi subindo sempre até onde é 
dado subir em uma monarchia. Já o 
Estado não tinha mais honras para dar- 
lhe. nem elle mais pa.ra ambicionar ; mas 
emquanto teve alento não desertou do 
serviço da patria. Já o tardo passo lhe 
descambava para o tumulo quando, do 
dever fazendo forças, aceitou o governo 
que 0 Irfiperador na sua ausência lhe 
quiz deixar confiado.

Da sua honra immaculada, d i sua leal
dade de soldado, nunca ninguém ousou 
duvidar; do seu valor pessoal, da sua 
capacidade como general, alguns. A 
esses Caxias impoz silencio quando, já 
no declinio da vMa, alquebrado de 
annos, de moléstias, das fadigas de 
tantas campanhas, á voz da patria. 
correu aos campos do Paraguay. Alli, 
ensinando ao exercito ailiado, que esta- 
cára diante de Ilumaytá, o modo de 
contornar e render a formidável forta
leza, e conduzindo-o depois, por meio de
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mais clc um mov.'mento, tão habil como 
ousado, atd doutro da capital inimiga, 
mais uma vez provou que era general; 
arrojando-se á frente dos seus por sobre 
a ponte de Itororó, por debaixo das balrs 
da artilharia e espingardaria, mais uma 
vez provou que era valente como os 
que mais o são, quando ao genero.l é 
licito arriscar na propria pessoa a sorte 
da batalha.

•\iuito se fallou da boa estrella de Ca
xias; teve-a sem duvida, mas altas qua
lidades ennobrecia o seu caracter, 
grande foi o seu talento militar, havia 
nelle como que o genio das batalha-.

Caxias pertence hoje á historia, onde 
deixa o seu nome ligado a todos os 
grandes successos da nos-a ainda curta 
vida de nação. A sua biographia nunca 
serácscripta com tanta eloquência çomo 
nas singelas paginas da sua tão longa 
como honrosa fé de ofFicio [Jornal üo 
Commercio de 9).»

O seu cadaver, que recommendára em 
testamento não fosse em.balsamado, foi 
ás 9 1/2 da manhã do dia 9 trasladado, 
com um nunca visto acompanhamento, 
da sua residência para o derradeiro ja
zigo, no cemitcrio de S. Francisco de 
Paula, onde repousarão ao lado do da 
duqueza, sua mulher (D. Anna do Lorcto 
Carneiro Vianna de Lima), que desde 23 
de março de 1S7-1 o pi’ecedcrano tumulo.

Seu ultimo desejo foi que seis soldados 
0 conduzissem á sepultura, sem pompa 
alguma, nem honras, apenas como mem
bro da irmandade da Cru~ dos Militares, 
c assim SC fez.

Como senador, fôra escolhido a 1 de 
setembro dc 18-15 pára representar no 
parlamento a pi'ovincia do Pão Grande 
do Sul, de que fòra o pacificador, c to
mara assento no senado a 11 de maio do 
anno seguinte (Vide agosto 25 de 1803),

MAIO—S

1553—Parte de Lisbôa a terceira expe
dição dc missionários da Companhia de

Jesus, que vinhão pregar o Evangelho 
aos selvagens do Brazil. Fazi/larted’essa 
expedição 0 celebre José dc Anchieta, e 
alem d’elle compunha-se de Luiz da Gran, 
Braz Lonrenço, Ambrosio Pires, Gregorio 
Serrão, João Gonçalves e Antonio Blascpies 
(castelhano). Tinha na armada que os 
trazia D. Duarte da Costa, 2° governador 
do Brazil.

Na primeira expedição d’esse genero, 
que partira para o Brazil em 1549, tinha 
vindo 0 afamado jesuita Manuel da 
Nobrega; a segunda viera em 1550. A em 
que ombnrcára Anchieta chegou á Bahia 
a 13 de Julho do mesmo anno de 1553. 
Esse APOSTOLO DO Novo ãíbxDo, designa
ção cp;e com toda a justiça lhe ficou 
cabendo, tinha então 19 annos de edade 
[Yiáa íx ephem. de 9 de Junho de 1597).

1G21—Avistam-se da Bahia as vellas 
dos hollandezcs que vinham á conquista 
d’aquella cidade. Desde logo manda o 
governador, Diogo de Mendonça Furtado, 
tocar a rebate e distribue a gente de que 
dispunha como lhe parecçu conveniente 
á defeza.

O bispo, D. Marcos Teixeira, apresen- 
ta-so ú tarde com uma companhia de 
ecclesiasticos armados e, percorrendo as 
estancias, a todos exhortava para a resis
tência (Vide as c'p'iem. dc 10 de maio 
de 1624 e do 1 de maio do 1625).

Commandava a expedição invasora o 
experimentado Jacob Villekens, tendo 
por immediato a Piet Heyn, devendo 
encarregar-se das forças de desem
barque 0 coronel Joao \an Dort, como 
teremos oceasião de l eferir mais desen- 
volvidamentc (Vide dezembro 21 de 1623).

1071 — Succédé a Alexandre dc Souza 
Freire no .governo geral do Fstado do 
Brazil, c toma posse d’esse cargo na ci
dade da Bahia, o seu vigésimo sexto go
vernador 0 capitão-general Aífonso Fur
tado d-3 Castro do Rio de Mendonça, 
viscí nde de Barbacena, cujo nome Ac- 
cioli. Abreu c Lima e o sr. J. de Vas- 
concellos dão errado, e o visconde de

l!)
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Porto Seguro e Azevedo Marques incom
pleto.

Este governador morreu a 26 de no
vembro de 1675, de desgosto, segundo 
diz Accioli em suas M e m ó r i a s , por ter 
mandado a Portugal seu filho João Fur
tado de Mendonça com a nova do des
cobrimento de minas de prata, diversas 
das que descobrira Iloberio Dias, sem 
maiores informações da sua jazida, íal- 
lecendo nesse meio tempo o des- obridor 
d’ellas e não tendo sido possivel, apesar 
de todas as diligencias que para esse fim 
se fizeram, atinar mais com ellas, uchan- 
do-se apenas amethystas roxas c topá
zios. em vez de prata. No livro de re
gistro das cartas d’este e de outros go
vernadores geraes do Estado do Brazil, 
que se conserva no Bibliotheca Publica 
da corte, vcrifica-se que o visconde de 
Barbacena fallccera de crysipela e re
tenção dc urinas, pelo que fora sangrado 
oito vezes (Veja-se o c a t a l o u o  d e  m s s . 
NOS A n n a k s  da Bibliotheca Nacional, 
publicados em 1878 e 1879, vol. V, co- 
dice 54).

1691—D. frei Timotheodo Sacramento, 
da ordem dos Eremitas de S. Paulo da 
Serra d’Ossa, nomeado ju-imeiramente 
para o bispado de S. Tliomii, foi depois 
transferido para o Maranhão, em 1691, 
reinando D. Pedro II e cingindo a thiara 
Innoccncio Xlí. Foi o segundo bispo que 
teve a diocese. A principio, por falleci- 
mento de D. Gregorio dos Anjos, íòra 
eleito frei Francisco de Lima, «religioso 
carmelitano de tantas letras como vir
tudes (diz 0 padre Jes í de Moraes na sua 
Hist, da Companhia d,e Jesus na ex- 
tincta provinda do MaÈ'anhúo),y> mas, 
transferido i»ara Pernambuco, oceupou 
o s^u logar 0 de S. Thomé. Chegou este 
prelado á sua nova diocese na presente 
data. e não em 1696, como se lè em Var- 
nhagen. Comtudo, o auctor anterior- 
mente citado diz qu« frei 'limotheo che
gara a S. Luiz nos penúltimos dias de 
maio deste presente anuo (1691) e fizera

a sua entrada publica na diocese em uma 
das outavas do Espirito Santo.

De genio impetuoso e arrebatado, sus
citaram-se entre o prelado e o ouvidor 
Matheus Dias da Costa sérias desaven
ças, que deram em I'esultado deixar o 
bispo a sua diocese, embarcando em 
julho de 1700 para Lisboa, onde, mal 
l ecebido do rei, foram condemnadas á 
revelia as suas controvérsias e abandono 
do bispado pelo Desembargo do B; ço. 
Retirando-se o prelado p 'ra uma quinta, 
nas visinhanças de Setuba], alli expiiou 
não se sabe quando.

Do genio do prelado e das questões 
em que sc excedera, ha nuticia no pro- 
prio archivo episcopal e em Berredo 
(Annaes do Estado do Maranha , li
vro 19;.

1705— Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro Antonio José da Silva, cognomi
nado 0 Judeu, uma das mais afamadas 
victimas do terrível e barbaro tribunal 
do Santo Ofitcio.

Educado em Lisboa por seu pac, que 
era advogado, Antonio José recebeu aos 
21 annos de edade o grau de bacharel 
cm direito canonico pela universidade 
de Coimbra. Poucos annos deiiois, em 
1726, começou a ser perseguido pela In
quisição, que d’esta vez o soltou apoz 
dous mezes detrates e martjuãos. Com- 
poz então, nos lazeres do seu labor de 
advogado, fabulas, poesias facetas e bur
lescas, e comedias, que foram muito 
applaudidas do publico, grangeando-lhe 
reputação de originalidade e a denomi
nação de P lauto p o r t u g u e z .

Morrera-lhe o pae, tinha-se o poeta 
casado e vivia mais ou menos feliz, 
quando foi de novo, a < de outubro de 
n:i7 {Vide essa dota), preso e. encarce
rado com sua joven esposa pela Inquisi
ção. D’esta vez de nada valeram ao dra
maturgo nem a sr.a gloria e reputaçao 
litteraria, nem a estima popular dc que 
<TOSiva, nem a amizade de pessoas alto
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collocadas e iniluentes iia cOrte ! Pois si 
Ihe não valera a innocencia!
■ Não descansou o famigerado tribunal 
emquanto o não queimou vivo, em um 
A f J T o  DA F É ,  a 19 de outubro de 1739, e 
juntamente com elle sua desventurada 
mãe e Leonor Maria de Carvalho, sua 
raulhei- 1 ^

1758 — Ordem régia , determinando 
que as egrejas das aldôas, adr»inistradas 
ate' então pelos padres jesuitas, se erijam 
em verdadeiras parochias sob o titulo de 
vigai arias, e que o ordinário as .faça 
servir por clérigos seculares com as com- 
pententes côngruas.

D. José I, considerando que o papa 
Benedicto XIV, pela constituição de 20 
de dezembro de 1711, havia reprovado 
todos os abusos commettidos contra aj 
liberdade dos indigenas do Brazil, con- 
demnando sob penas ecclesiasticas a es
cravidão e usurpação dos bens dos ditos 
indigenas; considerando mais que, pelas 
cartas de lei de 6 e 7 de junho de 1755, 
havia estabelecido de um modo inviolá
vel a liberdade das pessoas e a proprie
dade dos bens, tanto moveis como de 
raiz, e o exereicio da agricultura e com- 
mercio a favor dos do Pará e Maranhão, 
dando-lhes uma fórma de governo pro
pria para attrahil-os ao grêmio daEgreja 
e civilisal-os ; considerando tudo assim, 
achou ciue seria de maior utilidade tor
nar geraes as duas sobreditas leis em 
beneficio de todo o estado do Brazil sem 
restricção alguma, nem interpretação 
ou modificação, qualquer que ella fosse, 
pelo alvará ou ordem regia d’esta data.

1782—líxpira no desterro, nas suas 
terras de Pombal, o marquez de 1'ombal, 
conde de Oeiras, Sebastião José de Car
valho e Mello, grande ministro de 
I). José I, sobre cujo animo tomara a 
maior preponderância, de que se soube 
valer para erguer bem alto o nome da 
nação nas cortes cui-opéas, e fazer do 
reinado d’aquelle monarcha um dos mais 
gloriosos de Portugal, e cuja grande

se projectou beneficasombra também 
sobre o Biazil.

Pombal nascera em Lisboa a 13 de 
maio de l(i99.

1821—Francisco Alberto Robim,capitão 
general do Ceará, desejando moderar as 
machinações dos espíritos irrequietos da 
província contra a publica tranquillidade, 
nomeia um conselho consultivo, para 
syndicar com todo o cuidado dos abusos 
introduzidos nos ditlerentes ramos da 
administração civil e militar e lembrar 
os meios mais proprios de os remediar, 
afim também de que pudessem os futuros 
representantes cia província requerer 
em cortes, com conhecimento de causa, 
o que lhe fosse mais conveniente.

1826 — Toma assento no senado o 
di’. Antonio Gonçalves Gomide como 
senador pela província de Minas-Geraes, 
escolhido a 22 de janeiro (Vide fevereiro 
26 de 1835).

1827—Toma assen(o no senado Patricio 
José de Almeida e Silva como represen
tante da província do Maranhão, esco
lhido a 22 de janeiro de 1826 (Vide 21 de y  
dezembro de 18^).

1837 —Entram para o senado José 
Thomaz Nabuco de Aiaujo, escolhido 
senador pela provincia do Espirito Santo, 
e Lucio Soares Teixeira de Gouvêa e o 
brigadeiro Francisco de Lima e Silva, 
escolhidos senadores pela do Rio de 
Janeiro.

1855— Escolhido a 27 de abril senador 
pela provincia de Goyaz, toma assento 
na camara vi (alicia o sr. José Ignacio 
Silveira da Motta.

1856— 0 eonsolhcii'o de estado Fran
cisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim, 
visconde de Jerumirirn, marechal de 
campo, lento jubilado da Academia Mi
litar do Rio de Janeiro, onde leccionára 
por mais de 28 annos, doutoi’ em mathe- 
matica pelo Collegio dos Nobres, em 
Lisboa, presidente i)erpotuo da sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional, em 
cujo salão de trabalho se collocou o seu
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retrato esculpido por Honorato M. de 
Lima, fallece no Rio de Janeiro, tendo, 
como se ve da enumeração dos seus car
gos, servido á patria que adoptára em 
muitos dos ramos da actividade humana  ̂

Fòra ministro da guerra no primeiro 
reinado. Diz-se d’elle que oito dias de
pois de nomeado pedira ao impeiadoi 
que 0 dispensasse do cargo, allegando 
que um cordeiro não servia para a 
(juerra.

Nascera em Portugal, na quinta da 
Olaia, termo de Ourem, a 24defcvereiro 
de 1775 [Vide essa data), e viera para o 
Brazil poucos mezes depois da familia 
real.

Era coronel de engenheiros em 1S::2, 
ao tempo da independencia, a que adhe- 
riu, constituindo-se cidadão brazileiro. 
Manuel de Araujo Porto Alegre, na- 
quel.e estylo incisivo e terso, de que 
tinha 0 segredo, escreveu umabiogra- 
phia magistral do visconde de Jerumirim 
no tonjo NIX, n. 21, da revista do In
stituto Historico, que é de rigor ler-se.

— Toma assento no senado, como re
presentante da provincia da Bahia,o con
selheiro Angelo íyluniz da Silva herraz, 
depois barão de Uruguayana, escolhido 
no dia KVide a ephemeride de 18 de ja
neiro de 1867).

1865 — Decreto concedendo a medalha 
(oval) de Paysandú, a que também se 
refere o decreto de 28 de junho do mesmo 
anno.

1869 — Os paraguayos sao desalojados 
da posição que occupavam no Chaco.

1875-Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro de Estado Bernardo de Souza 
Franco, visconde de Souza Franco, se
nador pela provincia do Pará, escolhido 
a 6 de junho de 1858 e que tomára as
sento no senado no dia 12.

Souza Franco nascera na cidade de 
Belem a 23 de junho de 1805.

Foi sepultado cm S. João Baptista da 
Lagoa.

llefeiifido o seu fallecifâenio, a im-

prensa qualificou com justiça Souza 
Franco uma vasta intelligencia, enri
quecida por aturado estudo, o ciue lhe 
dera os foros de verdadeiro estadista e 
legislador consummado.

« Era um dos chefes mais conspicuos 
do partido liberal, cujos princípios sus
tentou na imprensa e na tribuna e pro
curou realisar no governo (J. do Com.).-» 

Dera-se em sua carreira politica um 
facto notável, que deve ser archivado: 
houve uma epoca em que, na camara 
temperaria, Souza Franco era o unico 
que nella representava o seu partido, 
tendo em frente de si os mais  ̂esforça
dos adversários, poderosos além disso i 
pelo numero; mesmo unico, subia quasi 
diariamente á tribuna discutindo as mais 
variadas questões sujeitas á delibera
ção da camara.

Dedicara-se especialmente ao estudo 
da economia politica e das finanças, em 
cujos assumptos a sua opinião era aceita 
sem contestação.

Tomára parte em numerosos e impor
tantes trabalhos como presidente de pro
vincia, deputado, senador, conselheiro 
de estado e ministro dos negocios es
trangeiros e dos da fazenda.

Apesar de recente, já ha quem dè o 
seu fallecimento como oceorrido no dia 9,
0 que não é exacto.

1880—Toma assento no seriado o sr. con
selheiro Christiano Benedicto Ottoni, 
como representante da provincia do Es
pirito Santo, escolhido a 6 de setembro 
do anno anterior, na vaga deixada pelo 
fallecimento do conselheiro Jobim.

MAIO—9
1502—Faz neste anno Christovão Co

lombo a sua quarta e ultima viagem a 
America. Sahe a 9 de maio de 1502 de 
Cadiz, com quatro navios, aporta a Iles- 
panhola, hoje S. Domingos, chamada 
Haiti pelos indigenas, e percorre toda 
a costa do continente desde o cabo Gka f  
çAS A. Diiiís até Porto Belle.
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1583— 0 6“ governador geral do Brazil 
/Manuel Telles Barreto, primeiro no- 
' meado por pyiippe II, assume a admi

nistração do estado (Yarnliagen. Cata
logo dos governadores) e exerce o cargo 
atè 27 de março de J5S7, dia em que 
íalleceu, e lhe succédé uma junta presi
dida pelo bispo D. Antonio Barreiros 
(Vide 13 de julho de 1583 e agosto 10 de 
1587), cm virtude da primeira via de 
süccessão, que trouxera aquelle gover
nador.

Durante o seu governo começaram as 
depredações dos corsários inglezes nas 
costas do Brazil : os armadores bretões 
não perderam a opportunidade que para 
isso lhes oíTerecia o odio (jue mutua
mente se consagravam Izabel de Ingla
terra e 0 rei de Hespanha. por motivo da 
incorporação de Portugal a esta ultima 
coroa.

Em 1583 a expedição de Eduardo Fen
ton, destinada ás índias Orientaes, é a 
primeira que apparece na America pox*- 
tugueza ; surgindo com dous galeões ar
mados no porto de Santos, viu-se forçado 
á retirada, sem atacar a povoação, des- 
forrando-sc do insuccesso com 0 metter a 
pique uma nau (a Santa Olaria de Be
gonia) do almirante hespanhol Andrés 
Ilygino, que pairava por e?se tempo com 
uma armada nas aguas de S. Vicente. 
D'este facto occupa-se largamente Sou
they na sua Historia do íírazil(S!\ÚQ 
agosto 8 de 1587).

1624—A frota hollandeza que vinha á 
conquista da Bahia e que na vespera se 
apresentára á vista dos habitantes, enfia 
a barra na madrugada d’este dia, pas
sando longe do alcance dos canhões dos 
fortes, fundeando logo 5 dos seus navios 
defronte de Santo Antonio e indo os re
stantes (eram ao todo 33), com a almi- 
ranta, pôr-se em linha defronte da ci
dade .

Eis, pouco mais ou menos, como são 
referidos pelo visconde de Porto Seguro 
os factos então oceorridos.

A almiranta hollandeza despede um 
batei com bandeira de paz, depois de ter 
dado uma salva de polvora secea. A’ 
salva e ás indicações pacificas respondem 
os fortes com alguns tiros de baila ; 
vendo isto. começam os atacantes a dis
parar por bandas contra o forte do mar 
e a cidade e os quinze ou dezeseis navios 
que estavam junto á praia, conseguindo 
apoderar-se d’aquelle íbríe com insigni
ficante perda: nelle pernoitam e no con
vento de S. Bento, que também conse
guiram occupai*. Atterrados os habitan
tes com os progressos do inimigo, ao 
estampido dos canhões e ao incêndio de 
uns dos seus navios que arderam toda a 
noite e á tomada de outros, começaram 
nessa mesma noite a fugir, sem poder 
contel-os o governador.

O proprio bispo, que tão valente se 
mostrára na vespera, dirigiu se ao colle- 
gio dos Padres da Companhia e indu
ziu-os a que fugissem com elle, levando 
comsigo quanto de mais precioso pos
suíam, arrebatando d’est’arte após si mui
tas familias.

No caminho do Rio Vermelho encon
traram os fugitivos milhares de pessoas, 
incluindo muitas mulheres e crianças 
(Vide a e'phemeride de 10). O governador 
Diogp de Mendonça todavia, entrinchei- 
rando-se no seu palacio, aguardou os 
invasores.

— Toma posse do governo de Pernam
buco 0 general Mathias de Albuquerque, 
antecessor de D. Luiz de Roxas y Borja, 
ouo por tão pouco tempo devia exercei-o 
(Vide janeiro 6 de 1636).

164S — Na Miscelânea, historico-hio- 
graphica de Theodore Jose da SiL a vem 
assignada esta data para o fallecimento 
de D. Antonio Flippe Camarão, o il
lustre indio do Rio Grande do Norte ; 
o visconde de Porto Seguro, tao bem 
informado em tudo quanto concerne á 
vida do Brazil no passado, assegura na 
sua Historia da-< luttas com os hollande- 
zes que

 ̂ ' !

•la
( celebre indio, commendador

• U

< 9
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/ profes,«;«) na ordem de Christo. D. Frei 
Antonio p/iippe Camarão, íallccÍTa em 
tins de agosto, de doença, procedente em 
parte do cansaço e d<a velldce, na edade 
provável de 08 annos.

1679— Encari’egado do governo das 
capitanias do sul, assume o exercicio do 
cargo, no Rio de Janeiro, D. Manuel 
Lobo, que pouco se demorou na sdde do 
seu governo, por partir jiara Santos cm 
outubi'0 e de lá. eni dezem’.tro, para o 
Rio da Prata, a fundar a cnlonia do Sa
cramento. licando em .sua ausência á 
testa do governo do Rio de Janeiro João 
Tavai'es R o l^ ^  mostre de campo ge- 

'  ' neral na Raiiia, de onde para esse llm 
foi chamado.

1713_Ordem regia restabelecendo a 
villa de Aquiraz, na capitania do Ceará, 
como sede do termo, que havia dous 
íinnos tinha sido mudado para a povoa
ção da Fortaleza. D’esta ordem resul- 
tiram oonílictos entre os moradores da 
villa e o capitão-mór governador da 
Fortaleza.

1741—0 5° bispo do Rio de Janeiro, 
D. João da Cruz, faz a sua entrada pu
blica na diocese tVide ',i epheraeride de .8).

1748—Carta regia elevando o território 
de Malto Grosso á categoria de capita- 
ni I independonte, dcsannexada <la de 
S. Pa\ilo. Foi seu ])iãmeiro governador 
0 seu fundador 1). Antonio Rolirn de 
Moura, mais tardo conde de Azambuja e 
2” vice-rei do estado no Rio de Janeiro.

1). Antonio Rolirn de Moura chegou a 
Cuyabá em ])i'incipios de 1751 (Vide 17 
de janeiro) ; deu á jiovoação de Pouso 
Alegre o nome de Ablla Bella a lí) de 
março de 1752 e logo a elevou á catego
ria de capital. A sua administração 
durou quasi 11 annos. tendo posto em 
bom andamento a ordem administrativa, 
aniinado e feito com que se desenvol
vesse a cultura da canna de assucar, 
attrahindo colonos e augmentando os 
recursos da fazenda real.

Foi 0 ultimo governador d’essa capi

tania Francisco de Paula Magessi Tava
res de Carvalho, depois barão de Villa 
Bella, que tomára posse da cargo em 1819, 
sendo nomeado por despacho de 7 de 
julho de 1817. Substituiu-o em agosto de 
1820 uma j u n t a  c o n s t i t u c i o n a u  p r o -

v i S O R I A .

—Carta regia de D. .Toão V, dirigida 
a Gomes Freire de Anclrada, governador 
e capitão general do Rio de Janeiro, em 
cjue, tendo resolvido que se creem de 
novo dous governos, um em Goyaz (nas 
mmo.9 de Goyaz diz o documento) e 
outro em Cuyabá, e tendo considerado 
desnecessário que haja mais em S. Paulo 
governador com patente de capitão ge
neral, manda que D. Luiz Mascarenhas 
se recolha para o reino do seu govmrno 
de S. Paulo na primeira frota. Pela re
solução de 7 do mesmo mez e anno com- 
mettia-se ao mesmo Gomes Freire a ad
ministração interina dos dous novos go
vernos, até se nomearem governadores 
para elles, e se marcavam as divisões e 
limites do território de cada um .—O 
cumpra-se de Gomes Freire a esta ordem 
regia é datado de Villa Rica em 27 de 
agosto do mesmo anno.

1775-0 cai)iíão de auxiliares Mathias 
Ribeii’o da Costa sabe de Villa-Bella para 
Cuyabá, aíim de ir fundar um pi-esidio 
no logar denominado F e c h o  d o s M o r r o s . 

Teve de descer pelos rios Cuyabá e Porrn- 
dos até ir até ao Paraguay,atravessando 
os pantanaes e boccas vadeaveis dos rios 
Taquary e Imbotetiú. Fôra enviado pelo 
governador da capitania de Matto-Grosso, 
Imiz de Albuquerque, de Mello e Cáceres, 
<pie intenta por esse meio pòr côbro ás 
depredações dos gentios, que já haviam 
assassinado para mais de quatro mil 
brá/.ileiros, causando ás lazendas um 
prejuizo superior a tres milhões.

Pelas instrucções que levava devia o 
commandante do jn-esidio chamar os 
Guaycurús. ou ixmos c a v a i .l e i r o s , á 
civilisação, tratando-os o melhor pos-
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i-ivc'! e procurando fazer com que ve- 
nliam a commercial’ com os sertanejos.

1817—Manda o governo republicano 
de rernambuco fii/.ihir um liomem em- 
]U'egado no serviço do mar, por conduzir 
cmvmunicarõ s com o bloqueio do porto.

Por este e outros excessos de poder 
contra os europeus, mereceu Manuel Josd 
Pereira faldas o epiteto de Rob spierre.

ISriõ—Toma assento na camaravit dicia, 
comosen.ador pola província daParahyba, 
Manuel de Carvalho Paes de Andrade, 
escolliido a l l  de .Taneiro de 1S.‘14 (Y^de 
junho IS lie 1855),

1856—Toma [losse da sua cadeira no 
senado o sr. consolheiio Juão Maurício 
Wanderley, depois hariio de Cotegipe, 
escolhido senador pela provinda da 

' Pallia iior carta im erial de 1 do mesmo 
r mozeanno,
d 1865—O sr, conselheiro Joãolai^osa da

Cunha Paranaguá, escolhido a 10 de ja- 
II nciro senàdor pela província do Piauhy, 
'' toma assento na respectiva camara.

1871—Toma assento no senado, como 
representante da provinda de Pernam- 

' huco, 0  S I - .  conselheiro Francisco do 
1 Pego Parros Parreto, escolliido a 4 de 

abril.
1880—Ivuterro do duque de Caxias (Vide 

I a e]ihe»ieridc de 7),

M A I O — 10
1/Ul—Parte de Lisboa uma frota de 

' ties car ivellas, destinada a vir com- 
I idctar o descobrimento da teia-a da Yeua 
' Curz feito jior Cabral no anno anterior.

1'míÍ . a iirimcira expedição mandada 
para esse fim pelo íei 1). Manuel.

Ndla fez a sua pdmeira viagem ao 
' Brazil 0 cdetire navegante .\mcrigo Ves- 
1 pueei (Vide as eyhemerUhs de 24 de 
I agosto e de 2 de setembro).

1624—.\o rom[ier do dia os hollande/es 
trazem duas peças de campaniia e as- 
scstam n’as contra as port s da cidade; 
não foi porém preciso empiegal-a = , por- 

I quo nesse entrementes apparece um

portuguez sobre a muralha, com uma 
bandeira branca, e afiança aos invasores 
que a praça está deserta e que podiam 
entrar sem receio,

O padre Antonio Vieira, testemunha 
presencial d’estes acontecimentos e que, 
por todos os motivos, deve merecer-nos 
a maior confiança, escreve na sua/l«wua 
da Provinda do Bs azil, mandada ao 
geral da companhia de .lesus em Itoma, 
e datada da Bahia a .30 de setembro 
de 1626:

«Tanto que o sol sahiu em 10 de maio, 
julgando os hollandezes da muita quie
tação da cidade estar sem defensores, 
deliberam-se a entrar, e entram, não 
sem receio de algumas ciladas; mas a 
cidade, ou para melhor dizer o deserto, 
lhes deu entrada franca e segura, indo 
logo tomar jiosse das casas reaes, onde 
ostav.i 0 governador, desamparado de 
todos, e acompanhado só de um filho e 
tres ou quatro homens.—Presos estes, e 
postos a recado na almiranta, cobram 
todos os despojos, que tanto a mãos 
lavadas lhes oílereciam liberalmente as 
casas com as portas abertas,tudo roubam 
a nada perdoam ; empregam-se no ouro, 
pr.ita e cousas de mais preço, e despe
daçando 0 mais, 0 deitam pelas ruas, 
como a quem custara tão pouco.»

Quanto ao numero dos que, com o 
governado-, foram aprisionados pelos 
vencedores, ha divergências entre os 
vários escriptores que do assumpto se 
occujiar.im. O padie Antonio ãieirii» 
na mencionada Anniia^ 1‘cfere o se- 
iiuinte: « Tudo isso levaramos a bem. 
comtanto que escapasse das mãos dos 
inimigos o padre provincial Domingos 
Coelho (ou da Cunha e o padre An
tonio de Mattos, que lhe havia de suc- 
ceder com nove companheii os. que do 
Poo de JanMro traziam...» Por esta 
conta, j>arece que ser-iam 11, que com o 
governador e seu filho, perfazem 13.

O visconde de Porto Seguro, na sua 
Historia das lutas, apenas falia no go-
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vernador, em scu flllio, no sargento-mdr 
da cidade, no ouvidor geral e no capitiio 
Lourenço de Brito. Ka Jlistoria Geral 
(vol. I, pag. 472 da 2* cdiçáo), o auctor 
acrescenta a e.stes o provincial dos ie- 
suitas e niai.s ciuatro padres e quatro 
irmãos ; ao todo 13.

Na secçao de estampas da Bibliotheca 
Nacional, pordm, depara-sc com uma que 
rc]jresenta os prisionemos em questão, 
a que allude o visconde de Porto Seguro 
no mesmo logar da citada obra, e por 
onde S3 evidencia Cjue eram 14, a saber; 
Biogo de Mendonça Furtado, com 48 
annos de edade; seu filho Antonio de 
Mendonça Furta :o, com 17 annos ; o 
prcvincial dos jesuítas Domingos da 
Cunha, com G1 ; o ouvidor geral Pedro 
Casqueiro. com 50; o sargento-inór Fran
cisco de Almeida; o negociante Pedro 
da Cunha; o jaadre josuita João de Oliva, 
com 55 annos; o padre Manuel Tmi- 
dreiro (2), o padre Antonio de Mattos e 
mais os quatro seguintes, que na allu- 
dida estampa trazem o qualificativo de 
Brocr-. padres jcsuitas Gaspar Ferreira, 
Manuel Martins. Antonio Rodrigues, 
Agostinho Coelho o j^ostinho Luiz. 
Posto que cstro])iadcs e trocados algifiis 
dos nomes l as explicações liollandezas 
do dcser.ho. vc-sc cLii an.ente que >ão 14. 
Esta gravura loi uberta a buril em 
Amsterdam, e:u lü24, pcrNicolau Jansizen 
(Ennes) Yisscher, e os prisioneiros i e- 
tratados naquella cidade a 17 de outubro 
de 1024.

Estas indicações, que exprimem a ul
tima palavra a tal respeito, íbram-nos 
obsequiosamente ministradas pelo sr. 
dr. J. Z. de Menezes Brum, incansavcl o 
digno chefe da secçao do estampas da 
Bibliotheca Nacional.

1725—Luiz Yahia Monteiro, mestre de 
campo, r.omeado por patente datada de 
Lislrca a 20 de Novembro dc anno an
terior, toma posse do governo da capã- 
tania do Rio de J .neiro, rendendo a 
Ayres de Saldanha, e exerce esse cargo

até fallecer, em 1732, sendo sepultadoj 
naegreja dos religiosos de Santo Antonio.'

Yahia Monteiro era appellidado pelos 
contemporâneos oonçcf,\ d'ahi procede op', 
dictado : Cousas do tempo do Onça.

PMi chamado para substituil-o o mestre 
de campo Manuel de Freitas da Fonseca, 
que todavia apresentam como te'ndo as
sumido 0 governo a 20 de fevereiro 
de 1733. Deve-se porém concluir que já 
0 exercia antes e que essa data é apenas 
a de algum acto publico seu, em ciue se 
prova que de facto o exercera,

1753—Carta regia, pela qual, depois 
de relatar os serviços de Pedro D;as 
Paes Leme e alguns do seu pae, ainda 
não remunerados, lhes concede o rei a 
pensão annual de cinco mil cruzados, 
por tres vidas, o contêm alguns factos 
interessantes.

Está publicada no vcl. YI (1844) da 
revista do Instituto Ilistorico.

1808_Creação do logar de intendente 
geral da policia do Rio de Jane ro. O ! 
primeiro magistrado que o exerce foi o i 
desombargado/Paulo p''ernandes Yianna.'

— Alvará erigindo a R.'h'.ção do Rio 
de Janeiro em Casa da Supplicação do 
Brazil.

■— Nasce na Conceição do Arroyo, 
/ / ) W /  provincia do Rio Grande do Su',
0 general Manuel Luiz Osorio, nmrquez 
do Ilerval.

A 1 de maio de 1313, antes dos 15 annos 
dc edade, assentou praça na legião dc 
S. Paulo em Montevidéu; íbi promovido 
a aiferes a 1 de dezcnibro de 1814, a 
tenente cm 12 de outubro de 1827; no- 
mcadiO capitão a 20 de agosto de 1838, 
major a 27 de maio dc 1812. tenente- 
coronel a 23 de junho dc 1841. e a 3 
dc março de 1852 promovido a coronel 
com a seguinte declaração—por mere
cimento mais uma vez comprovado no 
campo da batalha.—A 25 dc junho de 1859 
í' i elevado ao posto de brigadeiro, a 8 de 
julho de L65 á marechal de campo e a 
1 de junho de 1867 a tenente-general.

\

I
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A 11 (le janeii'O dci 1877 foi escolbklo 
senadoi’ do Ircperio r ela sua província 
natal e tomou assento a 2 de nuiio do 
mesnio anno.

Para fecliarmos com chave do ouro 
estc rapido apontamento da vida militar 
do denodado cabo de guerra, cujo nas
cimento commemoramos, reproduzi
remos 0 final do seu perfil biographico 
traçado em 1SG7 peio illustre sr. barão 
líomem de Mellò. Referindo-se ao pe
ríodo mais critico da campanha do Pa
raguai’ , «onde, diz o auctor, o vulto do 
general Osorio assume proporções gran
diosas, » accrescenta :

cc A cólera suprema da nação, no mo
mento da sangrenta affronta recebida, 
transfundiu-se em seu animo viril, e elle 
armou-se de todas as energias da alma 
humana, que não conhecem obstáculos e 
triumpham afipai com a fé de um poder 
i n venci vel.

« 0>orio tem discernimento claro e 
mniia penetração para conhecer e em
pregar os homens. Seu semblante illu- 
mina-se do alegria quando tem diante de 
si um homem de brio e cxpcUade-sc com 
suavidade ouvindo-o ou dando-lhe ordens.

« A 1'octidão dc anin;o de que é dotado 
e 0 profundo respeito que tem pelo di
reito alheio, inspiram a confiança qne 
r.ello depositam os seus subordinados. 
Possue 0 grande segredo do commando: 
mandar com energia, temperada de bran
dura, sem trans::or a lirilui de uma ra
zoável indulgência (Cíoão de 10 de ja
neiro dc 1878). »

No esboço biographico que dá dos mem
bros do ministério qne inaugurou a si
tuação liberal em õ de janeiro de 1878, 
<liz do miiiistio da guerra o Crv-.ch-o 
do dia 7 d^aqucllc mez:

K Um dos primeiros generaes não só 
do Rrazil coam da America do Sul. o 
genera Osoão foi denomim.do pelo povo 
—0 IníGUNDAKio. A’ sua alí I capacidade 
como homem do guerra, o illusLre ge
neral reune o mais amplo conhecimento

do pessoal do exercito e das suas neces
sidades. Eleito senador pela sna provín
cia, demonstrou- no Senado que os ne
gócios públicos, não só da sua especia
lidade, como dos outros departamentos 
ministeriaes, mereciam a sua attenção, 
consagrando-lhes as judiciosas observa
ções da sua grande experiencia e notá
vel critério. »

1811—Licença concedida ao conde dos 
Arcos, governador da Bahia, para edifi- 
car naquella cidade uma praça de com- 

.mercio no terreno que sobra da bateria 
de S. Fernando, sendo feitas as obras 
por meio dc uma subscripção do com- 
raercio, que sobe aGO:OOOgOOO.

1819—Alvará concedendo á povoação 
conhecida por S. Domingos da Praia 
Grçndc, hoje cidade de Nicteroy e capi
tal da província do Rio de Janeirp, o 
predicamento dc villa, soba denomina
ção de Villa Real da Praia Grande. José 
Clemente Pereira foi o seu primeiro juiz 
de Fora. Tinha então 13.000 habitantes. 
A nova villa compõe-se das freguezias 
de S. João do Icárahy. S. Sebastião de 
Taipú. S. Lourenço de Maruhy e S. Gon- 
çalo de Guaxendiba. A Villa Real da 
Praia Grande foi declarada capital da 
provjncia pela lei provincial n. 2 de 26 de 
março de 1835. Recebeu o titulo de Im- 
y.erial pelo decreto gei'al de 22 de agosto 
de 1811. Em 2 de abril de ^836 fôra-lhe 
conferido o titulo de cidade, sob a deno
minação de Nicteroy, que predominou.

1826—Toma assento no senado o padre
arcos Antonio Monteiro de Barros.como 

representante da província dc Minas-Ge- 
raes, escolhido a 22 de janeiro (Vide a 
ephemeride  de IG de dezembro de 1852).

pg27—O tenente-coronel Bopifacio Isac 
Calderon, qne servia no exercito brazi- 
leiro em campanha contra os argentinos, 
derrota, auxilia !o pelo vaiente guerri
lheiro José Theodoro, com uma parte do 
39‘ regimento de 2* linha, uma força 
considerável do inimigo em Serro Largo, 
e, cercando o quartel em que se entrin-
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cheirara o coronel Icnacio Orifce, obri- 
a 1'ender-se á discrição, depois de 

algumas horas do fogo.
A nossa perda foi de 1 alfcres e h sol

dados fóra do combate, e a do inimigo 
dc 1 alfcres e 10 .soldados mortos, e 1 
coronel (1, Orihe), 1 major (I.avalleja). 
3 capitães, 1 ajudante, 2 tenentes. 4 alte
res. 3 porta-estandartes e OU soldados pri
sioneiros.

18G2 — Illumina-so a gaz, pela pi'i- 
mclra vez, a cidade da Bahia.

187Õ — Torna-se a collocar na cam
pina do Ypiranga a pedra coinmeinoi’a- 
tiva da independência nacional, que em 
1825 liavia sido ali posta pelo então pre
sidente da província Lucas Antunio Mon
teiro de Bai-ros, que foi ulteriormente 
visconde de f ongonhas do Campo e se
nador por .S. Paulo.

(Vide, quanto ao monumento, a ephe- 
meride de 9 de abril de 1825).

1878 — Inaugura-se no salão das ses- 
s(5es do Instituto Ilistorico o busto do 
m.irquez de Sapucahy, seu benemerito 
presidente.

Foi feito pelo gravador de medalhas 
.Joaquim Josd da Silva Guimarães .Tunior, 
artista (pie esculpii-a os bustos do vis
conde de S. Lecipoldo. de Gonçalves Dias 
e do dr. .Toaquim Caetano Fernandes 
Pinheii'0.

1879—Falleee na cidade de Campos, 
onde nascei'a a 9 de dezembro de 1805, 
0 major Lucas -Josd de Alvareng.a. que, 
como cadete, tomara i):ute em alguns 
feitos militares nossos que a historia 
}'Cgistra.

A sua biographia desenvolvida não é. 
])ara aqui ; recordaremos todavia alguns 
jiassos da sua vida. que estão ligados á 
nossa historia militar, e os traços carac
terísticos que avivam a memória de um 
lioinem de bem.

Na brigada que do Kio de Janeiro 
partira para Pernambuco a 2 de agosto 
de 1824, sob 0 commando de Francisco 
de Lima c Silva, ia o cadete Lucas no

batallião de que era commandante o conde 
de Escaragnolle : essa brigada tinha 
por missão, como se sabe, submetter á 
ordem e á legalidade os revoltosos d a- 
quella provincia. Com ella entrou Lucas 
de Alvarenga em fogo a 12 de setembro 
na povoação dos Aíibgados e nas acções 
que se deram entre o.s revoltosos e as 
forças legaes, inclusive o ataque feito a 
IG, á ponte da Boa-Vista e bairro do 
mesmo nome c a tomada, a 17. da ponte 
do Pv,ecife e bairro correspeondente e da 
cidade de Olinda.

Assistiu á execução dos condomnados 
]iela commissão militar de Pernambuco— 
frei Joaquim Caneca, Antonio Macario 
de Moraes, Laz.aro de Souza P’ontes, do 
americano James Rodgers, de Antonio 
do Monte Oliveira, de Nicolau Martins 
Pereira o Carne-vina, de Agostinho Be
zerra Cavalcante e de Francisco .^ntonio 
Fragoso, os quaes,á excepção de Lazaro, 
encararam a morte com a coragem do 
patriota que armou o braço e expoz a 
vida por uma ideia.

A 20 de novembro embarcou no Rio 
de Janeiro para a campanha do Rio 
Grande do Sul, sob o commando geral do 
brigadeiro Francisco de Paula Massena 
Ro.'sado, no batalhão do commando do 
maior Bento José Galamba. Entrou na 
famosa batalha de Ituzaingo, de 20 de 
fevereiro de 1827, em que, como nos 
deixou consignado cm apontamentos, o 
general marque/, de Baibacena, ])or ter 
deixado sem guarnição as carretas, fa
cilitara ao inimigo 0 apoderar-se de toda 
a bagagem e jiolvora. vendo-se obrigado 
á retirada com grande perda de vidas.

Fazia jiai'te das forças expedicionárias 
naquella campanha quando, a 19 de ja
neiro de 1828, chegou ao exercito o ge
neral Lecór, que ia substituir ao mar
quez de Barbacena. Serviu ainda até 
agosto d’esse anno.

D’essa epoca, e mais propriamente de 
1-833 em diante, começam os serviços que 
prestou, pariicul;.rmente como instru-
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rtor. T»a guarda nacional do municipio 
do seu nascnnento, para onde voltara, 
coin baixa legal, a 30 de novembro 
de 1829. No leinj o da guerra do Para- 
guajf veio trazer a Nictcroy uma da.̂  
levas de voluntários que se organisaram 
era Campos; acompanliando-a, prestava 
0 derradeiro serviço que a patria podia 
reclamar d’elle como militar.

Era um homem de bem o major Lucas 
'José de Alvarenga : dotado em elevado 
grau do espirito do rectidão e da mais 
rude franqueza, commetteu sem duvida 
algumas injustiças nos juizos que exter
nava acerca dos homens e das cousas do 
séu tempo, por vivacidade de tempera- 
me ito, por erros de apreciação que de
vemos levai' á conta da sua pouca ou 
quasi nulla instrucção.

Propenso a esmerilhar os segredos da 
natuie/a e amigo de colleccioiiar factos 
e datas, deixou por ventura alguma 
cousa aproveitável neste ultimo sentido, 
que foi, por excesso de escrúpulo, des
truída pelo seu testamenteiro.

Archivo vivo dos acontecimentos da 
localidade em que nascera, si tivesse re
cebido mais esmerada instrucção e vi
vido em circulo mais amplo, teria segu
ramente 0 major Lucas dado de s i... 
um historiador, quem sabe? um chro- 
nista por certo.

M .\10— 11
1577—Carta regia de D. Sebastião no

meando prel ido administrador do Rio de 
.huieiro ao bacharel liartholomou Simões 
Pereira, presbvtero do habito de. S. Pedro. 
Piz Abreu e Lima que foi este prelado o 
pi'imeiro que exerceu tal cai’go : mas na 
epiumeride de 15 de agosto de 15G9 tra
tamos do que, segundo outros auetores, 
o exerceu antes d elle. 1). Birtholomeu 
Pereira falleceu em junho de 1597 na 
capitania do Espirito-Santo, para onde 
se havia retirado em 1591.

1600—Eallece o 3° bispo do Brazil,

D. Antonio Barreiros (Vide 5 de agosto /  
de 1576). '  ^

1624—Entra no po-to da Bahia de 
Todos os 9antos o unico navio que fal
tava da e<quadra hollandeza que to- 
mára aquelia cidaderera a nau Hulhm ln; 
nella vinha o coronel van D.orth, no
meado com mandante das tropas de des- 
emb.rque e governador do território 
que conquistassem. Logo que chega, 
toma conta do governo que llie estava 
designado, e trata de pôr cm ordem as 
íniaificaeõcs da cidade c espallia procla
mações oíTerecendo a liberdade, o pleno 
goso des bens e o livre exercício da re
ligião aos que se submettessem aos Es- 
tatIos-Ger..es.

Estas prome.^sas attrahir.»m muitos ne
gros, muitos Índios e cerca de 200 chris- 
tãos novos. Os ricos, porém, coinserva- 
ram-se occultos no interior do paiz, 
exhortados á resistência pelo bispo, que 
se achava na aldeia do Espirito Santo, 
hoje villa de Abrantes, residência dos 
padres da Companhia de Jesus.

1644 — O vu'incipe João Maurício de 
Nassau, que no dia 6 entregara o go
verno da colonia hollandeza no Brazil 
aos tres conselheiros secretos Henrique 
llamel, antigo negociante de Amster
dam, A. van Bollestrate,' outr’ora cai- 
pinteiro em Midleburgo, e Kodd van der 
Burg, que pouco depois se ausentou, 
ficando cm seu logar Pedro S. Bas, an- 
tigo ourives, que tantas extorsões prati
cara no Maranhão,—parte na jiresente 
data por terra para a Parahyba. para 
d'alli embarcar para llollanda.

Acompanhado de um numerosissimo 
cortejo, sabe a cavallo do seu palacio em 
M auri^  e, atravessando o Reoilè, vai até ■
Olinda e d’alli segue jielo longo da costa 
até Itainarac i e de lá até á Parahyba.
Como ((ue queria, antes de deixar o paiz 
que engrandecera com a sua sabia admi
nistração, ver a jiarte d’elle que não ti
nha ainda visto. Por todos os logares 
em que passou, vinham os moradores,
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ao seu encontro ao som do hymno na- 
nacional holl inOez, recebendo por toda 
a parte inequívocos tí stemunlios de re
conhecimento e de pesar : esta viagem 
foi para Nassau como que uma marcha 
triumphal.

16õ5—! oma posse do seu C:irgo na ci
dade de S. Luiz do Maranhão André "Vi
dal de Negreiros, governador e capitão- 
general d’aquelle Estado. Foi o decimo 
pela ordem chronologica e governou-o 
por um anno, quatro mezes e doze dias, 
terminando este seu primeiro governo 
em 23 de setembro de 165tí(Vide 11 de 
setembro de 1(555).

Veja-se o que a seu respeito fleou con
signado na data de 21 de janeiro de 1667.

1GS9—Fallece na cidade de S. Luiz do 
Maranhão o 1“ bispo do Maranhão e 
Grão-Pará, I). Gregorio dos Anjos. Era 
conegosecular da Congregação de S.João 
Evangelista, doutor em theologia, pre
gador lãmoso e nascera na freguezia de
Santa Maria Magdalena em Lisboa. Antes 
tíe occupar a sede episcopal de S. Luiz 
fôra bispo de IMalaca, na índia Oriental, 
de onde o ti'asladara para o Brazil o 
principeD. Pedro, regente do reino por 
seu irmão D. Aíionso VI, oecu[)ando 
0 solio pontifício Innoccncio XI. Fez 
a sua entrada pontifícal na sua nova 
diocese a 31 de julho de 1680. Diz o 
lloTEino nos B i s p a d o s  que fallecera a 12

,T. de Vasconcellos, 
fazem fallecido na

da cathedral de

de março de 1689 e assim o general 
Abreu e Lima. O sr 
porém, e outros o 
data que damos.

Jaz na capella-mór 
S. Luiz do Maranhão.

1735—André de Mello e Castro, conde 
das Galvèas, d0° capitão-general da Bahia 
e 5“ vice-rei do Brazil, que acabava de 
governar a capitania de Minas, chega á 
Bahia e toma posse do seu novo cargo, 
e nelle se conserva até 16 de dezembro 
de 1719, em que o rende em um e outro 
cargo 0 10° conde de Attouguia.

Lm dos primeiros cuidados do conde

das Galvèas ao assumir o governo do 
Estado foi proseguir na exploração de 
minas de ouro e pedras preciosas no rio 
de S. Matheus, encarregando d’essa dili
gencia ao paulista José Pereira Dutra, 
que servia de superintendente de Minas- 
Novas. O systema seguido pelo conde 
foi em tanto augmento que, só de 1 de 
junho a 27 de setembro de 1745, entra-  ̂
ram p:ira a casa da moeda da Bahia 
2,751 e 1/2 libras de ouro era pó.

1782—Assume o governo da capitania 
do Ceará o capitão-mór João Baptista 
de Azeredo Coutinho de Montaury, que 
succede no cargo a Antonio JoséVicto- 
riano Borges da Fonseca, e a 9 de no
vembro de 1789 fez d’elle entrega ao ul
timo governador subalterno a Pernam
buco Luiz da Motta Feo e Torres.

1817—Contra-revolução feita no Ceará 
pelo capitão-mór Filgueiras contra os 
republicanos do Crato, e prisão dos prin- 
cipaes chefes do movimento popular.

1819—Decreto mandando angmentar o 
Jardim Botânico da lagoa de Rodrigo 
de Freitas, no Rio de Janeiro.

Ig20-D. frei Joaquim de Nossa Se
nhora de Nazareth, bispo titular de 
Leonthópoli e 12° bispo ordinário do Ma
ranhão, toma posse da sua diocese (Vide 
a ephemeride  de 1 de setembro de 1851).

1846—Toma assento no senado como 
representante da província do Rio- 
Grande do Sul o duque de Caxias, então 
conde d’aquelle titulo,-nomeado senador 
a 1 de setembro de 1815 (\ide maio 7 
de 1880).

1833—Idem pela mesma província Pe
dro Rodrigues Fernandes Chaves, depois 
barão de Quaraim, e.scolhido a 19 de 
abril (Vide junho 23 de 1866).

1855—Idem pela província de Matto- 
Grosso João Antonio de Miranda, esco
lhido no dia 7 (Vide 1 de novembro de 
1861).

1862—Descobre-se em C.ingerona, na 
Bagagem, província de Minas Geraes, 
um diamante, do tamanho de um ovo de
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pata e que se suppue pesar mais de 30 
oitavas. Os srs. Marciano Antonio de 
Aguiar c Manuel Thiago, seus donos em 
partes eguaes, deram-lhe o nome de 
Pedro II. Todavia, dão um outro como 
seu possuidor e á pedra o nome de Es
trella do Sul (Vide fevereiro 21 de 1853) 
e até outra data para seu descobri
mento.

1869—0 coronel oriental Coronado di
rige-se para o ponto de Ibicuhy, pas
sando pela capella do mesmo nome, c 
alli aprisiona doze paraguayos, prati
cando ao mesmo tempo actos de valor e 
audacia que honram a gente oriental.

1817—Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro Antonio Augusto da Costa 
Aguiar, natural da provinda de S. Paulo 
e genro do conselheiro José Bonifacio, o 
patriarcha.

Segundo nos diz o auctor da «Chronica 
Fluminense» do jornal A P r o v í n c i a  d e  

S. P a u l o , Costa Aguiar deixou alguns 
escriptos de mais ou menos mérito, e, 
entre elles, um intitulado «O Brazil e 
os brazileiros,» que contém idéas sobi’e 
emigração oppostas ãs de Justiniano da 
Rocha. De todos os seus trabalhos, 
porém, o de maior vulto e de mais fo- 
lego é a «Historia do marquez de Barba- 
cena,» em 2 volumes e escripía toda ella 
á vista de documentos authenticos, que 
esclarecem pontos muito interessantes? 
da nossa historia e factos oceorridos 
com 0 primeiro imperador.

« Já devia estar essa obra publicada, 
conclue o referido chronista, e talvez os 
filhos do biographado Sr. de Bai’bacena 
esperem alguma ordem superior, á vista 
de certas referencias que se encontram 
no tal livro.

« Costa Aguiar succumbio victima de 
antigos padecimentos e apenas chegado 
de S. Paulo, onde fôra pedir saude e 
allivio ao clima da terra natal, que nada 
pôde lhe dar, pois mortal era a enfer
midade. »

1880—Toma assento no senado o sr.

conselheiro Lafayette Ptodrigues Pereii-a, 
escolhido senador pela provincia de Mi
nas Geraes a 22 de novembro de 1879.

M AI O  —12

1500—A armada de Pedro Alvares Ca
bral, que no dia 2 deixara as aguas do 
Brazil, soffreuma horrivel tormenta, que 
a envolve toda, e perde quatro navios que 
eram os commandados por Ayres da 
Silva, Pedro de Atahyde, Simão de Pina 
e Bartholomeu Dias. Não escapou um sé 
homem da tripulação d’estes quatro va
sos, realizando-se assim o vaticinio dos 
astrologos da esquadra ao verem no dia 
2 0 cometa caudato de que fallánios.

Não sé, porém, nas Pecadas de João 
de Barros (vol. I), como nas Noticias 
para a historia e çjeographia das nações 
ultramarinas (vol 2°, n. III), na Nave
gação de Pedro Alvares Cabral, e.sci ipta 
por um piloto portuguez da sua armada, 
se assegura que o apparecimento do co
meta aos navegantes portuguezes, sa
bidos do Brazil no dia 2, se déra a 12 e 
que 0 viram oito ou dez roites a fio.

Referem os mesmos auctores que o 
naufragio e destroço da armada fôra no 
dia 20.

1.548—Carta de Luiz de Goes, irmão 
de Pero de Goes e do notável guarda 
mér da Torre do Tombo Damião de 
Goes, escripta de Santos a D. João III, 
pedindo-lhe soccorros contra os fran- 
cezes que infestavam a costa e estavam 
de posse do Rio de Janeiro.

1565—Representam os camaristas da 
villa de S. Paulo de Piratininga a Es
tado de Sá, pedindo-lhe, da parte de 
Deus e d’El-Jtei, que se não vá sem 
deixar aquelles povos de maneira que 
possam viver na terra, livres das depre
dações e constantes vexames que lhes 
causavam não sé os tamoyos como os 
tupininquins, tanto por mar como por 
terra, em as fazendas e roças dos mora
dores, levande-lhes toda a escravaria e 
até vindo buscar mullicres brancas (Ve-
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ja-se nos A'pontamentos cle Azevedo 
Marques, Chronologia, pag. 210).

1602-Diogo Botelho, 8° governador 
geral do Brazil, toma posse do sea cargo 
na Bahia e cxercc-o até 1 de fevereiro 
de 1607.

Estas datas são-nos fornecidas por 
José dc Miralles na sua Historia militar 
(inédita) e é o unico dos escidptores que 
temos á mão que as dá. Varnhagen na 
sua Historio, geral apenas indica para 
a posse d’este governador este tiiez e 
anno.

Succede-lhe D. Diogo de Menezes, em 
Pernambuco em fins de 1607 ( Var
nhagen) e na Baliia em fevereiro (sem 
especificar o dia) de 1608 (idem).

D. Diogo de Menezes, que arribara á 
Parahyba, por ter aberto agua a nau 
cm que partira do I’eino, c d’alli viera 
por terra á Bahia, onde chegou em 1608 
no dia 1, segundo um manuscripi.o que 
Miralles declara merecer-lhe confiança, 
e assumira o governo no dia seguinte: 
exerceu-0 até 21 de dezembi o de 1612 
(Miralles). Varnhagen dá o mesmo mez 
de dezembro, mas de 1618.

Este foi 0 0“ governador geral.
Succede-lhe Gasj>ar de Souza, em 1611 

(Miralles). Varnhagen, Accioli, Abreu e 
Lima 0 fazem porém empossado do cargo 
em dezembro de 1618. F’oi o 10° gover
nador geral do Brazil. O seu governo 
terminou a 1 de janeiro de 1617 (Mi
ralles), começando nesse dia o de 
D. Luiz de Souza, filho de D. Francisco 
de Souza (7° governador geral). Vai- 
nhagen apenas ci nsigna o anno de 1616 
para a sua posse.

1). Luiz de Souza, que foi o 11° dos 
governadores geraes do Brazil, oceupou 
o cargo até outubro dc 1622(Varnhagen), 
ou 12 de outubro de 1621 (Miralles), em 
que o rende o 12°, Diogo de Mendonça 
Furtado. Este exerce o cargo até 10 de 
maio de 1621 ( Vide essa data), em que 
é feito prisioneiro pelos hollandezes, que 
nesse anno se apossaram da Bahia.

Pela via de successão competia o 
governo a Jdathias de Albuquerque, que 
entào governava a capitania de Per- 
nambueo, e que assumiu o governo
geral, segundo Abreu e Lima, a 22 de 
setembro d’esse anno de 1621. Exercera-o 
porém, até então é como interino, por 
nomeação sua, Francisco Nunes Marinho, 
que já havia governado a Parahyba pgr 
dois mezes. Marinho passou o governo 
a I). Francisco de Moura Rolim, gover- 
nodor eííectivo por nomeação regia de 
30 de novembro de 1621 (Miralles) ou 
de 3 de dezembro (Varnhagen) do anno 
seguinte (acrescenta eriadamente A. e 
1 ima).

D. Francisco de Moura era natural 
de Pernambuco e sobrinho do fimo.so 
D. Christovão de Moura ; militára em 
Flandres e acabava de governar em 
Cabo Verde.

Este foi pois 0 14° dos governadores 
geraes eíléctivos do Brazil e a quem 
succcdeu, em 1626, Diogo Luiz de Oli
veira, depois conde de Miranda.

D. Diogo de Menezes, de volta ao reino 
no fim do seu governo no Brazil, foi 
feito 1° conde da Ericeira, «titulo que 
encobria com mysterioso véo á poste
ridade 0 seu nomee serviços (Varnhagen, 
Historia Geral, secç, XXV, pag. 326, 
I voL, 1' edição)».

1623—D. Fradique dc Toledo, recu
perada a Bahia do ])Oder dos hollandezes, 
purificadas no dia 5 as egrejas prof i- 
nadas pelos invasores c entoado um 
Te-Ueum cm acção dc graças pela assig- 
nalada victoria, expede na presente 
data u.n patacho, sob o commando do 
capitão ãlartin Llano, levando a seu 
bordo 1), Henrique de Aragão, que ia 
encarregado dc apresentar no l ei as par
ticipações da restauração da cidade.

1618—Toma pela terceira vez posse do 
governo da capitania do Rio de Janeifo, 
ainda interinamente, Duarte Corrêa Vas- 
queannes (Vide a epherneriãc de 23 do 
maio de 1650).
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1730—Eraquanto Gomes Freire de An- 
drada esteve no Rio de Janeiro, governou 
a capitania de Minas Geraes, interina
mente, IMartinho de Mendonça de Pina 
e Proença. em virtude de carta dirigida 
na presente data áquelle governador, em 
cujas mãos jurou Martinho de Mendonça 
a homenagem do estylo.

17Õ0-O governador e capilão-general 
do Rio de Janeiro, Gomes Freire de An- 
drada, ordena ao desembargador ouvidor 
geral da ilha de Santa Cafhaiina e seus 
districtos, Manuel José de Faria, o cum
primento da provisão regia de 17 de 
j ü Ü J O  do 17-17, que até então se achava 
sem execução.

Na alludida jirovisào erigia-se em 
villa o presidio do Rio Grande de S. Pedro, 
com dous juizes ordinários, tres veiea- 
dores, um p.rocurador do conselho, um 
escrivão da camara e almotaçaria e outro 
de orphãos, servindo de tabelliães do 
publico judicial e notas, e ordenava que 
assim 0 fosse cumprir o ouvidor geral 
da comarca de Paranaguá, aqueenlão 
pertencia aquelle districto.

1703—O governador hespanholD. Pedro 
Cevallos entra sem resistência na villa 
do Rio Grande, abandonada desde o mez 
anterior. O respectivo governador, co
ronel Ignacio Elo^ de Madureira, i-eti- 
rara-se da villa, levando comsigo todo o 
archive com as forças sob seu mando, e 
íôra estabelecer a séde do governo em 
Viamão.

As familias, tomadas de pavor, aban
donaram tudo, embarcando precipita- 
damente em pequenos navios para o Rio 
de Janeiro ou fugindo por ter. a para 
líanta Catharina.

175)3 — Carta regia de D. Maria I, 
dirigida ao capitão-general do Pará 
I). Francisco de Souza Coutinho, acerca 
da emancipação e civilisação doî  indios.

Vem, com a resposta do governador e 
mais documentos concernentes ao as
sumpto, no tomo XX (1857) da revista 
do Instituto Historico.

18M — Tristão de Alencar Araripe, 
presidente intruso do Ceará, expede or
dem para se guarnecerem as costas 
d’aquella província, prevenindo a in
vasão que se dizia preparada em Por
tugal contra o Brazil.

1837—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro Evaristo Ferreira da Veiga.

Este livreiro obscuro, que se tornou 
depois, pela força da vocação, da vontade 
e dos acontecimentos, um gi-ande pa
triota, chegando a exercer a maioi' pre- 
pondei‘ancia nos destinos da patria, nos 
diffleeis tempos da sua reorganisaçào 
política, nascera no R'o de Janeiro a 
8 de outubro de 1790. 'l inha, portanto, 
apenas 3S annos quando morreu.

Tyj)0 do bom senso, do patiáotismo 
desinteressado e dotado de verdadeiras 
virtudes civicas,—«encarração de uma 
epoca notável da nossa vida politica. diz 
0 sr. barão de Homem de Mello, esse 
nome symbolisa a parte mais brilhante 
e mais nobre da historia da democracia 
no Brazil.» Não se pode dizer mais de 
um homem politico.

Evaristo foi por maisd'uma vez esco
lhido pela provincial de Minas Geraes 
para a repr sentar na camara dos depu
tados, a começar da legislatura de 1830, 
—« que a nação mandava ao parlamento 
como a guarda avançada das suas liber
dades »,— na bella phrase ainda do si-. 
barão de Homem de Mello. E elle, Eva
risto, que fora sempre o oráculo do po
der, 0 arbitro da situação, que tivera cm 
suas mãos o destino do paiz, sobretudo 
no memorável momento da nossa histo
ria politica denominado sete tie abril, não 
quiz jamais gosar do poder!

« Evaristo succumbiu martyi' de suas 
convicções e de sou patriotismo (Homem 
de lleUo—Esludos biographicos). »

« Não menos inclinado as lettpas ame
nas, diz Innccencio da Silva, no seu 
grande IHccionario biblioffrapkico, que 
ás discussões tempestuosas da politica 
militante, foi um dos primeiros imitado-
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es da escola litteraria da restauração 
cm França, do que den prova cm algu
mas peças poéticas que imprimiu e nas 
muitas que deixou inéditas (na maior 
parte politicas) e que se conservam em 
um grosso volume, segundo as informa
ções havidas de seu sobrinho o sr. clr. 
Luiz Francisco da Veiga... Foi socio do 
Instituto Historio de Fiança e da Arca
dia Romana, e membro benemeritq da 
Sociedade Amante da Instrucção do Rio 
(le Janeiro. »

Ha Aurora Fluminense, jornal popular, 
fundado no Rio de Janeiro em dezembro 
de 1-27 e que se publicou at(' dezembro 
dc 183Õ. foi Evaristo o unico redactor de 
1828 em diaiir.e. « Folha de polemica, 
escripta no sentido dasidéas liberaes mo
deradas, era tal que ainda hoje p(3de ser 
tomada como modelo pela subtileza da 
dialectica. agudeza de pensamentos e ori
ginalidade de concepções {Innoccncio F. 
da Silva, obra citada.) »

Publicou*^mais;
Ode à Grécia, inserta na Miscellanea 

Poética .
Seis hymnosfjatrioiicos, e varias outras 

poesias.
O bello semanario brazileiro, publicado 

de 1837 a 1814 pelos srs. J. Villeneuve 
& C. sob 0 titulo Mnseo Universal, ar- 
chivou em seu n. 35, de 3 de março de 
1838, a derradeira composição poética 
de lyí r̂isto— , em que se lè 
a significativa csíancia seguinte:

« Nem politicas tormentas,
Nem a intriga e seus furores)/ 
Vieram aqui turbar-m^
Da paz Candida os favores.»

O illustre patriota referia-se á então 
villa da Campanha, onde passára quatro 
mezes.

Na carta que o sr. conselheiro Fran
cisco Octaviano dirigiu ao sr. dr. Luiz 
F. da Veiga a proposito do seu livro— 
O yrimeiro reinado estudado á lus da

sciencin. diz de Evaristo aquelle sr.> 
conselheiro:

«Em nossas scenas pobtic-s náo lia); 
vulto mais digno de estima c sympatiua . 
do que o de Evaristo. Ain*escnta-sesem-' 
pi e com um patriotismo extreme dc am 
bi(?ão pessoal: uão reclama os foros de/í 
homem dc estado, sendo alias a cabeça 
que dirige es esforços e combina os pla-\| 
nos do partido nacional ; n::quello tempo .; 
não havia mesmo a fertilidade dc ge- 
nios, que hoje se multiplicam, para es
malte dos partidos, e que, por milagre 
da Divina Providencia, nascemi estadis
tas, precisando apenas de um decreto ' 
imperial par.i occuparcm as eminências, 
a que têm direito : Evaristo appareceu 
e foi um dos primeiros, quando a nação, 
ainda inexperiente, não referendava de
cretações de talento c primasia: teve dc 
conquistar essa primasia, mostranuo ta
lento real, amor á patria e devotação 
pelos interesses nacionaes.

« Sua energia, efficaz para bons resul
tados, nunca afTroníou a liberdade alheia, 
nunca passou por cima dos principios de 
justiça e equidade : l’cpellia a habili
dade sem escrúpulos, contentava-se com 
uma sagacidade honesta. Elle aconse- j 
Ihou medidas de vigor: mas combateu 
sempre as vinganças c abusos do trium- 
pho. Foi grande a sua coragem em ar
rostar 0 despotisnm, porem ifoi maior 
aind I em conservar-se acima dos pre
conceitos c coleras do sou partido, pro
curando acalmar, sem adulação, as 
paixões exaltadas do povo. »

Remettemos o leitor para essa carta, 
lavrada pela adestrada penna do emi
nente publicista e poeta, que soube, 
quando redigia o Correio Mercantil, 
elevar o jornalismo politico á maior al--, 
tura a que jámais chegou elle entre nijs, 
depois da agitada epoca em que dominou 
Evaristo.

O illustre patriota fluminense foi se
pultado em uma das catacumbas de 
S. Francisco de Paula, de onde íoram

li'
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riepois transferidos os sens ossos em 
nma nrr.a de niarmore para o cemiterio 
publico de S. Francisco Xavier no Cajú.

1813—Fallece no Rio de Janeiro o se
nador pela província da Bahia Francisco 
de Souza Paraiso, escolhido a 13 de ja
neiro de 1837 pelo regente Feijó e que to- 
mára assento a 28 de abril do anno se
guinte. 0 seu diploma fòra-upprovado 
pelo senado em sessão de 26 de junho 
de 1837.

E’ sepultado na egreja de S. Francisco 
de Paula.

1879— Inauguração da linha telegra- 
phica de S. Francisco de Paula (Cacim
bas) a Campos, na província do Rio de 
Janeiro, com k. 52,30 de extensão.

1880— Inaugura-se á tarde o novo ser
viço de distribuição d’agua á capital do 
Império, com. a assistência de SS. MM., 
do ministro da agricultura e outros, do 
emprezario das obras o sr. Antonio Ga- 
brielli e mais de cinco mil pessoas. O 
grande reservatório, que é verdadeira
mente monumental, demora no alto do 
Pedregulho, freguezia de S. Christovão, 
onde vai ter a canalisação, por mais de 
oito léguas, dos rios do Ouro e de Santo 
Antonio, executada pelo mencionado 
emprezario e flscalisada pelo sr. tenente- 
coronel de engenheiros Jeronymo Rodri
gues de Moraes Jardim, de conformidade 
com o contracto de empreitada de 26 de 
fevereiro de 1876, em virtude da lei 
n . 2,639 dc 22 de setembro de 1875.

Infelízmente, dias depois (Vejam-se as 
folhas diarias de 26 e 27 de maio), o 
grandioso reservatório apresentava fendas 
e ameaçava desmoronar-se. Fizeram-se- 
lhe, pore'm, successivos reparos, que pro- 
mettem mantel-o e lhe permittem func- 
cionar regularmente.

MAIO —13
1572—Luiz de Brito de Almeida, que 

rende a Men de Sá no governo geral 
do Brazil, chega á Bahi i na presente 
data (J. de Miralles) e governa até o

ultimo do anno de 1577, em que é sub
stituído por D. Lourenço da Veiga.

Luiz de Brito não succedeu em toda a 
auctoridade ao seu antecessor, porque, 
como tivesse prosperado a colonia sob 
a administração de Men de Sá, foi divi
dido todo o Brazil em dois governos 
independentes, o da Bahia, cuja aucto
ridade se estendia por todo o norte, e o 
do Rio de Janeiro, cuja jurisdicção co
meçava na capitania de Porto Seguro e 
comprehendia todo o território meri
dional das possessões portuguezas. O 
dr. Antonio Salema, ouvidor de Pernam
buco, foi 0 encarregado d’este segundo 
governo.

1589—Os monges benedictinos recebem 
no Rio de Janeiro, com a obrigação de 
um legado perpetuo, o terreno em que 
edificaram o seu mosteiro e que lhes 
doára Manuel de Brito por escriptura 
publica.

1685—Toma posse do governo da ca
pitania de Pernambuco João da Cunha 
Souto Maior, que substitue a D. João da 
Silva de Souza.

Foi 0 décimo primeiro governador 
d’essa capitania e exerceu o cargo tres 
annos, ura mez e dezeseis dias, termi
nando em 29 de junho de 1688.

O seu governo foi de tal modo arbi
trário e prepotente, que obrigou o go
vernador geral do Estado do Brazil a 
interpor a sua auctoridade e a araeaçal-o 
de 0 jî mittip do -govertt^ a não mudar 
elle de proceder.

Foi no tempo da sua administração 
que grassou em Pernambuco uma mo
léstia a que o povo deu o nome de Males, 
e na Bahia, onde-tambem se propagou, o 
de B^cha e que não foi outra cousa, se
guramente, sinão a febre amarella, e 
cuja origem se attribuiu a umas bar
ricas de carne putrefacta. que tinham 
ficado da tornaviagem de uma embar
cação vinda da ilha de S. Thomé. O que 
é certo é que a primeira victima do con
tagio foi um tanoeiro do Recife, que ao

20
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abi’ir uma d’essas barricas expii’ou im- 
mediatamente, assim como algumas pes
soas da sua farnilia. O mal estendeu-se 
corn tal rapidez por toda a cidade e seus 
suburbios, que em poucos dias pere
ceram d’elle mais de dnas mil pessoas. 
A maior parte morria no meio de delirios, 
ancias e grande febre, lançando pela 
bocca copiosas golfadas de sangue. Essa 
epidemia apenas aflectou a população 
branca, atacando de preferencia os in- 
dividuos mais robustos, especialmente 
os dados â vida do mar e os habitantes 
do littoral.

1688—Chega á sua diocese o 3° arce
bispo da Bahia D. fr. Manuel da Resur- 
reição, natural de Portugal, doutor em 
ambos os direitos e oppositor na uni
versidade de Coimbra. Fôra conego dou
toral na Sé de Lamegò e membro do 
conselho da Inquisição.

Renunciando o século, professára na 
religião de S. Francisco da nova Reco- 
leta de Varatojo, adoptando a vida de 
missionário. E’ o 2° dos nossos arce
bispos, si só contarmos os que eflfecti- 
vamente exerceram o cargo.

Foi elle quem, como arcebispo, recolheu 
a 16 de abril de 1689 e publicou os suf- 
fragios para a eleição do apostolo das 
índias, S. Francisco Xavier, para pa
droeiro da cidade do Bahia, conforme o 
voto da respectiva camara, tomado em 
10 de maio de 1688, por occasião da 
peste, que grassava na capitania, pro
vinda da de Pernambuco desde 1686. 
O Roteiro ãos Bispados reproduz as peças 
officiaes relativas a esta eleição.

Por morte do governador geral Mathias 
da Cunha, tomou o arcebispo parte no 
governo civil da capitania até á posse 
do novo governador, o^almotacé Antonio 
Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, 
em 10 de outubi’o de 1690, e o exei'ceu 
por quasi dous annos. Visitou depois 
d’isso as comarcas meridionaes do arce
bispado, vindo a fallecer no sitio de 
Belém da então villa da Cachoeira (Bahia),

a 16 de janeiro de 1691, quando cumpria 
essa parte do seu munus episcopal.

Jaz na capella-mór da egroja do antigo 
seminário de Belém, na Cachoeira.

1767—Nasce em Lisbaa o rei D. João VI, 
que tivera o titulo de principe do Brazil 
desde 11 de setembro de 1788, por falle- 
cimento de seu irmão mais velho D. José 
occorrido nesse dia.

1777_D , José, filho primogénito da 
rainha D. Maria I, tem o titulo de prin
cipe do Brazil.

1797—Jeronymo José de Mello e Castro, 
governador cia capitania da Parahyba, 
fallece nesta data e assume interinamente 
0 governo respectivo um triumvirato 
eleito pela lei de 12 de dezembro de 1 i lO,
0 qual administra a capitania até 22 de 
março de 1798; no dia seguinte começa 
a governal-a Fernando Delgado breire 
de Castilho, que foi depois capitão- 
general de Goyaz.

1808—Decreto de D. João VI restau
rando e ampliando a ordem de Santiago 
da Espada. Na carta de lei, que acom
panha 0 dito decreto, diz-se que fora 
esta ordem creada em 1459 pelo rei 
D. Affonso V, 0 Africano.

Pai*a 0 historico da referida ordem 
oíTerece dados o Almanak Laemmert 
para 1819,

— Decreto creando na cidade do Rio 
de Janeü’0 a Imprensa llegia: era o dia 
anniversario do principe regente, depois 
D. João VI.

Quando 0 commendador de Araujo e 
depois conde da Barca, se passou nesse 
a,nno para o Brazil, trouxe a bordo da 
nau Medusa, em que viera de Lisboa, 
uma typographia que mandára vir de 
Londres, e que muitos escriptores sup- 
põem ter sido a primeira que se esta
belecera no Rio de Janeiro. Já porém 
na primeira metade do século XVIII 
havia nessa cidade uma oíficina typo- 
graphica, graças ao louvável impulso 
que dera ás lettras na capitania o 
conde de Bobadella, Gomes Freire de
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Andrada, durante cujo governo se haviam 
fundado as duas academias particulares 
dos Felizes e dos Selectos. Antonio Isi
doro da Fonseca montara a referida 
officina, da qual sahiram as seguintes 
obras: Relação da entrada que fez ... 
D. Frei Antonio do Desterro Malheiro, 
bispo do Rio de Janeiro.—'Em applause 
d e ... D. Fi’ei Antonio do Desterro (ro
mance heroico in /bZzo).—Collecção de 
onze epigrammas e um soneto (sobre 
idêntico assumpto ao precedente).,—6bvs,s 
estas publicadas todas em 1747. Ha va
liosos fundamentos para se crer que da 
mesma officina sahii’am clandestinamente 
impressos o Exame de bombeiros—e o 
—Exame de aríi7Aerros,—compostos am
bos pelo general José Fernandes Pinto 
Alpoim.

Essa officina foi supprimida por ordem 
expressa da métropole, que, naquelles 
tempos, não podia ver com bons olhos 
que Gomes Freire permittisse o dififun- 
dir-se d’esse modo a civilisação pelas ter
ras portuguezas da America, que deviam 
nisso, como era tudo o mais, limitar-se 
ao que lhe viesse, temperado, medido, 
calculado, da raãe-patria.

Para administi-ar a Imprensa Regia em 
1808 foram escolhidos o desembargador 
José Bernardes de Castro, José da Silva 
Lisboa (depois visconde de Gayrú), Ma
rianne José Pereira da Fonseca (poste
riormente marquez de Maricás, Silvestre 
Pinheiro Ferreira, Manuel Ferreira de 
Araujo Guimarães e o conego Francisco 
Vieira Goulart.

— Crêa-se a Fabrica de polvoi’a, que 
se manda estabelecer na lagôa de Ro
drigo de Freitas.

Tinha ella por flm conseguir com per
feição e facilidade a porção d’aquelle 
produeto. necessária não sé para o Es
tado, como também para consumo dos 
particulares, em todos os dominios do 
continente do Brasil e ultramarinos. 
A creação, inspecção e direcção scienti- 
flea e technica da fabidca foi commettida

ao brigadeiro inspector de artilharia, 
Carlos Antonio Napion, sabio e zeloso 
piemontez que D, Rodrigo de Souza 
Coutinho chamára para Portugal e que 
veio morrer no Brazil.

A parte administrativa da fabrica foi 
confiada ao dr. Mariano José Pereira da 
Fonseca.

Está hoje este estabelecimento collo- 
cado na raiz da serra da Estrella.

—Entrada publica e solemne na cidade 
do Rio de Janeire do 8“ bispo d’esta dia- 
cese D. José Caetano da Silva Coutinho, 
a que assiste a familia real (Vide 4 de 
novembro de 1805).

1810— Alvará creando na cidade de 
S. Paulo 0 logar de juiz de fóra. O 
primeiro magistrado que o exerceu foi 
0 dr. Estevão Ribeiro de Rezende, que 
foi depois senador, conselheiro de estado 
e marquez de Valença.

1811— Fundada nesta data, segundo 
Abreu e Lima,a Bibliotheca Publica da Ba
hia nos vastos salões do lado da cathe- 
di'al, no Ferreiro, pelo conde dos Arcos, 
governador e capitão general da capita
nia, deu para ella os primeiros livros o 
coronel Pedro Gomes Ferrão Castello 
Branco. Começada então com tres mil vo
lumes, conta hoje(1881 )raais de vinte mil.

Fundara-se na sala do docel do palacio 
do governador, de onde passou a func- 
cionar nos salões do antigo collegio dos 
jesuitas, hoje cathedral. O Guarany (jor
nal illustrado publicado no Rio de Ja
neiro pelo sr. Felix Ferreira) a dá como 
fundada a 13 de agosto, e acerescenta que 
em 1850 a restaurara o senador barão, 
depois visconde de S. Lourenço, quando 
presidente da proAÚncia. O Almanah da 
Promncia da Bahia para 1881, que nos 
merece plena confiança, dá ainda o dia 
14 de agosto para a fundação d'esta 
bibliotheca, primeiro estabelecimento do 
seu genero que se creou no Brazil.

No seu grande salão está o retrato de 
Cayrú, como o determináríi o dççreto
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presidencial da Bahia (ie 13 de março 
de 1837.

1814 — D. frei Francisco de S. Damaso 
de Abreu Vieira, que foi o l-l” arcebispo 
da Bahia, é nomeado governador e vi
gário capitular do arcebispado, pelo 
bispo de S. Paulo D. Matheus de Abreu 
Pereira (Vide 19 de setembi’o..

18 8—K’ eleito bispo de Marianna D. frei 
José da Saniissima Trindade, que foi o 
6° prelado d’essa diocese. Consta pelo 
Roteiro dos bispados que fora religioso 
franciscano da Bahia, natural de Poi - 
tuo'al Foi confirmada a sua escolha a 
27°de’ setembro de 1819, no pomificado 
de Pio VII, e tomára posse do seu cargo, 
por procurador, aos 2Ó de março de 1820. 
Restabeleceu o seminário, que estava 
fechado, e falleceu a 28 de setembro de
1835.

Depois d’este prelado fôra eleito D. 
Carlos Pereira Freire de Moura, que não 
foi confirmado.

— E’ escolhido arcebispo da Bahia o 
padre João Manzoni, natural de Portugal, 
da Congregação do Oratorio.

Renunciou porém ao cargo, allegando 
a sua avançada edade c achaques habi- 
tuaes. Foi o 15“ na respectiva serie.

1820_Abre-se a Praça doCommercioda
cidade do Rio de Janeiro. Em princípios
de 1834 0 governo concedeu-lhe o antigo
armazém do sello na alfândega e nomeou 
uma commissão para promover a con- 
strucção da obra, que se fez á custa de 
uma subsciúpção e foi aberta solemne- 
mentea-2de Dezembro d’esse mesmo 
anno. Uma outra commissão organisou 
0 respectivo I’egulamento interno, que 
foi approvado pelo aviso de 9 de Se
tembro do dito anno.

1 22—E ratificado pelo senado da ca- 
mara do Rio de Janeiro o titulo de Pro- 
ectore Defensor perpetuo do Brasil com 

que 0 povo e tropa d i 1‘ e 2‘ linha, que 
c achavam reunidos no largo do Paço, 

acal*uvam de acclamar ao pr.ncipe re
gente D. Pedro, depois primeiro impe-

ridor. D’essa ratificação da camara la- 
vrou-se um termo, assignado pelo prin
cipe e pelos vereadores José Clemente 
Pereira, João Soares de Bulhões, Domin
gos Vianna Gurgel do Amaral e José An
tonio dos Santos Xavier, authenticado 
pelo secretario do senado da camara José 
Martins R<̂ cha.

1825—Aviso imperial declarando que 
0 governo está na firme resolução de 
manter a observância da constituição e 
reprova as tentativas que têm feito algu
mas localidades da província de S. Paulo 
pira restabelecer o regime absoluto, 
como pretendeu o juiz de fóra de Tau- 
haté Manuel da Cunha de Azeredo Cou- 
tinho Souza Chichorro (Vide a epheme- 
ride do dia 1“).

— Carta patente (a que se refere a 
carta de lei de 15 de novembro do mes
mo anno), pela qual D. João VI legitima 
a independência política do Império do 
Brazil, resalvando formalmente a suc- 
cessão do imperador Pedro I á coròa de 
Portugal. Passada em Lisboa, etc. [Col- 
lecção dos tratados, concençTioS, eic., de 
Borges de Castro, tomo V, pag. 503).

1836—Restauração do Pará. Nomeado 
presidente e commandante das armas da 
província, o marechal de campo gra 
duado Francisco José de Souza Soares 
de Andréa manda occupai’ a cidade de 
Belém pelo capitão de mar e guerra 
Frederico Mariath e por uma columna de 
infantar.a e artilharia commandada pelo 
tenente-coronel Joaquim José Liiiz de 
Souza: e em seguida entra na cidade. 
Esta estivera inteiramente abandonada 
pela população e entregue á devastação 
dos cabanos por espaço de nove mezes.

« Munido de poderes discricionários e 
dotado de uma grande energia, o mare
chal Andréa occupou-se desde logo da 
p icificação da província e teve traças de 
conseguir tudo sem ter de lançar mão de 
recursos eiitremos ; os chefes da rebellião, 
que se i aviam homisiado nos sertões do 
interior da pronucia foram presos e des-
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terrados para diversos logares, havendo, 
os que escaparam da morte, volvido aO 
seio de suas familias por effeito de uma 
amnistia promulgada pelo Imperador. »

1840—Projecto apresentado no senado, 
declarando maior o sr. D. Pedro II.

1843—São eleitos D. José AlTonso de 
Moraes Torres, natural do Eio de Ja
neiro, bispo do Pará, e D. Frei Carlos 
de S. José e Souza, natural de Pernam
buco, bispo do Maranlião (Vide 15 de 
maio e 2 de junho de 1844 e 3 de abril 
de 1850).

— Parte para a Europa, a bordo da 
corveta franceza Belle Poule, em compa
nhia de seu marido o príncipe de Join
ville, a priuceza D. Francisca. O Impe
rador vai a bordo despedir-se de sua 
irmã e cunhado (Vide 27 de março e 1 de 
maio).

1842—Rompimento da rebelião em So- 
i’ocaba, que propriamente começára no 
dia 10. Raphael Tobias de Aguiar é ac- 
clamado presidente a 17 na cidade de 
Sorocaba e a 18 na villa de Itii.

Na presente dita o barão de Monte 
Alegre, presidente legal da provincia de 
S. Paulo, communica 0 facto ao ministro 
da guerra José Clemente Pereira e pede 
com urgência a remessa de forças.

Os chefes d’esse movimento procla
maram como causa d’elle a lei de 3 de 
dezembro de 1841, que reformara o co- 
digo do processo criminal, e a que creava 
um conselho de estado, leis a que o par
tido liberal oppuzera nas camaras a mais 
viva hostilidade e cuja adopgão não pu
dera impedir, por sc achar em minoria.

1861—Toma assento no senado, como 
representante da provincia de Minas, o 
o senador Firmino Rodrigues Silva, es
colhido a 29 de abril (Vide julho 4 de 
1879).

1870—Fallece em Roma o 18° bispo 
de Olinda D. Francisco Cardoso Ayres, 
cujos restos alli jazem na capella dos 
padi’es da Caridade (Vide 15 de março 
de 1868).

1633—Carta regia agraciando Antonio 
Felippe Camarão com brasão d’armas e 
quarenta mil réis de soldo e fazendo-o 
capitão-mor, não só dos pitiguares, de 
cuja na-çãó era, mas de todos os indios 
do Brazil.

1653—Termo assignado’ pelos officiaes 
da camara, homens bons do povo e os 
padres da companhia de Jesus, pelo qual 
são restituídos os ditos padres aos seus 
collegios na capitania de S. Paulo.

1782—Fallece na sua diocese o 5° bispo 
do Pará, D. frei João Evangelista Pe
reira da Silva, franciscano, natural de 
Portugal.

Eleito no reinado de D. José, foi con
firmado pelo papa Clemente XIV por 
buila de 17 de junho de n i l .  Chegando 
á sua dioce:-e a 17 de novombr.o de 1772, 
tomou posse d’ella, por seu procurador, 
0 arcediago Manuel das Neves, nesse mes
mo dia, e fez a sua entradado ritual a 28 
do supradito mez e anno. Falleceu a 14 
cie maio de í 782 ,recebendo apenas a 
extrema unçção, 'por ter ficado de re- 
pe'iite tolhido da falia, diz o conego dr. 
Gaspar de Siqueira e Queiroz na sua 
Tabella histórica e chronologica dos 
bispos da diocese Paraense.

Jaz ao lado da epistola no prcsbyterio 
da respectiva cathedral, que íicára 
prompta no seu episcopado.

1824—Edital d i junta provi-oria ad
ministrativa da provincia do Maranhão 
relativo ao juramen:o do projec o de 
Constituição brazileira orlenado pelo 
decreto de 11 de Março d’este mesmo 
anuo. Transcreve a portaria de 3, assig- 
nada pelo ministro da justiça Clemente
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Ferreira França. O edital traz as assig- 
naturas do presidente da junta, Miguel 
Ignacio dos Santos Freire Bruce, e de Josd 
Joaquim Vieira Belfort, Sisnando lose' 
de Magalhães e do secretario José Lopes 
de Lemos.

1830—Fallece repentinamente no Jar
dim Botânico da lagoa de Rodrigo de 
Freitas, onde estava de passeio, fulmi- 
dado por um ataque de apoplexia, o 
monsenhor José de Souza Azevedo Pi- 
zarro e Araujo, bacharel em cânones 
pela universidade de Coimbra, deputado 
da Meza da Consciência e deputado pre
sidente da Assembléa legislativa do 
Brazil em 1825. Nascera no Rio de Ja
neiro a 12 de outubro de 1753; contava 
pois 77 annos de edade, quando morreu.

Publicou em 1820 a 1822 as suas Me
mórias HISTÓRICAS DA CAPITANIA DO RIO 
DE JANEIRO E DAS PROVÍNCIAS ANNEXAS 
a’ JURISDICÇÃO DO VICE-REI DO ESTADO
DO BRAZIL, em 10 volumes, repletos de 
numerosas e importantes noticias, ba
seadas em documentos que cuidadosa
mente excavara dos archives públicos e 
que constituem hoje um rico manancial 
de informações históricas, indispensável 
a quem cultiva taes estudos, si bem que 
bastante confusamente expostas e sem 
methodo algum, nera systema.

1845— Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, 0 commandante interino das ar
mas Manuel Jorge Rodrigues, barão de 
Taquary.

1852—Installação do hospicio de alie
nados da cidade de S. Paulo, creado pela 
lei provincial de 12 de Setembro de 1848, 
artigo 5”, e que tivera regulamento a 5 
de maio de 1852.

1873—Toma posse da sua cadeira no 
senado o sr. dr. Joaquim Floriano de 
Godoy ( medico ) como representante 
da província de S. Paulo, escolhido a 
20 de abril do anno anterior.

1877—Faz a sua entrada solemne na 
archidiocese, D. Joaquim Gonçalves de
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19“ primaz do Brazil (Vide a 
^phemeride de 6 de novembro de 1879).

MAIO—15

1555—Desembarca em S. Vicente o 
padre Luiz da Gran, afim de ir reunir-se 
aos seus companheiros José de Anchieta 
e Manuel de Paiva e proseguirem na sua 
missão de catechese.

1594—Parte de Cancalle para o Mara
nhão Francisco Riffauít, armador de 
Dieppe, trazendo tres navios e gente, 
para alli estabelecer uma colonia, ten- 
t tiva que abortou (Vide 26 de julho de 
1612).

1603—Francisco Nunes Marinho é no
meado governador da Parahyba.

1653—Fallece D. Theodosio, filho pri
mogênito de D. João IV, e o primeiro 
que teve o titulo de príncipe do Brazil, 
que fôra elevado por decreto de 27 de 
outubro de 1645 a principado.

1685—Gomes Freire de Andrada, avô 
do conde de Bobadella, de egual nome, 

•nomeado governador e capitão-general 
do Estado do Maranhão, chega ao porto 
de S. Luiz, capital d’aquelle Estado, e 
guarda o seu desembarque para o dia 
seguinte, em consequência de se achar 
a cidade em poder dos revoltosos, ca
pitaneados por Beckman (Vide a ephe- 
meride do 2 de novembro).

Gomes Freire ia render a Francisco de 
Sá e Menezes e levava comsigo uma es
quadrilha para subjugar a revolta. Tendo 
os sediciosos abandonado a cidade á sua 
chegada, toma elle com effeito posse do 
governo no dia 16 {Vide essa data).

1719—Fallece no Rio de Janeiro o seu 
quinquagésimo sexto governador Antonio 
de Brito de Menezes. Fica de novo inte
rinamente no governo o mestre de campo 
Manuel de Almeida Gastello Branco, seu 
antecessor.

1759—A missão Paupina (hoje Mece- 
jana), na frovincia do Ceará, adminis
trada pelos jesuitas, é elevada á cate
goria de villa por acto do capitão-gene-
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ral govei-nador de Pernambuco. Foi 
inaugurada a 1 de janeiro do anno se
guinte.

1793 — Faliece Manuel da Silva Rosa, 
musico notável pelas suas composições 
sacras, entre as quaes se considerava 
obra prima a da Paixão de Jesus Christo. 
Era natural do Rio de Janeiro.

1817 — Acção de Ipojuca.
As tropas patiúoticas pernambucanas, 

com mandadas pelo general de divisão 
Francisco de Paula Cavalcanti de Albu
querque, são derrotadas pelas forças 
realistas do commando do marechal de 
campo Joaquim de Mello Leite Cogomi- 
nho de Lacerda, para esse fim enviado 
da Bahia pelo governador conde dos 
Arcos.

a O fogo da artilharia republicana, que 
rompe pelas très horas da tarde, é acti- 
vissimo e so cessa com a noite, quando 
os rebeldes conhecem que são tomados 
pelos flancos e rectaguarda; protegidos 
pelas trevas, abandonam as suas peç.as e 
bagagens e deixam o campo do com
bate. Francisco de Paula retira-se para 
0 Recife com nm punhado de combaten
tes, que consegue reunir (Revista 'popu
lar, EPHEMERIDES) .

1823-0 corara indante das armas do 
Piaulij, major João Jusé da Cunha Fidié, 
que se oppunha á independencia do Bra
zil, man ha da villade Campo-maior para 
a de Caxias, hoje cidade, na provinda do 
Ma anhão, onde foi fortificar-se e esta
belecer a base das suas operações mili
tares.

1828 — Abertura do curso juridico de 
Olinda, presidida pelo dr. Lourenço José 
Ribeiro.

1841 — Toma posse do governo da sua 
diocese, por procurador, o 9° bispo do 
Pará D. José Affonso de Moraes Torres, 
clérigo secular, nascido a 23 de janeiro 
de 1805 na cidade do Rio de Janeiro.

Era vigário collado da freguezia de 
S. Francisco Xavier do Engenho Velho, 
da capital do Império, quando foi cha

mado ao episcopado pelo actual impe
rador a 13 de maio de 1843; conflrmou-o 
0 S. S. Padre Gregorio XVI por bulia 
de 24 de janeiro de 1844. Sagrou-se 
a 21 de abril d’esse mesmo anno no 
Mosteiro de S. Bento da côrte, para 
onde se recolhera logo que fora apresen
tado bispo.

Chegou ao Pará a 29 de junho e fez a 
sua entrada solerane na diocese a 7 de 
julho do referido anno.

Oito vezes percorreu o seu bispado em 
visita pastoral, indo até aos confins da 
província do Amazonas, com todos os 
incommodos e riscos de vida inherentes 
ás penosas viagens por tão extenso e 
ainda tão pouco povoado território. 
Creou dous seminários episcopaes, um na 
cidade da Barra, outro na villa de 
Óbidos, destinado este a meninas des
validas. Soflfreu muito, no dizer de al
guns dos seus biographes, por causa do 
seu zelo no desempenho dos deveres 
episcopaes ; esses incommodos moraes, 
reunidos a alguns de ordem physica, 
além de graves escrúpulos de consciência 
que lhe assaltaram o espirito, o obriga
ram a resignar o bispado em 1857, dei
xando-o a 19 de julho d’esse anno. A sua 
pastoral de despedida ao clero Paráense 
tem a data de 8 d’esse mez e anno. 
Aquella séde foi declarada vaga pelo 
cabido a 11 de fevereiro de 1858.

No Rio de Janeiro, para onde se reti
rou, consagrou-se D. José Affonso ao 
ensino da mocidade, leccionando latim, 
rhetorica ei outras disciplinas no aere- 
ditadissimo collegio S. Pedro de Alcan
tara, dos irmãos padres Paivas, então 
estabelecido no palacio episcopal do Rio 
Comprido.

Falleceu a 25 de novembro de 1865 em 
Min.is Geraes, onde fóra debalde procu
rar lenitivo e remedio a seus encommo- 
dos moraes e physicos.

D. José Aftbnso concluira os seus es
tudos no famoso collegio Caraças em 
Minas e alli recebera ordens sacras do
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deii’0 do throno. Teve-o D. Affonso VI 
até succeder a seu pae a 6 de novembro 
de 1656.

A 23 de novembro de 1667 foi este rei 
deposto e tomou as redeas do governo 
seu irmão D. Pedro, que reinou como 
principe-regente e depois sob o nome 
de D. Pedro II.

I6S5— Gomes Freire de Andrada 
posse do seu cargo de governador 
pitão general do estado do Maranhão e 
Grão Pará, substituindo a Fraeisco de 
Sá e Menezes, deposto pelos revoltosos.

Foi 18° na ordem clironologica e go
vernou um anno, dez mezes e dez dias, 
terminando o seu governo em 26 de 
março de 1687.

Diz-se que Gomes Freire escrevera 
uma Historia do Maranhão que não 
chegou a publicar.

1703—Ti iplice tratado, pelo qual a IIol- 
landa, Inglaterra e Austria garantem 
a Portugal a posse perpetua e exclusiva 
das terras situadas entre os rios Ama
zonas e Oj'apok, cujo dominio íicára por 
decidir no que se celebrara em 1700 (a I 
de março ) entre a França e Portugal.

1793—Parte para Lisboa, com facul
dade régia, 0 bispo de Pernambuco D* 
frei Diogo de Jesus Jardim.

Chegando ao reino foi trasladado p<ra 
0 bispado d’Elvas, de cujo bispo já era 
futuro successor. Fallceu em Lisboa a 30 
de maio de 1796,tendo sido um excellente 
prelado pelas suas virtudes cliristãs.

1813—Fallece na cidade do Rio de Janei
ro, na edade de 76 para 77 annos, a infanta 
D. Marianna, irmã da rainha D. Maria I 
(Vide 19).

1818—Decreto estabelecendo a colonia 
suissa do Morro Queimado, hoje Nova 
Friburgo {Vide janeiro 3 de 1820).

MAIO —17

1629—Parte de Amsterdam a primeira 
divisão da enquadra hollandeza desti
nada á conquista de Pernambuco. A se
gunda parte do Texel no dia 23 e a ter

ceira larga de Goréa no dia 28 {Vide 
setembro II).

1661—Parte da capital do Pará para o 
Maranhão o vereador municipal Manuel 
Cordeiro Jardim, afim de representar ao 
governador e capitão-general do Estado 
D. Pedro de Mello, em nome do senado 
da camara da primeira das referidas ci
dades, acerca do estado de excitamento 
em que se achava a população pelo pro
ceder irregular e acintoso dos jesuitas 
em relação com os indios, de cujo serviço 
faziam elles amplo monopolio em seu 
proveito pessoal e da sua ordem, dei
xando na miséria e na penúria os outros 
liabitantes do municipio, por falta do 
auxilio de seus braços para o tra
balho .

Já em janeiro havia a municipalidade 
dirigido ao famoso padre Antonio Vieira, 
superior e visitador das missões d’aquelle 
Estado, um memorial no mesmo sentido. 
O vereador Jardim vinha, pois, pedir ao 
governador promptas e energicas provi
dencias. tendentes a melhorar esse estado 
de cousas. O governador D. Pedro de 
Mello á força de instancias apenas con
seguiu do povo que os padres voltassem, 
conservando-se porém no seu collegio, 
como em custodia, pois os havia o povo 
arrancado d’elle. fazendo-os sahir da ci
dade de Belém, caminho de Santo An
tonio (Vide 17 de julho).

1690-0 sargento-mor de batalha An
tonio de Albuquerque Coelho de Carvalho 
(o filho) toma posse do governo geral do 
Estado do Maranhão em substituição a 
Arthur de Sá e Menezes.

Foi 0 vigésimo na ordem dos gover
nadores respectivos e exerceu esse cargo 
por onze annos, um inez e dezeseis dias, 
isto é, até 11 de julho de 1701, dia em 
que partiu com licença para Lisboa, dei
xando encarregado do governo ao te
nente de mestre de campo general Fer- 
não Canilho em virtude de uma carta 
regia que a isso o auctorisava. Carrilho

I
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exerceu o cargo até 8 de julho de 1702 
( Vide essa data).

1803—Movimento sedicioso em Villa 
Boa, capital de Goyaz, de que era gover
nador B. João Manuel de Menezes; mo
vimento a que dera causa o tei este 
mandado prender o intendente dr. Ma
nuel Pinto Coelho, a quem havia suspen
dido do exercicio de suas funcções, poi 
motivos de desobediencia. e ordenai a 
fosse internado na aldêa de Pedro III. 
Estabece-se por esse motivo um, desagra
dável coníiicto entre o governador e a 
camara, que terminou tarde da noite pela 
dispersão d’esta e com o partir ás 4 horas 
da manhã de 18 o intendente Coelho 
para Carretão, no meio de uma escolta 
de dragões, conforme as ordens do ca
pitão general D. Joao Manuel de Menezes.

1837—Toma assento na camara vita
lícia, como senador pela provincia de 
Goyaz, José Rodrigues Jardim, escolhido 
a 19 de janeiro pelo regente Feijó (Vide 
outubro 27 de 1842).

1840—Combate de Calonga, no Mara
nhão, em que são derrotados os revolto
sos commandados por João Gomes Bal- 
daia, e este gravemente ferido e preso.

1842—Rompe a rebellião da cidade de 
Sorocaba, sendo acclamado presidente 
da provincia o coronel Raphael Tobias 
de Aguiar pela camara e povo. O no
meado toma posse do cargo e dirige á 
população uma proclamação, em que ex
põe os motivos porque o aceita.

1845 — Chega á capital do Império 
D. Fructuoso Rivera, presidente da Re
public * Oriental do Uruguay.

1857-0 conselheiro José Maria do Ama
ral, ministro plenipotenciário do Brazd 
na Republica do Paraguay, retira-se 
d’alli, sem que tivesse chegado a um 
accordo com o presidente Lopes acerca 
da sua missão.

1859—Toma assento na camara vitalí
cia como representante da provincia de 
Sergipe o sr. senador Antonio Diniz de

Sequeira e Mello, escolhido a 5 de março 
do mesmo anno.

1871—0 sr. conselheiro Joaquim Jero- 
nymo Feimandes da Cunha, escolhido a 
4 de abril senador pela provincia da 
Bahia, toma assento no senado.

1879—Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro Adolpho Manuel Victorio da 
Costa, nascido na villa de Soure, em 
Portugal, a 5 de junho de 1808. Havia 
recebido na universidade de Coimbi’a o 
grau de licenciado em philosophia, 
quando foi obrigado a sahir para a 
França e alli recebeu da faculdade de 
Paris 0 grau de doutor em medicina. 
Retirou-se depois para o Rio de Janeiro, 
onde fundou em 1840 o Collegio Victorio, 
cuja direcção conservou até á morte eé 
hoje mantido por seu digno filho o sr. 
dr. Emygdio Adolpho Victorio da Costa.

1880—Partem o imperador e a impera
triz para a provincia do Paraná, no 
paquete nacional Rio Grande. Vão as
sistir á inaugux'ação (Vide 5 de junho) 
da estrada de ferro de Paranaguá á 
Coritiba, primeira via ferrea que vai 
funccionar naquella provincia e a pri
meira que será levada a elleito pela 
Compagnie (franceza) des chemins de 
fer brésüiens.

A 7 de junho estavam SS. MM. de 
volta á córte, tendo visto o que de mais 
notável encerra a provincia, que tem 
em si todos os elementos para o mais 
esplendido futuro.

M A IO —18

1638—Vendo Nassau que não podia pro
longar por mais tempo o cerco que punha á 
cidade (Bahial, ataca as su£s trincheiras 
ao cahir a noite. Encontra porém vigo
rosa resistência nas guardas avançadas 
que estavam emboscadas e que lhe fazem 
muitos prisioneiros. Como havia luar, 
voltam os assaltantes á carga pelas oito 
horas da noite, dirigindo principalmenta 
0 ataque á trincheira de Santo Antonio, 
onde estava D. Fernando de Lodenha,

ilCfc
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evados pelo proprio Mauricio de Nassau, 
frava-se nesse ponto uma luta encar- 
liçada, em que tomara parte o conde de 
Jagnuolo, 0 governador e Duarte de Al- 
òuquerque. Durava já o combate cerca 
lè duas horas sem vantagem para nen- 
lim dos lados, quando acodem ao ponto 
)8 nossos dos outros postos, levados pelo 
\ra|lente Luiz Barbalho, e cahem sobre o 
lanço e rectaguarda do inimigo, o que 
n( uz 0 conde de Nassau a tocar a reti
ra la, havendo perdido o engenheiro Ber- 
íhsn. 0 capitão Houwyn e outros oito 
)fi ciaes distinctos, cahindo em poder dos 
loisos 52 prisioneiros e elevando-se o 
ar mero dos soldados hollandezes mor- 
:o! a 95 (Vide a ephem. de 19).

719—Ayres de Saldanha e Albuquer- 
:)U5 Coutinho Mattos e Noronha, 57* ca- 
pi ão general do Rio de Janeiro, toma 
po;se da administração da capitania, que 
gĉ êrnou com geral applauso até 15 de 

>,í;:̂ mirço de 1725, em que embarcou para 
Li boa com licença. Tinha ido a Santos 
viiitaras minas do sul. No tempo de seu 
gc/erno levantou-se a fonte chamada da 
Ccrioca, começada em 1719 e terminada 
er 1723, disiribuindo-se por 16 boccas de 
bnnze a agua suíliciente para o abaste
ci nento da cidade. A instancias suas 
fl aram no Rio de Janeiro os primeiros 
n ssionarios capuchinhos italianos, que, 
d stinados á ilha de S. Thomé, arribaram 

■ asste porto em 1720.
Seu successor, Luiz Vahia Monteiro,

: aisumiu o exercicio do cargo a 19 de 
; ijiaio de 1725.

11773—Nasce no Rio de Janeiro Marian- 
I np José Pereira da Fonseca, marquez de 
J  Haricá, denominado o La Rock foucault 

hrazileiro e tido como um dos mais con- 
sjicuos pensadores e homens d’Estado do 

! B-azil.
Mandado aos 11 annos de edade para 

Pírtugal, alli estudou humanidades no 
f  íal Collegio de Mafra e formo.u-se em 
nathematica e philosophia em 1793 na

universidade de Coimbra, regressando 
logo depois para o Brazil.

Aqui tomou parte na Sociedade ou 
Academia Scientifica, que se fundara sob 
os auspicios do vice-rei marquez de La
vradio e de que era a alma o poeta e 
professor Manuel Ignacio da Silva Al
varenga. Essa sociedade foi em 1791 
dissolvida pelo successor de Luiz de 
Vasconcellos, o sombrio conde de Re
zende, que por toda a parte via conspi
radores, estando ainda muito recentes 
as recordações da tristeraente celebre 
conjuração mineira da Inconfidência, e 
foram encarcerados os membros prin- 
cipaes da referida academia. Pereira da 
Fonseca esteve como tal preso por mais 
de dois annos e meio, sem maiores culpas 
sinão as suspeitas do taciturno vice-rei.

á p)'oflssão de negociante, que havia 
abraçado. Serviu depois d'isso diversos 
cargos públicos, até que, etfectuada a 
nossa separação da mãe patria, foi em 
1823 chamado ao ministério da fazenda, 
cargo que exerceu até 1825 com a a me
recida reputação de illibada probidade.»

Nomeado por esse tempo conselheiro 
de Estado effective, foi um dos collabora- 
dores e signatários da constituição poli- 
tica do Império.

Escolhido em 22 de janeiro de 1826 
senador pela sua provinda natal, teve 
0 titulo de visconde e mais tarde o de 
marquez de Maricá, titulo que passará á 
posteridade como o de um profundo pen
sador e moralista, segundo o attesta a 
preciosa collecção de Maximas, pensa
mentos e reflexões, que nos legou e que 
constitue o seu maior padrão de gloria ; 
começara elle a escrevel-os aos sessenta 
annos de edade, depois de longos annos 
de madura meditação e de retrahimento 
dos ruidos da vida publica. Como que a 
morte só esperava que completasse esse 
repositorio das suas aturadas vigilias, 
sabedoria e experiencia dos homens e 
das cousas, para lhe cortar o flo da exis-
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tenda. O venerando philosoplio e moia- 
lista falleceu no Rio de Janeiro a 16 de 
setembro de 1848 com mais de 75 annos 
de edade.

Diz a seu respeito, no Anno Biogra- 
phico, 0 sr. dr. J. M. de Macedo:

K Foi sabio escriptor que em seu ge- 
nero não tem igual na lingua portugueza 
e disputa primazia aos mais illust'’es de 
todos os tempos no mundo civilisado .»

O illustrado conselheiro José Feliciano 
de Castilho, que o tratou de perto e foi 
seu amigo, formava d’elle o mais lison 
geiro conceito (Veja-se o periodico íris, 
tomo II, pag. 494). Castilho fal-o toda
via fallecido no dia 6 de setembro.

Di'/-se que escrevera algumas odes 
anacreônticas, que foram postas em mu
sica pelo insigne José Mauricio.

_  D. Pedro Ceballos sahe de 
Montevidéo para atacar a colonia do 
Sacramento.

1823 — Conselho de guerra na villa, 
hoje cidade do Crato, provinda do Ceará, 
presidido pelo capitão-mór José Pei’eira 
Filgueiras, chefe do governo temporário 
d’aquella provincia, aflm de se tomarem 
medidas que contivessem ao comman
dante da tropa de linha, que estava 
na capital, Francisco Felix de Carvalho 
Co\ito, e sua parcialidade, que conspira
vam contra o governo.

Entre outras deliberações tomadas, 
resolveu-se enviar para as prisões de 
Pernambuco a José Geraldo Bezerra de 
Menezes e outros, que naquella referida 
villa eslavam presos como auctores de 
uma conspiração para deposição do
governo.

1836 — Toma assento no senado, como 
representante da provincia da Parahyba, 
o padre Antonio da Cunha Vasconcellos, 
escolhido a 23 de dezembro de 1835 pelo 
regente Feijó (Vide maio 25 de 1868).

1842 — Rompimento da rebellião de 
Itú,. em cuja cidade entraram 140 ho
mens a cavallo sahidos de Sorocaba. E’ 
alli também acclaraado presidente o co

ronel Raphael Tobias de Aguiar. Este 
movimento estende-se ás villas de Capi- 
vary. Porto Feliz, Pirapora, Itàpetininga 
e Campinas.

1859—Publica-se 0 primeiro numero do 
AiiCiiivo Municipal, jornal creado por 
Francisco de Paula Brito, que devia 
sahir uma vez por semana e em que a 
camara municipal da corte publicai ia as 
suas actas. Teria nelle o municipio uraa 
collecção completa e regular de sua le
gislação propria e de todo o seu movi
mento administrativo, que poderia até 
ser de futuro um opimo auxiliar para) a 
historia. Poderiam archivar-se nelle 
muitos documentos aggrupados debaixo I 
de certa ordem e apartados de toda outra  ̂
materia extranha, com vantagem para o i 
municipio. Pouco tempo porém viveii: j 
sorte que tem cabido a muitas outras ; 
idéas uteis entre nós. Não poderia sir i 
esta aproveitada ainda ? <

186^ Sagra-se em Petropolis o 7* bis io 
de ^P au lo  D. Sebastião Pinto do R egí;, 
oílicia o arcebispo de Athenas, internun- 
cio apostolico, assistido dos monsenh(|- 
res Narciso e Meirelles e conego Ge
raldo Leite Bastos:' esteve presente o 
bispo de Goyaz, D. Domingos QuirinO 
dos Santos (Vide março 21 de 1863).  ̂

1880—Fâllece na corte o coronel gr&r 
duado do corpo do estado-maior do ar. 
tilharia Pedro Francisco Nolasco Pefe 
reira da Cunha, bacharel em raathem^ 
tica pela antiga Escola Militar do R ii 
de Janeiro. |

Tinha a medalha da primeira divisãoí 
que assistiu á batalha de Monte Gaserost 
e as de 1’aysandú e campanha geral d® 
Paraguay, esta com passador de ourof 
tinha além d’isso o oííicialato da Rosa s
as condecorações de cavalleiro deS. Bento
de Aviz e de Christo.

MAIO — 19

1634—Chega á Bahia o 7° bispo do 
Brazil D. Pedro da Silva e Sampaio
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(Vide as ephemcrides de 14 e 15 de abril 
de 1649).

Entrc este bispo e o seu antecessor 
D. frei Miguel Pereira esteve a séde em 
vacaneia dez annos, por causa da guerra 
que traziamos com os hollandezes, ou, 
raais seguramente, pe)a pouca attenção 
que dava o governo dos. Filippes aos 
negocios da colonia.

1638—Na vespera tinha o principe de 
Nassau sido repellido no ataque que 
levara ás trincheiras da cidade da Bahia.

O dia de hoje é de tréguas e de luto 
e destinado para o enterro dos mortos. 
Lamentam os nossos especialmente o 
passamento dp capitão Sebastião do 
Souto, em consequência de um tiro que 
recebera no combate do di.a anterior.
A sua perda foi-lhes muito s'ensivel, 
pelo valor e fidelidade com que servia 
(Vide a ephemeride de 25). '

1661—Provisão conferindo o titulo de 
administrador dos descobrimmtos de es
meraldas na província do Espirito Santo 
a Agostinho Barbalho Bezerra.

Em 1731 acharam-se d’aquellas pedras 
no sertão ao norte do Rio Doce, as quaes 
foram entregues ap governador, e em 
1778 acharam-n’as em Cuictè. As que se 
encontram na comarca do Serro, em 
Minas, são muito escuras e brandas.
 ̂ 1666—D. Pedro de Mascarenhas, 32* 

governador e capitão general do Rio de 
Janeiro, nomeado por provisão rf ĝia de 
7 de dezembro anterior, toma posse do 
seu cai'go e exerce-o até 1670, isto é, por 
cerca de quatro annos. Ignora-se em 
que dia e mez , terminou o seu governo.

1812 — Manuel Ignacio de Sampaio e 
Pina, 12“ governador da capitania do 
Ceará, toma posse do seu cargo, segundo 
0 visconde de Porto Seguro. Succede a 
Luiz Barba Alardo de Menezes e governa 
até 13 de julho de 1820, em que passou 
a administração a Francisco Alberto 
Uobiin (Vide 21 de junho de 1808).

Foi durante o governo de Sampaio e 
Pina (1817) que se deu naquella capi

tania a revolta filiada á de Pernambuco 
e em que tomára parte o padre José 
Martiniano (Pereira) de Alencar, depois 
senador do Império, enviado pelos revol
tosos de Pernambuco áquella capitania, 
de onde era natural, com a missão de 
propagar nella a i^evolução; este movi
mento foi. porém, completamente aba
fado pela vigilância e energia admini
strativa do dito governador Manuel 
Ignacio de Sampaio e Pina.

1813—Funeral da infanta D. Marianna, 
fallecida no dia 16 (Vide essa data).

1817—Revolução de Pernambuco. Nesta 
data Rodrigo José Ferreira Lobo, chefe 
da força naval mandada contra os revol
tosos, depois de haver estendido o blo
queio desde o rio S. Francisco até o Rio 
Grande do Noi te, recusa aceitar as pro
posições de capitulação do governo revo
lucionário e exige a entrega do Recife 
sem condições.

No dia seguinte arvora-se naquella 
cidade a bandeira real, retirando-se o 
dictador Domingos Theotonio na ves
pera com toda a guarnição. Ninguém 
então cuidou mais sinão em se salvar 
(Vide a ephemeride de 14).

1831—E’ exonerado do cargo de sena- 
dob pelo Ceará, para que fòra escolhido 
a 22 de janeiro de 1826 pelo primeiro 
imperador, o marqnez de Aracaty, João 
Carlos Augusto de Oyenhausen, que se 
retirára para Portugal.

1842—0 barão dc Caxias, nomeado 
commandante-chefe das forças legaes 
em operações na provincia do S. Paulo, 
parte para Santos.

1847—Desgostoso da política, com o 
coração physicamente abalado pelas pai
xões com que soe ella assenhorcar-se da 
alma dos que se deixam embalar pelos 
seus cantos de sereia, retirara-se para a 
sua fazenda do Sumidouro, no muni
cípio de Santo Antonio de Sá, hoje Ma- 
cacú, c alli expira o conselheiro Joaquim 
Gonçalves Ledo, victima de uma lesão 
cardíaca.
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Nascera no Rio de Janeiro a 11 de de
zembro de 1781 e partira aos 14: annos 
de edade para Portugal, onde seguira na 
universidade de Coimbra o curso da 
faculdade de direito, que a morte de seu 
pae 0 obrigou a interromper. Cultivara 
todavia no silencio do gabinete abrilhante 
intelligencia de que a natureza o dotara.

Collaborador efficaz do conego Januá
rio daCunha Barbosa no famoso periodico 
Reverbero, apaixonado propugnador dos 
sentimentos dos patriotas, foi Gonçalves 
Ledo um dos corypheus da independencia 
patria,

1855—Por circular d’esta data prohibe 
0 governo a entrada de noviços para as 
ordens religiosas. Com este acto fecha-se 
a lista dos mais actos realisados no 
Brazil para a total extincção das com- 
munidades raonasticas nesta parte da 
America.

Já em 1787 a santa sé, pela bulia 
Ingeniosa Reginarum Illustrium, soli
citada pelo venerando bispo do Pai'ái 
D. frei Caetano Brandão, approvára a 
extincção da ordem de Nossa Senhora 
das Mercês, cujos bens subiam a mais de 
mil contos de réis.

Por carta imperial de 4 de maio de 
1824 extingue-se indirectamente a ordem 
augustiniana da Balfia.

Pela lei de 7 de dezembro de 1830 foi 
supprimida a Congregação ão Oratorio 
de S. Filippe Nery da Bahia e Per
nambuco.

A resolução de 25 de agosto de 1831 
supprimira a Ordem Carmelitana des
calça e a ordem franciscana de Capu
chinhos italianos, de Pernambuco ambas, 
sendo regente do Império o padre Diogo 
Antonio Feijó.

A lei provincial de 8 de março de 1835 
extingue o ordem carmelitana calçada de 
Sergipe. A de 2 de junho de 1840 extin
gue depois a mesma ordem na Bahia.

Finalmente o acto que registramos na 
presente data termina, como dissemos, a 
serie de todos os d’essa natureza effec-

tuados no Brazil, recordados pelo cor- itt' 
respondente do Jornal do Commercio j 
em Paris, na carta publicada a 2 de maio j 
de 1880, a proposito dos decretos da Re- ! 
publica Franceza de 29 de março que i 
supprimem a Companhia de Jesus no jp, 
seu teiTitorio.

1864 — Convenção celebrada em Paris 
com o imperador dos francezes, o presi
dente da Republica do Haiti e os reis 
de Italia e de Portugal, para o estabele- t. 
cimento de uma linha telegraphica entre r 
Europa e America, tocando no Brazil.

1871—Entra para o senado o dr. Cân
dido Mendes de Almeida, representante >.i> t 
da provincia do Mai’anhao, escolhido a
13 de maio.

O senador Cândido Mendes, nascido a
14 de outubro de 1818 na provincia que 
representou na camara vitalicia, falleceu -t’ 
no Rio de Janeiro a 1 de março do cor- v. 
rente anno de 1881, tendo deixado im-  ̂
pressos i nportantes e variados escriptos j 
de mais de um genero, que lhe deram a 
reputação de infatigável trabalhador: ■ 
era um investigador da historia patria i 
de invejável critério.

M A IO — 20
\

1561—A camara da villa de S. Paulo í 
representa ao governo da metropole pe- i 
dindo armas para se defenderem dos > 
continuos ataques dos ijídigenas bravioso 
e ontrosim que seja o producto dos dizi- i 
mos gasto em fortificar a villa; pedem i' 
também que venham degradados para i 
povoar a terra, mas gue não sejam i 

ladrões.

Neste anno o capitão-mdr Braz Cubas f 
estabelece uma situação ou fazenda no 
logar em que alguns annos depois come- » 
çou a povoação de Mogy das Cruzes.

1654—0 capitão Alvaro de Azevedo 
Barreto, nomeado pelo governo de Per
nambuco em seguida á capitulação dos ;
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hollandezes no Recife, toma posse do 
commando do forte do Ceará, snccedendo 
nelle ao commandante hollandez Garts- 
man, que se retira para a Martinica, 
onde falleceu logo depois, de doença.

1683—Chega á cidade de S. Salvador 
D. frei João da Madre de Deus, segundo 
arcebispo da Bahia, que ê o primeiro que 
vera exercer o cargo, e toma posse d’elle. 
Era natural de Portugal e provincial da 
ordem de S. Francisco em Lisboa.

Segundo 0 mss. dosr. dr. Mello Moraes, 
por vezes citado, este prelado assumiu o 
exercicio do seu cargo a 2 de setembro 
de 1682.

Pela renuncia de D. Gaspar Barata, 
1‘ arcebispo, foi eleito D. frei João, que 
apenas occupou a sede metropolita por 
très annos e 2á dias, fallecendo a 13 de 
junho do 1686. Jaz na capella-mdr da Sé, 
tcado sido primeiramente sepultado na 
de Nossa Senhora das Maravilhas, por 
estar a capella-mór impedida na occa- 
sião dn seu trespasso.

1783—Nasce em Camposdos Goytacazes, 
que então fazia pai’te da capitania, de
pois provincia do Espirito-Santo, José 
Bernardino Baptista Pereira de Almeida, 
fllho legitimo de Manuel Baptista Pe
reira 6 de D. Anna Joaquina de Almeida.

Formou-se em leis na universidade de 
Coimbra, onde pertenceu ao grupo dis- 
tincto de moços intelligentes e appli- 
cados, que foram depois estadistas emi
nentes e homens notáveis do Brazil.

Exerceu na patria depois, a começar 
de 1815, a magistratura, conquistando a 
reputação de justiceiro no cumprimento 
dos seus deveres e patenteando não vulgar 
illustração.

« De apparencias soberbas, diz d’elle o 
sr. dr. J. M. de Macedo no seu Anno 
nioGRAPHico, e de accesso altivo (aliás 
affectuoso, amenissimo e brincador em 
suas relações amigas), o mais pobre, hu. 
milde e desprotegido dos requerentes ao 
apresentai'-sû contava com o sobr’olho 
carregado de José Bernardino ; mas tinha

plena, absoluta confiança no despacho ou 
na sentença firmadores do seu direito 
contra o mais rico e o mais poderoso 
que pretendesse sophismal-o. Infeliz- 
mente para a magisti'atura brazileira, 
José Bernardino abandonou-a em 1821.»

Eleito nesse mesmo anno pela provin
cia do Espirito-Santo deputado ás cor
tes constituintes de Lisboa, como sub* 
stituto do effectivo, o dr. ^anuel Pin'^ 
Ribeiro 'Pereira do "Bampai^ não tomou 
todavia assento naquella assembléa; mas 
escreveu (e publicou em 1823), uma me
mória intitulada Esboço sobre os obstá
culos, que se tem opposto á prosperidade 
da 'cilia de Campos., da qual vimos um 
bem conservado exemplar na Bibliotheca 
Nacional da còrte.

Foi deputado pela provincia do Espi
rito-Santo á 1* e 2‘ legislaturas do Im
pério, em cujas actas o vemos com o 
nome de José Bernardino Baptista Pe
reira (sem Almeida, e sem Sodrè, que lhe 
ajunta 0 Anno biographico)', foi ministro 
dos negocios da fazenda em junho de 
1828, e em 1829 dos da justiça, cargo 
este que exerceu como talvez ninguém 
no Brazil o exerceu depois d’elle, usando 
da maior energia na repressão dos cri
mes, visitando as prisões, ouvindo a to
dos os detentos, I'estituindo a liberdade 
aos illegal e arbitrariamente privados 
d’ella, pondo assim em pratica a mais 
severa justiça, segundo os strictos pre
ceitos da Constituição, indo mesmo em 
muitos actos da sua vida publica, de 
encontro á vontade superior, a que to
dos os mais se curvavam, submissos, 
recusando-se mais tarde a voltar a ser
vir nesses eminentes cargos, mesmo 
depois, no tempo da regencia.

José Bernardino foi eleito deputado 
duas primeiras
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gotiis. para uma fazenda que possuia 
em Itaborahy, onde iniciou muitos me
lhoramentos nos trabalhos agrícolas, 
sendo o primeiro que empregou nesta 
província machinas de vapor no fabrico 
do assucar.

Ainda quando se pôz em execução o 
novo Codigo do Processo Criminal, foi o 
conselheiro José Bernardino eleito pela 
camara d’aquelle municipio juiz de or 
phãos, cargo em que ainda mai.s_.uma 
vez deu provás do seu alto critério, pro
fundo saber e independencia de caracter 

O conselheiro José Bernardino, com- 
mendador das ordens de Christo e da 
Rosa, dignatario d’esta ultima, falleceu 
com 78 annos de odade, na fazenda da 
Boa-Vista. freguezia de S. Gonçalo, mu
nicipio de Nicteroy, a 29 de janeiro 
de 18(51.

Havia publicado em 1823, além do Es
boço a que nos referimos, umas Befle- 
xões historic^-politicas, é em 1821 uma 
Dissertação analytica sobre legislação 
e pratica orphanologica, e em 1856 a 
1857 sem o seu nome, uma Pratica ho- 
moccpathica, em dois volumes, que tem 
tido mais de uma edição.

1821— Procede-se na parochia da capital 
de S. Paulo á eleição de 31 compromis- 
sarios para nomearem eleitores, e estes 
os de comarca, que tinham de eleger 
deputados para as côrtes geraes c consti
tuintes do Brazil.

1822— Termina o governo do tenente- 
coronel Thomaz Joaquim Pereira Va
lente. successor de João Vieira Tovar 
dc Albuquerque, na ilha de Santa Catha- 
rina, começado a 20 de julho de 1821. Na 
presente data, pondo o tenente-coronel 
Valente em execução o decreto das cortes 
geraes extraordinárias e constituintes 
de Portugal, elege-se a Junta do go
verno provisorio da província, que entra 
logo em exercício e se compõe do—ca
pitão mór de ordenanças Jacinto Jorge 
dos Anjos, presidente ; major do estado- 
maior José da Silva Mafra, secretario ;

capitão João de Bittencourt CorrôaiNIa- ■
chado, vigário da vara Jo quim de San- ';í 
t’Anna Campos e major de milícias Fran- | 
cisco Luiz do Livramento. ^

1825—Lord Cokrane, marquez do Ma- 
ranhão, almirante da armada nacional, 
arvora o seu pavilhao a bordo da fragata 
Piranga e faz-se de veia para a Ingla- 
terra. Nunca mais voltou ao Brazil, onde f  
prestou relevantes serviços á indepen- j 
dencia, sendo para lastinxar gue tão 
wesguinho se mostrasse em gues^ões pe- ,v 
cuniarias, diz o auctor das e p i i r m e r i d e s  S 
publicadas no vol. XIV da Revista Po- 
pular do Rio de Janeiro.

1833—Começa na província de S. Paulo ; 
a execução do novo codigo do processo ■
criminal. 3'

1810—0 projecto declarando maior o 
sr. d. Pedro II, apresentado sete dias '|| 
antes, é rejeitado no senado por uma 
maioria de dous votos. ^

1842_Assigna-se em Vienna d’Austria 
0 contracto de casamento do actual im
perador do Brazil com a princeza das 
Duas Sicilias D. Thereza Christina, hoje^ 
imperatriz, O imperador ratifica o con- i 
tracto a 7 de agosto e assiste por esse 
motivo a um Te-Deum.

1859-Fallece na freguezia de Ponte 
Nova. municipio de Marianna, Minas-Ge- 
raes, o barão de Pontal Manuel Ignacio ;( 
de Mello c Souza, senador por aquella i 
província, escolhido a 26 de setembro íC 
de 1836 pelo regente Feijó e que a 17 de s 
outubro do mesmo anno tomára assento o 
na respectiva camara.

1876—Inaugura-se a linha telegra- 
phica de Linhares a Santa Cruz. na pro- -»
vincia do Espirito-Santo, com k. 67,000 '-Ol
de extensão.

1880—Fallece no Rio de Janeiro a res- .-z 
peitavel matrona D. Anua Nery, a mãe 
dos brasileiros, que fizera como enfer- 
meira espontânea a campanha do Pa- 
raguay.

O nome de D. Anna Justina Ferreira vt, 
Nery está burilado nas paginas heróicas r;

i i l i
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da liistoria hrazileira contemporânea, 
pela aureola com que o cercou, acompa
nhando os nossos soldados nos campos 

: inhospitos do Paraguay, suavisando-
jrs Ihes co;n os seus carinhos e disvelios 

" de mãe as dôres das feridas, enxugando- 
lhes os prantos da saudade,cerrando-lhes 
as palpebras quando morriam.

Serviu-lhes de enfermeira dedicada nos 
hospitaes de sangue, chegando a sua ca
ridade a ponto de abrir na propria resi
dência, cm Corrientes, em Humaytá, em 

, Assumpção, hospitaes onde recebia os 
jy quo cabiam feridos das balas inimigas 

ou eram atacados da peste que sde acom
panhar as grandes agglomeraçoes de 
gente naquellas condições.

Era natu'al da cidade da Cachoeira, 
na Bahia, viuva do capitão de fragata 
Isidoro Antonio Nery, e contava 65 annos 
de edade quando falleceu.

M A IO — 21
1765—Ordem . do capitãc-mdr, gover

nador do Ceará, tenente-coronel Antonio 
José Yictoriano Borges da Fonseca, para 
que, á vista da permissão concedida pelo 
g vernador de Pernambuco, os capitães- 
móres das villas continuassem a per
ceber 80 rs. mensaes por cada indio que 
dessem a soldado, cabendo aos directores 
dos Índios 6 °/» do que elles cultivassem. 
Mandou-se ainda observar esta pratica 
por ordens de 8 de maio de 176S e 16 de 
de outubro de 1775.

1791—Nasce na cidade do Rio de Ja- 
it neirõ o conselheiro Antonio de Menezes 

Vasconcellos de Drummond.
Tendo entrado em 1829 na carreira 

diplomática, como encarregado de nego- 
’ cios interino e consul geral do Brazil na 

Prussia, Saxonia e outros Estados da 
Allemanha, exerceu em 1834 o cargo de 
encarregado de negocios do Império na 
Sardenha, e em 1835 nos Estados Ponti
fícios, Toscana, Parma e Nápoles ; no 
anuo seguinte é elevado á categoria de 
ministro residente naquelles Estados,

na Toscana e na Sardenha; em 1837 foi 
mandado a Portugal como enviado ex
traordinário e ministro plenipotenciário, 
cargo de que foi exonerado em abril de 
1853. Nessas diversas incumbências di
plomáticas sempre se houve Drummond 
com a neçessaria intelligencia e discrição, 
e na córte de Lisboa, sobretudo, era a 
sua residência o refugio a que se acou
tavam cs vencidos de um ou de outro dos 
partidos politicos em que se dividia o 
paiz, um terreno neutro em que se refu
giavam os foragidos, e a imagem viva 
da patria para o artista e viajante bra- 
zileiro que não dispunha de grandes 
meios de fortuna.

Em 1862 íoi aposentado como enviado 
extraordinário e recolheu-se ao Brazil.

Na sua velhice cegou e, indo a Paris 
procurar remedio a esse mal terrivel,alli y
falleceu a 15 de janeiro d e O seu /  
cadaver, transferido para a terra natal, 
como elle pedira em testamento, foi de
positado no cemiterio de S. Francisco de 
Paula, no Rio de Jtineiro, a 3 0 ^  no
vembro d'aquelle anno.

Deixa duas lllhas, que foram genero
samente recolhidas e paternalmente am
paradas por seu amigo o sr. visconde de 
Mauá ; uma d̂ ellas casou em junho de 
1817 com 0 barão da Estrella na Europa, 
sendo testemunha do acto o imperador 
do Brazil, sr. D. Pedro II.

O sr. dr, Mello Moraes, amigo de 
Drummond, publicou no Brazil Historico 
a sua biographia acompanlmda de re- 
trato.

ya.8.ilYa.. 0:1010, .papitão-wwewWu 
yCftiw^assume o governo 
tania^e exerce-d até>4^de agosto

'(jjia ifíííí^ E’ o 48° na resjiectiva^ // 
serie por ordem chronologica. /f ( f / y / * *

1817—Suicida-se, enforcando-se em um 
dos corredores da capella do engenho 
Paulista, 0 padre João Ribeiro Pessoa 
de Lacerda, que tão importante parte

v y

e.  < - 

6 .
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tivera na mallograda revolução de 6 de 
março d’esse anno em Pernambuco.

1821—0 governo interino do Rio- 
Grande do Sul remette preso para o Rio 
de Janeiro o padre José Rodrigues J\ a- 
Iheiros Trancoso Soutomaior, como o 
principal motor do tumulto de 26 de 
abril (Vide essa data) e manda sobre esse 
facto abrir devassa pelo juiz de fóra de
Porto-Alegre. -  + •

2322 _0 irmão Joaquim, que tao uteis
instituições de caridade e para a edu
cação da infancia disseminou pelo Brazil, 
parte para Lisboa afim de entregar aos 
padres da Congregação da Missao o se
minário que fundara em Jacuecanga; 
dirigindo-se de lá para Roma, voltava 
da cidade eterna para Portugal, quando 
falleceu em Marselha em 1829 (Vide 
março 20 de 1761).

2323 _E’ preso no acampamento de Pi-
rajá 0 general do exercito pacificador 
(Bahia) Pedro Labatut, com o seu se
cretario José Maria Cambucy do Valle, 
pela brigada da esquerda, que tem 
por cliefe o' coronel Felisberto Gomes 
Caldeira. O general havia mandado 
naquelle dia prender o coronel, sciente 
das intrigas que dividem o exercito que 
peleja pela independencia nacional.

Labatut seguiu para o Rio de Janeiro 
a defender-se das accusações que lhe 
eram feitas e das quaes foi unanimemente 
absolvido por um conselho de guerra a
9 de fevereiro de 1824.

Passados annos veiu Labatut habitar 
na Bahia e alli falleceu a 24 de setembro 
de 1849. Sepultado no mosteiro da Pie
dade, a 4 de setembro de 1853 foiam 
seus restos mortaes transportados, como 
elle pedira, para a matriz de Pirajá, e 
alli jazem encerrados em uma urna de 
mármore vinda expressamente da Eu
ropa. Repousam a seu lado os do briga
deiro Luiz da França Pinto Garcez, co
ronel Manoel Joaquim Pinto Pacca, José 
Jacome de Menezes Doria e major Il'ran- 
cisco Lopes Jequiriçá.

2826 —Inaugura-se na cidade do Recife I 
a caixa d’agua da Companhia do 
ribe. Era o primeiro manancial d’agua | 
que a população de Pernambuco via, ha 
300 annos, aberto em seu seio.

2372_Por decreto d’esta data é esco
lhido bispo de S. Paulo, 0 sr. D. Lino 
Deodato Rodrigues de Carvalho, actual | 
diocesano.

Nascido na cidade de S. Bernardo das 
Russas, na provincia do Ceará, a 23 de 
setembro de 1826, dia do santo do seu 
nome, foi chamado ao episcopado con- 
junctamente com D. frei Vital, 19“ 
diocesano de Olinda. Preconisado no 
consistorio de 29 de junho de 1872 e f  
sagrado na cathedral do Ceará pelo 
bispo d’aquella diocese a 9 de março de 
1873, tomára posse do seu cai-go a 6 de 
janeiro d’esse anno, por procurador.

Chegando aSahtos a 22 de junho do re
ferido anno, fez a 29 a sua entrada so- 
lemne na capital da diocese.

E’ 0 9“ na serie dos prelados de S. Paulo. J
— E’ eleito bispo de Pernambuco *

D. frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira.
D. frei Vital (no século—Antonio Gon
çalves de Oliveira Junior) nasceu em Pe
dras de Fogo, provincia de Pernambuco, 
a 27 de novembro de 1844. Foram-lhe 
conferidas as ordens de prima tonsura 
pelo então bispo, D. João da Purifica
ção Marques Perdigão, em 16 de dezem
bro de 1860.

Tendo concluido o primeiro anno do 
curso de theologia moral no seminário 
de Olinda, partiu em outubro de 1862 
para a França, onde. completados seus 
estudos theologicos e de philosoiohia no 
seminário de S. Sulpicio, vestiu em 15 
de agosto de 1863 o habito de S. Fian- 
cisco de Assis no convento dos capu
chinhos de Versailles, (professando solein- 
nemente quatro annos depois. No con
vento de Tolosa recebeu em 1866 e 1867 
desde as ordens menores até as de pres- 
bytero das mãos do respectivo arcebispo, 
D. Juliano Floriano Felix Desprez^ ,
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Regressando em outubro de 1868 para 
o Brazil, foi para a cidade de S. Paulo, 
em cujo seminário leccionou a aula de 
philosophia, ate' ser chamado ao episco
pado de Pernambuco. Preconisado no 
consistorio de 22 de setembro do mesmo 
anno (1871), sagrado na cathedra^ de 
S. Paulo (Brazil) a 17 de março de 1872, 
sendo bispo sagrante o actual diocesano 
do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de 
Lacerda, fez D. frei Vital a sua entrada 
solemne na cidade de Olinda a 22 de maio 
d’esse anno e tomou posse do seu cargo 
no dia 24.

Da pastoral dirigida ao clero de sua 
jurisdicção a 21 de novembro d’aquelle 
mesmo anno acerca da maçonaria data 
0 confiicto religioso que se levantou na 
sua diocese e se propagou por todo o 
Império, dando em resultado a condem- 
nação do bispo (bem como a do diocesano 
do Pará, por egual motivo) pelo Supremo 
Tribunal de Justiça da corte a 21 de 
fevereiro de 1874 e a sua detenção na’ 
fortaleza de S. João, na baTiia do Rio de 
Janeiro, tendo sido a 12 de dezembro de 
1873 pronunciado no art. 96 do codigo 
criminal, e a 2 de janeiro de 1874 preso 
e recolhido ao arsenal de marinha do 
Recife, antes de vir para a corte. Em 17 
de setembro de 1875 pelo ministério 
presidido pelo duque de Caxias foi-lhe 
perdoado, assim como ao bispo do Pará, 
0 sr. d. Antonio de Macedo Costa (Vide 
julho 14 de 1861), o resto do tempo que 
lhe faltava para cumprir a sentença a 
que fora condemnado, que era de quatro 
annos.

D. frei Vital seguiu do Rio de Janeiro 
para a sua diocese ho dia 4 de novembro 
de 1876 no paquete francez Paraná. Al
gum tempo depois partiu para a Europa  ̂
e os diários do norte do Império dos pri
meiros mezes do anno de 1878 deram-n’o 
como gravemente enfermo em França de 
phthisica da larynge e sem esperança de 
cura. Divulgou-se também a noticia, 
dada em primeiro logar pelo Jornal do

Recife, de que D. frei Vital havia renun
ciado ao seu cargo, o que não é exacto.

O bispo de Olinda a^olheu-se em França 
ao seminário de S. Sulpicio, onde flzera 
os seus estudos theologicos e recebera o 
habito (Vide novembro 4 de 1876).

1872—0 sr. conde de Baependy, Braz 
Carneiro Nogueira da Costa Gama, sena
do' pela provincia do Rio de Janeiro, es
colhido no dia 15, toma assento na res
pectiva camara.

MAIO—22
1532— Sahem do porto de S. Vicente 

(S. Paulo), com destino a Portugal, as 
naus de Martim Affonso de Souza, sob o 
commando de Pero Lopes, seu irmão. 
Entram dous dias depois na Bahia do 
Rio de Janeiro, á espera da nau Nossa 
Senhora das Candeias, aprisionada em 
2 de fevereiro do anno anterior aos 
francezes, antes de chegar á Bahia.

Pero Lopes vai no galeão S. Vicente, 
levar ao rei noticias do occorrido na 
viagem que fizeram Martim Aílbnso e 
elle ao Brazil.

1644—Tendo seguido por terra, como 
dissemos, do Recife para a Parahyba, 
embarca Mauricio de Nassau com des
tino áHollanda; voltam com elle para a 
Europa muitos negociantes import mtes, 
por considerarem perdida a colonia de
pois dá partida do principe; entre estes, 
Gaspar Dias Ferreira, que depois da re
volução de 1645, foi preso na Hollanda 
e a 17 de agosto de 1649 conseguiu fugir 
do cárcere, deixando uma carta (Epist. 
in cárcere, unde erupit, scripta), que 
por esse tempo se publicou. Vão tam
bém onze Índios de diversas tribus, que 
desejam ver a Hollanda.

Do governo q.ue ficára em logar de 
Nassau já demos a composição: tinha por 
secretario a J. van Balbeeck.

1694-D. João de Lencastre recebe na 
Bahia o governo geral do estado das 
mãos de Antonio Luiz Gonçalves da Ca
mara Coutinho, que fôra nomeado vice-
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rei para a India. Coutinho vein depois 
a fallecer (em 1702) na Bahia, onde tocou 
quando voltava d’aquelle seu governo, 
e foi sepultado na egreja do collegio dos 
jesuitas.

D. João de Lencastre, que foi 0 na 
ordem chronologica dos governadores da 
Bahia e capitães-generaes do Estado,
exerceu 0 cargo até 3 de julho (como 
verificámos em documentos manuscnptos 
da Bibliotheca Kacional) de 17ü2, dia em 
que come(;a 0 governo de D. Px-odrigo da
Costa,seu successor.

1702—Toma posse do seu árcebispado, 
segundo Varnhagen e 0 padre Peixoto 
de Alencar.no seu Ro'eii'O dos Bispados 
do Brazil, 0 5° arcebispo daBahi > D. Se
bastião Monteiro da Vide. Outros dos 
nossos chronistas collocam este facto na 
data de 22 de março (Vide a epheme- 
ride de 7 de setembro de 1722).

1773 -  Antonio Carlos Furtado de 
Mendonça succcde ao conde de \ allada- 
res no governo da capitania de Minas- 
Geraes. tomando posse do cargo na 
egreja de Ouro Preto de Villa Rica, como 
escreve 0 desembargador José Joao Tei
xeira Coelho na sua Instrucção para 0 
poverno da capitania de Minas-Gei'aes, 
1780. Incumbido do governo da ilha de 
Santa Catharina, onde fez tão tnste fi
gura, deixou interinamente encarregado 
do de Minas ao tenente-coronel Pedro 
Antonio da Gama e Freitas^_que 0 
exerce desde 13 de janeiro de 1775.

1792—Embarcam os réus dã Inconfi
dência de Minas na nau Nossa Senhora 
da Conceição de Portupal, surta no porto 
do Rio de Janeiro.

Nesse numero conta-se 0 poeta Ignacio 
José de Alvarenga Peixoto, nascido na 
cidade do Rio de Janeiro em fins do 
anno de 1748, e formado em direito ca
nônico pela universidade de Coimbra. 
Era coronel de milicias da Campanha do 
Rio Verde (em Minas), tendo renunciado 
á magistratui'a, quando em 1789 foi en- 
yolvido na conjuração, para cujo estan-

darte diz-se que íbra elle quem forne
cera 0 lemma— quee sera ta- 
men: preso, conduzido em ferros para 
os calabouços da ilha das Cobras no 
Rio de Janeiro, alli permaneceu incom- 
municavel, passando por interrogatories 
inquisitoriaes, até 18 de abril de 1792, 
em que foi, como seus companheiros de 
infortúnio e de sonhos de liberdade, 
condemnado á morte. Essa sentença po- 
rém foi-lhes a todos, menos a Tira-den- 
tes, commutada em degredo perpetuo 
para a Africa. A Alvarenga Peixoto tocou 
0 presidio de Ambaca, onde, ralado de , 
saudades pela terra natal e pela familia, ' 
que idolatrava, morreu no fim de^alguns 
mezes, isto é, a 1 de janeiro de 1 <93.

Diz-se que em uma so noite, a que se 
seguiu á da sentença de morte, os ca- 
bellos se lhe mudaram de còr e de cas
tanhos que eram se tornaram completa
mente brancos.

Thomaz Antonio Gonzaga partiu na 
mesma expedição, cora destino a Moçam
bique, onde tinha de cumprir os dez 
annos de degredo por que lhe fora com
mutada a primitiva pena de morte.

Cumpre advertir que Innocencio da 
Silva dá Gonzaga como embarcado no 
dia 23.

i[S09—Nasce no Rio de Janeiro 0 con
selheiro Miguel iVlai'ia Lisboa, barao de  ̂
Japurá, ministro do Brazil na côrte de 
Lisboa, desde 1868.

Começára a sua carreira diplomática 
em novembro de 1828, como addido á 
legação brazileira em Londres ; promo
vido a seu secretario em 1831, serviu 
alli de encarregado de negocios interino 
em 1835, cargo de que foi exonerado em 
abril de 1836. Dons annos depois foi 
nomeado encarregado dos negocios do 
Brazil no Chile, em 12 de abril de 1842 
removido para Venezuela e em agosto 
de 1847 exonerado do cargo, sendo então 
empregado em commissáo na secretaiia 
de estado dos negocios estrangeiros, de 
onde sahiu em 1851 para desempenhar
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0 cargo de ministro residente na Bo
livia.

Em março do anno seguinte foi man
dado em missão especial para \enezuela, 
Equador e Nova-Granada. Exonerado  ̂ a 
25 de agosío de 1854, foi posto em dis
ponibilidade de novo na secretaria de 
estado dos nego cios estrangeiros.

Promovido em 1855 a enviado extraor
dinário e ministro plenipotenciário paia 
a republica do Perú , foi em 1859, no 
mesmo caracter, para os Estados-Unidos, 
de onde foi removido em 1865 para a 
Bélgica e em 1868 para Portugal.

O velho diplomata falleceu em Lisboa 
a 8 de abril de 1881 e o seu.cadaver foi 
depositado no dia 11 no cemiterio occi
dental, até ser transferido para o Rio de 
Janeiro, como pedira em testamento.

Acerca da unica obra que publicara, 
o& ?.e\\s Romances historicos, hoje rara, 
veia-se o Ricclonario 'bihlioejYa'pliico de 
Innocencio da t ilva,que oílerece curiosos 
pro men ores.

1824—Jura-se na capital de Goyaz o 
projecto de constituição do Império. O 
acto eíTectua-se nos paços do conselho, 
presentes a Junta do governo provisorio 
e maisfunccionarios públicos; dirigem-se 
depois á catiiedra!. e ao sahirem do 
templo, 0 corpo do governo cncaminha-se 
para a praça e, em presença da tropa, 
profere o seu presidente a seguinte allo- 
cução:

« Camaradas! Acabamos de jurar a 
constituição politica do Império ; ella é 
a base em que vai crigir-se a nação bra- 
zileira : ella vai firmar a nossa indepen
dência e a nossa felicidade. Este passo 
era necessário, para sermos pelas nações 
cultas reconhecidos como nação livre e 
independente.

O dia 25 de março foi o em que o nosso 
augusto monarcha a jurou na capital do 
Império: hoje na de Goyaz juramos res
peitar e guardar a mesma constituição. 
E vds, camaradas, jurais o mesmo? 

a Viva a nossa santa religião!

« Viva 0 Sr. D. Pedro I, imperador 
constitucional e defensor perpetuo do 
Brazil!

« Viva a constituição!
cc Viva a independencia!
« Goyaz, 22 de maio de 1824.—Aíraro

José Xavier. »
O projecto de constituição, ofíerecido 

pelo primeiro imperador, tem, como se 
sabe, a data de 11 de dezembro de 1823.

1851—Toma assento no senado como 
representante da provincia do Rio de Ja
neiro 0 conselheiro dc estado Euzebio 
de Queiroz Coutinho Hattoso da Gamara, 
escolhido a 17 (Vide maio 7 de 1868).

M.VI0—23
1535_Vasco Fernandes Coutinho^ 

natario da capitania do Espirito-Santo, 
desembarca com sessenta pessoas pouco 
mais ou menos, entre as quaes D. Jorge 
de Menezes e Simão de Castello Branco, 
fidalgos degradados, na margem direita 
de uma enseada comprehendida nas tei- 
ras da sua donataria. Por ter chegado 
a esse ponto d’ella em um domingo do 
Espirito-Santo, dá á primeira povoação 
que ahi funda este nome, que passou 
depois a toda a capitania.

1625—Surge á vista da barra da Bahia 
a frota hollandeza do almirante Bou- 
deiwyn Hendtikscon, composta de 34 
navios, enviada pela companhia das 
índias Occidentaes para impedir a re
stauração da cidade. Havia, porém, já 
tres semanas que esta capitulara. Veri
ficou-se mais uma vez a conhecida ma
xima da guerra, como pondera o visconde 
de Porto Seguro, de que muitas vezes 
algumas horas desaproveitadas podem 
decidir do exito de uma empreza. Infor
mado da rendição da cidade, ainda assim 
Hendrihsoon entrou no porto: mas vendo 
que se lhe não dava combate, fez-se na 
volta da ilha de Itaparica e aproveitou a 
noite para retirar-se.

Depois de ter cruzado trcs dias em 
frente da barra, faz-se de vella, rumo

>/ào-
lanto.
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do norte, a esqnadra inimiga no clia 26. 
Chegando na altura do Cabo de Santo 
Agostinho (levava então 28 vasos), man
dou 0 almirante hollandez 0 navio Gom-
den reconhecer si poderiam ten
tar com successo um assalto sobre o 
Recife ; verificada a difficuldade da em- 
preza, seguiu a armada a sua derrota : 
a 20 de junho fundeia toda na espaçosa 
bahia da Traição, para fazer aguada e 
refazer-se de mantimentos; d’alli, ao 
sentirem a aproximação de forças man
dadas de Pernambuco por Mathias de 
Albuquerque e da Parahyba pelo gover
nador Antonio de Albuquerque, para 
desa’ojal-os, fizeram-se de vella no dia 
1° de agosto, deixando crivado de sepul
turas o acampamento que tinham occu- 
pado; porque, quando alli chegaram era 
tão grande o numero de doentes que 
desembarcaram, que morriam aos quinze 
e vinte por dia.

Os indics que os haviam auxiliado 
leram acossados pelos nossos. Foi nessa 
oceasião que entrou em serviço André 
Vidal de Negreiros, que se tornou depois 
tào famoso.

1614— 1 arte do porto da Parahyba a 
‘ frota hollandeza em que voltava á patria 

o principe Mauricio de Nassau, embar
cado na vespera (Vide easa data). Con
stava a esquadra de 13 vasos de alto e 
pequeno bordo com 4.400 homens de 
equipagem e montando 327 peças. Le
vava um considerável carregamento de 
assucar, fumo, pau-brazil, couros e ou
tros generös, tudo no \ alor de dous mi
lhões e seiscentos mil florins, dos quaes 
parte pertencente a particulares e i)arte 
á Companhia das Índias.

Depois de uma prospera travessia, 
chegou esta frota so porto do Texel no 
mez de julho.

A 20 de setembro (Vide essa data) 
apresentava Nassau aos Estados Geraes 
um extenso relatorio acerca da situação 
em que deixara a colonia.

1650 — Fallece Duarte Corrêa Vas-

queannes, tio de Salvador Corrêa de Sá. 
e que por très differentes vezes gover
nara a capitania do Rio de Janeiro. Jaz 
na egreja do collegio dos jesuitas.

1682—Toma posse do governo geral do 
Estado do Brazil, na cidade da Bahia, 
Antonio de Souza /  Menezes, conhe
cido na historia pelo appellido V.raço de 
'prata, porque,'tendo perdido um braço 
em Pernambuco, na guerra com os hol- 
landezes, o substituira por outro d’esse 
metal, lia uma sylva de Gregorio de 
Mattos, em que o poeta allude a esta cir- 
cumstancia.

Em um dos seus famosos sonetos, diz 
elle ainda:

« Sor Antonio de Souza dc Menezes,
Quem sobe a alto logar que não merece,
Homem sobe, asnovai, burro parece;
Que 0 subir é desgraça muitas vozes. >

Antonio de Souza e Menezes, que foi o 
28° governador da Bahia, succédé ao 
mestre de campo general Roque da Costa 
Barreto, e governcu très annos e nove 
dias, até 4 de junho de 1684, em que o 
rende o 2° marquez das Minas, D. Anto
nio Luiz de .'Ouza Telle de Menezes. Du
rante a sua administração edifleou-se a 
casa da polvora no campo do Desterro, e 
fizeram-so naquellacidade muitas cutias 
obras e fortificações.

Não foi, comtudo, dos mais felizes o 
seu governo, porque, deixando se domi
nar por Frai cisco Telles de Menézes, 
que nenhum conceito merecia da j opu- 
lação por crimes'de que fôra aceusado, 
sul screveu sem mais exame ás vingan
ças que este quiz exercer á sua sombra 
e commetteu assim muitas arbitrarieda
des e injustiças. A data da sua pesse 
anda menos exacta em Vanliagen e A. 
e Lima: a que damos vem consignada no 
registro das suas cartas de governo, na 
secção de Mss. da Bibliotheca Nacional,

— Manuel Muniz, capitão-mór do Rio- 
Giande do Norte, succédé a Antonio da 
Silva Barbosa no governo da capitania. 
O registro da nomeação de seu successor,’

\ I .
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Paschoal Gonçalves de Carvalho, tem a 
data de 1 de agosto de 

1781—Por carta d’esta data manda o 
governador da capitania de Pernambuco 
(José Cesar'de Menezes?) que o capitão- 
mor do Ceará, João Baptista de Azeredo 
Coutinho Montaury, faça vir á sua pre-

V sença o escrivão da fazenda (do Ceará) 
Francisco Bento Maria Targini, lhe es-

, tranhe a falia de respeito e de subordi- 
r,í nação com que se houvera para comeste 
. e 0 prenda pelo tempo que julgar suffl- 
i ciente para castigo das suas grandes 
5 culpas.

Este Targini foi mais tarde o conheci- 
i: dissimo visconde de S. Lourenço, thesou- 
) reiro geral do real erário. Exerceu 
.5 também no Ceará o logar de escrivão 
il deputado, que corresponde hoje a in- 
I spector de thesouraria. Foi victima de 
'1 muitas accusações, que elle attribuia á 
'( opposição que fizera ás dcspezas do go- 
/ vernador Bernardo Manuel e do natura- 
/ lista Feijó, seu amigo (V ide/. Erigido 
') dos Santos, Resumo Chkonologico da 
'[ Historia do Ceara’).

Targini,que morreu em França em 1821,
1 fez uma traducção em verso do Paraiso 
i' perdido de Milton, publicada em Paiis,
' e outra do Ensaio sobre o Homem de 
! Alexandre Pope, traduzida verso por
V verso, publicada em Londres.

A Bibliotheca Nacional possue um 
fi primoroso exemplar manuscripto d esta 
ij ultima obra em quatro bellos volumes.

1822—José Clemente Pereira, como 
presidente e orgão do senado da camara 

i do Rio de Janeiro e levando ao principe 
I a representação da municipalidade nesse 

sentido, pede a D. Pedro I a convocação 
de uma constituinte (\ide 3 de junho).

— Sedição na capital de S. Paulo para 
a deposição dos membros do governo 
provisorio, coronel Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada e brigadeiro Manuel 
Rodrigues Jordão e conservação do pre
sidente do mesmo governo João Carlos 
de Oyenhausen, que tinha sido chamado

á corte: os dous membros recusados 
pelos sediciosos deram-se por demittidos 
e TMartim Francisco foi obrigado a re- 
tirar-se para o Rio de Janeiro por ordem 
do governo provisorio. A ’ testa deste 
movimento apresentara-se o coronel 
Francisco Ignacio de Souza Queiroz, que 
também foi deportado para . o Rio de 
Janeiro.

Ainda a 29 declarava o governo provi
sorio que não podia restabelecer a ordem 
emquanto estivesse na provincia o co
ronel Martim Francisco. Também por 
sua vez pouco tempo depois, por carta 
regia de 25 de junho, era extincto aquelle 
goveimo.

1812—Chega a S. Paulo o brigadeiro 
barão de Caxias, que sahira do Rio de 
Janeiro a 19, levando forças para de- 
bellar a revolução que rebentára em So
rocaba, para onde parte no dia seguinte 
(Vide maio 28).

1858—Sucumbe a um attaque de apo
plexia, na cidade de S. Paulo, o dr. Ga
briel José Rodrigues dos Santos, depu
tado á Assembléa geral legislativa por 
aquella provincia e lente da Faculdade 
de Direito.

Nascido na refei'ida cidade a 1 de abril 
de 1816, era aos 20 annos de edade ba
charel em direito civil pela respectiva 
Faculdade, perante a qual defendeu 
theses dous annos depois, recebendo o ca- 
pello de doutor, e em 1851 foi nomeado 
lente.

Um dos mais illuminados e convencidos 
membros do partido liberal do Impei ioe 
dos seus mais eloquentes orgãos na ca
mara dos deputados e na imprensa, o 
dr. Rodrigues dos Santos acompanhou 
com fidelidade e coragem os seus corre
ligionários e soffreu com elles a sorte 
dos vencidos.

No artigo, que a este illustre paulista 
consagra o sr. dr. Macedo no seu Ãnno 
Eiographico, lê-se a seguinte aprecia- 
(,ão dos seus dotes physicos e intelle- 
ctuaes, em que estão compendiados os



il

n r

í

>

1 . 

í

íij

f

í

' ■ ■ 4  ,

u

traços mais salientes do seu bello retrato 
moral :

« Nada llie faltava para scr orador de 
primeira ordem.

Elle tinha figura elegante, rosto como 
ülnminado, belles olhos, presença sym- 
pathica, voz sonora e vibradora de to- 
d;.s as cordas dos sentimentos, palavra 
facil, fluente e tão prorapta que parecia 
adivinhar a idea, arrebatamentos de elo
quência qv.e obrigavam a adn.iração dos 
adversários, logica-IIercules, a esma
gar a argumentação que combatia, ima
ginação vivissima, critério e frio bom 
senso nó meio dos vulcões das propi’ias 
discussões mais tumultuosas.

Foi um meteóro. ^
Apagou-se! »
tóorreu pobre. Não tinha q-ue ver: é a 

sorte commum ás naturezas privili- 
t giadas, que, pelos interesses geraes, se 

descuidam do jiroprio interesse.
Luiz Augusto Rebello da Silva, um 

dos mais esclarecidos e vigorosos en
genhos portuguezes do presente secuio, 
cuja penna inspirada o gelo da morte 
paralysou por sua vez, deu-nos no YI 
vol. do Archiva Pütoresco (Lisboa, 1?63) 
um importante estudo biograpliico-po- 
litico do dr. Gabriel José Rodrigues dos 
Santos, que recominendamos ao leitor 
como uma obra prima no seu gen̂ -̂ro. 
Nesse seu escripto dá o illustre biopra- 
pho para o fallecimcnto do notabilíssimo 
tribuno paulista a data de 23 de junho, 
no que o acompanha .Tnnocencio da 
Silva no seu Died maria BiblioíjrapMca 
Dorlurjues. Andaram nisso erradamente 
0 Correio Paulistano Ù& 24 QoJoroialdo 
Commercio de 28 de Maio de 1858 dão 
ambos o fallecimento do illustre i)ar- 
lamentar paulista o ocorrido na presente 
data.

1865—Toma assento na camara vita
lícia 0 sr. senador Antonio Marcellino 
Nunes Gonçalves, escolhido represen
tante da provinda do Maranhão a 27 de 
abril do mesmo anno.

1880—Inauguram-se solemnemente os 
retratos do vice-rei conde da Cunha e do 
bispo D. Antonio do Desterro no Impe
rial Hospital dos Lazaros, na freguezia 
de S. Christovão, cidade do Rio de Ja
neiro. Descerram as cortinas que os 
vellavam o sr. barão Homem de Mello, 
ministro do Império, e o  sr. Luiz Au
gusto de Magiilhaes, escrivão do hospital.

O conde da Cunha fòra, como se sabe, 
quem, observando a promiscuidade dos 
atacados da elcphantiase dos Gregos 
com 0 resto da população da. cidade e 
commiserando-se do seu estado,destinara 
aquelle hospital para seu refugio c ü'a- 
tamento (Vide a ephemeriãe de 27 de 
outubro de 1832).

O bispo fora também um protector 
d’aquclla instituição,

-  Fallece nó R-io de Janeiro o mare
chal de campo graduado Pedro Maria 
Xavier de Castro, na edade de 71 annos 
'c-mais de 35 de serviços ao paiz.

Tinha o curso completo de estado- 
maior de primeira classe pelo regula
mento de 1874.

Era um dos poucos que restavam da 
gloriosa phalange dos veteranos da 
noss I independência.

M A IO—24
p (52 — A camara e povo de S. Paulo 

elegem João Ramalho para capitao da 
gente que tem de ir á guerra contra os 
Índios da Parahyba.

1(519 _  Carta régia nomeando Martira 
Soares Moreno capitão-mér do Ceará.

1698— Carta régua creando uma ouvi
doria geral nas capitanias de S. Vicente 
e de S. Paulo.

17.1o__pi,agniatica cm 21 capítulos, nos 
quacs se menciona o trajo permittido 
ás differentes classes sociaes, cores e 
condições. Ninguém, por exemplo, podia 
trazer prata, bordados ou galões cm 
seus vestidos, sob certas e determinadas 
penas.

ü cap. 7° piohibia aos negros/

J'
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mulatos (filhos de negros, e mulatos de 
mães pretas com brancos) de qualquer 
sexo. ainda que se achem forros, o tra
zerem vestidos de prata e ouro ou te
cidos de lã, hoUanclas. Csguiões, joias, 
etc,, sob pena de açoites e degredo para 
a ilha de Thome'.

No capitulo 9‘ vedava-se que nas al- 
fandcgas se recebessem de importação 
objectos de luxo, como carruagens, 
mezas, bufetes, commodas, papelleiras, 
cadeiras.tamboretes remalhados, treinos 
e meias de seda.

No 12° comminava-se a pena de de
gredo para Angola aos que trouxessem 
roupa branca com franjas de ouro ou 
galões.

No 13° não se permittia o uso de 
carapuças de rebuços e ninguém poderia 
andar embuçado de capote a ponto de se 
lhe não ver a cara, sob pena de perder o 
capote e a carapuça.

No cap. 30 se declarava que não era 
preciso corpo de deiicto para a punição 
dos transgressores, sendo bastante a 
noticia da transgressão.

Lei singul ir, que registramos pela sua 
mesma singularidade.

1809—Fallece na cidade da Baliia o 
conde da Ponte, governador e capitão 
general d’essa capitania desde 14 dè de
zembro de 1805.

Em consequência da sua morte entram 
a governar a dita capitania o arcebispo 
D. frei José de Santa Escolastica, o chan- 
celler Antonio Luiz Pereira da Cunha, 
posteriormente marquez de Inhambupe, 
e 0 marechal de campo João Baptista 
Vieii a Godinho; este governo interino foi 
depois substituido pelo conde dos Arcos.

1827—0 coronel Bento Gonçalves, com 
220 homens, cae junto ao passo de 
S. Diogo sobre uma partida do exercito 
argentino, que ficou completamente des- 
troçada, perdendo todos os cavallos en- 
silhados que montava e mais 500 que liavia 
tomado das estaucias visinhas. O inimigo 
deixou muitos mortos no logar da acção

e quasi todo o seu armamento, lançan
do-se a nado, os que escaparam, no Rio 
Jaguarão.

— Convenção preliminar entre o 
verno imperial e o de Buenos-Ayres, em 
que, pelo artigo 1°, renunciava este a 
todas as suas pretenções sobre o terri
tório de Montevidéu. Para celebrar esta 
convenção mandara o dito governo ao 
Rio de Janeiro o proprio ministro Ma
nuel José Garcia, que, em novembro de 
1825, havia declarado a guerra ao Impé
rio (Vide junho 18).

1840—E’ sagrado no Rio de Janeiro o 
bispo eleito d’essa diocese D. Manuel do 
Monte Rodrigues de Araujo, assistindo 
á ceremonia o imperador e suas irmãs, o 
regente Araujo Lima, o tutor do impe
rador e das princezas e grande numero 
de senadores e deputado.s. O bispo de 
Cuyabá lí. José Antonio dos Reis e o de 
Anemuria presidiram o acto. O conego 
Januario da Cunha Barbosa foi o orador. 
O Roteiro dos òispacíos dá este facto como 
occorrido a 24 de junho, o que não é 
exacto,como se péde verificar dosjornaes 
do tempo e nomeadamente do Diário do 
Rio de 25 de maio de 1840 (Vide a ephe- 
merideáe 10 de fevereiro de 1839).

1858—Iniciam-se os trabalhos de con- 
strucção da estrada de ferro do Joazeiro, 
na Bahia. A benção dos trabalhos foi 
lançada pelo arcebispo D. Romualdo, de 
saudosa memória, que pronuncia um dis
curso apropriado ao acto (Vide 28 de 
junho de ISGO).

1862—Organisa-se um novo ministério 
tendo 0 conselheiro Zacarias de Góes e 
Vasconcellos por presidente do conselho, 
com a pasta dos negocios do Império; o 
dr. Francisco José Furtado com a dos da 
justiça; 0 senador Carlos Carneiro de 
Campos com a dos estrangeiros; o sr. 
senador José Pedro Dias de Carvalho 
com a dos da fazenda ; o sr. dr. José Bo
nifacio de Andrada e Silva (hoje senador) 
cora a dos da marinha; o barão (posterior
mente conde) de Porto Alegre com a dos
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cla guerra, e o conselheiro Antonio Coelho 
de Sá e Albuquerque com a dos cla agri- 
cultur:i, commercio e obras publicas.

Este gabinete apenas aturou très dias, 
pois a 28 do mesmo me/, pediu dispensa 
do encargo e foi chamado para -organisar
outro, primeiro 0 sr. visconde de Abaeté,
então presidente do senado, e em segui
da 0 marquez de Olinda (Vide a ephem. 
de 30).

1360 — Fere-se no Paraguay uma das 
mais renhidas e mortiferas pelejas, que 
jamais se hão travado na America do 
Sul. Na historia da memorável guerra 
do Paraguay a data d’esta batalha é 
uma das mais gloriosas para o Brazil.

Tratavam os alliados de se postar 
convenientemente no seu novo acam
pamento de Tuyuty, quando o inimigo 
cabe de subito sobre elles das 11 horas 
para o meio dia, favorecidos por capões 
de matto, que lhe encobriam a frente. 
Os paraguayos eram commandados pelos 
generaes Barrios, cunhado do dictador 
Lopes, Resquin e Dias. 0 inimigo car
rega com tinto imj'Ct sobre as nossas 
forças, que uma das nossas divisões e a 
dos orientaes se viram obrigadas a re
cuar. Nessa occasião a artilharia brazi- 
leira do commandante Mallet, hoje (1881) 
barão de Tapevy, desfecha uma tão ter- 
rivel. carga de metralha sobre as colum- 
nas inimigas, que as põe em desordem 
e as (jbriga por sua vez a hesitarem ; 
as cargas das divisões dos generaes 
Sampaio e Argollo, i.epois visconde de 
Itaparica, ajudam a repellir o inimigo; 
a nossa pequena cavallaria dá as mais 
temerárias e brilhantes cargas que se 
viram nessa tão pi olongada campanha. 
Em vão o inimigo emprega os mais des
esperados esforços para nos dominar, 
batalhões inteiros seus tombam dizi
mados pelo nutrido fogo da nossa arti
lharia, e milhares de cadaveres alastram 
0 campo. Flores, Sampaio, Castro, Pau- 
nero, Argollo, Netto e outros valentes 
chefes do exercito alliado commandam

dignamente e obram prodigios de valor.
0 vulto, porém, mais grandioso d’essa 
memorável acção é o general Osorio, 
que se acha em todos os pontos onde 
mais imminente era o perigo, animando 
os combatentes e dirigindo a peleja.

Esta batalha durou cinco horas.
O inimigo, acossado em todas as di

recções, é completamente desbaratado, 
deixando no campo mais de seis mil 
m rtos, perdendo 4 canhões, 2 bandeiras,
1 estandarte e 221 prisioneiros. ^

D’entre rs nossos generaes foram fe
ridos Osorio e Sampaio. Este lallece nos 
primeiros dias de Junho, das gloriosas 
feridas que I'ecebera neste combate, e as 
d’aquelle conservaram-se vivas por muito 
tempo: só a morte as fechou de todo.

1867— 0 sr. conselheiro Francisco Octa- 
viano de Almeida Rosa, escolhido a 21 
de Janeiro senador pela provincia do 
Rio de Janeiro, toma assento na respe
ctiva camara.

— Toma egualmente assento na ca
mara vitalicia 0 sr. visconde de Bom Re
tiro, conselheiro Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz, escolhido senador pela mesma 
provincia também por carta imperial de 
21 de janeiro.

1880 — Fallece no Rio de Janeiro o 
desembargador Venancio José de Oli
veira Lisboa, um dos mais antigos e \ 
respeitados membros da nossa alta ma
gistratura.

Nascido em 1810, formara-se em direito 
em Paris no anno de 1830, aos 20 annos 
de edade.

Fôra presidente da provincia de S. 
Paulo em 1838, da do Maranhão em 
1842, e eleito deputado á Assembléa 
geral por esta provincia em 1843 e pela 
do Rio de Janeiro na legislatura de 1850 
a 1854.

MAIO— 25

1633—Um troço de 200 hollandezes, 
providos de mochilas para carregar as- 
sucar, assaltam os engenhos de Guara-

L
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oqícapes : voltavam já com as prezas feitas  ̂
iii®Hiiando lhesosahe ao encontro o capitão 
raÍDomingos Dias á frente dos moradores do

jlogar, mata-lhes alguns e obriga
d’elles a largar

grande
0 qne carre

ie

jnnmero 
[gavam.

1638—Mandá Nassau á noite retirar 
jtodas as suas tropas que sitiavam a 
j cidade da Pahia, sem que d’isso se aper- 
jcebessem cs ncssos, que ainda na manhã 
I seguinte disparavam balas e bombas 
para o campo inimigo, como si elle 

1 ainda alli estivesse..
0 O cerco aturara 40 dias.
1 Depois de embarcadas as tropas hol- 
ns landezas. conservaram-se ainda alli dous 
íii dias, deixando as aguas da Bahia na 
0̂ noite de 28. A 29 rendem os habitantes
I gi-aças a Deus pela victoria alcançada, e 

.3 destroem todas as fortificações levanta- 
'f; das pelo inimigo.

A noticia d’este revez de Nassau foi 
mui bem recebida em Lisboa e Madrid 
e a mãos largas forami recompensados 
os que para elle haviam concorrido; ao 
governador Pedro da Silva, o Duro, foi 
conferido o ti ulo de conde de S. Lou- 
renço (por carta passada em Madrid a 
26 de junho de 1640); o conde de Ba- 
gnuolo teve o de principe em Nápoles; 
a D. Antonio Filippe Camarão concedeu- 
se iiiua commenda lucrativa e a Luiz 
Barbaiho outra.

1689— O cai iião-general Antonio Luiz 
Gonçalves da Camara Coutinho toma 
posse do governo da capitania de Per
nambuco, rccebendo-o das mãos do bispo 
diocesano D. Mathias de Figueiredo e 
Mello,"' que a regia interinamente por 
fallecimento do governador Fernão Ca
bral' Belmonte.

Camara Coutinho foi o décimo terceiro 
na ordem chronologica dos governadores 
de Pernambuco e occupou esse logar por 
um anno e treze dias, acabando o seu 
governo em 5 de junho de 1690.
, 1740—0 bispo do Rio de Janeiro D. frei 

Antonio da Guadelupe, removido para a

sede de Yizeu, em Portugal, embarfca 
piara o reino.

Foi 0 fundador do seminário episcopal 
de S. José e do Aljube (corte), que se 
converteu depois em cadeia publica eha 
alguns annos em casa das sessões do 
Jury, apezar da sua impropriedade para 
esse fim.

1786—Fallece o rei D. Pedro 111, prior 
do Grato, lio e marido da rainha D. Ma- 
ria I.

1817—Frei J oaquim do Amor Divino 
Caneca é preso, por ter ido de capellão 
de uma tropa que sahira a 20 de abril 
para o sul de Pernambuco.

A 24 de julho de 1820 ainda requeria 
elle, da cadeia da Bahia, a sua soltura, 
allegando o que padecera por cadeias, 
posto em ferros, soffrendo nudez e fomes 
e outros tratos, que se não crêm, diz 
elle. entregue aoarbitriode um monstro, 
0 carcereiro da cidade. Tinha ainda pae, 
com 67 annos de edade, tres irmãs sol
teiras e duas sobrinhas rphãs, a quem 
servia dearrimo antes de preso.

1838—Fallece o senador pela provincia 
de Sergipe José Teixeira da Matt i Ba- 
cellar, escolhido a 22 de janeiro de 1823, 
na organização inicial do senado : 
tomára assento a 4 de maio do mesmo 
anno.

1853—Toma asseiito no senado como 
representante da provincia de Minas- 
Geraes o sr. conselheiro José Ildefonso 
de Souza Ramos, posteriormente barão 
das Tres Barras, hoje visconde de Ja- 
guary e presidente d’aqueha casa do 
parlamento. Fora escolliido no dia 21, 
quando occupava a pasta da justiça no 
gabinete 11 de maio \de 1852), presidido 
pelo conselheiro Rodrigues Turres, depois 
visconde de Itabor'ahy.

1864 — Chega a Belém do 1’ai'á o 
sr. dr. José Vieira Couto de Magalhães, 
presidente da provincia de Minas Gei-aes 
e que presidira anteriormente ade Goyaz. 
Corajoso viajor, paiTii’a da capital d’esta 
ultima provincia até encontrar o Ara-
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guaya é, em um bote, percorrera cerca 
de 400 léguas de uma navegação por 
assim dizer vertiginosa, toda accideii- 
tada de saltos, cachoeiras, entaipavas, 
rebojos, correntezas e travessões, até 
surdir (é o termo) em Belém. Esta tra
balhosa viagem excitou alli viva admi
ração e deu como resultado pratico que, 
em futuro mais ou menos proximo, é 
possivel que as províncias interiores e 
oceidentaes do nosso vasto território 
possam communicar-se entre si sem a 
dependencia da longa navegação oceâ
nica,

1865—Ataque e oceupação deCorrientes 
pela esquadra e forças brazileiras e 
argentinas, sob o commando do general 
Paunero. Corrientes tinha sido anterior
mente tomada pelos paraguayos, cm cujo 
poder estava.

1868— Fallece o padre Antonio da 
Cunha Vasconcellos, senador pela pro
víncia da Parahyba, escolhido a 23 de 
dezembro de 1835 pelo primeiro regente 
do Acto Addicional, Diogo Antonio Feijó, 
e que tomára assento na respectiva 
camara a 18 de maio do anno seguinte, 
tendo portanto uma vida senatorial de 
32 annos e 7 dias, a contar da posse.

Tinha 75 annos de edade.
Jaz no cerniterio de S. Francisco de 

Paula.
1871—Parte o imperador para a Europa, 

com S. M. a imperatriz, em viagem de 
recreio. E’ a primeira A-ez que S. M. 
sabe do Império. Voltaram a 30 de 
março de 1872 (Vide essa data).

1875—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro D. Violante At ibalipa Ximenes de 
Bivar e Vellasco, íllha do conselheiro 
Diogo. Soares da Silva e Bivar, nascida 
na cidade da Bahia a 1 de dezembro de 
1816. Era uma escriptora distincta.

Foi ella a primeira do seu sexo que no 
Brazil redigiu um periodico, o Jornal 
das Senhoras. Ainda ultimamente pu
blicou , também no Rio de Janeiro, a
folha hebdomadaria O Domingo, cujo 1

pumero sahiu em 23 de novembro, 
de 1873. •

Além dos dous mencionados periódicos,» 
deixou-nos D. Violante algumas versões  ̂
das linguas franceza, italiana e ingleza,! 
deque irataespecificadamentelnnocencio 
F. da Silva no seu D i c c i o n a r i o  b i i j l i o -  ‘

G R A P H IC O . , ,

M A IO — 26
V1614—Chega ao porto do Recife a urca 

em que vinha o sargento-mór Diogo de .'i 
Campos Moreno, nomeado para fazer a 
conquista do Maranliao, então em poder 
dos francezes. Estava, porém, já encar
regado da referida conquista Jeronymo 
de Albuquerque. O governador general 
do Estado achou todavia meio de conci
liar as duas nomeações, e estabeleceu as 
cousas de modo que um não fleasse sub
ordinado ao outro, mas nada podendo 
-»enhum dos dous decidir sem o voto 
d’elle governador,

A’ sua chegada encontra Moreno um 
caravellão da costa apenas com 300 
alqueires de farinha, que ia levar de 
soccorro á gente do forte da b a i i i a  d a s   ̂
TARTARUGAS, que havia tres mezes só 5 ’ 
SC alimentava de hervas dos campos, «í 
soffreudo quasi absoluta precisão de ^ 
todas as cousas. Não obstante isso, essa 
gente se havia defendido galhardamente st 
contra cerca de 300 tapuyas selvagens 
que tinham numa madrugada atacado oí 
0 forte, e por tal modo os batera, que ox 
os Índios foram obrigados a pedir-lhe 9f. I
paz.

]641— Francisco Cordovil Camacho, .0. 
nomeado capitão-mór do Pará pelo go- -o 
A'eriiador do estado do Maranhao e Gruo oh 
Pará, toma posse do cargo e exerce-o J- 
até 17 de setembro de 1G42, dia em que )í/. 
falleceu.

1737—0 rei D. João V ordena ao go- -ej 
vernador de Pernambuco que mande 'bi 
occupar a ilha de Fernando de Noronha, ad 
expvisando d’alli os francezes e levau- uí

i l v i  ■
n ''
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tando as fortificações necessárias para a 
sua defeza e conservação.

São postas para esse fim á disposição 
do governador duas fragatas com a pre
cisa artilharia e munições de guerra. 
Evacuada a ilha dos intrusos, deve o go
vernador auxiliar a agricultura da mes
ma ilha, promovendo a plantação dos 
generös necessários á subsistência e a 
criação de animaes domésticos.

1804—Caetano Pinto dc Miranda Mon
tenegro, nomeado governador e capitão- 
general de Pernambuco, assume o exer- 
cicio do cargo, recebendo as redeas da 
administração das mãos do governo in
terino que desde 29 de dezembro de 1798 
{Vide essa data) a occupava.

Governou a capitania até 6 de março 
de 1817, dia em que irrompeu o movi
mento sedicioso da provincia, ; foi então 
preso e enviado para o Rio de Janeiro.

A’ chegada da familia real a esta 
cidade, Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegro viera cuinprimental-a, havendo 
por isso uma interrupção no seu governo 
de 18 de março a 2Ü de setembro de 180S 
(Vide essa data).

1812—Fallece no Rio de Janeiro o pre
sidente da Meza do Desembargo do Paço 
e da Consciência e Ordens, Henrique 
José (ie Carvalho e Mello, mai’quez de 
Pompal e conde de Oeiras, filho do 
grande ministro de egual titulo. Se
pultou-se na egreja de Santo Antonio 
dos religiosos Franciscanos, no mesmo 
jazigo em que, quatro annos antes, fôra 
sepultada sua esposa.

1823—Proclamação do imperador D. Pe
dro I dirigida aos habitantes da pro
vincia do Rio Grande do Sul :

« Habitantes do Rio Grande de S. Pe
dro.—Próximas a cahirem em total 
ruiua estão essas phalanges lusitanas, 
que ainda enxovalham a malfadada ci
dade da Bahiu. Cercadas pelo bravo 
exercito e esquadra brazileira, serão pre
cipitadas no abysmo, que teceu o seu 

c que merecem os seus crimes'famlho,

O mundo conhecerá com mais um exem
plo, que não se ataca impunemente a 
independencia de uma nação briosa.

« A altivez dos lusitanos tem sido tro
cada pela raiva, pela desconfiança e 
medo, de que estão possuidos.

« Habitantes do R,io-Grande ! Cedo 
voltará aquella cidade ao grêmio brazi- 
leiro, e eis o mais bello fructo dos es
forços de todos os povos desde o Rio de 
Janeiro até Parahyba do Norte, A vós 
toca outra tarefa igualmente importante. 
Não vedes que ainda os muros de Mon
tevidéu acoitam monstros que, não ou
sando medir suas forças com as do exer
cito brazileiro, valem-se da intriga pax’a 
vos fazer a gueri'a'? Esquece-vos acaso 
a ingratidão com que vos pagam o bem 
que lhes fizestes em vossos lares e os 
perigos de que foram livres na guerra 
pelo valor dos vossos soldados ? !

« Habitantes do Rio-Grande, reuni-vos, 
empunhe-se a espada ; vá para longe ou 
morra C|uem não quer ser brazileiro, e 
súbdito do Imperador Pedro I. O ferro, 
0 pó e a morte cubram os inimigos que 
ainda pisam nosso bello território ; re
mordam-se, vendo-nos independentes e 
victoriosos. — IMPERADOR.

iS i3 _ 0  brigadeiro Bento Manuel Ri
beiro, com a columna do seu cominando, 
ataca junto a Ponche-\erde os rebeldes 
do Rio Grande do Sul e derrota-os, D essa 
data em diante nada mais ernprehendem 
elles até á annistia geral (Vide 1 de março 
de 1845), cora que termina a revolução 
rio-grandense.

Na acção de Ponche-Verde, Bento Ma
nuel apenas contava com 1.400 homens 
em suas fileiras, e os rebeldes apresen
taram 2,500 combatentes, entre os quaes 
alguns orieutaes commandados pelo cau
dilho Santander.

1847— Expira em S. Paulo o bispo 
d’essa diocese D. Manuel Joaquim Gon
çalves de Andrade, natural da ilha da 
Madeira, eleito no reinado de D. Pedro I 
do Brazil a 12 de outubro de 1826, con-
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fimado por bulla do papa Leão XII de 
12 de julho de 1827.

Foi 0 6* bispo de S. Paulo, si contar
mos como 4” a D. frei Miguel da Madre 
de Deus, o qual, posto que confirmado e 
sagrado, renunciara o cargo e fora de
pois nomeado arcebispo de Braga, onde, 
como tal, falleceu.

1854._Fallece na sua fazenda do Q u e i 

m a d o , em Campos dos Goytacazes, o 1° 
barão de Santa Rita, capitão-mór Manuel 
Antonio Ribeiro de Caâtro.

Nascido a 8 de novembro de 1767 no 
logar de Aldros, arcebispado de Braga, 
em Portugal, matriculára-se negociante 
em 1786 na R e a l  J u n t a  de Lisboa, e 
naquella cidade permaneceu até 1789, 
embarcando nesse anno para o Rio de 
Janeiro. Em 1790 passou-se para Cam
pos, onde se estabeleceu com loja de fazen
das. De 1797 porém em diante dedicou-se 
á lavoura, em que desenvolveu um ad
mirável tino pratico e accumulou con
siderável fortuna.

Ao fallecer deixou uma descendencia 
de 76 pessoas entre filhos e netos, que o 
veneravam e que tiveram sempre nelle 
o exemplo do trabalho intelligente e 
perseverante e o de muitas virtudes pri
vadas, Era sogro do visconde de Ara- 
ruama, de quem já tratámos nestas 
paginas, e do barão de Muriahé, e pae 
do actual barão de Santa Rita.

Além de titular, foi o capitão-mór 
Manuel Antonio Ribeiro de Castro ca- 
valleiro de Christo e official da ordem 
da Rosa.

Falleceu de uma quéda da escada da 
sua fazenda do Q u e i m a d o .

1835—-A’ bordo do paquete francez 
Pdluse, que o transportava doente para 
Europa, succumbe o conselheiro Cândido 
Baptista de Oliveira, senador pela pro
vinda do Ceará, escolhido a 23 de dezem
bro de 1848 e que a 29 de dezembro do 
anno seguinte tomára assento no senado 
(Vide fevereiro 15 de 1801). Foi sepultado 
na Bahia.

1878—Nascido no Rio de Janeiro a 10 
de fevereiro de 1823, fallece na mesma 
cidade na presente data o dr. Francisco 
de Menezes Dias da Cruz.

Formára-se na Escola de Medicina da 
cidade natal em 1847. Lente substituto 
nella desde 1854, por occasião da refor
ma por que passaram os cursos medicos 
do Império, até que, pela jubilação con
cedida em 1864 ao sr. conselheiro Anto
nio Felix Martins, hoje barão de S. Fe
lix, foi nomeado lente cathedratico de 
pathologia geral, regeu essa cadeira até 
morrer. Publicára em 1876 um compen
dio d’aquella materia.

O sulTragio popular deu-lhe um logar 
na municipalidade da côrte em 1856 e 
reelegeu-o em 1860. Em 1866 íoi eleito 
deputado pelo municipio neutr á Assem- 
bléa geral, na legislatura que foi depois 
dissolvida.

O seu cadaver, levado 'no dia 27 para 
0 cemiterio de S. Francisco Xavier, teve 
um brilhante acompanhamento, derra
deira homenagem aos seus reaes mere
cimentos.

MAIO—27
1534—Carta de doação da capitania 

de Porto Seguro, passada por el-rei 
D. João III a Pedro do Campo Tourinho.

1682—Francisco de Sá e Menezes, de
cimo septimo governador e capitão-gene
ral do Estado do Maranhão, toma posse 
do seu cargo na sala do senado da ca- 
mara da cidade de S. Luiz, Era doutor 
em sciencias juridicas e substituia a 
Ignacio Coelho da Silva. O seu governo 
foi de tres annos menos onze dias, ter
minando em 16 de maio de 1685.

Desde 20 de outubro de 1682 residira 
na cidade de Belém do Pará, tendo dei
xado por capitão-mór do Maranhão ao 
sargento-mór do Estado Balthazar Fer
nandes.

1758— Por decreto de 11 de junho 
(Varnhagen) de 1757 tinha sido creada 
uma capitania no Alto Amazonas, com
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seu governador privativo, subalterno ao 
capitão-general do Pará, dando-se-lhe o 
nome de capitania de S. José de Javary 
ou do Rio Negro (este ultimo nome foi 
0 que prevaleceu), e fôra nomeado para 
governal-a o coronel Joaquim de Mello 
Povoas, que toma posse do seu cargo na 
presente data, segundo Varnhagen, ou 
no dia 7, segundo Abreu e Lima. que dá 
omez de julho )ara a creação da nova 
capitania.

1811—Morre na ilha Terceira José 
Vieira Couto, que percori’era como mi- 
neralogista os mais longínquos sertões de 
Minas, deixando de seus trabalhos e 
excursões memórias curiosas, das quaes 
algumas correm impressas, duas d’ellas 
pelo Instituto Historico do Brazil, como 
se vei'iflca do Diccionario Bibliograpliico 
de Innocencio da Silva {Vide a epheme- 
ridb de 8 de outubro de 1800, § 3°).

1823—A expedição que ia do Ceará, 
sob 0 commando do capitão-mór José 
Pereira Filgueiras, em soccorro dos in
dependentes do Piáuhy, deixa a villa do 
Crato em marcha para o seu destino, 
indo acampar em Varzea de Vacca.

1821 — Frei José Maria de Macérata, 
3° prelado de Cuyabá, chega á sua pre
lazia.

Era religioso capuchinho, natural de 
Italia, e fora nomeado pelo imperador 
D. Pedro I, a pedido dos povos d’aquella 
parte do Império, a 29.de agosto de 1823. 
Chegando a Cuyabá na data que flcà 
incUeada, tomou conta do seu cargo 
nesse mesmo dia. Não tendo, porém, 
solicitado ou podido obter o titulo de 
bispo in partibus, como era preciso, 
assim permaneceu, até que depois, en
tendendo 0 governo imperial que por 
estrangeiro, não podia frei José exercer 
aquelle ministério, deu por nulla a sua 
nomeação.

Foi 0 ultimo prelado de Cuyabá, ele
vado depois á categoria de bispado 
(Vide 18 de outubro de 1829).

1813—E’ escolhido senador pela provín

cia de Goyazo conselheiro de estado José 
Antonio da Silva Maia, ministro dos ne
gócios do Império (Vide a ephemeride 
de 3 de outubro de 1853).

1851—0 primeiro deputado que repre
senta a provincia do Paraná na Assem- 
bléa geral legislativa (era a 9* legislatura) 
é 0 bacharel Antonio Cândido Ferreira 
de Abreu, que toma assento na camara 
na presente data.

1858—Fallece pelas 9 1/2 horas da ma
nhã na sua diocese o 1° bispo do Rio 
Grande do Sul D. Feliciano José Rodri
gues Prates, nascido na freguezia de 
Nossa Senhora dos Anjos da Aldeia, na 
mesma provincia, a 13 de julho de 1781. 
O Parthenon Litterario do Rio Grande 
do Sul, que devia estar bem informado, 
0 faz nascido a 17 de junho.

D. Feliciano Prates era alferes-capellão 
reformado do exereito e exercia a vi- 
gararia encbmmendada da paro chia de 
Santa Barbara da Encruzilhada, quando 
foi, a 5 de maio de 1851, escolhido bispo 
do Rio Grande. A bulia do S. S. Padre 
Pio IX que 0 confirmou nesse cax’go tem 
a data de 26 de setembro do anno se
guinte. Sagrado no mosteiro de S. Bento 
do Rio de Janeiro a 29 de maio de 1853 
pelo bispo conde de Irajá D. Manuel do 
Monte, chegou á sua diocese a 29 de 
junho e tomou posse d’ella em pessoa a 3 
de julho do mesmo anno, segundo o sr. 
Coruja nas suas Lições de Historia do 
Brazil e o Roteiro dos Bispados. O Par
thenon Litterario citado dá para a sua 
entrada na diocese a data de 20 de junho.

Tinha D. Feliciano, quando falleceu, 
quasi 77 annos de edade e apenas! annos, 
10 mezes e 24 dias de exercido do epis
copado. Morreu pobre. Ounico dinheiio 
que se lhe encontrou no espolio foram 
tres onças de ouro. O seu cadaver, que 
foi embalsamado, jaz na cathedral da 
sua diocese, no pavimento abaixo do arco 
cruzeiro, ao lado do Evangelho.

D. Feliciano Prates não dispunha de 
o-rande erudição, mas fez-sé notável pela

V

i
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sua caridade e mais virtudes christãs.
Na falta de um edificio apropriado,ha

via fundado na propria residenci.i epis
copal um seminário, que era mantido 
pelo seu bolsinho, auxiliado por uma pe
quena contribuição dos cofres provin- 
ciaes.

O bispado do Rio Grande do Sul, des
membrado do do Rio de Janeiro, fora 
instituido pelo decreto de 27 de agosto 
de 1817 e pela bulia do papa Pio IX de 
17 de maio de 1818.

1861—Desembarcam na capital do Ma
ranhão cs restps moríaes do distincte 
historiographo e  ̂publicista João Fran
cisco Lisboa (Vide março 22 de 1812).

Nascido na casados seus avós uterinos 
em Pirapemas, que margeia o caudaloso 
Itapecurú, íreguezia de Nossa Senhora 
das Dores de Itapecurú-mirirn, fallecera 
em Lisboa a 26 de abril de 1863. O seu 
padaver, collocado em um caixão de 
chumbo hermeticamente soldado, foi de
positado na egreja de S. Pauio e d’alli 
transferido para o m.ausolóu do nego
ciante Sebastião José de Abreu, no ce
mitério dos Prazeres. Um anno depois, 
transportado no brigue Angelica I  para 
0 Maranhão, por ordem de sua viuva, que 
fora csperal-o, é depositado na capella- 
mór do convento de Nossa Senhora do 
Carmo, em uma sepultura rasa com 
uma' lapida singela, que contém apenas 
0 seu nome e as datas do seu nascimento 
e morte.

1869 — Expira no Rio de Janeiro o 
conselheiro dr. Claudio Luiz da Costa, 
nascido na cidade do Desterro, capital da 
provincia de Santa Catharina, a 26 de 
setembro de 1798.

D’entre as incumbências de que fora 
encarregado destaca-se a de director do 
Imperial Instituto dos meninos cegos, 
para que fòra nomeado por decreto de 
15 de outubro de 1856, logar que desem
penhou com zelo constante e caridade ver
dadeiramente paternal. A irmandade da 
Casa da Santa Misericórdia da cidade de

Santos collocou no seu consistorio o re
trato do conselheiro Claudio Luiz da 
Costa, que muitos serviços prestara não 
só á cidade como ao paiz desde 1822.

ConsuUe-se o Esboço biographico que 
d'elle escreveu o conego dr. J. C. Fer
nandes Pinheiro c que foi lido perante o 
Instituto Historico: corre impresso em 
avulso (Rio de Janeiro, 1871).

M AIO—28
1503—Toca em um ponto Ma posta do 

Brazil, não se sabe qual, a esq/iadra de 
AíTonso de Albuquerque, que sahira de 
Lisboa a 6 de abril em viagem para a 
índia.

Neste anno Fernão de Noronha, man
dado em exploração á America, descobre 
a ilha que tem hoje o seu nome e que 
primeiro se chamou de S. João. Diz-se 
que Américo Vespucio o acompanhara.

A 16 de janeiro do anno seguinte faz 
D. Manuel doação d’ella ao mencionado 
Noronha, fidalgo dasuacusa,e D. João III, 
por carta passada a 3 de março do 1522, 
confirma a doação, afim de que o dona
tário lançasse gado na ilha e a rompesse 
e aproveitasse, obrigando-so ao tributo 
do quarto e dizimo. Nada, porém, fize
ram 0 donatario e seus herdeiros para 
a beneficiar, contentando-se com o goso 
de se chamarem donos d’ella e tendo o 
cuidado de, em cada novo reinado, tira
rem a confirmação da doação obtida.

Mais de dous séculos depois (em 1737) 
estava ainda a ilha despovoada.

1634—Duarte Gomes da Silveira, que 
fòra mandado á frente de 450 homens, 
dos quaes 300 indios, para atacar as al
deias dos indios Janduis, no sertão do 
Rio Grande do Norte, que a convite dos 
hollandezes tinham descido a tallar os 
campos d’aquella capitania, encontra-se 
neste dia com uma partida dos mencio-«
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nados hollandezes, composta de solda
dos sahidos do forte dos Rei^ Magos, e 
trava combate com elles nas margens do 
rio Potenguy, que acabava de atravessar 
Os inimigos retiram-se com algumi. 
perda e Duarte Silveira julgou prudente 
nao ir mais alem, contentando-se com 
permanecer alli, para embaraçar a June 
ção dos iüdigenas com os hollandezes.

1638 — A esquadra flamenga, com- 
mandada pelo conde de Nassau, depois 
da mallograda empreza de conquistar a 
Bahia velleja ao cahir da noite para 
Pernambuco, levando como despojos da 
guerra 400 escravos (Vide maio 25).

1678—Faz a sua entrada pontificai na 
respectiva diocese o 1° bispo de Per
nambuco D. Estevão Brioso de Figuei' 
redo (Vide a e'phemeride de 14 de abril 
de 1678, 2V.

1688—Chega á sua diocese o 3° bispo 
de Olinda D. Mathias de Figueiredo e 
Mello (Vide julho 18 de 1694).

^*37—Antonio de Oliveira Bastos, ca- 
pitao de infantaria, ê mandado por com
mandante da ilha de Santa Catharina 
peb governador da praça de Santos 
Joao dos Santos Ala, trazendo comsigo 
um destacamento militar, o primeiro que 
houve naquella ilha, e alguns povoado- 
res portuguezes.

Antes de governadores propriamente 
ditos, teve a ilha très commandantes 
militares, dos quaes, é este o 3“ na 
ordem chronologica.

1808—Alvará determinando que todo o 
tabaco que saliir da casa da arrecadação 
da Bahia para consumo da capitania, 
pague 400 re'is por arroba, e bem assim
na alfandega o que vier por mar e no 
registro de Itaguay o que vier por terra.

1824—Por portaria d’esta data o presi
dente intruso do Ceará, Tristão Gonçal
ves de Alencar Araripe. priva a todos os 
europeus dos cargos civis que exerciam 
na provincia.

No dia seguinte privou-os também 
dos cargos militares.

1827—Fallece na villa do Rio Pardo, 
no Rio Grande do Sul, o marechal Pa
tricio Jose' Corrôa da Camara, visconde 
de Pelotas.

Nascido em um navio, em que seus 
paes, sahidos da ilha Terceira, se diri
giam para Lisboa, baptisou-se em Portu
gal e alli recebeu cuidadosa educação e 
alguns conhecimentos litterarios.

No Anno Biographico esboça-lhe o 
sr. dr. Macedo a vida, entremeiada da 
narração dos serviços que prestára em 
Lisboa, fazendo sentinella ao real erário 
por oceasião do terremoto de 1755; na 
índia, com praça de subalterno, e nas 
guarnições de Gôa, Diu e Damão; em 
Moçambique e Loanda, e flnalmente no 
Brazil, onde começou a brilhante serie 
dos seus feitos militares nas campanhas 
do Sul de 1771 a 1801 e de 1812 a 1818. 
Fallece cheio de honras que á custa do 
seu sangue alcançára, « deixando o mais 
bello exemplo de dedicação, pericia e 
bravura militar, desinteresse e probi
dade... e a lembrança de vinte campa
nhas em sua vida de soldado. »

Era avô materno do actual sr. vis
conde de Pelotas.

1842—Como dissemos, rompera em So
rocaba e Itú uma revolta, queacclamára 
presidente da provincia de S. Paulo ao 
coronel Raphael Tobias de Aguiar (Vide 
17 e 18 de maio). Para debellal-a fôra 
enviado da capital do Império o briga
deiro barão de Caxias, que chega a 
S. Paulo no dia 23 e segue a 24 em di
recção á Sorocaba, foco da rebeliião.

Na presente data ha um tiroteio entre 
as forças legaes e as dos insurgentes no 
logar denominado Jaguaraé, duas léguas 
distante da cidade de S. Paulo, retiran
do-se os revoltosos sem aceitar combate 
(Vide junho 7).

MAIO —29
1549 — Thomé de Souza, primeiro go

vernador geral do Brazil, de cujo gover
no já havia tomado posse, manda para

22



S. Vicente o ouvidor geral Pedro Borges 
e 0 provedor-tndr Antonio Cardoso, em 
uma flotilha commandada por Pedro de 
G<5es, para I’egularisarem a administra
ção da justiça e fazenda naquelle ponto 
do territorio.

1630—Assume o governo da capitania 
do Pará o provedor-mór da real fazenda 
Jacome Raymundo de Noronha, que 
pouco tempo esteve á testa do governo 
(Vide a e.'ph€met'id6 de 28 de novembro).

Diz a respeito d’este governador o auc- 
tor das Eras do Pará:

a Decimo Capitão-Mór Jacome Rai
mundo de Noronha, Fidalgo da Caza Real, 
e Provedor-Mor da Fazenda. Confere-se- 
lhe a posse do cargo aos 29 de Maio de 
1630 em virtude da nomeação, que delle 
fez 0 Governador do Estado para substi
tuir ao Capitão-Mor Luiz Aranha de Vas- 
concellos. »

1638—Rendem graças os habitantes da 
cidade da Bahia pela victoria alcançada 
contra os hollandezes, que a atacaram 
para conquistal-a, e destroem todas as 
obras de fortificação, que haviam elles 
feito para aquelle fim.

Despacharara-se logo para a Hespanha 
tres caravellas com a nova do occorindo 
(Vide a ephem. de 28).

1774—Faz a sua entrada solenine na 
diocese do Rio de Janeiro o seu 7" b ispo 
D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas 
Castello Branco.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro a 
23 de agosto de 1731, baptisou-se na fre- 
guezia da Candelaria a de setembro 
do mesmo anno.

Ordenou-se presbytero em Lisboa em 
1754, tendo recebido antes da universi
dade de Coimbra o gi*au de licenciado 
em cânones.

A 15 de janeiro de 1773 fora nomeado 
coadjuctor e successor do bispo D. frei 
Antonio do Desterro, cargo em que foi 
confirmado pelo papa Clemente XIV por 
bulia de 20 de dezembro d’aquelle anno, 
sob 0  titulo de bispo de Tipassa  ̂ Quando

a 16 de abril de 1774 chegou ao Rio de 
Janeiro, já havia fallecido o bispo pro
prietário (a 5 de dezembro do anho ante 
rior), e Á  presente—d it^  toma D. José 
Joaquim Justiniano posse do bispado por 
seu procurador e' tio o conego doutoral 
Paulo Mascarenhas Coutinho.

Depois de 30 annos e 9 mezes de epis
copado, falleceu a 28 de janeiro de 1805> 
contando 73 annos, 5 mezes e 4 dias de 
edade. Jaz na capella da residência epis
copal da Conceição, fronteiro ao seu an
tecessor D. frei Francisco de S. Jeronymo; 
que foi 0 que edificára aquella I'esi- 
dencia.

Na sua campa ha apenas o seguinte 
letreiro : Santa Maria, ora pro nobis.

O sr. dr. A . Ferreira Vianna, na sua 
Relação nominal dos Bispos do Rio de 
Janeiro desde 1681 a, 1871, diz que 
este prelado tomâra posse do seu cargo 
a i5  de abril de 1774.

Teve por successor a D. José Caetano 
da Silva Coutinho.

1775—D. Antonio de Noronha, 9; go
vernador de Minas Geraes, assume o 
exercicio do seu cargo e occupa-o até 
20 de fevereiro de 1780.

Rendeu-o D. Rodrigo José de Mene
zes e Castro, que governou depois a 
Bahia desde 6 de janeiro de 1784 até 
12 de abril de 1788.

1812—Pomposo funeral do infante de 
Hespanha D. Pedro Carlos de Bourbon e 
Bragança, casado com a princeza D. 
Maria Thereza, filha de D. João VI, que 
fallecera no dia 26 com 25 annos de eda
de, no Rio Je Janeiro.

1826—Toma assento na camara vita- 
licia, como representante da provincia 
de S. Paulo, o bispo do Rio de Janeiro 
D. José Caetano da silva Coutinho, no
meado a 22 de janeiro d’esse mesmo 
anno (Vide 27 de janeiro de 1833).

1856-Toma posse da presidência da 
provincia de S. Paulo o dr. Francisco 
Diogo Pereira de Vasconcellos (Vide a 
ephemeride de 1 de maio de 1858).
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M A I O — 30

1556—Carta regia confirmando na pes
soa de D. Leonor do Campo Tourinho, 
viuva de Gaspar Pesqueira, a doação da 
capitania de Porto Seguro, por suc
céder ella nos direitos a seu irmão 
Pernão do Campo Tourinho, que os her- 
dára de seu pae, o primeiro donatario 
Pedro de Campo Tourinho (Vide maio 
11 de 1534).

1645—Recebe o Supremo Conselho hol- 
andez do Recife uma carta anonyma, 
■evellando-lhe a conspiração tramada por 
foão Fernandes Vieira, André Vidal de 
Nfegreiros e outros, contra o seu do

it Tiinio.
' Soube-sé depois que havia sido escripta 

3or Sebastião de Carvalho, Fernão do 
[ V̂ alle e Antonio de Oliveira, o primeiro 
‘ los quaes também entrado na conspira- 
( ?ão. A denuncia assignada—A yerdade—
' ^lus ultra—  ̂ fôi’a entregue ao medico 
1 Ibraham Mercado e acha-se traduzida 

la obra de Nieuhoíf: o sr, J. de Vascon- 
í relios transcreve-a nas suas Datas 

elehres,
' Despertados por esta e anteriores de- 
1 luncias, reuniram-se os do Conselho no 

iia 31 e deliberaram enviar por toda a 
iarte avisos de alerta, sem entretanto da- 

' 'em inteiro credito á possibilidade de uma 
' ublevação. Só mais tarde, quando sou- 

»eram que já estavam em marcha tropas 
guiadas por Camarão e Henrique Dias, 
oi que viram que o caso era mais serio 

' 0 que pensavam.
1751—Pedro de Albuquerque e Mello, 

‘Omeado capitão-mór do Rio-Grande do 
íorte por patente de'’ 14 de novembro 

* .nferior, assume o governo da capitania
exerce-o até 4 de dezembro de 1757, 

m que o rende João Coutinho de Bra- 
' ança.
! Albuquerque succédera a Francisco 
I -avier de Miranda Henriques, contra 
‘ ujo prolongado governo (Vide a ephem.

de 18 de dezembro de 1739) o senado 
da camara escrevera ao rei:

tc Temos por noticia que se acha pro
vido Pedro de Albuquerque e Mello para 
capitão-mór d’esta capitania... diremos 
a V. Magestade que os governadores 
estarem mais de très annos, causa gran
de descommodo ao povo ; porque se af- 
feiçoam a algumas pessoas, e por razão 
d’estas fazem injustiças.

1811—Nota confidencial de D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, conde de Linhares, 
ministro do príncipe regente D. João, 
depois rei D. João VI, dirigida á Junta 
governativa de Buenos Ayres.

Depois de historiar os factos que mo
tivaram a expedição da nota, diz o mi
nistro ;

a S. A. R. desejando fazer saber a 
justiça e moderação por que elle obra, 
propõe de novo a sua mediação com 
estas simples condições:—Que o territó
rio do Uraguay seja restabelecido á paz, 
ficando sujeito ao vice-rei Elio ; que se 
levante o bloqueio de Buenos-Ayres, e se 
reconheça a liberdade do commercio ; que 
0 Paraguay fique sujeito ao governa
dor Velasco, e o resto do vice-reinado 
á junta de Buenos-Ayres; e finalmente, 
que se nomeiem commissaries com plenos 
poderes p ira tratar com Hespanha, a 
cuja approvação se deve sujeitar este 
ajuste; declarando S. A. Real ao mesmo 
tempo que se a junta acceder a estes ter
mos, as suas tropas não auxiliarão o 
vice-rei Elio, e que tal auxilio somente 
0 dará no caso de recusarem acceder a 
elle. »

1815—Alvará creando a comarca de 
Olinda em Pernambuco. Foi o seu pri
meiro ouvidor 0 dr. Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada Machado e Silva, depois 
senador por aquella província.

1834—Mortandade na cidade de Cuyabá 
e d’ali até aos pontos mais distantes da 
província. Este estado de cousas pro
longou-se até 5 de julho : neste ultimo 
dia 0 coronel João Popino Caldas con-'
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seguiu dominar a anarcliia, que já havia, 
entretanto, feito grande numero de vic- 
tiraas, d’entre as quaes muitas das 
mais importantes pessoas da provincia.

1843—Celehra-se em Nápoles, na ca- 
pella Palatina, o casamento do actual 
imnerador do Brazil com a princeza das 
Duas Sicilias, a sra. D. Thcreza Chris
tina Maria de Bourbon, írma do rei 
D. Fernando (Vide a epliemericle de 4 
de setembro).

— Toma assento no senado como re
presentante da provincia de Goyáz o con
selheiro .losé Antonio da Silva Maia, es
colhido no dia 27 pelo actual imperador 
(Vide outubro3de 1853).

1855_Fallece em Porto-Alegre o ma
rechal de exercito reformado Bento Ma
nuel Ribeiro, que tão activa parte to
mara na guerra com os gaúchos da 
Cisplatina de 1817 a 1825 e na revolução 
do Rio Grande do Sul, de 1835 a 1843.

1862—0 senador marquez de Olinda 
organisa novo gabinete, ficando com a 
presidência do conselho e a pasta do 
Império ; o senador visconde de Maran- 
guape encarega-se da dos negocios da 
justiça, 0 senador m.irquez de Abrantes 
da dos estrangeiros, o senador visconde 
de Albuquerque da dos da fazenda, o sr. 
conselheiro Joaquim Raymundo de La- 
mare da dos da marinha, o conselheiro 
Polydoro da Fonseca Qnintanilha Jordão 
(posteriormente visconde de Santa 3 he- 
1’eza) da dos da guerra e o sr. senador 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú 
da dos da agricultura (Vide a ephemeride 
de 24).

1871—Assume a presidência da provin
cia de S. Paulo o sr. conselheiro José 
Fernandes da Costa Pereira Junior, qüe 
a administrou até 18 de junho de 18/2.

MAIO—31
1780—0 coronel José Marcellino'^de 

Figueiredo (ou, por outra, Manuel Jorge 
Gomes de Sepulveda), governador do Rio 
Grande do Sul, entrega o governo da

capitania ao brigadeiro Sebastião Xavier 
da Veiga Cabral da Camara, seu suc
cessor, que esteve á testa da adminis
tração, com alguns intervallos de ausên
cia, até 5 do novembro de 1801, dia em 
que falleceu.

Diz .Abreu e Lima que, « como com o 
pi-ovimento do governo fosse também 
Camara incumbido de começar a dili
gencia da demarcação dos limites na 
qualidade depifmcirocommissario, tendo 
por isso de ausentar-se da capital, ficou 
encarregado do expediente : 1°, o coronel 
Raphael Pinto Bandeira, por quasi tres 
an nos. e depois, o coronel Joaquim José 
Ribeiro da Costa. »

1797—Faz a sua entrada pontificai na 
respectiva diocese o bispo de S. Paulo 
D. Matheus de Abreu Pereira (Vide maio > 
5 de 1824).

1803—Chega a Oeiras. então capital do > 
Piauhy, PeJro Cezar de Menezes, novo .' 
governador d’aquella capitania.

Entretanto, lemos em Varnhagen que 
este governador assumira o exercido do • 
cargo a 4 de ju'ho [Vide essa data] e o ' 
occupára até 1805.

1808—Recebe o senado da camara de 
Porto-Alegre o alvará do 1° de abril 
d’esse anno, que permitte o estabeleci
mento do faliricas de toda a qualidade 
dc manuíacturas na capitania.

1824—Representação que ao governador 
das armas da provincia do Maranhão, 
^enente-coroncl José Felix Pereira de 
Burgos (que foi depois barão de Itapicu- 
ru-merira), dirigem os oíliciaes dos 
corpos de primeira e segunda linha da 
capital, cm virtude de insinuações do 
mesmo governador das armas, que es
tava em opposição com a Junta provi
sória administrativa da provincia. Ter
minava requerendo « qüe seja demittido 
0 governo civil e presos os seus mem
bros que mais aceusa a opinião publica 
de suspeitos, os quacs deverão ser re- 
mettidos quanto antes para a córte do 
Rio de Janeiro. »
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1826—Toma assento no senado corao 
■’cpresentante da pi’ovincia (Je S. Paulo, 
) barão, depois visconde de Congonhas 
Jo Campo Lucas Antonio Monteiro de 

í 3aiTos (Vide a e^hameride de 10 de ou
tubro de 1851).

1836—Pv,oconhecimento da princezaim- 
)erial D. Januaria como herdeira pre- 
.umptiva da corôa do Brazil, feito pe- 
•ante as duas camaras legislativas reu- 
lidas no paço do senado. Em virtude d i 
arta de lei de 30 de outubro do anno 
ntcrior, que a declarara successora ao 
hrono, presta a princeza o juramento 
rescripto no art. 106 da Constituição 
0 Império.
1839—Zíarão de Catas Altas.—A. his- 

oria d’este homem é bastante singular. 
)a sua narração sc tirará ma.is de uma 

-ição proveitosa, não sendo a de menos 
' nsinamento a de que, por maior que 
eja uma fortuna, não resiste aos es 

r anjameritos e á dissipação; para o per- 
ulario não ha minas inexhauriveis.
« Era sacristão na matriz da ahieia de 

atas Alt;is. Tendo herdado uma parte da 
lina ae Gongo e tendo usurpado o resto 

; a propriedade,ficára immensamenterico.
. pros!)eridado to:nata-o extravagante, 
ulgando inexgoiavel a sua mina, pro- 
igalisavao oúro á medidaqueo extrahia 
a terra. A sua mania era muravilhar o 
lundo inteiro pelis suas riquezas. Xos 
eus ban(|uetes, a sua felicidade consistia 
m quebrar tudo o que liavia de iragil 
a meza, para reroccasião de ostentar 
0 dia seguinte nova baixella de por- 
ellana e crisíaes. Este doudo mandou 
m dia fazer almôndegas de uma especie 
ova: eram avelãs de ouro massiç-o, que 
isti'ibuia na sobremeza por seus nume 
osos convidados Xo tempo da pros- 
eridade, além da casa de Gongo,

5 ossuia bellas residências, que eu vi,
: m Caeté, Ouro-Preto, S ib irá. Santa 
f uzia, Brumado.Seus admini -tr dores ti- 
i ham ordem de conservar meza franca 

uça-se idéa das contas que cho

veriam sobre o bara > no íim do anno ! 
Não viajava sinao escoltado de uns qua
renta J3apa-jantares e aduladores por 
quem pagava as despczas. Por occasião 
da viagem do imperador D. Pedro I a 
Minas, fez mimo a S. M. de uma baixella 
de ouro massiço. A paixão do gasto 
não suffocou nelle a das honras. Pa
gou muito ouro para ser feito digni
tário do Império. Tendo sido apresen
tado ao imperador, este principe per
guntou-lhe o seu nome: — João Baptista 
Ferreira de Souza Coutinho. respondeu' 
0 ricaço.—Maior é o nome que a pessoa» 
replicou 0 imperador, pois o aspirante 
ás grandezas era de estatura muito 
baixa. Para consolal-o d’este dito, 

D. Pedro nomeou-o barão de Catas Al
tas. Era um sorvedouro de dinheiro este 
Catas Altas. O dinheiro que obteve da 
renda de Gongo foi bem depressa gasto. 
Teve ainda a felicidade, si assim sepóde 
chamar á facilidade de fazer novas lou
curas, de restabelecer a sua fortuna, 
comprando por uma bagatella (3 contos 
de reis )a rica mina de Macahubas, d'onde 
extrahiu muito ouro, antes de revendel-a, 
por preço muito elevado, a uma com
panhia ingleza. As suas repetidas extra- 
vagancias acabaram por arruinal-o com
pletamente. Morreu de paixão no mez 
de Maio do presente anno ( 1839), pobre 
e devorado, por assim dizer, por seus 
credores. Seu filho unico h.ibita uma her
dade perto de Caeté, que lhe fornece 
apenas com que subsistir. A historia 
do barão de Catas Altas é, pouco mais ou 
menos, a da mor parte dos proprietários 
de mi:iasda provincia de Minas-Geraes. » 

Esta noticia, que extrahimos da Re- 
vis a Nacional e Est> angeira, piiblicada. 
no Rio de Janeiro em 1839 o 1840, vem 
como nota em um artigo de Viagem d 
mina de Gongo-Socco, dado pelo Journal 
des Débals em 1839 e que se dizia es- 
crip:o por um ministro ( uropeu na cor
te do Império, que se assigna M. de L ... 
e que por aquelle tempo percorréra di-



342 EPHEMERIDES NACIQNAES

versas províncias do Brazil. Essa inicial 
denuncia seguramente o nome do du
que de Luxembourg, embaixador de 
Luiz XVIII na côrte do Brazil. Aprovei
tando-nos das indicações contidas no re
ferido artigo, reproduziremos ainda os 
seguintes factos acérca do singular barão 
e das famosas minas, que o teriam feito 
um Monte-Cristo americano, si outro íòra 
0 meio em que viveii. Pode um dos nos
sos homens de lettras urdir com estes 
dados um romance, que nada flcará a 
dever ao do famoso Alexandre D imas, 
com a vantagem, além d’isso, de ter um 
fundo historico e não ser de pura ima
ginação.

Gongo-Socco flca a 92 léguas do Rio 
de Janeiro e pertence a uma companhia 
ingleza de mineração. Na lingu igem dos 
indígenas Gongo-Socco quer litteral- 
mente dizer: caverna de ladrões.

O barão de Catas Altas desposára suc- 
cessivamente duas filhas do guarda-mór 
José Alves da Cunha, primitivo pro
prietário da mina d'aquelle nome, o qual 
era ao mesmo tempo seu cunhado, pois 
casára em segundas núpcias com uma 
irmã do barão. Em 1818, por morte do 
sogro, 0 barão, que era administrador 
ou intendente da referida mina, consti
tuiu-se unico dono d’ella, sem ter pre
stado conta alguma aos coherdeiros.

No espaço de oito annos ajuntou som
mas immensas, que se podem computar 
em vários milhões de cruzados. Só du 
rante dous annos extrahiu, termo médio, 
15 libras de ouro por dia. ou 670 lib. st. 
Julgando-a depois exgotada, vendeu-a 
pela somma de 90,000 libras sterlinas á 
companhia ingleza Imperial Brasilian 
Mining Aí^sociation, companhia que se 
formára em 1824. No espaço de doze 
annos esta mina extraordinária rendeu 
mais de 30,000 libras de ouro, perto de 
um milhão e duzentas mil libras ster
linas. O governo brazileiro teve por sua 
parte, d’este grande total, perto de 2,000 
contos, ou 250.000 libras sterlinas, como

direito proveniente do producto da mina, 
e 120 contos, 150,000 libi’as, como direito 
de exportação.

cc Em 1826 Gongo-Socco era um mi
serável arraial ; agora é uma linda aldeia 
européa, que conta mais de mil habi
tantes adstrictosao serviço da-companhia. 
Duas igrejas, uma d’ellas catholica e a 
outra protestante, supprem aos misteres 
cspirituaes d’esta população... Todas as 
casas de Gongo são de pedra e a mor 
parte d’ellas rodeiadas de lindos jardí. s.
O hospital é um edifício espaçoso e bem 
distribuído, que em caso de necessidade 
poderia conter cem camas... A cas i do 
director [casa grande) é com moda e es
paçosa ; podia estar mais bem situada ; a 
hospitalidade que nella recebem os es
trangeiros é proverbial na província. 
Umsystema de ordem e de regularidade 
constante preside a todos os ramos da 
administração, etc. »

1848—0 senador Francisco de Paula 
Sousa e Mello é encarregado de organisar 
novo ministério, o qual flca composto do 
seguinte pessoal, occupando elle a presi
dência do conselho com a pasta da fa
zenda:—Império, o sr. conselheiro José 
Pedro Dias de Carvalho ; justiça, Antonio 
Manuel de Campos Mello; guerra, o ge
neral João Paulo dos Santos Barreto; 
marinha, o sr. conselheiro Joaquim An- 
tão Fernandes Leão e estrangeiros, 
Bernardo de Souzá Franco.

I860—Em sessão da Sociedade Auxi
liadora da Industria Nacional da côrte, 
os socios F. S. Cesar Burlamaqui, en- 
tão presidente. Augusto Frederico Col
lin, secretai’io, M. A. Galvão, J. B. Nas« 
centes de Azambuja e dr, Francisco 
Portella, apresentarn um projecto con
cernente a levantar-se na côrte uma 
estatua ao chancelier João Alberto de 
Castello Branco, introductor do cafezeiro 
no Rio de Janeiro, base da fortuna pu
blica e particular actualmente no Brazil.

« Si os hollandezes e os francezes, di
zem os auctores da alludida proposta.
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não podem esquecer sem ingratidão os 
nomes de Nicolau Witsen, de Nicolau 
Laws, de Duclieux, de Dufougeret, Gre
nier e outros ; si os arabes nunca bebem 
café sem desejar o paraizo a Gemalcan 
de Dhabachin, os brazileiros, sobretudo 
os fluminenses, não devem esquecer o 
nome do chanceller João Alberto de Gas
tello Branco, que para elles foi um ver
dadeiro bemfeitor. A gloriflcação das 
boas acções, ainda que tardiamente pos- 
thuma, estimula as almas nobres e excita 
a imitação. O povo que glorifica, que 
premeia os seus homens uteis, que mos
tra a sua gratidão pelos benefícios rece
bidos, é um povo moralisado e digno de 
viver na historia. »

Infelizmente, a idéa da proposta aven
tada sob tão bellos auspicios e tão sabia
mente fundamentada, não teve até hoje 
principio de execução, e essa divida de 
gratidão nacional está ainda por pagar.

18G7—Chegam ao acampamento brazi- 
leiro em Tuyuty os dous balões que se 
esperavam para se observar as posi
ções inimigas [Guerra do Paraguay).

1870—0 sr. conselheiro Domingos José 
Nogueira Jaguaribe, escolhido senador 
pelo Ceará por carta imperial de 27 de 
abril, toma assento no senado.

1873—Fallece o senador pela provincia 
de Minas-Geraes Gabriel Mendes dos 
Santos, escolhido a 7 de agosto de 1851 e 
que a 13 do mesmo mez e anno tomára 
assento na respectiva camara.

1878—Fallece em Pernambuco o dis- 
tincto poeta alagoano Ignacio de Barros 
Accioli de Vasconcellos, victima da ele
phant! isis dos Gregos, que o acommet. 
tera havia annos.

Com a face desfigurada, sem dedos já 
nas mãos e pés. com as articulações quasi 
sem acção, lanceado de dores, o misero 
poeta expandia o seu martyrio, não mal
dizendo a desgraça que o pungia, mas

i

•entoando hymnos á liberdade, ao pro
gresso, a tudo que é grande, civilisador, 
humanitário... Foi assim que o viram

quando, arrastando-se a cambalear, ap- 
pareceu no theatro Santa Izabel no Re
cife, em duas ou très noites, a victoriar 
o general Osorio com versos de arroja
da inspiração, que lhe. mereceram do ■ 
heroe a quem se dirigiam, e do publico 
que 0 applaudia frenético, manifestações 
que, como elle proprio dizia na oceasião, 
eram flores sobre um cadat>er. D’ahi 
voltou para o leito, de onde resvalou 
para a sepultura.

Taes são os termos por que nos an-T 
nuncia o Diário de Pernambuco o pas
samento d’este desventurado poeta do 
Norte, cuja existência era para nós y  j  
quasi desconhecida, graças á lam entav^ 
falta de permuta litteraria de umas paFa ^ 
as outras das provindas do Império.

1717_Antonio Velho Coelho assume o 
governo da capitania da Parahyba em 
dias d’este mez e anno.

1744._Os officiaes da camara da Para
hyba tomam posse do governo da ca
pitania em dias d’este mez eanno.

1782—Começam em dias d’este mez 
a governar interinamente a capitania 
do Rio Grande do Norte João Barbosa 
de Gouvêa e o vereador mais velho, Ma
nuel Gonçalves Branco.

1845—Continua neste mez a secea no 
Ceará e a levar por toda a provincia a 
fome, a desolação, a miséria. Não ha 
pasto para o gado que sobrevive, não ha 
um grão de cereal !

Já a 2 de abril se havia remettido da 
côrte farinha para o Rio Grande do Norte, 
que participa da mesma calamidade. »

1876_Inaugura-se a linha telegraphica 
da Solidão a Benevente, na provincia do 
Espirito-Santo, em dias d este mez.
_Idem a de Coruripe ao Penedo, na

provincia das Alagôas, com a extensão 
de kil. 55,980.
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A D D EN DA *

Maio — 19

1871—Entra para o senado o sr. se
nador pelo Maranhão Luiz Antonio 
Vieira da Silva, escolhido no dia 13.

J U N H O — 1

1534—Carta régia passada em Evòra 
por D. João III, doando a Vasco Fer
nandes Coutinho e a seus descendentes, 
em recompensa dos seus serviços na 
Asia, a capitania do Espiiàto-Santo, que 
comprehendia uma área decincoenta lé
guas de terra, a principiar, segundo a 
primeira divisão, na ponta do sul da 
barra do rio Mucury e a flndar ao sul 
do Rio Cabapuana ou Itabapuana, em 
Santa Catharina de Mós, com a obriga
ção de a povoar. E’ a provincia do Es- 
pirito-Santo hoje.

1613—Sahe de Pernambuco, pela pri
meira vez, Jeronymo de Albuquerque 
com uma flotilha de quatro pequenos 
navios e cem homens de tropa, para con
quistar 0 Maranhão do poder dos fran- 
cezes. Esta expedição fôra preparada 
pelo governador do Estado do Brazil 
D. Diogo de Menezes, segundo ortlens 
de Madrid.

A este proposito tem cabimento a jus- 
tissima ponder !ção de R. Soutliey, já 
referida por um escri):to nosso, qumdo 
observa que—em toda a historia da Ame
rica portugueza e hespanhola, nada sur- 
prehende tanto como a manifesta insuiïï- 
cieiicia dos esforços iuvidados e dos 
meios empregados para os fins a que se 
visava e os resultados que se colliiam.

1627-A povoação de Serinhaen, 16 lé
guas ao sul da cidade do Recife, fundada 
por Duarte de Albuquerqne Coelho, 4“ 
donatario da capitania de Pernambuco, 
é por elle mesmo elevada á categoria de 
villa com 0 nome de Villa Formosa,

funccionando o ouvidor da capitania 
dr. Diogo Bernardes Pimenta.

1640—Tinha Mauricio de Nassau expe
dido para a Bahia o vice-almirante Lich- 
thardt com vinte navios, levando 2,500 
homens de tropas ás ordens do coronel 
Carlos Tourlon, com ordem expressa de 
levar tudo a ferro e fogo. O almirante 
hollandez apresentou-se na Bahia a 28 
de abril e « foram sem conto (diz o vis
conde de Porto Seguro) os destroços e 
mortes que causou na ilha de Itaparica 
e no reconcavo, dos quaes o proprio 
inimigo fez alarde; só engenhos foram 
queimados vinte e sete. »

Em carta da presente data dá o conde 
da ToxTe, governador geral do estado, 
conta d’esta invasão.

Quanto ao numero e nomes dos enge
nhos incendiados no recôncavo pelo ini
migo, ha na obra de Barlfeus lies Bra- 
silite (Amsterdam, 1647), uma gravura, 
á agua forte, de Francisco Post, sem 
data (mas de 1645), que alli oceorre sob 
0 n. 31, representando todos os engenhos 
assim destruidos pelo fogo. Essa gravura 
tom por titulo: s i n v s  o m n i u m  s a n c t o u v m .

Eis aqui os nomes dos alliulidos enge- 
nlios, segundo aquelle raappa, corrigidos 
como devem ser:

na ilha delta 
parica;

1. P u n ia  dos Bnleos \

(Ponta das Baleas), j
2. Eng^.Sla.Cruz(-oQvioi

de Vera Cruz), t
3. Fyng. Pysauedo (E n -  '

genho do Azevedo), /
4. Eng. Barros,
5. Eh '‘ . Coelho,
6. Eng. Ca.s-ttda (actual

Engenho S. Paulo),
7. Eng. Nos: Sra. dos\

Candias, aliás das 
Candeias (actual En- 
gènho Pitanga),

8. Eng. dos Paredos (actual Mataripe?);
9. Eng. St, Esteuão;

ás margens do 
rio Pitanga 
e (!e seus aï- 
fluentes;
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7a (Bar-

ás margens e 
nas p ro x i
midades do 
rio Parame- 
rim ;

10. Eiig. Berbox
bosa),

11. Eng. de Catarina,
12. E n g . da G r a c ia

(actual Engenho das 
Almas ?),

13. Eng. Pernamerim,
14. Eíig. Britto (actual

Engenho do Mon- 
te?),

15. Eng. dandrade (En
genho do Andrade, 
actualm en te INÍa- 
druga), /

16. Eng. Fontas (Engenho da ilha das
Fontes):

17. Eng. Hilvero, á margem do rio Ma
ra pé ;

18. Eng. Cajehozu (actual Engenho Ca-
jahiba, na ilha do mesmo nome, ou 
Cazuayba do mappa);

19. Eng. Batatinga, \
20. Eng. Taperande,
21. Eng. noua (novo),
22. Eng. Capanerna,
23. Eng. Melasse (do Me

lado?),
24. Eng. E. Sra. de l^uz,
25. Eng. N.Sra.dopay-

nha de fransa (?).
26. E ng. St. A n ton y

(Antonio),
27. Eng. St. lago,
28. Eng. Velho. «■

Devemos estas informações curiosas e 
fidedignas á diligente benignidade do 
sr. dr. J. Z. de Menezes Brum, chefe 
zeloso e incansável da importante secção 
de est impas da Bibliotheca Na ional.

1753—Provisão do conselho ultrama
rino incorporando a capitania da Para- 
hyba do Sul á coroa, por compra cpie 
d’ella mandou fizer el-rei d.’ José I, per
tencendo á ouvidoria do Espito-Santo 
(Vide agosto 3 ue 1832).

ISOi—Antonio de Saldanha da Gama, 
44“ capitão-general do estado do Ma
ranhão, toma posse do seu cargo e 
exeroc-o até 7 de janeiro de i806, dia em 
que 0 remlc o capitão-general D. Fran-' 
cisco de Mello Manuel da Cam ira.

Antonio de i-.aldanha da Gama foi de
pois 1°. conde de Porto Santo, pardo 
reino em 1826, chefe de esquadra da ar

as m argens 
do rio Par.i- 
guassú.e de 
seus afíiuen- 
tes.

de Portugal amada real, embaixador 
diversas côrtes de Europa e o primeii’o 
presidente da Commissão Municipal de 
Lisboa depois da restauração de 24 de 
julho de 1833. Nascido a 5 de fevereii’o 
de 17*/8, falleceu em Lisboa a 23 de julho 
de 1839. Innocencio da Silva é quem nos 
fornece estas ultimas indicações no seu 
Biccionario.

1806 — A esquadrilha franceza do com
mando do capitão L’Hermitte, que an
dava cruzando e arribara a 28 de abril 
ao porto da Bahia, deixa-o na presente 
data, obrigada a isso pelo capitão general 
João de Saldanha da Gama, conde da 
Ponte, governa 'or da Bahia, á vista do 
comportamento pouco regular que ti
vera aquelle commandante (Vide a eplie- 
vneride de 14 de dezembro de 1805).

1807— Come,a a publicar-so eni Lon
dres a revista littoraria e politica Correio 
Brasiliense, cujo redactor, o talentoso 
publicism Hyppolito José da Costa Pe
reira Furtado de Mendonça, tinha em 
mira nrincipa!mento tornar-se util á sua 
patria, transmittiiulo-lhe na sua propria 
lingua os acontecimentos capitaes da Eu 
ropa.

Hyppolito nascera accidentalmente na 
nova colonia do Sacramento {Rio da 
Prata) a 13 de agosto de 1774; formara- 
se em direito e phiiosophia, e, depois de 
uma vida bastante accidentada c tor- 
menti'sa, falleceu e u Kensington, ar
rabalde de Londres, a 11 de setembro de 
1823. Era irmão do senad r imr Matto- 
Grosso J.isé Saturnino da Costa Pereira.

O Correio BrasilUmse contém, nos seus 
29 volumes, muitas e interessantes no
ticias e memórias do tcmpo,ar.roveit iveis 
para a no.ssa historia.

1817 — Magnifleo ,e luxuoso baile of- 
ferecido á corte dc Vienna d'Austria pelo 
marquez deMarialva. emljaixador d’el-reí 
1). João VI junío úquelle governo, em 
applauso ao consnr io do príncipe D. Pe
dro com a archiduqueza austriaca Maria 
Leopoldina, mãe do actual imperador do
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Brazil. Despende-se nesta festa, a que as
sistem duas mil pessoas, mais de um 
milliào de florins, e para maior ostentação 
faz 0 marquez de Marialva presente dos 
edificios, que para ella mandara levantar, 
e de .'BUS adornos e baixella de ouro, aos 
pobres da cidade de Vienna, em cujo be
neficio se dá depois outra funcção po
pular, destribuindo-se por elles o ren
dimento que produzira.

1822 — Decreto do Principe Regente 
D. Pedro, depois primeiro imperador, 
convocando um conselho de Procuradores 
Geraes das provindas do Brazil:

« Urgindo a salvação do Estado que se 
installe quanto antes o Conselho de Pro
curadores das Pi-ovincias do Brazil; que 
mandei crear por meu real decreto de 16 
de fevereiro do anno que corre. Hei por 
bem mandar convocar para o dia de 
amanhã os já eleitos, e que aqui residam, 
não obstante faltarem ainda os de outras 
províncias, para a littéral execução do 
citado decreto. José Bonifacio de An- 
drada e Silva, do Meu Conselho de Es
tado, e do Conselho de Sua Magestade 
Fidelíssima o Sr, D. João VI. e Meu Mi
nistro de Estado dos Negocios do Reino 
do Brazil e Estrangeiros, o tenha assim 
entendido, e o faça executar.

a Paço, 1 de Junho de 1822. — Com a 
rubrica do PRINCIPE REGENTE.-.7os<?' 
Bonifacio de Andcadae Silva. »

— A Junta Pro visoria governativa de 
Pernambuco reconhece a auctoricjade do 
principe D. Pedro, regente do Brazil.

1858 — Toma assento uo senado como 
representante da província da Bahia, o 
conselheiro d’Estado Jose Thomaz Na- 
buco de Araujo, nomeado em 26 de maio 
do mesmo anno (Vide agosto 14 de 1813).

1860 — F’allece no Rio de Janeiro Charles 
Ribeyrolles. patriota e jornalista francez, 
expatriado, corno Victor Hugo, Ledru 
Rollin e Louis Blanc, por Napoleão III.

Riljeyrolles nascera em Martel, de
partamento do Lot.

Jaz no cemiterio de Maruhy em Nic' 
teroy.

No dia 13 de Junho do raesmo anno 
collocou-se sobre o seu tumulo uma 
lápida de marmore branco com esta 
simples inscripção — Charles Ribeyrolles 
— 1“ de Junho de I860.—

Tinha vindo para o Rio de Janeiro, 
onde redigiu o bello texto do Brasil Pit- 
toresco, de que se publicaram tres vo
lumes in folio, escriptos em francez e 
portuguez. acompanhados de magníficos 
desenhos do sr. Victor Frond, repre
sentando muitas das melhores scenas da 
nossa esplendida natureza.

As homenagens posthumas que se lhe 
prestaram foram-n’o por diligencias do 
sr, Quintino Bocayuva.

1861—Toma assento no senado, como 
representante da província de Sergipe, 
o sr. barão de Maroim, João Gomes de 
Mello, escolhido a 21 de maio.

186/— Fallece em^ a ü ia m p t^  na In- . 
glaterra, o dr. Joaquim Gomes de Souza, 
genio da mathematica no Brazil.

Nascera a 15 de fevereiro de 1829 na 
província do Maranhão. A 14 de ou
tubro de 1848 sustentára these e recebera 
0 grau de doutor em sciencias physicas 
e mathematicas na Academia Milit'ird.o 
Rio de Janeiro, depois de ter feito exame 
vago e successivo de todas as matérias 
do respectivo curso. Não se contentando 
porém com o que sabia e já lente sub
stituto da menciona''a academia, fora em 
1854 estudar ainda em França, na In
glaterra e na Allemanha, arruinando de 
vez a sua constituição, já de si debil, 
com esse excesso de applicação.

Era sobrinho do senador conselheiro 
Joaquim Vieira daSilva e Souza,

« Emquanto residi i na Europa appli- 
cou-se também ao estudo da medicina, 
e todas as vezes que ia'a Paris frequen- 
tav I com assiduidade o grande hospital 
Hotel Dieu e nelle seguia a clinica, fa
zendo-se especialista nas moléstias das 
mulheres. Assim que se julgou suílicien-
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temente habilitado, submetteu-se a exa
mes na faculdade de medicina de Paris, 
onde defendeu theses e foi graduado 
doutor, facto este talvez ignorado de 
muitos, por isso que não exercia a arte, 
como também não fazia alardo dos 
muitos titulos scientiflcos de universi
dades e dos das academias de Londres, 
Berlim e Vienna d’Austria, das quaes 
era socio [Pantheon Maranhense, vol. 
II). »

Em janeiro de 1881 foi o ministro ple
nipotenciário do Urazil em Berlim auctO' 
risado para mandar concluir a impressão 
das memórias do illustre mathematico 
maranhense, incumbindo dos trabalhos 
de revisão a pessoa que estivesse no caso 
de desempenhai os, de modo porém que 
a despeza íeita e por fazer com essa pu
blicação não excedesse a quantia de 
.5:0003, máximo da de q ;e dispõe o go
verno para esse ílm, votada em 1880 
pelo corpo legislativo por iniciativa do 
deput ido geral, o sr. .loaquim Serra, 
digno comprovinciano de Gomes de 
Souza.

1875— Inauguração da linha telegra- 
phica de Nazareth a Valença, na pro- 
vincia da Bahia, com a extenção de 
16.802 kilometros.

1880—Chega á cidade da Victoria, ca
pital da provinda do Espirito Santo, o 
bispo do Rio de Janeiro, sr. d. Pedro 
Maria de Lacerda, em visita pastoi-al 
áquella parte da sua diocese.

Depois de 61 annos de iutervallo, é esta 
a terceira vez que aquella provincia 
recebe a visita do seu pastor: a pri
meira foi-lhe feita em 1812 por D. José 
Caetano da Silva Goutinho (Vide a ephe- 
meride de 9 de setembro d'esse anuo) e 
a segunda em 1819, pelo mesmo prelado, 
que percorreu então toda aquella pro
vincia.

Em 1749, não podendo o bispo D. frei 
Antonio do Desterro M dheiro visital-a 
pessoalmente, mandara em ommissão o 
visitador geral do bispado D. João de

Seixas da Fonseca Borges, bispo titular 
de Areõpoli, que foi nesse anno a Campos 
dos Goytacazes. No anno anterior tinha- 
se dado 0 motim ou levante contra Mar- 
tim Corrêa, visconde de Asseca, motim 
de que resam as chronicas locaes e em 
que tomou tão activa parte a heroina 
campista Benta Pereira.

— Entrega-se ao trafego a estação de 
S. Pedr q no Miiriahé. da estrada de fer
ro do Carangola, distante 23 kilometros 
da do Cachoeiro. ponto inicial da 2* sec- 
ção. A 1“ começa fronteiro á cidade de 
Campos.

No dia 4 de Agosto d’este mesmo anno 
inaugurou-se a estação de Belem, a 10 
kilometros da de S. Pedro e a 106 da ci
dade. Mede a linha construida 128 k., 
contando com 23 do ramal de Itaba- 
puana (Santo Eduirdo), 74 na P secção 
e 32 na 2*.

No 2° k. d’esta secção está a mages- 
tosa ponte de encontros e pilares de al
venaria de pedra e superstruetura de 
trelliças de ferro, que sobrepõe o rio 
Muriahé, na fazenda do sr. Antonio 
Francisco Torres Junior. Divide-se a 
ponte em 3 vãos, medindo o do ce.ntro 
33ra. e os lateraes 22 cada um.

A 2‘ seccão d’esta promissora estrada 
desenrola-se pela margem sempre do 
Muriahé e corta muitas fazendas impor
tantes, tornando se a viagem nessa parte 
do seu percurso muito aprazível por 

. pittoresca.
Lançada no terreno dos factos consu

mados pela perseverante e intelligente 
iniciativa do sr. dr. Francisco Portella, 
que foi 0 primeiro presidente da sua 
directoria, vai levando-a ao desejado 
termo o tino administrativo do seu 
actual presid iitc, o laborioso e probo 
sr. Francisco P’eri eira Saturnino Braga, 
eííicazmente auxiliado pelos seus dignos 
companheiros de directoria ( Vide no- 
vembro 19 de 1877 ).

No seu capitulo dos Poens repentistas 
(Rev. Popular, tomo XIV, H62) o sr.

- T i
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Joaquim Aorberto de Sousa e Silva-, de
pois de nos apresentar a largos traços 
os delineamentos do pci’fil de Gregorio 
de Mattos, de Gonçalo de Mattos, seu 
filho, cujo nome mal resvala, fugidia 
sombra, pela littcratura patria ; de Lou- 
renço Ribeiro^ contemporâneo do inimi
tável satyrico hahicnse ; de José Basilio 
da Gama : de Domingos Caldas Barbosa ; 
de D. Lucas José de Alvarenga, o ultimo 
governador de Macau,natural de Sabará ; 
do dr. Joaquim Ignacio de Seixas Bran
dão, parente e comprovinciano d i afa
mada Marilia de Dirceu ; do marech d 
Luiz Paulino de Oliveira Pinto da França, 
que morreu jjortugue/. ; de João Pedro 
Maynai*d ; do marquez de Paranaguá ; 
do visconde de Pedra Branca, a meiguice 
feita homem : —fecha esta cadei.i admi
rável com a figura sympathica de Fran
cisco iMuniz Barreio, que era então o 
nosso primeiro itnprovisador, de quem 
conclue o auctor, « são numerosos os re
pentes felizes e magistraes de tão fértil 
poeta.» Entretanto, o sr. Norberío dá 
como amostra do seu estro bocagiano 
um soneto que se lhe attribue cri-ada- 
mente. ^

O Diccionario bibliof/rnphico p'riu- 
Quez (tomo IX) reproduz uma autobio- 
graphia do repentista l)ahiense, rica de 
informações aproveitáveis, e a noticia 
exacta das suas obras.

J U M I O  —  2

I55G —OI* bispo do Brazil (bispo do 
Salvador), D. Pedro Fernandes Sardinha, 
parte da Bahia para Lisboa, com o de
sígnio de ir jjcssoalmcnte queixar-se ao 
rei e subraetter á sua decisão as dis- 
coi’dias do clero com o governador gei-al 
D. Duarte da Co'-ta (Afidc a ephemeride 
de IG).

1637 — Bulia do pontiílce P.iulo III, de- 
cltrando qae os indi.,en:is da America 
são entes racionaes e portanto podem 
pertencer ao grêmio da egrej i catholica.

O sr. J. de Vasconcellos nas suas Datas

celebres d.a Historia do Brasil assigna 
para esta famosa bulia a data de 9 de 
junho de 1636. o que podemos afíirmar 
que não é exacto (Vide o Catalogo dos 
Mss. úa Bibliotheca Nacional).

1640 — 0 povo e os camaristas da villa 
de S. Paulo reunem-se na casa do con
selho e aceordam em irem todos ao col- 
legio dos padres da compaiihi i de Jesus 
intimal-os na pes-oa do padre Nicolau 
Botelho, reitor, para que, no praso de 6 
dias. despejem a villa e se recolham ao 
collegio do Rio de Janeiro, « para se
gurança de suas vidas, honras e fazendas 
contra o levantamento do gentio, de que 
não vivem seguros, como a experiencia 
tem mostrado. »

1- stáoste «.«cníoassignado por Amador 
Bueno, o velho, Amador Bueno, o moço, 
Fernando de Camargo. José Ortiz de Ca
margo e mais 56 nomes, cuja relação se 
pode ver na Chronologia que acompanha 
os Apontamentos sobre a província de 
S. Paul) por Azevedo M irques.

1724 — Carta régia ordenando que, 
quando sahir o bispo á rua. repiquem os 
sinos de todas as egrejas por onde passar, 
ajoelhando-se todas as pessoas com quem 
se encontrar, até que e!le de todo passe.

1800—Oíjarão de Humboldt.—Pvocm'ow 
semi re a legislação j ortugueza emba
raçar e contrariar a emigração de Por
tugal para a colonia, como se vè de dif- 
ferent.es actos emanados da corte, entre 
outros, as cartas régias de 3 de setembro 
de 1667, de 25 de abril de 1674. de 14 de 
fevereiro e 21 de março de 1694, dos de
cretos de 26 de novembro de 1709 e de 
19 de fevereiro de 1711 e das provisões 
de 28 de mr.rço e de 12 de agosto de 1709, 
dè 24 de março de 1713 e de 24 de feve
reiro de 1744. A lei de 20 de março de 
1720, por ser a mais ampla e explicita, 
foi substanciada por João Francisco 
Lisboa no seu .Jornal de Timon [Obras 
vol. III, pp. 385).

Transcrevemos hoje o officio dirigido 
nesta data ao governador e capitão-ge-

I
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neral do Grão-Pará D. Francisco de Souza 
Coutiuho, acerca do barão do Humboldt, 
cuja excursão por aquelle territorib se 
tratou de prohibir: 

a 0 Principe Regente Nosso Senhor 
manda participar a V, S. que na Ga
zeta de Colonia do primeiro de Abril do 
presente anno se publicou que um tal 
barão de Humboldt, natural de Berlim, 
havia viajado pelo interior da America, 
tendo mandado algumas observações geo- 
graphicas dos-paizes, por onde tem de
corrido, as quaes serviram para corrigir 
alguns defeitos dos mappas.e cartas gco- 
graphicas e topographicas, tendo feito 
uma collecção de*1500 plantas novas, 
deterrainando-se a dirigir sua viagem
pelas partes superiores da capitania do 
Maranhão, aíim de examinar regiões de
sertas, e desconhecidas até agora a todos 
os naturalistas: e porque, em tão cri
ticas circumstancias, e no estado actual 
das cousas, se faz suspeita a viagem de 
um tal estrangeiro, que debaixo de es
peciosos pretextos, talvez procure, em 
conjuncturas tão melindrosas e arris
cadas, surprehender e tentar com novas 
ideas de falsos e capciosos princípios os 
ânimos des povos, seus fieis vassallos, 
existentes nesses vastos domínios, alem 
de que pelas leis existentes de S. A. R.

. é prohibida a entrada nos seus domi- 
nios a todo e c^ualqucr estrangeiro não 
auctorisado com especiaes ordens de 
S. Magestade: Ordena mui expressa- 
mente 0 Mesmo Augusto Senhor que 
V. S. faça examinar com a maior exac- 
ção e escrupulo si com elfeito o dito 
barão de Humboldt, ou outro qualquer 
viajante estrangeiro tem viajado, ou 
naturalmente v ia ja  pelos territórios 
d’essa capitania, pois que seria summa- 
mente prejudicial aos intez’esses poli
ticos da coroa de Portugal si se verifi
cassem similhantes factos; e confia 
S. A. R. que V. S. pelo seu zelo e eíTi- 
caz disvello empregará em um negocio 
de tanta importância toda aquella des

treza e sagacidade, que é do esperar das 
luzes e circumspecção de Y. S. pelo bem 
do seu real serviço; precavendo V. S. 
sendo assim, e atalhando a continuação 
de taes indagações, que pelas leis são 
vedadas não só a estrangeiros, mas até 
áquelles portuguezes, que se íazem sus
peitos quando não são auctorisados por 
ordens regias, ou com as devidas licen
ças dos governadores das respectivas ca
pitanias.

E confia finalmente S. A. R. que V. S. 
procederá a esse respeito com a mais 
cautelosa circumspecção, dando logo im- 
mediatamente parte a S. A. R. de tudo 
que achar aos ditos respeitos, por esta 
secretaria de estado, para que o mesmo 
Augusto Senhor possa dar as ultimas 
providencias, que exigem factos de tal 
natureza.

Deus Guarde a V. S .—Palacio de Que
luz, em Z de Junho de ISOO.— D. Rodrigo 
de Souza Coutinho. »

Em oííicio de 12 de outubro aceusa o 
governador do Maranhão a recepção das 
ordens a este respeito e diz que fica na 
intelligencia de embaraçar por todos os 
meios a viagem do barão berlinez e de o 
remetter directamente para Lisboa, si 
chegar a apprehendel-o.

1S22 — O decreto do Principe Regente 
de 16 de Fevereiro. I’eferendado por José 
Bonifacio, tinha convocado uma Junta 
de Procuradores das províncias. Chama
dos a reunir-se por decreto do 1° de 
Junho, haviam-se apresentado apenas 
no dia 2 os dous do Rio de Janeiro, 
Joaquim Gonçalves Ledo e José Mariano 
de Azeredo Coutinho e Lucas José Obes, 
procurador da t isplatina. Recebeu-os 
D. Pedro na presença do ministério; 
prestaram elles o juramento segundo uma 
formula d’antemao preparada e dirigiu- 
lhes 0 príncipe uma falia, em que expu
nha os motivos por que os convocara, 
dos quaes era o principal o de não re
tardar as providencias precisas á salva
ção do paiz (Veja-se Historia da fun-'



I  ̂ •

‘  'l l :  ' I
1 f  «V ' ' 

i l ' p ;  (

■ir'

1

ml
i'ii

■' «I »

W'!

V W lK

■' i
 ̂ I

I p i' r l

350 EPHEMERIDES NACIONAES

dação do Imperio, tomo VI, secção III, 
documentos 7 e 8). Levantada depois a 
sessão, tornaram a reunir-se no dia se
guinte, em que resolveram dirigir ao 
príncipe uma representação pedindo-lhe 
que convocasse uma assemble'a legisla
tiva constituinte (Vide a ephem. de 3).

1827 — O general Bento G'>nçalves, que 
ia em perseguição do general argentino 
Lavalle, derrota uma partida de inimi
gos, que encontra junto á Estancia do 
Sego, fazendo-llie 11 prisioneiros e ma
tando-lhe 8 homens. ,

1838 — Sentença dada pelo jury da ca
pital da Bahia contra o dr. Francisco 
Sabino Alvares da Rocha Vieira, pro
motor da revolução do anno anterior que 
tomou a denominação de sabinada (Videt 
Novembro 7 de 1837):

a A’ vista da decisão do jury, con
demn o 0 réo Francisco Sabino Alvares 
da Rocha Vieira nas penas seguintes : 
pelo crime do art. 201 em um anno de 
prisão e multa correspondente á metade 
do tempo; pelo crime do art. 202 em 7 
annos de prisão e multa correspondente 
á metade do tempo: pelo crime do 
art. 203 em 7 annos de prisão e multa 
correspondente á metade do tempo; pelo 
crime do art. 204 em 3 annos e meio de 
prisão e multa correspondente á metade 
do tempo ; pelo crime do art. 205 em 9 
annos e 4 mezes de prisão e multa cor
respondente á metade do tempo; pelo 
crime do art. 89 em 23 annos e 4 mezes 
de prisão; pelos crimes dos arts. 68, 85 
e 87 em prisão perpetua com trabalho, 
e finalmente pelos crimes dos arts. 113 e 
192, condemno o re'o á morte. Guarde-se 
na imposição d’estas penas o disposto no 
art. 61 do codigo penal e condemno 
também o rdo por todos estes crimes na 
indemnisação, que se liquidará em juizo 
competente.

O escrivão faça as intimações da lei, 
pagas as custas pelos bens do réo. Bahia, 
2 deJunho de 1838.— Victorde Oliceira.-»

1844 — E’ sagrado bispo do Maranhão

D. frei Carlos de S. José e Souza, na 
egreja do convento do Carmo, em Per
nambuco, pelo bispo d’aquella diocese 
D. João da Purificação Marques Per
digão, assistido do bispo resignatario 
(de Pernambuco) D. Thomaz de No
ronha e Brito e do provincial do men
cionado convento frei João de Santa Isa
bel Pavão.

Este prelado apenas regeu a sua dio
cese 3 annos (Vide 3 de Abril de 1850 ).

O Roteiro dos Bispados refere a seu 
respeito as seguintes singulares coinci
dências:

a Na capella-mdr da egreja do seu 
convento do Carmo tomou o habito ; 
nella professou a regra da ordem ; nella 
cantou a primeira missa ; nella se sa
grou bispo ; nella conferiu a ordem de 
presbytero a um carmelita muito seu 
afeiçoado, de nome frei João da Encar
nação: nella se lhe fizeram as ultimas 
exequias, e nella, finalmente, se acha 
sepultado ao lado do Evangelho !E agora 
accrescenta o fraco historiador: foi ella 
para elle a porta e o caminho do Céo.»

1853— Explosão do vapor mercante 
Rio de Janeiro junto állha Grande pela 
uma hora da madrugada.

Havia este vapor sahido do Rio para 
Santos no dia antecedente, quando se 
descobre á noite que ha incêndio á bordo 
e que este lavra com tal intensidade, 
que serão baldados todos os esforços para 
extinguil-o. Os passageiros e tripolantes 
sabem então, transidos de horror, que 
0 navio transporta por conta do governo 
cerca de 200 arrobas de polvora ! Com a 
coragem e o sangue-frio do verdadeiro 
homem do mar, o commandante Hyppo- 
lito salva tantas vidas que lhe estavam 
confiadas, fazendo correr o navio a toda 
força para a terra.

Aprôa em um ilhote, seis milhas dis
tante da terra, e alli desembarca sem 
perda de tempo todas as pessoas que 
vinham a bordo, que são conduzidas a 
salvamento para a cidade de Angra dos

■tl?!
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• Reis. Meia liora depois ouve-se uma de
tonação medonha e o navio vôa pelos 
ares, deixando apenas ver por algum 

. tempo sobre o oceano o lugubre clarão 
do incêndio que o consumia, 

i 1868—Fallece na cidade da Bahia, de- 
i pois de prolongados soffrimentos. o in- 

íigne poeta repentista Francisco Muniz 
Barreto, nascido na mesma cidade a 10 
le Março de 1804.

Imprimiu-se no mesmo anno, naquella 
jidade, um opusculo de V^60 pp. m-4°,

' 3ontendo os discursos, poesias e noticias 
■ lecrologicas dos jornaes compostos por 
■<̂ 3ccasião do seu passamento.

JUNHO —3
1654—E’ registrada nos archives do 

senado da camara de Belem do Pará a 
' irovisão e carta de lei de 17 de outubro 

interior [Vide essa data) auctorisando 
5 regulando o captiveiro dos indios. Esta 

u »rovisão fôra alcançada pelas diligencias 
}ue empregara em Lisboa o procurador 
1’aquella capitania capitão Manuel Gue- 
ies Aranha e os do Maranhão que o 
icompanharara.

1677 -r- Toma posse do seu cargo, por 
Jrocurador, o 1° arcebispo do Brazil 
). Gaspar Barata de Mendonça, natural 
le Portugal.

Começara como advogado, seguindo a 
íarreira da magistratura, que trocou 
lepois pelo estado ecclesiastico. Como 
uiz dos casamentos em Lisboi, votára 
)ela nullidade do do rei D. Affonso VI 

I !om a princeza D. Maria Francisca Isa- 
)0l de Saboya, que se casou depois, em 

' drtude d’isso, com seu cunhado o prin- 
' '.ipe D. Pedro, regente do reino e mais 
' arde rei sob o nome de D. Pedro II.

D. Gaspar Barata era abbade de Ges- 
' assó, do bispado do Porto, quando 
I .quelle príncipe o escolheu para arce- 
] >ispo da Bahia, cargo que o nomeado 

aerceu mesmo de Portugal, por dele
ft iados seus, por causa de seu estado va- 
ui etudinario.

annos,Tendo renunciado á mitra 9 
6 mezes e 8 dias depois da sua posse, 
falleceu na villa de Setúbal a 11 de De
zembro de 1686. Gozou da reputação de 
sabio e virtuoso.

1682— Duarte Teixeira Cliaves, 38“ go
vernador da capitania do Rio de Janeiro, 
assume o exercicio do cargo em que 
succede ao mestre de campo Pedro Go
mes, por patente régia de 6 de setembro 
do anno anterior. A sua jurisdicção es
tendia-se ás capitanias e villas da re
partição do sul. Em virtude da conven- 
«ão de 7 de Maio de 1681, em que a Hes- 
panha restituia a Portugal a colonia do 
Sacramento, foi Duarte Teixeira Chaves 
incumbido pelo principe regente de ’ a 
receber; para esse flm partiu do Rio de 
Janeiro a 6 de janeiro de 1683, deixa ;do 
esse governo a cargo do senado da 
camara. Concluida a sua missão no Rio 
da Prata, voltou ao exercicio do seu 
cargo a 13 de junho do mesmo anno e 
nelle continuou até abril de 1686, em 
que, no dia 22, o rende João Furtado 
de Mendonça.

1805 — O tenente do regimento de 
Vieira Telles em Lisboa, D. Luiz Mau
rício da Silveira, provido no governo da 
capitania de Santa Catharina por pa
tente régia de 20 de junho de 1804, toma 
posse do seu cargo na presente data, e 
exerce-o por mais de 12 annos, até 16 
de agosto de 1817 (Varnhagen dá o dia 
14). Falleceu depois no Rio de Janeiro 
no posto de tenente-coronel do estado- 
maior.

Succedei*a-lhe no mencionado governo 
João Vieira Tovar de Albuquerque, co
ronel de cavallaria dos Voluntários Reaes.

1809 — Generalisa-se a todos os prédios 
urbanos das cidades ,e villas do Brazil o 
imposto da décima urbana, creado pelo 
alvará de 7 de junho de 1808 para as 
povoaçoes á beira-mar. Exceptuavam-se 
da décima os domínios portuguezes da 
Asia, em attenção á sua decadência, e 
os prédios pertencentes ás santas casas

H P



f
j'. '

* I ■■.
, 'i t I

ff'
w ,1
I I  t . i

■ . m M  

P

a *  ,V

li ■ i i
r ..  ̂ ■; ■’! :»!r̂' r.' ' I Mi

■ . ; i) £
Æ  í : I  , : ■
ÂÍ

de Misericórdia, 'pela 'piedc.de do scu in
stituto.

—Alvará com força de lei estabelecendo 
0 imposto da siza por compras e vendas 
e arrematações de bens de i*aiz, e de 
meia siza por compras e vendas de es
cravos ladinos, sendç aquella de 10 e 
esta de 5 %.

—Alvará estabelecendo a taxa deõ réis 
por arratel de toda a carne de vacea 
que se vender no Brazil e dominios ul
tramarinos.

Todos estes actos do principe-regente, 
depois D. João VI, são passados no Rio 
de Janeiro e referendados pelo então 
conde de Aguiar.

1822—Decreto do imperador D. Pedro I 
convoc mdo uma assembléaconsdtuinte e 
legislativa para o então reino do Brazil. 
Ileferendou-o como ministro do reino o 
conselheiro José i onifacio de Andrada 
e Silva. Devia compor-se de cem depu
tados.

Na vespera installára elle o conselho 
dos Procuradores das províncias.

No dia 13 de Maio tinha ido a camara 
municipal do Rio de Janeiro offerecer a 
D. Pedro o titulo e encargo de Defensor 
perpetuo do Brazil para si e seus suc- 
cessores, sendo proclamado tal com 
grande regosijo publico.

Tendo sido.em janeiro chamado o dr. 
José Bonifacio aos conselhos do principe 
como ministro dos negocios do reino e 
de estrangeiros, fóra o seu primeiro 
cuidado restabelecer a união das provin
das. Para esse íim se convocára por 
decreto de 16 de fevereiro o conselho dos 
procuradores, a que nos referimos.

Eis 0 decreto de convocação da as- 
sembléa geral copstituinte:

« Ilavendo-me representado os procu
radores geraes de algumas provindas do 
Brazil, já reunidos nesta côrte, e diffe- 
rentes camaras epovo de outras, o quanto 
era nece.ssario e urgente para a man tença 
da integridade da monardiia poríugueza, 
e justo decoro do Brazil, a convocação

de uma assembléa luso-brasiliens -, que, 
investida daquella porção de soberanij, 
que essencialmentc reside no povo deste 
grande e riquíssimo continente, constitua 
as bases sobre que se devam erigira sua 
independência, que a natureza marcara, 
e de que Jáestav.i de posse, easua união 
com todas as outras partes integrantes 
da grande familia portuguez i, que cor
dialmente deseja, c, recou.liecendo eu a 
verdade c a força das razões que me fo
ram ponderadas, nem vendo outro modo 
de assegurar a felicidade deste reino, 
manter uma justa igu ddade de direitos 
entro elle e o de Portugal, sem perturbar 
a paz, que tanto convém a ambos, e tão 
propria é de povos irmãos: Hei por bem, 
e com 0 parecer do meu conselho de Es
tado, mandar convocar uma assembléa 
geral constituinte e legislativa, composta 
de deputados das províncias do Brazil 
novarnente eleitos na forma das instruc- 
ções que em conselho se aceordarem e 
que serão publicadas com a maior brevi
dade.

«José Bonifacio de Andrada e Silva, do 
meu conselho de Estado e do conselho 
de 3.' M. F. el-rei o Sr. D. João VI, e 
me i ministro e secretario de Estado dos 
ncgociosdo reino do Brazil c estrangeiros, 
0 tenha as.sim entendido e o faça executar 
com os despachos necessários.

«Paço, 3 de Junho de 1822. —Com a 
rubrica de S. A. R. o PRÍNCIPE RE
GENTE.— José Bonifacio de Andrada e 
Silva. »

Foi a Assembléa Constituinte a mais 
augusta e solemne que a nossa patria 
tem visto. Diz a seu respeito o sr. barão 
Homem de Mello, juiz competentissimo, 
na suabella monographia A constituinte 
perante a historia :

« Havia então um grande movimento 
nas ideas... Muitos dos deputadoshavião 
recebido a sua educação litteraria em 
Portugal nos annos immediatamente an
teriores á epocha de 1820, e ahi se havião

't
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inspirado nas ideas constitucionaes, que 
então circulavão o mundo.

« Dos deputados á constituinte alguns 
havião-se já distinguido nas cortes de 
Lisboa em 1822, como Antonio Carlos, 
Araujo Lima, Moniz Tavares, Verguei
ro, José Ricardo, Fernandes Pinheiro, e 
Alencar.

a Não é pois verdadeiro o juizo de Ar- 
mitage, quando diz que, exceptuados os 
tres Andraclas, que havido sido eleitos 
deputados, havia entre todos mui poucos 
iudividuos, si é que os havia, acima da 
mediocridade. »

Passa depois o auctor em lúcida re
vista os homens eminentes que se desta
cavam do seio da constituinte : José 
Joaquim Carneiro de Campos (mai’quez 
de Caravellas depois), José Bonifacio, 
Luiz José de Carvalho e Mello (depois 
visconde da Cachoeira), José da Silva 
Lisboa (posteriormente visconde de Cay- 
rú), Martim Fi'ancisco, e, em linha, mais 
afastada, mas ainda á luz do quadro : 
Pereira da Cunha (Inhambupé), Maciel da 
Costa (Queluz), marechal Arouche, No
gueira da Gama (Baependy) e José 
Ricardo , sem contar os representantes 
da geração nova.

A 19 de junho expedira José Bonifacio 
instrucções marcando o numero de depu
tados que devia dar cada provincia, in- 
cluida a Cisplatina (Vide aquella data).

No dia 3 de maio de 1823, já firmada a 
independencia, foi a assembléa solem- 
nemente aberta pelo imperador D. Pe
dro I (Eram 53 os pi’esentes).

Para essa assembléa tinham sido eleitos 
deputados pelo:

llio de Janeiro— Bispo capellão-mér 
D. José Caetano daSilva Coutinho. De
pois senador.

Barão de Santo Amaro José Egydio 
Alvares de Almeida. Depois marquez de 
Santo Amaro e senador.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha. 
Depois senador e marquez de Inham- 
bupe.

Dr, Jacinto Furtado de Mendonça. 
Depois senador (Eleito também por Mi
nas, tomou assento pelo Rio de Janeiro).

Dr. Agostinho Corrêa da Silva Goulão.
Manuel Jacinto Nogueira da Gama. 

Depois marquez de Baependy e senador.
Joaquim Gonçalves Ledo.
Manuel José de Souza França.
Rahia—Dr. José da Costa Carvalho. 

Depois senador e marquez de Mont’Ale- 
gi‘e.

Dr. Miguel Calmou du Pin e Almeida. 
Depois senador e marquez de Abrantes.

Dr, José da Silva Lisboa. Depois vis
conde de Cayrú e senador,

Dr. Luiz José de Carvalho e Mello. De
pois visconde de Cachoeira e senador.

Dr. Francisco Gé Acayaba de Monte
zuma. Depois visconde de Jequitinhonha 
e senador.

Dr. Francisco Carneiro de Campos. 
Depois senador.

Dr. Manuel Antonio Gal vão. Depois 
senador.

Dr. Cypriano .José Barata de Almeida.
Dr. Antonio Ferreira França.
Padre Francisco Agostinho Gomes.
Brigadeiro Felisberto Caldeira Brant 

Pontes. Depois marquez de Barbacena e 
senador.

Coronel Manuel Ferreira de Araujo 
Guimarães.

Pernambuco— Dr. Pedro de Araujo 
Lima. Depois senador, regente do Im
pério e marquez de Olinda.

Dr, Bernardo José da Gama. Depois 
visconde de Goyana.

Dr. Manuel Ignacio Cavalcanti de La
cerda. Depois senador e barão de Pira- 
pama (E o unico que ainda vive).

Dr. Antonio Josq Duarte de Araujo 
Gondim. Depois senador.

Dr. Manuel Caetano de Almeida Albu
querque. Depois senador.

Padre Francisco Múniz Tavares.
Padre Ignacio do Amaral Fontoura.
Padre \ cnancio Henriques de Rezende.
Padre Luiz Ignacio de Andrade Lima.

23
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João da Silveira Ferreira.
Francisco de Carvalho Paes de An

drade.
Antonio Ribeiro de Campos.
Manuel Maria Carneiro da Cunha.
Minas-Geraes—DVé João Severiano Ma

ciel da Costa» Depois senador e marquez 
de Queluz.

Dr. Estevão Ribeiro de Rezende. De
pois marquez de Valença e senador.

Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros. 
Depois visconde de Congonhas do Campo 
e senador.

Dr. José Teixeira da Fonseca VasCon- 
cellos. Depois visconde de Caethé e se
nador.

Dr. Manüel Ferreira Camara de Bit
tencourt e Sá. Depois senador.

Dr. João Evangelista de Faria Lôbato. 
Dôpois senador.

Dr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa. 
Depois senador.

Dr. José Antonio da Silva Maiá. De
pois senador.

Dr. Jacinto FürtadO de Mendonça.
Dr. José dê Oliveira Pinto Botelho 

Mòsqueira.
Dr. AiitOtiio Teixeira da Costa.
Dr. Manuel José Velloso Soares.
t)r. Theõtonio Alvares de Oliveira Ma

ciel.
t)r. José Alvares do Couto Saraiva.
Padre Belchior Pinheiro de Oliveira.
Padre Manuêl Rodrigues da Costa.
Padre Frahcisdô Pereira de Santa Apo- 

lonia.
Brigadeiro João OóméS da Silveira 

Mêndonça. Oèpois tnarqüêz de Sabará è 
senador.

JoSé Joaquim da Rõehâ.
José de Rezendè Costa.

Paulo—í)r. Nicolau Pei'Hira de Cam
pos Ycrguéiro. t)epois senador.

Dr» Àntonio Carlos Ribeii-o de Andrada 
Machado e Silva. Depois senador.

Dr. Joaé Feliciano Fernandes Pinheiro.
I)r. José Bonifacio de Andrada e Silva.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An
drada.

Dr. Antonio Rodrigues Velloso de Oli
veira,

Dr. José Ricardo da Costa Aguiar de 
Andrada.

Marechal José Arouche de Toledo Ren
don.

Francisco de Paula Souza e Mello. De
pois senador.

Diogo de Toledo Lara e Ordonhes.
S. Pedro—Dr. José Feliciano Fernan

des Pinheiro. Depois senador e visconde 
de S. Leopoldo (Eleito também por 
S. Paulo, tomou assento por S. Pedro).

Dr. Joaquim Bernardino de Sena Ri
beiro da Costa.

Antonio Martins Bastos.
Ceará—Dw João Antonio Rodrigues de 

Carvalho. Depois sen >dor.
Padre José Martiniano de Alencar. De

pois senador.
Padre Manuel Pacheco Pimentel.
Padre José Joaquim Xavier Sobreira.
Padre Manuel Ribeiro Bessa de Hol- 

landa Cavalcanti.
Padre Antonio Manuel de Souza.
Major Pedro José da Costa Barros. 

Depois senador.
José Mariano de Albuquerque Caval

canti.
A lagoas— t)v. Caetano Maria LopeS 

Gama. Depois senador e visconde de 
Maranguape.

Dr. ignacio Accioly de Vasco-'cellos.
Dr. Miguel Joaquim de Cerqueira e 

Silva.
Padre José Antonio Caldas.
José de Souza e Mello.
ParaAy&a—Padre José Ferreira Nobre.
Padre Virginie Rodrigues Carapello.
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha.
Augusto Xavier de Carvalho.
José da Cruz Gouvêa.
Santa Cathariná — Diogo Duarte dá 

Silva.
Va«o-Grosso—Tenente-coronel Antonio 

Navarro de Abreu.
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Goya^—Pãdre Silvestre Alves da Silva, 
Major Joaquim Alves de Oliveira.

Espirito-Santo—Dv. Manuel Pinto Ri
beiro Pereira de Sampaio.

Rio Grande do \orte — Dr. Francisco 
le Arruda Camara.

Não houve eleição nas provincias do 
Maranhão. Pará, Sergipe, Piauhy e Cis- 
platina. que deixaram de ser represen- 
.adas na Constituinte. A de Sergipe, 
lepois desmembrada da Bahia, devia 
iar dous deputados, segundo deliberação 
la Assembléa de i  de Agosto.

Não tendo comparecido, ou fazendo-o 
nais tarde, alguns dos deputados eleitos, 
istiveram com assento os respectivos 
'Upplentes pelo:

Rio de Janeiro—Em substituição ao 
Ir. Agostinho Corrêa da Silva Goulão o 
Ir. Martim Francisco Ribeiro de An- 
Irada.
A Joaquim Gonçalves Ledo o dr. José 

•iOaquim ' arneiro de Campos. Depois 
enador e marquez de Caravellas.
Bahia—Em substituição ao padre Fran. 

isco Agostinho Gomes o dr. Luiz Pe- 
Ireira do Couto Ferraz,
 ̂Ao brigadeiro Felisberto Caldeira Brant 
’ontes 0 dr. Antonio Calmon du Pin e
umeida.«

Pernambuco~V.m substituição a João 
a Silva Ferreira o dr. d. Nuno Eugenio 
e Lossio e Seilbtz. Depois senador.
A Francisco de Carvalho Paes de An-

*’ade 0 padre Francisco Ferreira Bar- 
eto.
f^linas-Geraes^Em substituição ao dr. 

-acas Antonio Monteiro de Barros o
adre José Custodio Dias. Depois se- 
ador.
Ao dr. João Evangelista de Faria Lo 
0 0 padre José de Abreu e Silva.

Ao dr. Jacintho Furtado de Mendonça,
® ornou assento pelo Rio de Janeiro, 
padre Antonio da Rocha Franco.

0 dr. José de Oliveira Pinto Botelho 
squeira, que fallecêra, o dr. Candid

José de Araujo Vianna. Depois senador e 
rharquez de Sapucahy.

Ao padre Francisco Pereira de Santa 
Apolonia, o dr. Antonio Gonçalves Go- 
mide. Depois senadoz*.

5". Paulo—Em substituição ao dr. Ni- 
colau Pereira de Campos Vergueiro o 
tenente-general Manuel xMaríins do Couto 
Reis.

Ao dr. Martim Francisco Ribeiro de 
Andrada, que tomou assento pelo Rio de 
Janeiro, o dr. Manuel Joaquim dc Or- 
nellas.

A Diogo de Toledo Lara e Ordonhes o 
dr. José Corrêa Pacheco e Silva.

S. Pedro—Em substituição ao dr, José 
Feliciano Fernandes Pinheiro o marechal 
Francisco das Chagas Santos.

Rio-Grande do Norte—Em substituição 
ao dr. Francisco de Arruda Camara o 
dr, Thomaz Xavier Garcia de Almeida,

A asserabl^a constituinte funccionou 
de 3 de maio a 12 de novembro de 1823, 
sendo neste dia, á uma hora da tarde, 
dissol^da por decreto referendado por 
José de Oliveira Barbosa e Clemente Fer
reira França e apresentado á a' ŝera- 
bléa pelo general José Manuel de Moraes.

1834 — Vota-se na camara dos deputa
dos 0 banimento do ex-imperador D. Pe
dro I ; este projecto, apresentado á ca
mara popular pelo deputado pela Bahia 
dr, Antonio Ferreira França, cahíu em 
primeira discussão no senado no dia 18, 
pela maioria de sete votos.

1861— Chegam á cidade deCoritiba 50 
Índios da tribu coroados, aldeados em 
Palma, cora o seu cacique Viry, a pedir 
trabalho, exigindo módica retribuição; 
foram brindados pelo presidente da pro
víncia, de quem receberam as coramodi- 
dades de |habitação e alimentação.

1869 —Ò sr. conselheiro José Antonio 
Saraiva, escolhido senador pela província 
da Bahia por carta imperial de 12 de 
outubro de 1867, toma assento no senado.

1876—Fallece em Paris o conselheiro 
e Estado Francisco de Salles Torres Ho-

J . ' :

■ ' '
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! mem, visconde deinhomerim. doutor em
medicina pela Faculdade do Rio de Ja
neiro, bacharel em direito pela Universi
dade de Paris e senador do Império pela 
província do Rio Grande do Norte, esco
lhido a 27 de abril de 1870, tendo tomado 
assento a 20 de junho do mesmo anno.

Nascêra na cidade do Rio de Janeiro a 
29 de janeiro de 1812. Foi director geral 

U das rendas publicas do Império e depois
'! ' presidente do Banco do Brazil. Exerceu
': por duas vezes o cai’go de ministro dos
; negocios da fazenda e representou na

assembléa geral, em diversas legislatu
ras, as provindas do Ceará, Minas-Ge- 
raes e Rio de Janeiro, tendo também 

r feito parte da assembléa provincial d’esta
ultima.

Como escriptor politico, orador parla
mentar e linanceiro gozou o visconde de 
Inhomerim de merecido credito e renome. 
O escripto politico que mais nomeada 
lhe valeu foi o — Libello do Povo, por 
Titncindro, publicado pela primeira vez

*' A' relação das suas obras, dada por In- 
nocencio Francisco da Silva (vols. III e IX 
do seu Diccionario), cumpre accrescentar: 
Pensamentos acerca da conciliação dos 
partidos, publicados em 1853 com as ini- 
ciaes S. T. II. e auteriormente insertos 
no Correio Mercantil.

O cadaver do visconde de Inhomerim, 
transportado de Paris para o Rio de Ja
neiro, aqui chegou em novembro do mes
mo anno de 1876, e jaz no ceraiterio de 
S. João Baptista da Lagôa.

JUNHO— 4

1557—Volta para a França, carregado 
de pau-brazil, um dos navios da expe
dição de Bois-le-Conte: nelle vão de pas
sagem dez Índios de menor edade e o p. 
Chartier, com a incumbência de consul- 

 ̂ tar a Calvino sobre a doutrina da ceia,
' para se decidir uma duvida suscitada a

esse 1’espeito entre Villegaignou e João 
de Cointa, doutor pela Sorbona.

1608—Lança-se a primeira pedra para  ̂
a fundação da casa conventual e egreja 
dos padres Cupuchos da provincia da , 
Conceição na cidade do Rio de Janeiro, i 
sob 0 titulo Ú.Q Santo Amonio. Assistem i 
á ceremonia o prelado diocesano dr. d. 
Matheus da Costa Aborim, o governador I 
da capitania AíTonso de Albuquerque, o , 
seu untecessoí’ Martim Correa de Sá, os 
padres reitor do collegio dos Jesuitas 
Pedro de Toledo e vigário da matriz de ■ 
S. Sebastião Martim Fernandes, além de ■ 
muitas pessoas gradas da cidade (Vide 
7 de fevereiro de 1615).

lô f l—Fallece em Belém do Pará o 
capitão Pedro Teixeira, com sentimento ■. 
geral dos habitantes e dos que o conhe
ciam pela fama das suas eminentes vii- 
tudes. Digno emulo de Affonso de Albu
querque pelos grandes commettimentos 
que emprehendôra e realisára, e de d. ' 
João de Castro pela austeridade de ca
racter, typo da coragem civica e da hon
radez, como um e outro, Pedro Teixeira i 

»nunca teve outra ambição que não fosse 
0 cngrandecimento da patria, e desde 
que se lançaram os primeiros funda-; 
mentos da cidade de Belém foi sempre o 
mais decidido propugnador dos seus i 
foros e isenções.

« Onde havia um negocio grave a de- ■ 
cidir 0 seu voto era sempre ouvido com '
0 acatamento respeitoso que impõe ou > • 
attrahe uma autoridade illustrada e uma 
consciência sem mancha; e quando os 
inimigos ameaçavam a capitania por •> 
ambição ou por inveja, nunca a sua es- j 
pada se embainhou sinão depois de al
cançar a victoria (l)atas Celebres'). ^

•— Breve Aposiolicum benedictionem, do ' 
papa Urbano VIII, louvando os ser- 
viços prestados á religião pelo eremita i 
de S. Paulo frei Manuel do Salvador na 
guerra hollandeza em Pernambuco.

1084—D. Antonio Luiz de Souza Tello i 
de Menezes, 2” marquez das Minas, toma  ̂
posse do governo geral do estado do •
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Brazil iia cidade de S. Salvador da Bahia 
como seu 29° governador.

No tempo do seu governo grassou na 
cidade de S. Salvador uma grande epide
mia. que fez muitas victimas. Este go
vernador distinguiu-se então pela sua 
nimia caridade e pelo zelo exemplar com 
que procurava consolar os enfermos, 
visitando-os e soccorrendo-os em suas 
necessidades. Ale'm d’isso, pelo seu tino 
administrativo reparou muitas das injus
tiças e arbitrariedades commettidas pelo 
seu antecessor, o denominado Braço de 
orata (Vide a ephemeriãe de 23 de maio 
le 1682).

1687—Ao marquez das Minas succede 
30 governo geral do estado do Brazil 
Mathias da Cunha, que já havia gover- 
lado a capitania do Rio de Janeiro e 
lepois a provincia de Entre-Douro e 
Minho, em Portugal.
Não concluiu o tempo d’este seu go- 

erno, atalhado pela morte a 24 de ou- 
ubro de 1688. Na vespera, por faltar 

via de successão, convocára elle a 
amara, nobreza e oíFiciaes superiores, 
ara elegerem os que deviam substi- 
3Ü-0: por voto geral, depois de alguma 
ivergencia que se conciliou, recahiu a 
icolha para a parte politica no arcebispo 
• frei Manuel da Resurreição, não ba
ia muito chegado á diocese, e para a da 
tstiça no chanceller da Relação Manuel 
irneiro de Sá, os quaes por carta régia 
í8 de murço de 169ü tiveram as propinas 
le lhes competiam pelo exercido dos 
rgos.
M.ithias da Cunha foi sepultado na 
pella-nior do mosteiro de S. Bento.
^os últimos dias do seu governo ha- 
im-se amotinado os dous terços da 
p̂a existente na cidade, exigindo de 

oiíis nu mão o pagamento de nove 
zes de soldo que se lhes deviam : reu- 
am-se no campo do Destenm, cer- 
■am a casa da poivora, ameaçando 
cai’em na cidade e saquearem-n’a, es- 
Malmente a casa dos officiaes da ca-

mara, a quem incumbia nesse tempo o 
pagamento da tropa, tendo já dado 
principio de execução á ameaça, ata
cando os que vinham dos engenhos com 
mantimentos para a cidade. Depois de 
pagos não quizeram depor as armas, sem 
promessa form \1 de perdão, assignada 
pelo governador, que ainda vivia, e 
pelo arcebispo, que tinha de lhe suc
céder. Alcançado 0 indulto, que Mathias 
da Cunha ainda chegou a assignar, ex
pirou este, «e os soldados marcharam pa- 
ciflcamente para os seus alojamentos, 
assistindo depois ás honras fúnebres que 
se lhe fizeram (Rev. do Instituto Hist., 
tomo II, pag. 65 da 2° edição) ».

A morte de Mathias da Cunha não 
podia ter sobrevindo no mesmo anno da 
sua posse, como o consignam A^arnhagen 
e outros, porque, sendo substituido pelo 
arcebispo, não o podia ser sinão em 
1688, visto que o prelado sd chegou á 
Bahia a 13 de maio d’esse anno.

1790 — Toma posse do governo do Es
tado do Brazil D. José Luiz de Castro,
0 taciturno, suspeitoso e sombrio conde 
de Rezende, como o denominam todos 
os chronistas, e governa até 14 de ou
tubro de 1810 {Vide essa data).

Foi 0 14° na serie geral dos vice-reis 
do Brazil e o 5* dos que tiveram as
sento no Rio de Janeiro.

a Este vice-rei, diz do conde de Resende 
0 general Abreu e Lima na sua Synopsis, 
foi um verdadeiro contraste do seu ante
cessor, Luiz de Vasconcellos. Natural
mente melancólico e suspeitoso, fazia 
verter sobre o povo todo o fel da sua 
atrabilis. Quando terminou o seu go
verno, que havia começado sob máos 
auspícios, deixou o povo, sobre quem 
pezára o seu péssimo e inconstante ca
racter, repetidas vexações e arbitrarieda
des sem desculpa na utilidade geral, como 
que alliviado de um medonho pezadelo. »

Eis em poucas linhas a synthèse do seu 
genio e do seu governo, no que sço cor*
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testes todos os nossos chronistas e his
toriadores.

Varnhagen dá o dia 9 para a posse 
d’este funccionario, mas Abreu e Lima 

^  e /  Calalogo dos capitâes-môres, go
vernadores, etc., do Rio de Janeiro, co
piado de um manuscripto existente na 
Bibliotheca Episcopal Fluminense (Rev. 
do Instituto, tomo II, 1840), dão a pre
sente data.

Ao conde de Resende succedeu no cargo 
D. Fernando José de Portugal, filho do 
3* marquez de Valença e que foi pos
teriormente marquez de Aguiar.

1850 —Toma assento no senado, como 
representante da provincia de Pernam
buco, 0 visconde, posteriormente conde 
da Boa-Vista,Francisco do Rego Barros, 
escolhido a 6 de abril (Vide outubro 4 
de 1870).

1853 — 0 sr. dr. (hoje conselheiro) Jo- 
sino do Nascimento Silva toma posse da 
presidência de S. Paulo, cargo que exerceu 
até 25 de junho de 1854.

JUNHO —5
1635—Partira das Alagoas, no dia 1*, 

um grande barco conduzindo farinha  ̂
peixe salgado e outros generös para 
abastecimento do forte de Nazareth do 
Cabo, sitiado pelos hollandezes. Alagoas 
estava ainda livre da acção do inimigo 
e 0 conde de Bagnuolo e o provedor da 
real fazenda André de Almeida e Fon
seca. que alli se achavam, tinham re-» 
cebldo ordem do general Mathias de 
Albuquerque para soccorrer o (orte.

Depois de uma excedente e desas.som- 
brada viagem até á altura do seu destino, 
é este navio preza dos hollandezes, que 
rondavam a costa para impedir que pas
sassem soccorros á nossa gente, Não se 
descuidava comtudo o general de lhe 
enviar por terra e por mar mantimentos, 
apezar d’esta e de outras tentativas que 
debalde fizera nesse sentido.

Na presente dat i manda elle de novo 
uma embarcação carregada de farinha,

carne e mais generös, que fez sahir á 
noite e conseguiu chegar em poucas ho
ras á calheta do Cabo de Santo Agosti- i 
nho, de onde foram os mantimentos 
transportados para a fortaleza.

1638—Chega .ao porto do Recife a es-. 
quadra hollandeza. de volta da sua d esta 
vez infruetifera tentativa de conquistar 
a Bihia.

1610 —Toma posse do governo geral' 
do Brazil, na cidade da Bahia, D. Jorge j 
de Mascarenhas, marquez de Montalvão, 
como vice-rei do estado. Foi o L* que 
teve esse titulo e dignidade e era o 18,*' 
dos governadores pela ordem chconolo- 
gica.

Governou exactamente um anno, ate'; 
5 de junho de 1641 (Vide essa data).

Tendo achado, quando chegou á Bahia, ' 
0 esjiirito dos habitantes abalado com as 
depredações feitas pelos hollandezes no 
Reconcavo, tratou logo de prevenir no-i 
vos ataques, multiplicando as fortifica-' 
ções nos pontos em que eram ellas pre- ' 
cisas, reparando e melhorando as antigas 
e promovendo outros meios de defeza, 
com 0 que reergueu o animo abatido da 
população.

1641 — A Junta intrusa do governo do 
estado na Bahia, presidida pelo bispe- 
D. Pedro da Silva e Sampaio, reinettí 
para Lisboa ao marquez de Montalvãoj 
governador legal, destitui do do seu cargf': 
e preso a 24 de abril (Vide essa data).'

1665 —Assume o governo da capitanU 
do Pará o capitão-mór Feliciano Corrêa

1690 —D. Antonio Felix Machado (h 
Silva e Castro, marquez de Monte-Bello 
14° governador e capitão-general de Per
nambuco, substitue a Antonio Luiz Gon 
çalves da Camara Coutinho no govern( 
d’essa capitania e occupa o cargo po: 
très annos e oito dias, isco é, até 13 d( 
junho de 1693. em que é rendido )10' 
Caetano de Mello e Castro.

Entre o marquez de Monte-Bello e i 
bispo diocesano, D. Mathias de Figuei 
redo e Mello, deram-se serias contesta
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ções, conflictos de jurisdicção, que pas
saram aos annaes da historia;começaram 
por questões de cerimonial, como dire
mos. Tinlia 0 prelado ordenado numa 
pastoral que os governadores civis não 
se sentassem nas egrejas em cadeiras de 
braços com sitiai, quando estivesse ex
posto 0 SS. Sacramento. D’esta decisão 
aggravou o governador para a coroa e 
a Relação da Bahia deu provimento ao 
recurso; o prelado pordm não cedera a 
esta decisão, negando-se a dar execução 
ao provimento,sob o fundamento de que 
os juizes haviam procedido na causa com 
condemnavel condescendência. Este acto 
do bispo trouxe-lhe alguns dissabores. 
Na sexta-feira santa de 1692. ia elle para 
a sd de O inda, quando se lhe apresenta, 
em pleno dia, o tabellião Jorge da Costa 
Calheiro e intima-lhe um despacho, que 
0 prelado ouviu callado, proseguindu 
depois no seu caminho.

Esperava o marquez que com essa 
ameaça o bispo desistiria do seu intento, 
mas vendo que ainda não cedia, lançou 
mão de outros meios. Estando um dia o 
bispo no collegio dos jesuitas no Recife, 
entrou 0 governador pelo convento e man
dou dizer-lhe que vinha pedir-lhe satis
fação do seu procedimento. O ouvidor ge
ral da capitania, dr. Josd de Sá, ao saber 
do que se passava, dirigiu-se logo ao col- 
logio e, para evitar um tão desagradavel 
conflicto, pediu ao prelado que não appa- 
recesse. Este, porém, não aceita o con
selho, deixa o cubiculo em que estava a 
descançar a sesta, e apresentando-sa co
rajosamente ao governador, diz-lhe:« Eu 
sou legitimo portuguez e leal vassalo de 
el-rei nosso senhor, e si o sr. governador 
me quer dar uma bofetada, tenho obr - 
gação de lhe otferecer a outra face, por
que assim me manda meu senhor Jesus- 
Christo.»

Este rasgo de humildade desarmou a 
cólera d > governadoi', que sem responder 
tornou para Olinda.

O povo tomou nesta questão 0 partido do

prelado, que era nimiamente caridoso, e 
que pouco tempo depois y^sou—de--v4vp^ 
com prenúncios de santidade (Vide a «- 
phem. de 18 de Julho de 1691).

No tempo do governo do marquez de 
Monte-Bello perdurava ainda a notável 
epidemia, que affligiu a capitania por mui
tos annos e na qual o bispo praticou pro
digies de amor do proximo.

1728—Parte de Cuyabá, de volta para 
S. Paulo, 0 governador Rodrigo César do 
Menezes, tendo na vespera convocade 
por uma portaria os juizes e vereadores 
da comarca para lhes significar que no- 
meára ao senado da camara de Cuyabá 
para regente das minas da capitania, 
como cabeça que era da republica. A esta 
portaria respondeu a camara com um 
attestado em favor do governador, que 
pela redacção e estylo parece da lavra do 
proprio governador ou do seu secretario.

Neste anno foi remettido de Cuyabá o 
produeto do quinto do ouro pelo gover
nador Rodrigo Cesar de Menezes, para 
ser entregue ao provedor da fazenda 
real ©m S, Paulo, Sebastião Fernandes 
do Rego. Eram quatro caixões de cu- 
nhetes, contendo sete arrobas de ouro; 
vinham elles ao cuidado do padre An
dré dos Santos Queiroz e faziam parte 
da monção mais de mil pessoas. Sendo 
entregues devidamente sellados e fe
chados ao provedor, este os remetteu 
com as devidas cautellas pelo Rio de Ja
neiro para Lisboa, onde abertos, sup- 
põe-se que em presença do i’ei D. João 
V, da côrte e de alguns ministros es
trangeiros, convidados de proposito para 
esse acto, só se encontraram dentro dos 
caixotes bari'as de chumbo em vez das 
de ouro que se esperavam! Por esse mo- > > 
tivo foi preso o prove^^r da fazend i de 
Cuyabá, Jacinto Barbosa Lopes, e re- '  
mettido para Lisboa, onde esteve muitos 
annos, até que íoi reconhecido inno
cent©, recahindo os indicios do furto no 
provedor de S. Paulo, que foi preso e 
teve confiscados qs bens, Fôra encap-
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regado da respectiva devassa o juiz do 
fisco do Rio de Janeiro Roberto Car Ri
beiro de Bustamante.

« O povo de Cuyabá, que tinha sido 
muito vexado pelos exactores dos direitos 
Reaes, e cujos bens arrancados á força, 
com a mais odiosa violência, perfizeram 
as referidas sete arrobas de ouro, viu 
n’este acontecimento inesperado um mi
lagre do ce'o em castigo de tanta cruel
dade. Assim se acha consignado este 
facto nos Registros ofiiciaes do Senado 
da Camara da villa, hoje cidade de Cuya
bá (A. e Lima, Synopsis) y>.

1779 — O brigadeiro Francisco de Bar- 
ros Moraes Araujo Teixeira Homem, dé
cimo terceiro governador da capitania 
de Santa Catharina, toma posse do seu 
cargo (segundo Varnhagen) e exerceu-o 
até 7 de junho de 1786.

A patente régia que o nomeara tem a 
data de 5 de dezembro de 1778. Teixeira 
Homem fôra também nomeado 1° com- 
missario da demarcação de limites, de 
conformidade com o tratado de 24 de 
março d’esse mesmo anno, emprego 
que não chegou a desempenhar pelas 
suas moléstias e a avançada edade de 
80 annos.

« Observador exacto da lei, distribuiu 
justiça imparcial. Procurou os meios de 
reparar as ruinas da provincia... des
velou-se por ser util á humanid ide (M, J. 
de Almeida Coelho, Memória histórica 
da provincia de Santa Catharina). »

1791 — F'allece na cidade do Desterro o 
dr. Luiz Carlos Muniz Barreto, primeiro 
natural da ilha de Santa Catharina que 
se doutorou na universidade de Coimbra.

Nascido naquella cidade, então villa, 
de paes pouco abastados, mas distinctos, 
mandaram-n’o elles a Lisboa e de lá a 
Coimbra, onde se graduou em direito. 

Foi por muitos annos lente de his
toria no Collegio dos Nobres em Lisboa  ̂
de onde veio despachado ouvidor da co
marca do Santa Catharina, cargo que

exerceu desde 16 de agosto de 1787 até o 
dia em que fallecen.

São provavelmente suas as tres obras, 
de que, sob o seu nome, tracta Innocencio 
da Silva no seu Diccionario bibliogra- 
phico.

1805—P osse, segundo Varnhagen e 
Abreu e Lima, de D. Luiz Maurício da 
Silveira (e não da Silva, como dizem am 
bos) do governo de Santa Catharina. Pre
ferimos a data de 3, dada por Manuel 
Joaquim de Almeida Coelho na sua ci
tada memória (Vide a ephemeride úq 3).

1821—Decreto do principe D. Pedro, de
pois primeiro imperador, nomeando o 
seu primeii’0 ministério:

«Desejandoem tudo satisfazer aos vas- 
sallosde el-rei, meu Senhor e pai, e con
correr para o bem geral, que é e tem 
sido 0 meu particular desvelo, determino, 
por justas e bem attendiveis razões que 
me foram ponderadas pelo povo e tropa 
desta cidade, que os ministros e secretá
rios de Estado continuem a despachar 
com a minha real pessoa, conforme man
dam as instrucções de 22 de Abril, que 
meu augusto Senhor e pai me deixou, e 
crear uma junta provisória, composta de 
9 deputados escolhidos de todas as clas
ses, peranteaqual os sobreditos ministros 
e secretários de Estado verifiquem a sua 
responsabilidade, que lhes é imposta pelo 
art. 31 das bases constitucionaes portu- 
guezas. Esta junta será I'esponsavel ás 
côrtes convocadas na muito nobre e leal 
cidade de Lisboa pela sua condueta activa 
e passiva.

« Determino, outrosim, que todas às 
leis que pela necessidade publica eu fòr 
obrigado a fazer, sejam remettidas em 
projecto pelos ministros e secretários de 
Estado á junta, para que, depois de por 
ella serem examinadas, subam á minha 
real presença para eu as sanccionar.

« Os ministros e secretários de Estado 
são os que constam da relação junta, as- 
signada pelo conde da Louzã D. Diogo>
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ministro e secretario de Estado dos ne- da
gocios da fazenda.

« Paço, em 5 de Junho de 1821.—Com 
a rubrica do Principe Regente.—Conde 
da Louzã D. Diogo.—Carlos Fx’ederico de 
Caula.—Manoel Antonio Farinha. »

t-^1828—Bulla do papa Leão XII,7expe- 
■ i dida por sollicitação do imperador D. Pe_ 

dro I, declarando que as dioceses do Ma
ranhão e Pará, até então suffraganeas do 
patriarchado de Lisboa, fiquem pert^- 
cendo á metropole da Bahia^*.^

1843—Chegam ao Rio de Janeiro Limpo 
de Abreu, Leite Bastos e Salles Torres- 
Homem, presos em 19 de junho de 1842 
e deportados em consequência das oc- 
currencias d’aquella época.

1880—Entram para o senado, como re- 
' presentantes da província do Rio Grande 

do Sul, os srs. conselheiros Gaspar da 
Silveira Martins e tenente general José 
Antonio Corrêa da Camara, visconde de 
Pelotas, escolhidos ambos a 31 de março.

— Inauguram-se os trabalhos da via 
íerrea de Paranaguá á Coritiba, provín
cia do Paraná, com a presença de SS. MM. 
e do si‘ . conselheiro Buarque de Macedo 
ministro da agricultura (Vide a ephem. 
de 17 de maio).

— Fallece no Rio de Janeiro o conse
lheiro Antonio Pereira Pinto, nascido na 
mesma cidade a 20 de março de 1819.

Recebei’a em 1841, com pouco mais de 
21 annos de edade, o grau de bacharel 
ern sciencias sociaese jurídicas pela aca
demia de S. Paulo, c nesse mesmo anno 
elegeu-o aquella província deputado á 
assembléa provincial. Exercera diversos 
cargos de magistratura; presidira ás piw- 
vincias do Espirito Santo e Santa Ca- 
tharina o a primeira d’ellas mundou-o 
deputado á Assembléa Geral em duas le
gislaturas. servindo de secretario d’essa 

' carnara por quatro annos. Entre os car
gos que occupára conta-se o de director 
do Arciuvo Publico do Império. Erasocio 
effective do Instituto Historico do Brazil

e um dos fundadores do Instituto 
Ordem dos Advogados.

Como escriptor politico começára na 
redacção do Publicola, jornal que se im- 
piãmia em S. Paulo e sustentava a causa 
da raaioiãdade do actual imperador.

A’ enumeração feita por Innocencio da 
Silva das obras, que de si deixa este mo
desto e benemerito trabalhador, cumpre 
acrescentar a dos Ano.acs 'parlamentares 
do Império,que comprehendem os annos 
Me 1823, de 1826 a 1834 e de 1850 a 1856, 

^promotes os de 1840 a 1847. Esta im
portante publicação dá a medida da sua 
perseverança. Quem a completará ?

J U NH O —  6

1588 — Reunem-se a camara e povo da 
villa deS. Paulo e assenti-se cpue era 
bom que na dita villa houvesse igreja 
matriz e vigário e que se fizesse entre as 
casas de Diogo Teixeira e André Mendes, 
aos quaes elegeram para receber dona
tivos para esse fim. Já no anno seguinte 
estava a edificar-se a egreja, porquanto 
a 1 de maio reuniam-se de novo acamara 
e povo e dirigiam uma representação ao 
governador geral do estado paia que 
lhes mandasse vigário, ornamentos e si
nos para a matriz, que se achava em 
conscrucção.

1630 — Domingos da Veiga Cabral, ca
pitão-mor interino nomeado para o Rio- | 
Grande do Norte, toma posse do governo : 
da capitania.

Esta noticia nos vem das Datas Celebres 
dosr. José de Vasconcellos: Varnhagen 
diz apenas a tal respeito: « Interino, Do- | 
mingos da Veiga Cabral, em 163...» O 
('atalogo publicado na revista do Insti
tuto Historico. tomo XVH, n. 13. começa 
por Valentim Tavares Cabral, nomeado 
em 1663.

1654. _  E’ nomeado capitão-mor do Rio- 
Grande do Norte Antonio Fernandes 
Furna.

D’estes e dos anteriores governadores 
d'aquella parte do Brazil não consta t

I
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data (la posse, pov f ilta de archivos nes- 
da epoca na capitania. Apenas sabe-se 
das respectivas nomeações pelas cliancel- 
W ias dos reis que os nomearam, exis- 
'̂ entes na Torre do Tombo^ r

1674— Alvará de licença obtido por 
Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Cou- 
tinho (que foi depois "overnador de Per
nambuco e em seguida da Bahia) para 
renunciar na pessoado coronel Francisco 
Gil de Ara jjo,residente n i Bah.a. a pos- 
go da capitania do Espirito-Santo, de 
que era d Kiatario, p la quantia de qua
renta mil cruzados ( Vido m irço 18 de 
1675 ede-cmbro 24 de 1685).

1729 —X;isce na villa do RlbHrão do 
Carmo, hoje cidade episcopal de Mari
anna, provinda de Minãs Geraes, oillustr ■

, e infortunado poeta Claudio Manuel da 
Costa { Vide 4 de Julho de 1789 .

1759— Celebra a sua 1* sessão na ci
dade de S. '•al vador da B Thia a Sociedade 
brasílica dos Acadêmicos Renascidos.

Compunha-se de 40 membros effectivos 
e de 76 supra-numerarios, cujos nomes 
constara de dous cataloges alphabeticos 
juntos aos estatutos. Tomára por em- 
preza uma phenix Atando os olhos no 
sol, c )m a letlr i — \Iultiplicabo dies —, 
tendo representad-is v »rias a' es da Eu. 
i-opa e da America em seguimento da 
phenix, com us seguintes palavras de 
Claudiano:
a Conveniunt aquilce, cuncíceque exocbe

v>a'ucres<
Ut solis commüentur aoem. »

O .sello de que usava em seus despacho«, 
cartas e diplomas, representava a mes
ma ave abrasandü-se em chamrnas, com 
este dístico; Ut vivam—,e  na circumfe- 
rencia, o titulo—Acad. Br as. dos Renas
cidos.

Propunha-se a « esc.'ever a historia 
miversal da Ameiúca portugueza».

Apezar de jmst i sob a direc jão do so
berano e de t.;r tomado por Mecenas o 
'onde de Oeiras, toi victima da prepo-

tencia do absolutismo e do acanhamento 
d .s ideias do tempo.

A sua ultima sessão celebrou-se a 26 
de Abril de 1760; pouco pois viveu.

1771—Passa a reger como arcebispo a 
diocese que até então regéra como coad
jutor,, o 9° primaz do Brazil, D. frei Ma
nuel de Santa Ignez (Vide a ephemeride 
de 22).

1775—Lança-se a primeira pedra para 
0 actual templo da Candelaria no Rio de 
Janeiro, sobre as ruinas de uma hermida 
que já havia no logar. Era o 1* anno do 
pontiAcado de Pio VI, 2‘ do episcopado 
de D. José Joaquim Justiniano Masca- 
renhas Castello Branco e 6° do vice-rei- 
nado do marquez de Lavradio.

Concluida a obra na parte essencial 
para o culto divino, foi sagrada a egreja 
a 8 de Setembro de 1811, trasladando-se 
as respectivas imagens para os seus 7 al
tares, em pomposa procissão, no dia 18 e 
dizendo-se a primeira missa solemne a 19, 
com assistência de el-rei D. João VI, en
tão regente.

Entretanto, só em março de 1878 foi 
que Acaram concluidas as obras do tem
plo propriamente dito, effectuando-se na 
presença do imjerador e da imperatriz, 
a 24 do dito mez, o benzimento da cruz 
do I ’nternim que coròa o seu zimborio. 
Na cimalha d’e.ste, collucou-se uma cha
pa de bronze com a seguinte ins'’ ripção:

«Com est i pedra se fechou o annel do 
zimborio da matriz de Nossa Senhora da 
Candelaria, em 15 de Dezembi o de 1877».

Todo 0 zimborio é construído de rn r- 
more liez de Lisboa, ligado por peças de 
bronze. A ciM Z que o sobrepuja excede 
en̂  2.5m de altura o ponto culminante 
do Moi ro do Gastello.

Ficou d’c.ste modo concluido externa
mente o rpf.iui' e mais importante templo 
da cidade do Rio de Janeiro. No que resta 
por fazer internamente epóde ser ac (ba
de em um pr zo não muito longo, traba- 
iha-se ainda em jun.;o de 1881.

1818-^Pocreto creando o Museu Real,
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hoje Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
Assignou-o Thomaz Antonio de Villa-Nova 
Portugal, como ministro e secretario 
d’estado dos negocios do Reino e presi
dente do real erário. No mesmo decreto se 
ordenava qne se comprassení para esse 
flm as casas que possuia no campo de 
Sant’Anna João Rodrigues Pereira d’Al- 
meida. mais tarde barão de L'bá. Foi 
chamado para director d’esse estabeleci
mento 0 notável naturalista frei José da 
Costa Azevedo, de quem tratamos na 
ephemeride de 7 de Novembro de 122.

Para mais minuciosas informações so
bre este importante estabelecimento, a 
que deu nova vida o sr. conselheiro 
Thomaz José Coelho d’Almeida, quando 
ministro da Agricultura, instituindo os 
cursos scientiflcos que alli funecionam, 
veja-se a bella memória que sob o titulo 
— Investigações liistoricas e scientiflcas 
sobre o Museu Imperial e Nacional do 
Rio de Janeiro — publicou em 187Ü o seu 
illustrado e digno director o sr. dr. La- 
dislau Netto.

1826 - Toma assento no senado o barão, 
depois visconde de Caethé, José Teixeira 
da Fonseca Vasconcellos, corno I’epresen- 
t iiite da província deMinas-Geraes. esco
lhido a 22 de janeiro do mesmo anno (Vide 
a ephemeridc, de 10 de fevereiro de 1838'.

— F.illece no Rio de Janeiro o desem
bargador do Paço Luiz José de Carvalho 
e Mello, 1 ° visconde da Cachoeira, senador 
eleito poi’ tres províncias e escolhido 
pela da Bahia a 22 de janeiro d’esse 
mesmo anno na pi imiti va organização 
do senado, onde todavia não chegou a 
tomar assento. O Mappa necrologico dos 
smadores, publicado na revi.sta do Insti
tuto Historíco (t. XXIX), e um trabalho 
idêntico estampado no Almanak Laem- 
mert para 1860 o fazem err.idamente 
^scolhido a 29 de abril : aquelle pidmeiro 
ainda claudica dando-o vagamente falle- 
cido em dezembro.

Era 0 visconde da Cachoeira ponse-

Iheiro de estado e um dos collaboradores 
da Constituição do Império.

Nascido na cidade da Bahia a 6 de 
maio de 1764, form ara-se em leis na 
universidade de Coimbra. Fora um dos 
membros mais illustrados da Consti
tuinte, onde representára a sua pro
víncia natal, e occupára a presidência 
d’aquella memorável assembléa no mez 
de novembro. Referindo-se á não vulgar 
illustração de Luiz José de Carvalho, 
diz 0 sr. barão de Homem de Mello na 
sua bülla monographia—A Constituinte 
perante a historia (2* edição): «Seus 
discursos na constituinte, como os do 
visconde de Cayrú, accusam uma erudição 
muito variada. Como monumento do seu 
grande saber, ahi estão os primeiros 
estatutos organisados para os dous 
cuisos jurídicos do Império, um dos 
trabalhos mais severos e mais substan- 
ciae.i que tenho visto (Collecção Nabuco, 
tomo 6“, pag. 65 a 77). Tomou assento 
a 21 de julho. »

Occupou por tres vezes a pasta dos 
negocios estrangeiros : em 1823 no gabi
nete l í  de n vembro, em 1824 no 
do 14 de (Uiubro e em 1825 no de 9 de 
novembro. Nessa qualidade foi um dos 
que assignaram. per parte do Brazil, 
0 tratado de reconhecimento da nossa 
independência pelo reino de Portugal, 
por mediação da Inglaterra.

1854—Desmembrado de Marianna na 
mesma data em que foi erigido o do 
Ceará, por decreto da Assembléa geral 
de 10 de agosto de 1853, no actual 
reinado e no pontificado de Pio IX, pela 
bulla (iravissiniuni sollicitudinis. da 
presente date, é in.'stituido o bispado 
Diamaiuino. O primeiro bispo para elle 
nomeado, o jiadre Marcos Cardoso de 
Paiva. renunci"u o cirgo cinco annos 
depois, e em seu log.ir foi escolhido o 
sr. D. João Antonio dos Santos, que 
actualmente o rege.

1861- 0 15° bispo do Maranhão, D. Ma
nuel Joaquim da Silveira, entrega ao
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cabido 0 governo d’essa diocese, por ter 
nesse dia recebido as bullas da sua 
confirmação de arcebispo primaz do 
Biazil ( Vide a ophcmeride de 23 de 
junho de 1874).

J U NI I O— 7

1632— Lei declarando o sal no i razil 
de conti'abando real.

1713— 0 mestre de campo Francisco 
Xavier de Tavora, governador da capi
tania do Rio de Janeiro ( omittido por 
Varnhagen no sen Catalogo)  ̂ assume o 
exercicio do cargo, rendendo a Antonio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, que 
a flcara governando depois da segunda 
^Dvasão franceza.

Foi Francisco de Tavora quern deu 
principio á construcção, da fortaleza da 
Lage na bahiu do Rio de Janeiro e mais 
segurança á da ilha das Cobras. Por or
dem expressa que trouxera de Lisboa 
ôi prender ao mestre de campo Fran

cisco de Castro de Moraes e a outros, 
cúmplices na entrega da praça do Rio de 
Janeiro aos francezes de Duguay-Troin 
em 1711, conservando-se em rigoroso cár
cere até chegar a alçada de sete ministros 
nomeada para os julgar.

Fez egualmeiite at/crrawa entre o povo 
de quatrocentos mil cruzados para paga
mento dos seiscentos e dez mil que, 
para resgate da dita cidade, se haviam 
tirado dos cofres públicos e exigido dos 
particulares, maudando-se, por ordem 
régia, abater 210 mil cruzados perten
centes á Casa da Moeda.

Tendo-se desgostado com os vereadores 
do senado da camara por encontros de 
auctoridade, pedira licença para se reco
lher á corte e partira j)ara Lisboa em 
1716, deixando o governo, confoi'mea de
terminação do soberano, não se diz po
sitivamente quando, mas de fins de agos
to a principios de setembro, ao mestre 
de campo mais antigo, Manuel de Al
meida Castello Branco, que não se sabe 
quando o recebeu, mas já governava a

capitania a 10 de setembro d'esse anno 
( Vide essa data ).

1786—Toma posse do governo da capi
tania de Santa Catharina o sargento-mér 
de artilharia José Pereira Pinto, seu dé
cimo quarto governador.

Governou-a até 17 de janeiro de 1791, 
em que foi rendido pelo coronel Manuel 
Soares Coimbra.

Pereira Pinto fez abrir a estrada nova 
chamada de cima da serra, desde La
guna até Lages, franqueando d’este mo
do 0 sertão, que se julgava até então in- 
penetravel ; animou e promoveu a cultu
ra do café c do anil, e mandou conti
nuar na plantação da urumbeha, que 
serve para o sustento do insecto produc- 
tor da cochonilha, plantação que os la
vradores abandonaram depois pela fal
ta de pagamento da parte do Thesoiu'o 
aos fornecedores d’esse genero.

1797— Nasce na Bahia Manuel Alves 
Branco, i° visconde de Caravellas. ba
charel em leis pela universidade de Coim
bra, deputado geral, ministro por cinco 
vezes, conselheiro d’Estado, e senador 
pela sua província natal, escolhido pelo 
regente Feijé, e que tomâi’a assento a 19 
de junho de 1837.

Falleceu em Nicteroy a 13 de julho 
de 1855 ( Vide essa data).

Estadista profundo, orador parlamen
tar de primeira ordem, não foi somenos 
cultor das musas, do que nos deixou 
bellos testemunhos nas suas poesias que 
ficam mencionadas em outra parte d’este 
trabalho.

1807—Insurreição de pretos da nação 
Ussá na Bahia e que se desenvolveu em 
vários pontos do Reconcavo e immedia- 
ções da cidade. h’’oram muitos dos in
surgentes punidos com a pena ultima, 
depois de summariamente julgados na 
Relação da capital, segundo o ordenado 
pela carta régia de 6 de outubro do mes
mo anno. Foi isso no tempo do conde 
da Ponte.

Segunda vez se levantaram elles, no
» ;

u, ,í •' S
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tempo do mesmo governador, a 4 de ja
neiro de 1809, praticando toda a casta 
de attentados très léguas distante da 
cidade. Retiraram-se depois para o Riacho 
da Prata, nove léguas mais longe, e ahi 
se fortificaram. Forain completamente 
derrotados pela tropa de linha, restabe- 
Iccendo-se logo a tranquillidade publica. 
Essa insurreição apenas aturou 48 horas.

Ainda em 1813, a 28 de fevereiro, g o 
vernando o conde dos Arcos, insurgi
ram-se de novo os escravos da mesma 
nação Vssá na Bahia, pertencentes á ar
mação do viseoadc do Rio Vermelho, á 
fazenda de João Vaz de Carvalho e outras 
contíguas : apresentaram-se mais de 500, 
armados, commettendo as maiores atro
cidades pelo caminho que segue até o 
rio de Joannes. Na passagem d’esse rio 
foram batidos pelo major da legião da 
Torre Manuel da Rocha Lima, que matou 
e prendeu a muitos. Apezar de se dever 
áquelle official em grande parte a sal
vação publica, mandou o conde dos Arcos 
reprehendel-o por haver obrado sem or
dem, emjDregando armas contra tens mi
seráveis. Não obstante, foram os cabeças 
do levante condemnados á morte c exe
cutados a 18 de novembro do mesmo 
anno na praça da Piedade.

1816—Escriptura lavrada no cartorio 
do honrado tabellião de Campos dos Goy- 
tacazes, Jilanuel Marques Simões, de 50 
bragas de terra em quadra á margem 
da Lagoa de Cima, doadas por Manuel 
José Martins Leão e sua mulher D. Anna 
Pereira para patrimônio da egreja e fre- 
guezia de Santa Rita (Vide monsenhor 
Pizarro, Hemorias, tomo III, pag. 102).

Em maio d’esse mesmo anno de |S16 
estava concluida a capella-mér do men
cionado templo.

1831—Fallece no Rio de Janeiro o te
nente-coronel D. Lucas José de Alva
renga, ultimo governador de Macau e 
um dos poetas repentistas de que o paiz 
se orgulha. Foi sepultado em uma das 
catacumbas da egreja de S. Francisco

de Paula (Vide o Brasil Ilistorico do sr. 
dr. Mello Moraes, tomo II, pag. 177).

Além do volumezinho de Poesias, de 
que falia Innocencio da Süva no seu 
Zb‘ccw»arfo, publicou mais D. Lucas tim 
outro intitulado : Statira, e Zoroastes— 
Novella, Rio de Janeiro, 1826, 1 vol. in 8° 
de 1 fl. de Dedicatória, XXVI prelimi
nares e 58 pags., do qual a Bibliotheca 
Nacional conta um exemplar. Temos d’elle 
uma Memória, sobre a expedição do 
governo de Macáo em 1809, e 1810 
em soccorro ao Império da China contra, 
os insurgentes piratas chinezes, prin
cipiada, e concluida em seis meses pelo 
Governador, e Capitão Geral daquella 
cidade, Lucas José d'Alvarenga. Atuhen- 
ticada com documentos justificativos, 
Foi impressa no Rio de Janeiro naTypo- 
graphia Imperial e Nacional no principio 
de 1828. Sétimo da Independencia e 
do Império. E’ um vol. in 4“ de XIV, 
66, 36 pp. O auctor ajuntou-lhe um 
volume de Observações á. Memória ehum 
resumo da sua vida, impresso na mesma 
typographia no anno de 1830, do mesmo 
formato e que contém V, 111 pp. de 
impressão.

Apezar do abstruso e incongruente do 
seu estylo, ha porventura o que se re
spigar nesta Memória. Nella refere-se o 
auctor a um outro escripto seu publi
cado em Londres em 1817 e, ao que parece, 
sem 0 seu nome.

D. Lucas nasceu na villa de Sahara, 
em Minas-Geraes, a 19 de fevereiro 
de 1768, como elle proprio declara 
na 2* parte d’aquella sua Memória. 
Aos 16 para 17 annos estava prompto 
em grammatica portugueza, latina, fran- 
ceza ; em lógica, metaphysica e ethica; 
em rhetorica, poética e geographia, mais 
do que era então exigido na universidade 
de Coimbra. Tinha estudado também a 
chronologia e a geographia. « A esse 
tempo já eu fazia versos, diz elle ; e toda 
a minha inclinação era principalmentc 
aos Improvisos, por isso, que bem poucos
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I se abalançavào á elles : e d ’entre esses
mes nos, que os tentavão, nein hum só 
era feliz. » Naquella universidade se 
formou, não nos diz o auctor quando, 
suppomos que na faculdade de direito.

D. Lucas faz parte do grupo dos nossos 
poetas repentistas, de que trata o sr.

, Joaquim >Norberto na Retista Popular, 
vol. XIV.

J. 1842—E’ derrotada uma column de
*1 rebeldes da provincia de S. Paulo, em

’ numero de 300, perdendo 17 mortos
e 15 prisioneiros, nas iinmedi ições d i 
cidade de Campinas, no logar denomi
nado Venda Grande : irclue-se no nu- 

j, mero dos prisioneiros o commandante
nr da força Antonio Joaquim \ ianna. As

forças legaes, que constavam de 150 
praças, tiveram dous mortos e um ca
pitão e alguns soldados feridos.

Na vespera tinham entrado na cidade 
de Campinas, provenientes de Jundiahy, 
as forças legaes ao mando do coronel 
José Vicente de Amorim Bezerra ( Vide 
maio 28 ).

•4̂ . 1865—A columna do exercito para- 
Vghayo, que havia invadido a provincia do 

Rio Grande do Sul, sob o commando do 
coronel Antonio de la Cruz Estigarribiu, 
oCcüpa a villa de Itaquy, ao passo que 
apontava na riba opposta a vanguarda 

J  da columna commandada pelo sargento- 
mdr Pedro Duarte.

Itaquy foi saqueada Como o fôra 
S. Borja, no 1° dia em proveito dos 
oíFiciaes, depois pela tropa, mas não 
soflfreu tanto como S. Borja, porque os 
habitantes tinham tido tempo para salvar 
grande parte do que possuiam.

Foi assim que o saque de Itaquy não 
foi tão rendoso como o de S. Borja. Em 
compensação, porém, foi extraordinário 
o estrago que os paraguayos fizeram 
nas cas is da villa, a grande parte das 
quaes deitaram fogo.

1870—Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro, victima de uma congestão cere
bral, Pedro de Araujo Lima, marquez

‘ . 1

de Olinda, nascido no logar denominaóç 
Antas, na provincia de Pernambuco, 
a 22 de dezembro de 1793.

Doutor em cânones pela universidade 
de Coimbra, foi um dos deputados á 
Constituinte portugueza pela provincia 
do seu nascimento e depois á Consti
tuinte do Brazil. Foi pela primeira veZ 
niinistr), occüpando a pasta dos negó
cios estrangeiros, em 1823, mas só por 
tres dias, quando o primeiro imperador 
dissolveu a Constituinte brazileira. Em 
seguida partiu para a Europa e visitou 
a Hrança e a Italia. Embora ausente, 
füi eleito pela sua provincia deputado á 
primeira legislatura do Império e nelia 
tomõu assento em 1827, occüpando a 
cadeira presidencial. Senador por Per
nambuco desde 1837, escolhido pelo re
gente Feijó a 5 de setembro, foi por 
sua vez regente do Império, primeiro 
interino e depois effective, posto eminente 
que desempenhou por quasi tres annos.

Tomando posse da sua cadeira no 
senado a 6 de setembro de 1837, oc- 
cupou-a por 32 annos, 9 mezes e 1 dia. 
Preenchia a vaga deixada pelo conse
lheiro Bento Barroso Pereira.

Oito vezes ministro, conselheiro de 
Estado por mais de 27 annos, Araujo 
Lima influiu consideravelmente nos des
tinos da patria, symbolisando durante 
a sua longa vida publica o respeito e á 
obediência ao poder legal do gotierno, 
como ho-lo diz o sr. dr. J. M. de 
Macedo no respectivo artigo do seu 
A n n o  b i o g r a p h i c o .

J U N H O — 8

1545—Braz Cubas, o fundador da villa, 
hoje cidade, de Santos, berço dos Gus- 
mões, dos Andradas e de tantos dos 
nossos homens illustres, toma posse do 
cargo de capitão-mór da capitania de 
S. Vicente (S , Paulo), como logar- 
tenente do seu donatario Martim Affonso 
de Souza, sendo investido no mencionado 
posto por D. Anna Pimentel, mulher do

*<-̂ 4
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donatario e sua procuradora na ausência 
do marido.

Foi Braz Cubas quern fundou, no co 
meço do anno de 1543, o primeiro hos
pital ou Casa de Misericórdia que teve 
0 Brazil.

Ignora-se em que epoca ao certo foi 
que isso se deu, mas escripturas passadas 
nesse tempo ddxam conjectural* que 
seria de 14 de agosto de 1543 a 3 de 
jí>neiro de 1547.

Na data de hoje dá elle ao poito de 
Santos 0 foral de villa.

Santos foi elevada á categoria de 
cidade por lei provincial de 28 de janeiro 
de 1839.

1550—0 ouvidor geral de S. Vicente, 
Pedro Borges, convoca o capitão-mdr, 
camaristas e homens bons do povo para 
que accordem no preço do resgate do 
serviço dos escravos indiòs, com mais 
equidade que anteriormente.

Começou neste anno o jesuita Leonardo 
Nunes a pregar o Evangelho aos Mi- 
mianoí, indígenas da ilha de Santa 
Catharina, chamada enião pelos naturaes 
Jurerd-mirim. Foi o primeiro padre que 
aella aportou. Tinha elle vindo em no
vembro do anno anterior, a mandado do 
padre Manuel da Nobrega, para S. Paulo 
[S. Vicente), com Affonso Braz e Diogo 
lacome, primeiros que pisaram terras 
de Martim Affonso e alli deram começo 
á catechese dos autocthones.

1569—Heliodoro Eu ban, mandado pelo 
governador Salvador Corrêa de Sá contra 
)S francezes em Cabo-Frio, alli íallece 
jumá sortida que fez contra elles na 
iresente data.

Era natural de Portugal, primo-irmão 
ie Estacio de Sá, o fundador do Rio de 
íaneiro, e fôr.i um dos povoadores de 
8. Vicente, onde residiu por muitos an- 
los administrando a primeira fabrica de

assucar que alli houve. Em 1565 fòra 
posto á testa do reforço de 300 indígenas 
e mamelucos que foram mandados de 
S. Vicente era auxilio de Estacio de Sá 
no Rio dc Janeiro, em luta com os 
francezes e tamoyos, afinal derrotados 
a 20 de janeiro de 1567.

1635—Rendição da fortaleza do Arraial 
de Bom Jesus, depois 'le um apertado 
cerco de tres mezes e tres dias, que se 
póde denominar memorável pelo valor 
e constância com que o soffrer.im os si
tiados. Occasião houve em que a falta 
de mantimentos era tão grande que não 
escapou animal que não se aproveitasse 
para alimento : não só os cavallos. cães 
e gatos, mas até os couros e os proprios 
ratos se aproveitaram. As prcpi-ias mu
nições escassearam e chegou a faltar a 
polvora. Não era mais hummamente 
possível evitar-se a capitulação. Efléc- 
tuou-se esta, sahindo a guarnição com as 
bagagens e todas as honras da guerra. 
Eram 547 praças, além dos escravos e 
paisanos, que foram entregues â dis
crição do vencedor. Passou de 140 o 
numero de feridos du.'*ante o sitio.

Ao coronel Arcizewski, o general ven
cedor. decretou a Companhia das índias 
uma medalha de prata, a da qual ainda 
se encontram exemplares na Hollanda 
(Netscher citando Van Loon e citado 
por Varnhagen na sua Historia ãas 
lutas, etc.).

Seguiu-se, quasi ura raez depois, a ren* 
dição da fortaleza de Nazareth do Cabo, 
a 2 de julho, e cujo sitio foi dirigido pelo 
proprio Segismundo Schkoppe, primeiro 
coronel e governador das armas hollan- 
dezas no Brazil.

1644 — Antonio de Marins Loureiro, 
prelado do Rio de Janeiro, nomeado a 
8 de outubro do anno anterior { Vide essa 
'^ata, a 2 “ eph m. de 1 /  de outubro de 
16yb in fine e a de 17 de outubro de 1659), 
assume o exercício do cargo.

Fòra nelle provido por D. João IV, por 
conspirar o dr. Lourenço de Mendonça,
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seu antecessor, contra a pessoa do rei e 
0 novo estado de cousas no reino.

Passando então a visitar os logares su
jeitos á sua jurisdicção espiritual, nega- 
raiu-lhe em S. Paulo a devida obediência, 
unindo-se os moradores e tramando con
tra a sua vida. Sabendo elle d’este in
tento, procurou refugio no convento 
de Santo Antonio, onde foi cercado; 
poude porém escapar-se, illudindo as 
sentinellas, c retirou-se para a cidade 
de S. Sebastião do Rio de Janeiro, sede 
da prelazia. Proseguindo d’ahi em vi
sita pastoral á capitania do Espirito- 
Santo, 0 odio, que por toda parte o per
seguia, proporcionon-lbe veneno á co
mida, com o que perdeu logo o uso da 
razão. Nesse miserando estado embarcou 
para Portugal, onde falleceu não se sabe 
em que anno, sem ter nunca experimen
tado o menor allivio em seus males.

Ficou regendo interinamente a prela
zia 0 padre Manuel de Araujo, vigário 
geral.

Ao infeliz Marins dedicou o magistral 
Pinheiro o seguinte distico:
Mille inter curas, ac inter mille labores, 
Et mentem et vitam perdidit iste suam.

165JI— « Parte do Pará pára Lisboa o 
padre Antonio Vieira, a pretexto de ir 
buscar remedio a sotfrimentos que ad
quirira ali; mas I’ealmente despeitado, 
não só por ver desfigurada na corte a 
condueta dos seus missionários, como 
pelos males que acarretava a publicação 
da lei de 17 de outubro de 1653 á sua 
evangelisação (Datas celebres da hist, 
do Brazil). »

1662—Depois de referir as régias recom
pensas que receberam os que tomaram 
saliente jDarte nos combates que anni- 
quilai’am o dominio hollandez no Brazil 
e 0 fim ulterior que tiveram, tratando 
do heroico chefe do terço dos homens 
pretos, diz o visconde de Porto Seguro 
na sua Historia d'aquellas lutas :

« D’ahi a pouco mais de quatro annos,

em junho de 1662, falleceu no Recife 
( Henrique Dias ),—sendo abonados pela 
fazenda real, por ordem do governador 
Brito Freire, os modicos gastos feitos 
com o seu funeral, que teve logar no 
dia 8 do mesmo méz, e importar im, „ 
além da polvora para as descargas, em 
quarenta e oito mil setecentos e vinte 
reis. Foi, porém, sómente depois de 
morto que os seus serviços receberam 
no Brazil (não sabemos em que datay 
a mais gloriosa recompensa, ordenan- 
do-se que, i)jra perpetua memória, se 
organisassem, em varias das capitanias 
corpos de soldados e ofíiciaes todos 
pretos, com o nome de « regimentos dos 
Henriques ».

Demos o valente cabo dos pretos como 
fallecido a 31 de agosto de 1 6 61 ; corrí, 
gimos aqui esse erro. Da noticia que 
naquella data consignamos, pedimos ao 
leitor que apenas conserve o juizo que 
do douto historiador do Brazil tínhamos . 
aproveitado como o glorioso epitaphio 
do heroico preto.

O commendador Antonio Joaquim de 
Mello na sua Biographia dos poetas 
pernambucanos^ tomo II, pag. 181, diz 
que Henrique Dias fallecera a S de junho . 
de 1662 no Recife, sendo sepultado á 
custa do Estado no convento de Santo 
Antonio, onde porém não resta noticia 
nem signal d’essa sepultura. Consulte-se 
também a tal respeito a sua biographia 
escripta pelo conego dr. J. C. Fernandes 
Pinheiro, publicada no tomo XXXf^ 
parte I, da Revista do Instituto Ilis- 
toiãco.

1707— Entra no Pará o capitão general 
Christovão da Costa Freire, governador 
do estado do Maranhão, e escreve ao com- 
mandante da tropa de resgate de indios 
Ignacio Corrêa de Oliveira, que então es
tava no Solimões, ordenando-lhe que faça 
retirarem-se do território os missioná
rios estranhos; c este, dirigindo-se á 
principal povoação dos Cambebas, nclla 
intima a ordem evacuatoria aos missio-
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narios Pedro Bolarte, Antonio Escovo e 
M.itliias Lapço, todos regulares da Com
panhia dl provincii de Quito, e ao padre 
João Haptista Sano. que fa/ia as vezes 

. dcsuperiord.is missões déS. Paulo, S. Joa
quim e Santa Maria Maior, na ausência 
do padre Samuel Fritz. Trata bem aos 
indígenas e volta depois de se retirarem 
os missionários castelhanos.

IJll— Perdão real a favor dos envol
vidos n I revolução de 1710, denomi
nada Guerra dos mascates:

«FelixJosé Machado de Mendonça.
«Eu El-rei vos envio muito saudar, 

iHavendo considerado os justas causas 
que 0 Bispo teve para conceder aos mo
radores dessas capitanias um perdão, em 

■ meu Nome, do crime, que confessaram 
ter commettido, de sublevação contra o 
governador Sebastião de Castro e Caldas, 
obrigados dos vexames em que os tinha 
posto com 0 seu governo, de que se li
vraram com sua retirada para a Bahia, 

) rogando ao Bispo, que, na fórma das 
minhas ordens, entrasse a governal-os, 
perdoando-lhes taes delictos; Houve por 
bem de confirmar, como por este confir
mo, 0 perdão, que em Meu Nome deu o 

' Bispo a esses povos, assim e da maneira 
que elle llies concedeu: do que vos aviso 

' para que assim o façaes publicar. Lisboa, 
8 de Junho de 1711. —REI.» [Vide a 

i ephemeride de 7 de novembro de 1710).
— O governador e capiião-general da 

i capitania de S. Paulo e Minas, Antonio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, mu- 

1 da 0 arraial de Ouro Preto para o sitio 
em que presentemente existe a cidade do 
mesmo nome, quatro léguas distante do 
primeiro assento, e dá-lhe o nome de T77- 
la-Rica.

1739—Por provisão d’estadata o 4° bis
po do Rio de Janeiro. D. fiei Antonio da 
Guadelupe, institue na sede da sua dio- 

ficese um collegio, «no qual houvessem de 
j ser recebidos e creados meninos orpliãos 
de iiaes pobres e desamparados de crea- 
ção, etc.» e para o qual dera estatutos

em 20 de outubro d’esse mesmo anno. 
Para que se forme ideia do são discer
nimento e espirito generoso e civilisador 
do virtuoso prelado, transcrevemos em 
seguida uma parte do preambulo dos 
mencionados estatutos;

« Toda a felicidade das republicas, toda 
a Concordia dos povos, toda a reforma 
da christandade,todo o lustre das igrejas, 
e tod i a observância das religiões, tudo 
depende da boa criação dos filhos. Com 
esta os tribunaes se animam, os cânones 
se observam, as leis se vigor im e recti- 
ficam, os viciosse desterram e as virtudes 
se plantam; faltando pore'm esta, por de
mais são as pragmaticas, inúteis são os 
decretos, e frustrados todos os rigores 
ou penas da justiça; porque se a natu
reza foi na infancia pervertida, se foi com 
0 leite dos maus costumes relaxada, tqo 
inepta, tão diversa e tão contraria ficou 
aos séquitos das virtudes, que ou nunca 
ou raras vezes chega a perder os hábitos 
viciosos na mocidade contrahidos. »

Estu estabelecimento de educação, que 
teve eytão o titulo de Collegio dos or- 
phãos de S. Pedro, passou depois a de
nominar-se Seminário de S. Joaquim, 
e ultimamente, até os nossos dias, teve 
0 nome de Imperial Collegio de D. Pe
dro I I  (0 externato).

O mesmo zeloso prelado havia creado, 
por provisão de 3 de fevereiro do refe
rido anno de 1739, o S minario episcopal 
de S. José, na mesma cidade do Rio de 
Janeiro, e que' começou a fundar com o 
pequeno p itrimonio da Ermida de N. .Se
nhora do Desterro, cujos bens, julgados 
devolutos á Coroa, lhe foram para esse 
fim concedidos (Vide a ephem. de 3 de 
fevereiro de 1739).

1815— Ratifica, approva e confirma o 
príncipe real, na corte do Rio de Janeiro, 
0 tratado de abolição do trafico de negros 
em todos os logares da costa d’Africa ao 
norte do Equador, tratado feito em Vienna 
aos 22 de janeiro pelos plenipotenciários 
do principe regente conde de Palmella,

24
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Antonio de Saldanha da Gama e D. Joa
quim Lobo da Silveira, epor parte cio rei 

l'da Grã-Bretanha 0 visconde de Castle- 
i’éagh. Obrigam-se a s  duas altas partes 
coati'atantes a flxar por um outro tra
tado 0 periodo em que deve o trafico ces
sar universalmente, de modo que fique 
prohibido nos domínios de Portugal.
^1809 — 0  sr. Francisco de Paula da 
Silveira Lobo, escolhido a 22 de julho do 
anno anterior senador pela província de 
Minas Geraes, toma assento no senado.

— Toma assento no senado, como re
presentante da provincial do Rio de Ja
neiro, 0 sr- visconde de Nicteroy, Fran
cisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato, 
escolhido a 8 de maio.

1871—Morro no Rio de Janeiro o ge
neral argentino Wenceslau Paunero.

JUXUG—9

1597—Pallece em odor de santidade o 
famoso 0 douto jesuita Josci de Anchieta 
na aldêa de Reritiba. perto de Bene- 
vente, capitania do Espirito-Santo. com 
63 annos de edade e 44 de residência no 
Brazil, pois chegára á Bahia de Todos os 
Santos em 13 de julho de 1353 (^ide essa 
data), em companhia de D. Duarte da 
Costa, segundo governador geral do Bra
zil {Vide maio 8 de 1553).

Diz Oarlos Sainte-Foy na sua Vie du 
vénérahle Joseph Anchieta, traduzida em 
portuguez e publicada em 18<8 na cidade 
de S. Paulo, que nascera Anchieta em 
S. Christovam da Laguna, capit d dailha 
de Tenerife, a 7 de abril de i5 3 4  e en- 
trára pai-a o noviciado da Companhia 
de Jesus no 1° de maio de 1551.com 18 
annos apenas de edade. Todos os outros 
auctores que consultámos, e não foram 
poucos, dão este venerável propagan
dista da té nascido em 1533, sem espe
cificarem 0 dia e omez do seu nascimento* 
O padre Simão de Vasconcellos mesmo, 
que dispunha de apontamentos forneci
dos pelo proprio Anchieta,além das obras

que tivera á mão, fal-o nascido simples
mente naquelle anno. .

No seu Agiologio lusitano chama-o 
0 ))adre Jorge Cardoso—« Apostolo do 
Brazil, segundo Thaumaturgo da Igreja 
militante, trombeta do Eu mgelho, pro
dígio (l.i Graça, portento da Natureza, 
luz da Gentilidade, solda America, glo-; 
ria da Companhia & não menos de 
Tenarife (sua patria) ilha principal de
Canarias...»

Diz d’elle Augusto de Saint-llilaire na 
sua Viagem ás províncias de S. Paulo 
3 Santa Catharina:

« José de Anchieta, que mereceu ser 
appellidado o apostolo do Bra::ü, foi a 
um tempo poeta, guerreiro, natural sta; 
para se fazer util sabia tomar todas as 
férmas: dava escolas ás criancinhas,
command iva tropas, pensava doentes e 
não se desdenhava ainda dos mais vul
gares trabalhos. Póde ser contado por 
um dos homens mais extraordinários do 
sen tempo. »

Este admiravel evangelista prestou 
assignalados serviços á civilisação no ■ 
Brazil, chamando ao grêmio da Chris- 
tàndade tribus inteiras de indígenas nô
madas e barbaros, congraç m do-os entre 
si, e isso com a mais desassombrnda co
ragem, com o mais ardente devotamento 
e dCvSinteressada caridade, embrenhan
do-se com, duzentas e mais léguas pelo 
mais cerrado dos bosques, a pé sempre, 
descalço, sem outro arrimo além uo seu 
bordão, exposto ás injurias do tempo, 
á rudeza dos enredados e ásperos ca
minhos, á tremenda voracidade das feras 
e viboras e á voracidade ainda mais tre
menda do gentio! curtindo a fome, a 
sôde, 0 cansaço, e infatigável sempre 1

(c Nomeado provincial do Brazil (em 
1578), percorreu como tal todas as capi
tanias; fundou escolas em Pernambuco, 
Bahia. Espirito-Santo (e S. Paulo) ; visi
tou as tribus indias menos civilisadas, 
os Tupinambás. os Aymorés, os Papa- 
nazes. Fez erguer a mór parte doa mo-
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■irj numentos religiosos que ainda existem
0 no Brazil, nomeadamente a egcej i e an- 

)gi tigo hospital de Misericórdia do Rio de 
iiG Janeiro {em 1582)’, for emflm um dos 
: r primeiros a lançar nestas regiões as se-

mentes do Cliristianismo [Pedro La- 
^ 0  roiisse. D i c c i o n a u i o  d i  x i x  s e c u l o ) .  »

1 Finaimente, alquebrado pelas fadigas 
ii' d’uma Vida tão trabalhosa, retirou-se 
'!£ para Reritighá, uma das i-educções de 
i j indigenas que fundara, e ali exhalou o 
'19 derradeiro suspiro em um d.omingo 9 de 
i;t junho de 1597.
' O seu corpo, conduzido em procissão 
10 por mais de cem indigenas para a então 
; j villa da Victoria, na distancia de 18 le- 
a guas, foi ali deposto na capella de S,
I Thiago, de onde, em 1611, se transpor- 

■ I taram os seus restos para o collegio dos 
i'jesuitas da cidade _da Bahia (Vide os 

nrquatro primeiros fasciculos dos A n x a e s  

A D A  B i b l i o t h e c a  N a c i o n a l ) .

' [ Em 1628 mandou o papa Urbano VIII 
nccomeçar o processo para a sua beatiíi- 
í capão, que ficou depois suspenso até 

íO hoje.
Além do seu Poema em louvor da Vir- 

.gem, em 5766 bellissimos versos latinos, 
que ficou inédito, temos d’elle uma Arte 

I "de grammatica usada na costa do Bra- 
Mzil, impressa pela primeira vez em 
H,3oimbra em 1595, reimpressa 280 annos 
lídepois pelo benemerito sr. Platzminn 
ir.em Leipzig.
1 Em 1880. estando o sr. tispo D. Pedro 
! rde Lacerda na cidade da Victoria, capi- 
' [ ;al da provincia do Espirito-Santo, em 
'18 visita pastoral a essa parte da sua dio- 
o3'cese. promoveu S. Ex. a celebração de 
'cexequias solemnes, que se realisaram 

nirom toda a pompa na egreja de S. Thia- 
* tCgo, antigo collegio dos jesuitas, li- je ca- 
ühoella nacional, pelo duocentesimo octo- 
3 gesimo terceiro anniversario da morte 

Io famoso th iumaturgo. Effectuada as- 
"f'im, no proprio logar para onde fora 

. ransportado o seu cadaver ainda quen- 
' r-e, teve essa commemoração, que tanto

tinha de I’eligiosa como de histórica/^ /  
uma dupla significação. ^

O Alma akdo Império da Santa Crus 
para o anuo de 1881, que vem ornado de 
um bello retrato de • Anchiet i, dá a re
lação d’essa commemoração, preceden
do-a de uma Breve noticia da sua vida.

1635— Chega ao acampamento de Villa 
Formosa (Serinhaen) a noticia da perda 
do Real (arraial do Bom Jesus), o que 
impr'^ssionou em extremo a tropa e es
pecialmente ao general Mathias de Albu
querque, por ter sido creação sua aqueíla 
praçi. que a sustentára em pesso i por 
tanto tempo e com tâl reputação que 
merecera elogios do proprio inimigo (Vide 
á éphemeride de 8).-

1636— 0 conde de Bagnuolo, que sub
stituira a D. Luiz de Rojas y Borja no 
commando das forças contra os hollan- 
dezes e se fixára em Porto Calvo, manda 
0 capitão-mér D. Antonio Camarão com 
tresentos indios, Henrique Dias. já no
meado governador dos pretos, e os dous 
capitães de emboscada Antonio de Souza 
e Antonio Nunes Bezerra, estes com 
trinta homens, a percorrer o campo até 
onde pudessem chegar, tallando as fa
zendas dos inimigos e causando nelles o 
destroço possivel. Foi esta uma das raàis 
importantes correrias feitas nesse tempo, 
em que a guerra se reduzia á assolação 
mutua sobre as propriedades e território 
oçcupado pelo adversado. Esta, que che
gou até á Goyana, m lis de 69 léguas 
distante do ponto de partida, fez prodí
gios, voltando a Porto Calvo tres mezes 
e meio depoi.s, com um grande numero 
de moradores, « que preferiram os sof- 
frimentos de acompành d-os aos vexames 
e tyr.uinias do jugo de um conquistador 
cobiçoso, os quaes já haviam saboreado 
amargamente.» Nesta excursão, d’entre 
os inimigos que Camarão exterminára, 
ednt i-se Jeronymo de Paiva, que tendo 
sido na índia Oriental expulso da compa
nhia de Jesus anles de ser sacerdote, 
passara-se para os hollandezes e com
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elles fôra para Peraarabuco. onde se 
casára.

1647_i\Iorre. em Lisboa, para ondefòra 
a chamado d’el-rei emflns de 1G35 (Vide 
ló de dezembro), o grande capitao Ma
thias de Alb’iquerque, conde de Ale- 
grette. que se immortalisára como go
vernador de Pernambuco e general das 
suas tropas na invasao hollandeza.

Consigna o sr. J. de Vasconceilos nas 
suas Datas Celebrex esta como a da morte 
do famoso general. Em nenhum outro 
escriptor a vimos confirmada.

10Q9—0 capitão-mór Feliciano Corrêa 
assume o governo da capitania do Pará 
e exerceu-o por nove mezes e vinte e 
um dias, isto é, até 1 de abrii de 1670.

1671_Pedro Cesarde Menezes, nomeado 
capitão-generai para o Maranhão, toma 
posse do governo d'aquelle estado na 
cidade de S. Luiz. succedendo a Antonio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho,
0 Velho.

Foi 0 15” dos governadores e o 1” dos 
c ipitães-generaes do Maranhão, r ue go
vernou por seis annos, oito mezes e oito 
dias, até 17 de fevereiro de 1678.

1707—Toma posse do governo da ca
pitania de Pernambuco Sebastião de 
Castro Caldas e conserva-o até 7 de no
vembro de 1710. cm que, recebendo um 
tiro no movimento revoltoso do Recife 
denominado gnen-a dos mascaies, sc 
retirou para a Bahia no dia 9, deixando 
assim violentamente o governo.

Tinha de 1695 a 1697 gove nado a 
capitania do Rio de Janeiro.

1715 Por commissão do ouvidor geral 
Luiz Botelho de Queiroz, erige o mestre 
de campo Antonio Pires do Avila a villa 
de Pitangiiy, em S. Paulo.

1816—0 duque de Luxembourg Mont
morency. par de França, embaixador de 
Luiz XVIII, é recebido com toda i so
lem nidade na côrte do Rio de Janeiro 
pelo rei D. João VI. Conduzido ao paço 
da cidade em coche da casa real, com 
pomposa magnificência, pelo marquez de

Vallada e o conde de Belmonte, é admit- 
tido á presença do principe-regente pelo 
marquez de Aguiar, reunida toda a 
córte. O cavalleiro de Saint-Mars, como 
secretario, e o conde de Clarac, Paul de 
Fronfrede. Julio de Coubertin e De Mon- 
teco‘ , fazem p irte da sna comitiva.

1842—0 barão de Monte-Alegre, pre
sidente da provincia de S. Paulo, com- 
munica ao governo o apparecimento da 
rebellião nas villas do norte da pro
vincia.

1870-Fallece o senador peia provincia 
das Alagoas Antonio Luiz Dantas de 
Barros Leite, escolhido a 31 de julho de 
1843 : a S de agosto'do mesmo anno pre
stara juramento e tomára assento na rc-^  
spectiva camai a.

_ T ma assento no senadb, como re
presentante da provincia do Amazonas,
0 sr. Ambrosm Leitão da Cunha, esco- . j, 
Ihido a 27 de abril do mesmo anno.

1876—Sente-se em Ouro-Preto e na 
cidade Christim, em Minas Geraes, das 
4 para as 5 horas da madrugada, um 
violento tremor de terra, que se repete 
na noite seguinte.

JUNHO—10

1503-Parte de Lisb a uma nova expe
dição, composta de seis curavellas, sob o 
commando de Gonçalo Coellio na opi- • 
nião mais geralmcntc accita, niandad.a  ̂
por D. Manuel com o fim de, pela ex
tremidade meridional da terra de San'a : 
Cr\iz, achar uma passagem para Malacca 
{MolucaS).

Como na primeira, capitaneada por 
André Gonçalves (Vide a ephemeride í 
de 10 (!e maio de 1501), veio também j 
nesta o famoso cosmographo florentino 
Américo Vespucio, que faz assim a sua 
segunda viagem a estas regiões.

Das particularidades por elle dadas 
acercad’estaexpedição sabe-se que foram 
de Lisboa em direitura a Cabo Verde, 
onde estiveram 13 dias: d’ahi dirigiu o 
commandantc a expedição para Serra
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Leóa na A M ci, contra o voto dos ou
tros capitães: d’alli voltaram, obrigados 
por um temporal, ao anterior ponto da 
viagem. Depois de uma navegarão de 
Ireseiitas léguas, avistam no meio do 
oceano uma ilha deserta, de duas l-̂ .guas 
de comprido e uma de largo, sobre cujos 
arrecifes bate uma das cai'avellas e se 
despedaça, salvando-se, pore'm, a sua 
equipagem. Esta ilha é seguramente a 
de Fernando de Noronha, a que se deu 
por ,csse tempo o nome de S. João. 
Vespucio, mandado a exploral-a, acha 
nella um ancoradouro excellente, e alü 
se demora oito dias sem ter notici i dos 
outros navios. Havia na illia boa agua 
de beber e passaros do mar e de terra 
em tão grande quantidade e tão pouco 
receiosos da presença de homens, que se 
deixam agarrar á mão.

No nono dia. emíim, encontra um dos 
navios e com elle segue para o su l: esteve 
então na Bahia de Todos os Santos, desco
berta na vi igem ant nior, e ali se demo
rou por algum tèmpo. tíeguindo depois 
viagem, f.,ndou uma feitoria, onde 
deixou parte da tripolação. Ainda hoje 
ha duvidas acerca do ponto em que se 
estabeleceu essa feitoria. Segundo Var- 
ahagen foi em Cabo-Frio; segundo o 
icnador Cândido Mendes foi em Cara- 
vellas. Em qualquer parte que fosse, 
1’ahi voltou Vespucio para Europa, onde 
iá se achava em setembro de lõOi.

Quanto a Gonçalo Coelho, pros:>guiu 
-ambem para o sul e chegou, conforme 
'Uggestoes plausíveis, até á altura de 
7ananéa, de onde voltou para o Rio de 
íaneiro. No Rio de Janeiro permaneceu 
die bastante tempo, a ponto de darem 
»3 cartas coevas a este logar o nome de 
üoelho detentio. Pensa Varnhagen que 
ambem ahi foi por elle fundada uma 
eitoria, a que, segundo o mesmo uuctor,
'6 chamou Carioca, isto é, < a a de 
'‘ranço.

O fim it’esta viagem não era examinar 
* paiz, que já fòra antes explorado :

era simplesmente achar um caminlio 
para Malacca, quer dizer, encontrar a 
passagem que, mais feliz, descobriu 
annos def)OÍs, o grande navegador Fer
nando de Magalhães, Entretanto, esta 
passagem foi procurada ainda em 1505 
e 1503 pela exiiedição de D. Nuno Manuel, 
si tem razão quem affirma que em tal 
anno, e não em 1501, como quer o visconde 
de Porto Seguro, foi que ella se effeciuou. 
Enviamos o leitor, quanto ac.«tes pontos 
obscuros da nossa historia, para a lumi
nosa memória que a seu respeito, não 
h i muito, publicou osr. João Capistrano 
de Abreu e pr.ra os escriptos do senador 
Cândido Mendes.

15G0—Carta de Men de Sá, dirigida de 
S. Vicente á rainha D. Catharina, regente 
do reino, na qual lhe participa a assigna- 
lada victoria que alcançára contra os 
francezes e tamoyos no Rio de Janeiro 
(Vide as ephemerides de 15 e 16 de 
março ) .

1611—Fallece em S. Paulo o gover
nador ger.U O. Francisco de Souza, que 
tinha ido para aqnella villa em 1609 
(Vide fevereii'0 19), como administrador 
geral das minas, com a mercê de marquez 
das Minas e trint i mil cruzados de 
juro e herdade; foi substituido por seu 
filho D. Luiz de Souza.

Quatro léguas adiante de Sorocaba, no 
sitio denominado serra de Biraqoxjaha, 
levantara 1). Francisco pelourinho, por 
conta das jazidas de ouro, prata e ferro 
que nella descobrira o paulista Affonso 
Sardinha, e puzera-lhes o nome de minas 
de N. Senhora do Montserrat, ou de 7ía- 
peboçii (segundo A^Marques). Com a sua 
ausência para o reino em 1602 cessára o 
labor das meacionadas minas, até que 
era m Ihor situação se fundou a villa 
Sorocaba).

Houve naquella serra ura grande en
genho de fundir ferro, construído á 
cust I de Sardinha e que, tomando gran
de incremento em 1609, se extinguira 
depois com o decurso dos aunos.
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Kessa mesma serra extrahira boa prata 
frei Pedro de Souza, I’eligioso da San
tíssima Trindade, mandado a examinai 
as ditas minas pelo príncipe regente 
D. Pedro em 16S0.

1612—Reclama de novo o povo de 
S. Paulo perante o conselho contra os 
padres jesuitas.

1627—Entra outra vez na Bahia de To
dos os Santos, com quatro vasos de 
guerra, o almirante liollandez Piet Heyn, 
que a 1 de abril sahira d aquelle poi to 
(Vide a ephem. de 3 de março), e toma 
dous navios mercantes que estavam lun- 
deados em Itapagipe, de onde passou em 
lanchas armadas a capturar outros tres, 
que se tinham refugiado no fundo do 
Reconcavo.

De novo alli se demorou Piet Heyn, 
senhor do porto, por mais de uin mez, 
atd 0 dia 14 de jullio [Vide essa data), 
-em que partiu de vez para a Europa. 
Foi nessa viagem que capturou a frota 
do Mexico, a mais importante preza que 
se tem feito no mar.

1763— Aggravando se os soffrimentos 
do governador do Rio Grande do Sul co
ronel Ignacio Eloy de Madureira, oi'de- 
na-lhe o governo interino do Rio <ie Ja
neiro que se recolha á Santa Catharina 
para curar-sc, passando o governo da 
capitania ao tenente coronel Luiz Ma
nuel daSilva Paes, designado para exer- 
cel-o interinainente.

Por f illeciment ) do coronel Madureira 
(Vide fevereiro 21 de 1764) foi nomeado 
governador eífectivo o coronel José Cus
todio de Sá e- Faria (Vide Junho 16 de 
1704)..

]‘837—Toma assento no senado como re
presentante da [irovincia do Maranhão 
Antonio Pe.lro da Costa Ferreira, depois 
barão do Pindai'C, nomeado senador por 
caria imperial de 20 de dezembro de 
1334.

ü bai'ão de Pindaré fal'eceu no Rio de 
aneiro a 18 de julho de 1,860, tendo nas

cido a 26 de dezembro de 1//8 na então " 
villa de Alcantara, no Maranhão 

Do artigo magistral, que ao seu passá^* '̂ 
mento consagrou ò sr. conselh irp F. •« 
Octaviano no Co>')'eio jSIevcâ jtil de 19 de 
iulho de 1860, reproduziremos os seguin
tes magnifleos tre^chos:

c<E’ raro o homem que, tendo atraves
sado um periodo de cerca de quarenta 
annos de vida publica, desça ao tumulo 
com a mesma fé. com os mesmos princi
pies, que abraçou no começo da sua^ar- 
reira....

«Ha um anno cortejavamps a Verguei
ro; hoje corteji'.mos a Costa Ferreira. 
Vivérão sempre juntos, na luta, na vic
toria e nos revezes: no dia em que mor
reu 0 primeiro começou a agonia dp 
segundo.

«A  nossa sociedade se vai transfor
mando: a geração contemporânea de
nossos paes desappareceu quasi ioda:
— acaso irão desapparecendo lambem as 
grandes virtudes civicas, de que essa 
geração nos deixou tantas c tão brilhan
tes provas ? »

Costa Ferreira formara-se em Coimbra 
om direito canonico a 2 de junho de 
1803.

0 seu biographo no Pantheón Marci- 
nhense diz que, escolhido senador na 
data que mencionamos, tomára assento 
no senado a 10 de junho do annoseguin- 
te: foi tres annos depois, como verifl- 
cámos nos Jnna<?5'd’aquella casa do par
lamento (Ací0f5 de 1837, vol. T, pag 34).

1812—Rompe em Barbacena, rrovincia 
de Minas-Geraes. uma r ibcllião e é o 
veador dosó Feliciano Pinto Coelho 
acclamado presidente da província, em 
logar do presitlonte legal Bernardo Ja
cinto d l Veiga.

Mais longa c miis disputada que ade 
S. .Paulo do mesmo anno, fillia Jos 
me.smos motivos, teria c:'eado profundas 
raizes, a não serem, na opiniãode um liis- 
toriauor nosso, as acertadas e promptas 
medidas tomadas pelo governo para
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(lebelal-a. March tram logo variog con- 
titigcntes de tropas ]>ara os limites da 
proyincia, e o barao ile Caxias, já des
embaraçado da rebellião paulista, foi o 
encarregado de accamular em Minas 
todas as forças de que pudesse dispor,

No dia 20 de julho evacuaram os re
beldes Barb 1C'lia e dirigiram-se para 
Ouro Preto, que era um dos poatos 
onde havia mais ciitliusiasmo pela revo
lução. a Em um mez justo, de 20 de 
junho a 20 de julho, cahiram em jioder 
do governo os dois centros da rebellião 
de Minas e (ie S. Paulo, sem um tiro de 
fuzil. »

Quando Caxias chegou de S. Paulo, 
no dia 23, e partiu para Minas, afim de 
tomar o commando das forças leg.ios 
e dirigir as operações contra os rebeldes, 
tinham estes marchado <te S. João d’El- 
1 ei para a villa de Queluz, que tomaram 
á viva força no dia 26 de julho, A 2 de 
agosto estava o general em Barbacsna e 
tencionava ir a marchas forçadas inter
por-se entre os vencedores de Queluz e 
a cidade de Ouro Preto, jiara onde se 
dirigiam depois d’aquelle triumpho, No 
dia. 6 consegue Caxias, por um movi
mento rápido e bem succedido e sem 
ser molestado, entrar eni Ouro Preto 
com os 700 homens de queapena< dispu
nha, tendo entretanto os rebeldes m lis' 
de dois mil á meia légua apenas de 
distancia.

Vendo que não podiam occupai’ a ca
pital, marcham estes sobre a cidade de 
íSabará, que occuparain : alii fazem
juneção corn varias columnas dx sua 
parcialidade, que sobem então a mais de 
très mil homens, e se retiram para o 
Arraial de Santa Luzia, onde se medem 
os rebeldes com as forças legaes no dia 20 
de agosto ( VicU essa data).

Alli e nesse dia termina a revolução 
do Min s-Geraes, iniciada em Barba- 
cena.

1S65—S. Borja. villa d i província do 
Uio Gi'ande do Snl, situada a pouco

mais de um kilometro da margem es 
querda do rio Uruguay, é neste dia 
occupada pelas forças paragu lyas ao 
mando de Estigarribia ( Guer- a do Para- 
fjuay).

Estigarribia partira do acampamento 
de S. Carlos, tendo dividido o seu exer
cito em duas columnas, e com a mais 
forte, composta de9,000 homem e 4 bocas 
de fogo, marchára pari o passo de 
S. Borja, não encontrando.sinão a re
sistência que lhe podiam oppor 130 ho
mens da cavJllaria da guarda nacional 
e 0 1° corpo de voluntários da patria» 
que, bisonhos como estavam ainda, pro
varam comtudo ao invasor que eram 
soldados, e brazileiros,. .

A 2' columna, commandada pelo sar- 
gento-mór Duarte, composta de 3.000 
hopiens, marchava parallelamente â pri
meira, de modo 'que pudessem auxi
liar-se e proteger-se imituamente.

Com essa expedição tinha por ílm o 
dictador do P.iraguay levolucionar a 
provincia do Rio Grande e, dirigindo-se 
)!0 Estado Oriental, apoiar em seu pro
veito 0 partido blanco. Os acontecimentos 
provaram o ciuanto errados eram os seus 
cálculos.

K Em seus arredores (de S. Borja), diz 
0 sr. dr. Macedo nas suas Lições de co- 
rographia, viveu por alguns annos, ha
bitando uma rústica clioupana, o liotanico 
francez Bompland, companheiro deHumS 
boldt em sua viagem ás regiões equa- 
toriaes da America. »

Aimé Bonpland nasceu a 22 dc agosto 
de 1773 e falleceii a 11 de maio de 18.58.

1880—3‘ centenário da morte do ini
mitável cantor das glorias portuguezas. 
Luiz de Camões, que por si sõ poderia 
resumir toda a litteratura patria. si um 
cataclysma universal submergisse tudo 
qu into antes d'olle e depois se escreveu 
na nossa formosa lingua: e commcmo- 
rado no Rio de Janeiro com as mais 
ferventes manifestações de entliusiasmo 
que 0 nome de um homem podia inspirar
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á admiração que o seu genio despertara 
e se foi accumulando durante tresseculos.

Longe iriamos si quizesseinos archivar 
nestas paginas tu io quanto se passou 
neste dia e transbordou para os très ou 
quatro que se seguiram, como homena
gem ao epico portuguez que, pelas glo
rias que cantou e pela lingua, é também 
nosso. Desde a collocação solemne da pe
dra fundamental para a bibliotheca que 
0 Gabinete Portuguez de Leitura vai es
tabelecer no Rio de Janeiro e de cuja 
Ijenemerita directoria partira a idéa 
feliz da commemoração do tricente
nário, até á inesperada apotheóse de
nominada Exposição Camoneana, com 
que a Bibliotheca Nacional se associou á 
grandiosa festa, coroada pela deslum- 

j /̂«<-/*<^^brante illuminação praia e ens '̂ada 
de Botafog(j/-qaj^realisarao CÍW& de iÍ5- 
gatas Gutmaharense  ̂ poderosamente au- 
xiliado pela nossa explendida naturez^ 

' tudo foi mais para se ver e sentir (Io 
que para se dizer. Em todos os moldes 
em que pode fundir-se o talento do homem 
hodierno: no livro, no bronze, no ouro, 
na tela, no verso, na prosa, na musica, 
no ruido popular, no congraçamento in
timo de nacionalidades diversas, embora 
irmãs jia origem, nas crenças, na lingua: 
tudo se deu as mãos para honrar a sua 
memória e glorificar o seu nome peia 
sua obra.

Fique ao menos assim, com esta sim
ples referencia, commemorada nestas ob
scuras paginas o tributo de admiração

/ pago na America ao cantor immortal 
dos Lt̂ iadas.

JUNUO—11

1557—Succumbe nos paços da Ribeira, 
fulminado de uma apoplexia, o rei 
D. João, 111, a quem o Brazil deve a sua 
colonisação, e Portugal, mais infeliz do 
que n(5s, o restabelecimonto da inqui
sição.

Succede-lhe no throno, na edade de 
très annos apenas, seu neto D. Sebas-

tião,filho posthumo do principe D, João, 
ficando como regente do reino, durante 
a sua menoridade, sua avó D. Catbarina 
de Austria.

1633— 0 tenente-coronel Segismundo 
Schkoppe succédé no posto de coronel 
e no commando das tropas do Brazil 
Hollandcz no Recife ao coronel Lourenço 
Rembach, fallecido a 1 de maio.

1702—Toma posse do governo da sua 
diocese o 3° bispo do Rio de Janeiro 
D. frei Francisco de S. Jeronymo, apre
sentado por D. Pedro II a 10 de dezem' 
bro de 1700 e confirmado pelo papa 
Clemente XI a 6 de agosto do anno 
seguinte. I^ôra sagrado a 27 de dezembro 
do mesmo anno (1701).

E‘ esta uma das versões encontradas 
nos auctores ácerca da data da posse 
d’este prelado (Vide a ephemeride de 
dezembro 10 de 1700). O Roteiro dos 
Bispjados, consignando o facto na pre
sente data, accrescenta : . . .  dia da San
tíssima Trindade.

1709—Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, 52“ governador do Rio de 
Janeiro e capitão-general da repartição 
do sul, por patente passada ern Lisboa 
a 7 de março d’este anno, começa o seu 
governo (Claudio Manuel da Costa dá 
outra data para esta patente).

Partiu immediatamente para Minas- 
Geraes, onde os ânimos andavam exacer
bados pelas dissensões e rixas entre 
Sebastião Pereira de Aguilar, natural da 
Bahia, homem rico e poderoso no logar, 
e .0 portuguez Manuel Nunes Vianna, 
remanescentes da famosa guerra de
nominada dos emboabas, que dividia 
aquelles povos desde o anno anterior.

Antonio de Albuquerque conseguiu 
acabar com aquellas desordens, só com 
a sua política sagaz e moderada.  ̂ sem 
arriscar a sua auctoridade. Approvado 
0 seu procedimento pelo rei, foram com- 
tudo exceptuados Vianna, chefe da re
volta, e Bento do Amaral Coutin'uo,
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0 p/imeiro dos quaes morreu na cadèa 
i da cidade da Bahia.

O governo de Antonio de Albuquerque 
nesta capitania terminou a 30 de abril 
de 1710, dia em que começa o do mestre 
de campo BYancisco de Castro de Moraes, 
sendo elle nomeado para reger a de 
S. Paulo e Minas, então desmembi'ada 
da do Rio de Janeiro.

17IG—O capitão-mór José Velho de 
Azevedo, tenente-general de artilharia, 
assume o governo da capitania do Pará 
e exerce o cargo até 15 de agosto de 1728, 
em que o passa ao capitão-mór Antonio 
Marreiros.

1809—0 intendente geral da policia 
Paulo Fernandes Vianna publica um 

 ̂edital prohibindo a continuação do uso 
I de rotulas na cidade que gosa dos fdros 

de corte da monarchia, como contraído 
ao seu aformoseamento e falta de civi- 

jlisação dos seus liabitantes. Ordena-se 
pois que desappareçarn em 8 dias as 
rotulas das sacadas de sobrados, e se 

y substituam dentro de seis mezes por 
q grades de ferro ou balaustres de madeira 
J que as imitem.
1 1820—Tiroteio em frente de Buen s-
|il Ayres, no logar denominado Po::os, 
bentre parte da esquadra brazileira, do 
|i commando dos cliefes James Norton e 
jjlRoque de Senna Pereira, e parte da es- 
I quadra a i-gentina, com mandada pelo 
I almirante Brown.

Foi uma insignificante escaramuça, 
|ique os argentinos consideraram como 
I uma grande bat dha e esplendida vic- 
|toria. Não passou de uma tentativa de 
Jataque, em que fizeram tiros por ele- 
ftvação os nossos e n ida se levou a 
peffeito : nenhuma avaria soffi’eram os 
onossos navios, nos quaes não houve um 
p ó  ferido ou morto; na esquadra inimiga 
Bipenas ficou mn marinlieiro ferido, 
f 1828—Motim na cidade do Rio de 

Janeiro promovido por um batalhão de 
r.,ropa allemã, em razão do castigo que 
,Lse applicava a um dos seus camaradas.

Sabendo d’esse movimento aceorrerara 
os irlandezes a coadjuval-os. A prin
cipio isolado, tomou depois este tumulto 
0 caracter de sedição : os soldados mer
cenários estrangeiros deixaram os quar
téis e espalharam-se pelas ruas da 
cidade, roubando algumas casas e com- 
mettendo outros attentados.

Cresceu no dia seguinte o numero dos 
revoltosos; foi assassinado o major do 
batalhão dos dlemães e foram feridos mais 
dous oíliciaes : 'a  cidade ficou por mais 
de quarenta e oito horas em estado de 
anarchia, até que o ministro da guerra 
Bento Barroso Pereira deu ordem ás 
tropas brazileiras que atacassem os sol
dados estrangeiros, dos quaes mais de 
cem cahiram mortos e muitos foram 
feridos. Um soldado alleinão, conside
rado cabeça do motim, foi fuzilado por 
sentença. Mil e quatrocentos irlandezes 
voltaram para o seu paiz em conse
quência d’esta revolta.

1839—B'allece o senador pela provincia 
de Minas-Geraes Sebastião Luiz Tinoco 
da Silva, escolhido a 22 de janeiro de 1826, 
na organisação do senado, e que a 4 de 
maio tomara assento naquella camar.i. 
O Mappa nccrolotjico des senadores, pu
blicado no vol. XXIX (Ia Revista do 
Instituto, 0 dá lállecido a 11 de janeiro, 
quando do Jornal do Commercio de l i 
de junho de 1839 se evidencia a data 
que damos, como o verificou o laborioso 
sr. João Peçanha ao escrever o seu 
patriótico traballio historico— Noticia 
biographica dos ministros hacidos no 
Brasil, que o Monitor Campista está 
editando.

Sebastião Luiz Tinoco da Silva era 
magistrado e foi o primeiro juiz de fóra 
qu ' teve Campos dos Goytaca-es, então 
villa. Substituiu como ministro da jus
tiça a I'aetano Pinto de Miranda Mon
tenegro no primeiro gabinete organi- 
sado pelo primeiro imperador [ IG de 
janeiro de 1822), e para o qual entrou 
a 28 de outubro, occupando o logar
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apenas por dons dias, Fez ainda depois 
parte do iO de novembro do anno 
seguinte, occupanclo a pasta dos négocies 
da fazenda, mas por très dias somente, 
pois a 13 de novembro succedeu-lhe 
Marianno José Pereira da Fonseca, pos- 
teriorm 'nte marquez de Maricá,

Ainda no gabinete 17 de novembro 
do mesmo anno substituiu a Clemente 
Ferreira Fi'ança ( marquez de Xazaretb ) 
na i>asta da justiça, que d esta vez 
precnclieu ]>or mais tempo, voltando 
depois ao C{U'go no ministério 21 de 
novembro de Í825; até que em 182G 
entrou para o senado.

1842—0 general barão de Caxias, em 
operações contra os revoltosos deS. Paulo, 
^evapta o acampamento á in irgcm do 
rio dos Pinheiros e marcha com as 
forças d > seu commando em direcção á 
Sorocaba (Vide maio 11). Dous di.is 
depois chega á fazenda de Carapicuybx 
e ahi acampa corii as suas forças no 
mesmo logar de que na ante-vespera 
liaviam os revoltosos levantado o seu 
acampamento.

No dia 17 acampa elle no logar deno
minado Ahirgem Grande, entre a villa 
da Cutia c a cidade de S. Roque (Vide 
a epliem. de 19).

1818—Fallece repentinamente o prin
cipe' imperial D, Atíonso, primogênito 
do sr. D. Pedro II. Nascera a 23 de fe
vereiro de 1815 no Rio de Janeiro.

No tomo IV, 2“ serie (ou XI), de 1848 
(volume supplementär), da Revistado 
Instituto ílistorico, jiodem-se 1er as peças 
oratorias referentes ao fallecimento do 
jinnei e, como presidente honorário 
d’aquclla coVporação.

18Ò3—Fallece no palácio episcopal da 
Conceição o bispo do Rio de .laneiro 
D. Manuel do Monte Rolrigues de 
Araujo, conde ue Irajá (Vide 10 de 
fevereiro de 1839).

1863—Combate naval do Riachuelo : 
« feito glorioso da nossa armada, que 
a nação péde regi*strar com. orgulho c

gratidão, porque essa victoria foi a c .  
porta dos nossos triumphos na guerra E'i 
ilo Paraguay e talvez a suprema ga- -s 
rantia de exito para. essa luta gigante 6í 
{R e d a c ç ã o  do  Gi.obo). » '

Neste dia e nesse logar a esquadra fr 
brazileira. composta de 8 vapores de st 
guerra, a Am axsíonas, ■& J eq u it> n h o u h a , .c 
a P a r n a h y b a , a I g u a t e n i j ,  a Belni:>nte, ç:, 
a Me a r im ,  a Bebsribe^  e a A v a g u a r y ,  ,\! 
com 63 bocas de fogo e 1,000 homens íí 
de guarnição, a laca e derrota a es- br 
quadra paraguaya, composta também n 
de 8 vapores, além de 6 çh a ta s  ou ;r< 
baterias fluetuantes, e dispondo de 51-c 
peças de artilharia, de 1,400 homens ífi 
de guarnição, protegida por uma ba- -í : 
teria de 32 canhões, collocada na bar- ,f. 
ranca do rio, e por uma linha de 2,000 )> 
infantes ao m.indo do coronel Bru- -t, 
guez (Vide G u e r r a  do P a r a g u a y  pelo d 
1° tenente Emilio Carlos Jourdm).

Nesse combate, que aturou 8 horas, s. 
de; am-se episo lios de tal modo estu“ n 
pendos, que ensoberbeceriam a qual- -í 
quer potência maritima de primeira r 
ordem: a Amazonas, commandada pelo)! 
velho e heroico chefe de divisão Fran-n 
cisco Manuel Barroso, hoje barão do d 
Amazonas, mette a pique successiva-c 
mente tres navios inim gos ; a Jequi- \ 
tinhonha. encalhada debaixo da ba-|; 
teria paraguaya, continua, apezar d’isso, o 
a combater e I'cpelle por muitas vezesi 
a al'ordagem de um inimigo ten iz e 
encarniçado; .a Parnahyba, abordidal: 
por triS navios e cm cujo conveze 
cahem tres heroes — Pedro Affonso,): 
Grccnhilgh e iMarcilio Rias— nomess 
hoje que a gratidão nacional inscre-b' 
veu nas paginas de bronze da hisra 
toria com lettras de ouro e luz...
• 1872—Fallece no Rio de Janeiro o 
poeta Iluminense Manuel Ramos dah 
Costa, nascido a 9 de setembro de 184'h 1 

Possuímos um volume de composi-.^ 
çoes suas em prosa e verso, editadob 
em 1873 ( Pio de Janeiro, Typographijt. i

\
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Cinco dé Março) pelo professor publico 
Jose' de Abreu Amnral, ^rimicias de um 
belio talento. poético, qqe a morte 
ceifou em flor.

JUNHO—12

1627—O valente almirante liollandez 
Piet llein. que no dia 10 voltára de nove, 
com 4 dos navios da sua esquad a, á 
Bahia (Vide 1 de março), d-pois de um 
encarniçado combate derrota uma força 
nossa commandada pelo bravo capitão 
Francisco Padilha, o m''‘smo que matára 
Johan van Dorth, o qual defendeu com 
tanta coragem o seu posto, a boi'do de 
um dos vasos atacados, que o inimigo 
teve de lhe dar abordagem, passando a 
fio de espada Padilha e toda a equipagem, 
exceptuados apenas tres meninos gru- 
metes (Vide também julho 14).

1641— Tratado celebi'ado em llaya 
entre a Ilollanda e Portugal, de alliança 
oíTensiva e defensiva contra a Ilispanha 
e também de tréguas, que durariam dez 
annos, para as colonias das índias Ocei- 
dentaes e Orientaes e que começariam a 
ser contadas em cada logar desde que 
alli fosse apresentada a sua ratificação.

Constava de trinta e cinco artigos, em 
um dos quaes se admittiam i-ecipioca- 
mente cônsules nos iiontos de uma e 
outra nação: em outro estipulou-se ;i 
liberdade leligiosa; ptdo vigésimo pri
meiro se reconheceu ao governo liollandez 
0 domínio adquiiifio pela conquiTa; 
0 vigesiino segundo reconhecia também 
aos súbditos holLindezes o direito ás 
propriedades e enjjenho-; de que estavam 
de posse; pelo décimo sétimo estipu
lava-se que nenhum súbdito portuguez 
poderia fretar uem comprar navio, para 
a navegação do I:i-azil, que não fosse 
■hollande/. Outros ariigos versavam sobre 
a índia Oriental e uma fi'ota de vinte 
navios com que devia desde logo a HoI- 
landa soccorrer Portugal.

Negociara este tratado, por parte de 
Portugal, TriS;'tão de ilendonça Furtado.

1645—Sahem furtivamente do Recife, 
durante a noite, diversas partidas de 
troi'.a hollandeza, e vão cercar as casas 
dos principaes motores da conjuração 
contra o domínio batavo em Pernam
buco, João Fernandes Aheira, Antonio' 
Cavalcanti, Francisco Berenger (sOgro 
de Vieira), e outros, em diversos enge
nhos da fregueziiida Varzea,e prendsl-os, 
para fazer abortar a referida conjuração, 
que, segundo a denuncia dada por Sebas
tião de Carvalho ao Supremo Ponselho 
(Vide maio 30), devia rebentar no dia 
seguinte.

Acharam, porém, vasias de gente as 
casas, prrque os conjurados, que já sa
biam da denunc a, as haviam abandonado 
durante a noite, indo pernoitar nas 
matias (Vide a ephemerlde de 13'.

1707 — Reune-se na cidade da Bahia' o 
primeiro Synodo diocesano que se elíectua 
no Brazil, convocado e pre.sidido jmlo 5’ 
arcebispo D. Sebastião í.Ionteiro da Vide. 
Nelle foram propostas e acceit is as Con . 
stüuições primeiras do Arcebispado, quo 
são ainda as que servem hoje para re
gular os negocios ecclesiasticos do Im
pério. Cumpre confessar qqe, apezar de 
serem obra de um prelado de muitas luzes, 
não estão ellas na altura dos progressos 
que a humanidade tom feito, nem cor
respondem ás actuals necessidades sob o 
ponto de vista j-eligioso. A ninguém e' 
dado ir adiante do seu tempo.-

Foram estas C nstüuições impressas 
pela primeira vez em Lisboa em 1719, 
acompanliadus de um Catalog') dos llispos 
que teve o Ih-asil ate o anno de Í676^ 
e um Jiegime/ilo do Auditorio Eccle- 
sir/stico do Arcebis'pado da Bahia. Em 
Coimbra fez-se em 1720 nova edição 
d’ollas. A Bibliotheca Nacional possue 
uma edição de 1765, dc que não falia In- 
nocencio da Si'va, a'oin da feita em 
S. Paulo em 1853 pelo conego Tldeíbnso 
Xavier Ferreira.

1712 — Chega a Biest, de volta do 
Brazil, a esquadra expeilicionavia de
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Duguay-Trouin (Viüe setembro 12 de 
1711).

1717—D. frei José Delgarte, 3° bispo 
do Maranhão, faz a sua entrada publica 
na cidade de S. Luiz, capital d’aquelle 
estado e séde da diocese. Tomou posse 
do cargo a 22 de julho d’asse mesmo 
atino ( Vide essa data), segundo o catalogo 
appenso á H i s t o u i a  g e r a l  d o  í r a z i l .

Demorando-se em S. Luiz o tempo ne
cessário para apagar os vestigios dos 
passa los distúrbios eccles'asticos, mo
tivados por D. frei Timotheo do Sa
cramento, seu anteeessor no bispado, frei 
José Delgarte chegou a Belem do Pará a 
21 de dezembro, e foi alli recebido, não 
só com muita alegrlaAv/. Abreu e Lima, 
mas com liberal ostentação,

Este prelado era natural da cidade de 
Coimbra, tririitario calçado da ordem da 
SS. Trindade da redempção dos captivos, 
mestre na sagrada Theologia ; fOra reitor 

da sua ordem em Coimbra, 
a religião e era in-

signe pregador.
Nomeado no reinado de D João V, 

sob 0 pontificado de Innocencio XIll, 
ehegou á diocese maranhense no anno 
de 17i7.

Foi no seu tempo, no anno de 1719, 
ejue se desmembrou o território do Pará 
para se fazer bispado á parte.

D. frei José Delgarte falleceu a 14 de 
dezembro de 1721 e jaz na saciistia do 
convento de N. S. das Mercês da re
dempção dos captivos, na capital do Ma
ranhão.

1808 — Retira-se com licença para o 
Rio de Janeiro o governador e capitão 
general de S. 1’aulo Antonio José da 
França e Horta, ficando interinamente 
no governo da capitania o bispo D. Ma- 
theus de Abreu Pereira, o ouvidor Miguel 
Antonio de Azevedo Veiga e o intendente 
dl marinha Joaquim Manuel do Couto 
até 0 mez de outubro do mesmo anno.

181G — Parte para o sul a divisão de

no collegio 
vigário geral da

voluntários mandada vir de Portugal por 
D. João VI (Vide março 30).

1817—São fuzilados na cidade da Bahia 
Domingos José Martins, um dos cabeças 
da revolta de Pernambuco de 9 de março 
d’esse anno, o padre Miguel Joaquim de 
Almeida e Castro, secretario do governo 
provisorio, e José Luiz de Mendonça, 
membro do referido governo. Já u 29 de 
março havia soíTrido egual pena o padre 
Roma e, em Pernambuco, outros nove 
implicados na mesma revolução tinham 
subido ao dadafalso, sendo estes 9 depois 
mutilados de cabeça e mãos, para serem 
estas expostas nos logares públicos!

—Thomaz de Souza Mafra assume o 
governo da capitania da Parahyba e 
exerce-o até 24 de agosto de 1819, se
gundo 0 catalogo organisado pelo coro
nel Frederico Carneiro de Campos e pu
blicado no tomo VIII da Revista do Insti
tuto Ilistorico.

1839—Deixa o porto de Pernambuco 
0 brigue mercante Orestes, escoltado 
pelas escunas de guerra Victeroy, condu
zindo para o Maranhão uma força expe
dicionária composta de 324 praças, sob o 
commando do major José Thomaz Ilen- 
ques,que ia engrossar as fileiras dos que, 
pela legalidade, batiam os revoltosos 
d’aquella provinda.

1855—Toma assento no senado como 
representante da provinda do Pará Ber
nardo de Souza Franço, depois visconde 
de Souza Franco, escolhido no dia 6 
Vide di epheyneride de 8 de maio de 1875).

JUNHO — 13

1633 — Por morte de Martim de Sá 
toma posse do governo da capitania do 
Rio de Janeiro Rodrigo de M randa Hen
riques, provido uosse cargo pelo gover
nador geral do Estado do Brazil Diogo 
Luiz de Oliveira, emquanto não viesse 
ordem régia em contrario.

1645 — Rompe a revolução pernambu
cana, promovida por João Fernandes 
Vieira, Francisco Berenguer de Andrada
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e outros, para a expulsão dos hollan- 
dezes.

0 compromisso que para esse fim ha
viam firmado em 23 de maio, tem as 
de/.oito assignaturas seguintes; João Fer
nandes Vieira, Antonio Bezerra, Antonio 
Cavalcanty, Bernardino de Carvallio, 
Francisco Berenguer de Andrada, Anto
nio da Silva, 1’antaleão Cirne da Silv í, 
Luiz d l Costa Sepulveda, Manuel Pereira 
Corte Real, AiAonio Borges Uchoa, Amaro 
Lopes Madeira, Bastião de Carvalho, Ma
nuel Alves Deusdará, Antonio Carneiro 
íMlcato, Antonio Carneiro de Mariz, 
Francisco Bezerra Monteiro, Alvaro Tei
xeira de Mesquita e o padre Diogo Ro
drigues da Silva, todos moradores notá
veis. Devia, segundo parecer de Fernandes 
Vieira, rebentar a revolução no dia de 
S. João, 24 de junho; mas foi impos- 
sivel guardar um segredo confiado a 
tantos e que já vimos como fòra denun
ciado ao conselho holLmdez por Sebas
tião Carvalho, um dos conjurados {Vide 
maio 30).

Com as bu.scas dadas pelos holiandezes 
para captural-os, reuniram-se na pre
sente dat-i. dia de Santo Antonio, Vieira, 
Cavalcanti c mais seis des conjurados e 
outras pessoas, com seus criados e mui
tos escravos, passaram todos a arran- 
cliar-se em um logar secreto da M ita, 
onde se lhes aggregaram mais alguns 
moradores, e deram assim abertamente 
começo á rebellião,

1667 —Toma posse do governo da ca
pitania de Pernambuco Bernardo de Mi
randa Henriques, em substituição a An
dré idal de Negreiros, que governou 
pela .segunda vez esta capitania a come
çar de 24 de Janeiro (Vide essa data).

— Alexand e de Souza Freire toma 
posse, na Bahia, do governo geral do 
Estado. Substitue ao conde de Óbidos, 
d. Vasco de Mascarenhas (2° vice rei), e 
foi 0 25° governador geral, acabando o 
seu tempo a 8 de Maio de 1671, e.n que o 
rende o visconde de Barbacena.

1682 — Faz a sua entrada do ritual na 
diocese o 1° bispo do Rio de Janeiro, 
d. José de Barros de Alarcão, que a ella 
aportára no dia 1° (Vide março 28 de 
1700'.

1683— Duarte Teixeira Chaves, gover
nador da capitania do Rio de Janeiro, 
tendo concluido a sua commissão no Rio 
da Prata, relativamente á colonia do Sa
cramento (Vide 3 de junho de 1682), 
reassume o exercicio do seu cargo, que 
ficára entregue interinamente ao senado 
da camara, e oceupa-o até 1686.

A 22 de Abril d’esse anro tomava 
posse do governo João Furt ido de Men
donça, que fòra nomeado para rendel-o.

1686—Fallece na Bahia D. frei João Oa 
Madre de Deus, 1° arcebispo do Bi*azil 
que effecti vam ente exerceu o cargo, posto 
que 2° na ordem chronologica dos eleitos e 
confirmados (Vide a ephem. cq 20 de maio 
de 1683).

1693—Caetano de Mello e Castro, 15* 
governador d \ capitania de Pernambuco, 
toma posse do seu cargo, succedendo ao
m.irquez de Montebello, e exerce-o até 5 
de março de 1699.

Abreu e Lima (Si/nopsis) dá a posse 
d’este governador a 13 de junho de 1696, 
0 que não está de aceordo com o cata
logo do visconde de Porto Seguro, nem 
com as Memórias de Fernandes Gama, 
nem com o que se verifica do registro 
official das cartas dos governadores ge- 
raes do estado do Brazil, do das de Anto
nio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, 
que a Bibliotheca Nacional possue sob 
0 n. CLXXXI (16-47), mencionadas nos 
seus Annaes.

Foi no seu tempo de governo que se 
conseguiu extinguir a formidável repu
blica dos Palmares.

Foi ainda por esse tempo que falleceu 
0 famoso satvrico bahiano Gregorio da 
Mattos Guerra, no dia em que chegou ao 
Recife a noticia da destruição d’aqiielle 
celebre mocambo de negros fugidos.

1714— O 2° conde de Villa-Verde e
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1* marqnez de Angeja, D. Pedro Antonio 
de Noronha, 3° vice-rei do Estado do 
Brazil, toma posse do sen cargo na cidade 
da Bahia, e exerce-o ate 21 de Agosto 
de 1718, em que o substitue o 2° conde 
de Yimieiro, D. Siincho de Faro e Souza.

Na ordem chronologica dos governa
dores geraes do Estado do Brazil o mar- 
quez de Angeja foi o trigésimo septimo.

0 visconde de Porto Seguro dá o mez 
de julho para a sua posse.

1732—Bando mandado publicar nas mi
nas de Goyaz por Bartholomea Bueno da 
Silva, prohibindo de orde.Ti régia que se 
fagam nellas plantações de cannas e en
genhos de assucar e aguardente, sob pena 
de pagar a multa de lõO oitavas de ouro 
e 30 dias de cadeia.

1763—Nasce na então villa de Santos, 
provincia de S. Paulo; o patriarcha da 
nossa independencia José Bonifacio de 
Andrada e Silva.

Como si não bastasse para a tornar 
celebre o ter sido berço do jesuita André 
de Almeida, do padre Gaspar Gonçalves 
de Araujo, de frei Simão Alvares, de 
frei Patricio de Santa Maria, do padre 
Bartholomeu, o inventor do aerostato, 
de Alexandre de Gusmão (irmão dos tres 
precedentes), do padre Ignacio Rodri
gues. do padre João Alvares de Santa 
Maria (estes dous ainda da farailia Gus
mão). de frei Gaspar da Madre de Deuŝ  
do visconde de S. Lepoldo ; Santos teve 
ainda a fortuna de ver nascerem em seu 
fecundo seio os tres irmãos Andradas, 
que tanta prepoderancia tiveram nos 
destinos da sua e nossa patria.

Aos 14 annos de edade foi José Boni
facio para a cidade de S. Paulo, afim de 
seguir alli não só os cursos de philoso- 
phia e rhetorica como o estudo das lín
guas vivas e de litteratura, havendo já 
aprendido o latim em Santos. Tinha pouco 
mais de 18 annos quando partiu para 
Portugal. No fim de seis annos de fre
quência da universidade de Coimbra 
bacharelou-se em philosophia e direito.

Alli, e mais tarde em Lisboa, para onde 
depois se dirigiu, creou elle para si uma 
daS mais bem firmadas e vigorosas re
putações pelos seus adiantadissimos co
nhecimentos nas sciencias naturaes e na 
litteraturà, reunidos a um decidido bom 
gosto para a poesia, tendo ainda tempo 
e talento para escrever de tal modo 
acerca de questõessociaes de ponderação, 
que ao chegar á corte portugueza foi 
logo admittido na Academia das Sciencias 
da qual foi por sete annos secretario, e, 
por proposta d’esta, mandado pelo go
verno a viajar pela Europa, que per
correu dez annos com o designio de se 
aperfeiçoar em sciencias naturaes, espe
cialmente em metalurgia, sobre que 
deixou eruditas memórias, muito apre
ciadas no seu tempo.

Para darmos uma resenha biographica 
d’este nosso eminente concidadão, que 
satisfaça aos leitores d’estas paginas, pe
queno é 0 espaço de que devemos dispor. 
Baste-nos apresentar os princip ies factos 
da sua vida, de cuja melhor porção se 
apossou a política.

Em setembro de 1819 voltou para o 
Brazil, depois de uma ausência de 39 an
nos, e aqui se conservou arredado dos 
négocies públicos até que os aconteci
mentos de 1821 o incitaram a tomar 
parte activissima nelles. Declarada a 
nossa independencia, de que foi elle o 
principal fautor, organisou o primeiro 
ministério que houve no Brazil. Depu
tado á Constituinte, em que exerceu de
cidida preeminencia, não poude comtudo 
manter-se por muito tempo no poder  ̂
nem sustentar a luta accendida pela acri- 
monia dos partidos. Sendo demittido do 
ministério e dispersada violent imente 
aquella assembléa, José Bonifácio e seus 
irmãos foram desterrados para a Europa. 
Procurou a França para asylo, e nos ar
redores de Bordéus viveu sete annos, 
até que em 1829 voltou á patria, tendo 
publicado no exilio um volume de com
posições poéticas sob o titulo de — Poe-
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s i A S  A V U L S A S  DE A m e r i c o  E l y s i o  (Bor- 
deus, 1825),—que por si sós feriam uma 
nomeada invejável (Vide fevereiro 27 de 
1825). De volta ao Brazil desenganado 
do mundo, rptirou-se para a ilha de Pa- 
quetá, onde o foi surprehender a no
meação do 1° imperador para tutor de 
seus fllhos. 0 imperador actual e suas 
h'raãs, cargo de honrosa mas espinhosa 
confiança que não poucos desgostos lhe 
acarretou ainda.

Depois d'uma vida toda cheia de ser
viços á sciencia e á patria, sem outra re
tribuição mais do que a satisfação da 
propria consciência (Vide abril 4 de 1820), 
0 conselheiro José Bonifácio morreu em 
S. Domingos (cidade de Nicíeroy) a 6 de 
abril de 1838, com perto de 75 annos de 
edade. 8eu cadaver, convenientemente 
embalsamado, fei depositado nas cata
cumbas da ordem do Carmo na corte, e 
mais tarde transferido para a terra do 
seu berço, como em testamento pedira 
(Vide a ephem. de 23 de julho de 1872).

Hoje a sua estatua, fundida em bronze, 
orna a praça de S, Francisco, na capital 
do Império,, desde o dia 7 de setembro de 
1872, justo tributo pago á n^emoria de 
tão grande cidadão.

Para conhecimento dos escriptos que 
deixou publicados leium-se o Diccionario 
cie Innocencio da Silva, os Varões illus- 
tres dô sr. conselheiro Pereira da Silva,
0 Anno hiographico do sr. dr. Macedo, 
etc. O sr. Latino Coelho, eminehte pen
sador portuguez, leu a 15 de maio de 
1877, em sessão magna dp Academia das 
Sciencias de Lisboa, o elogio historico 
de José Bonifacio, digno por mais de um 
titulo da valiosa homenagem que a douta 
academia, por um orgão tão auctorisado, 
se julgou obrigada a render lhe, em 
1’azão ae ter elle sido um dos seus secre
tários perpetues.

Comquanto a nossa admiração por estas 
tres grandiosas figuras do drama da nossa 
emancipação, de José Bonifacio, Martim 
Francisco e Antonio Carlos, orce quasi

pelo fanatismo, damos uma prova da im” 
parcialidade com cjue se clave escrever a 
historia, transcrevendo o juizo que'd’elles 
forma John Armitage (Historia do Brazil 
^raduzida por Joaquim Teixeira de Ma
cedo, brazileiro adoptive). Foram ho
mens, e é quanto basta para que pre
tendamos dar-lhes o dom da invulnera
bilidade.

Diz Armitage;
« Comtudo. apezar de que a seus es

forços devesse o Brazil a sua indepen
dência e D. Pedro a corôa. cumpre con
fessar que sua subsequente administração 
não pode deixar de ser censurada. Pos- 
suião vistas extensas, e intenções pa
trióticas ; porém dominados pelo mesmo 
espirito de impaciência e de ambição, 
que os levára a principios republicanos, 
emquanto o seu paiz estivera sujeito ao 
systema colonial, tornaram-se arbitrários 
e intolerantes quando empolgárão o 
poder. »

1842 — Fallece o marquez de Barbacena 
Felisberto Caldeira Brant Pontes, pri
mitivo senador pela provincia das Ala- 
gôas. escolhido a 22 de janeiro de 1826: 
tornara assento na sua cadeira no se
nado a 4 de maio: fòra apresentado por 
très provincias á escolha imperial.

Nascera a 19 de setembro de 1772 perto 
da cidade de Marianna, em Minas Geraes, 
descendendo pelo lado paterno de uma 
familia de Utrecht, na Hollanda, deque 
viera um membro para o Brazil em 1700

Concluídos brilhantemente os estudos 
de humanidades na provincia natal,' foi 
como cadete para Lisboa, e alli estudou 
na Academia de marinha, depois de ter 
frequentado o Collegio dos Nobres. Ks-

“7^

teve depois d’isso em Angola como aju
dante de ordens do governador D. Miguel 
de Mello, e alli prestou serviços assig- 
nalados.

Para pleno conhecimento da sua vida 
0 leitor consultará corn vantagem não sd 
0 Anno Biog aphico, onde vem ella com
pendiada, moldada pela que sahiranaCafy

t
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leriadoshrazileiros illust 'es. comoaJ/w- 
' taire générale des hommes vivants et 

de"! hommes morts dans le siècle
(Gemebra. 1830—70).

O marquez de Barhacen.i foi o intro-
doctor da vaccina A
do primeiro barco de vapor no Brazil.

Fora um dos d ’putados á nossa Consti
tuinte, na qual tomou assento a 11 de 
outubro de 1823. (cndo sido até então 
substituído pelo supplente Antonio Cal- 
mon Du Pin e Almeida.

No seu commando do exercito do Bra
zil na guerra com a Cisplatina cm 1821, 
de que já nos occupámos, a estrella do 
marque/, de B irbacena como que empal- 
lideceu, mas a sua honra salvou-se in
tacta. A respeito d’esse periodo critico 
da sua vida publica as apreciações são 
divergentes : ainda nao foi pronunci ida 
a ultima palavra sobre esse pa"ticular.

Quanto á data da sua nomeação de se
nador, não póde haver a menor duvida 
que foi a S2 de jane ro de 1826-, por
que em documento oílicial, oílicialmente 
publicado {Vide aqitella d o t a ) . men
cionado Barbacena, então visconde, d’en
tre os 50 senadores que iniciaram e 

’ constituiram aquelle ramo do poder le
gislativo.

O sr. dr. J. Dl. de Macedo fa’-o inad- 
vertidamente fali cido em 1841 : o mesmo 
succédé na Galeria dos brasileiros illus
tres. Verifica-se entretanto a data que 
damos pelo Jornal do Commercio de 15 
de junho de 1812.

Chamado mais de uma vez á alta ad
ministração publica no primeiro reinado, 
occupou Barbacena a pasta da fazenda 
no gabinete 21 de novembro de 1825 e 
no 4 de dezembro de 1829.

« O marquez de Barbacena foi um dos 
espíritos mais adiantados do seu tempo 
e liberal como um lord do partido wight. 
Era enthusiasla das praticas governa- 
mentaes e dos costumes dos inglczes. No 
senado bra/.ileiro teve fóros de orador 
eloquente e substancioso... Tinha o dom

9
e 0 gosto da exhibição pessoal em modo 
grandioso. Dizia-se que o marquez de 
Barbacena sempre que entrava no se
nado, attrahia todos os oPms e produzia 
impressão (Anno í'iog> aphico). »

Tinha uma bell > physionomia, de ac- 
cordo com o seu gosto pela ostentação.

1875 — Inaugur ição da estrada de ferro 
Macahé e Can.pos, província do Rio de 
Janeiro, a que assistem SS. MM. e o sr. 
conde d’Eu, que pela primeira vez tisita 
a cidade de Campos. Essa via ferrea tem 
desde o ponto inicial da Imbetiba até 
aqiiella cidade 93 e 1/2 kilometros de 
extensão.

1879 — Inaugura-se o trafego do Ra
mal de Santo Eduardo (Itabapuana) da 
estrada de ferro do Carangolla, no mu
nicípio de Campos dos Govtacazes.

Do Jornal do Commercio do dia 20, 
extrahimos os seguintes dados, relativos 
a esse tracto da via-ferrea. que dá sahida 
aos produetos agrícolas de uma uber
rima zona da provincia do Espirito Santo 
e constitue uma das mais importantes 
fontes de renda de toda a estrada do 
Carangola :

« Desde o fim do anno proximo pas
sado achaiti-se abertos ao trafego 74 kilo
metros desta ferro-via, e ;tre a cidade de 
Campos e a estação da Cachoeira do Mu- 
riahé [Vide 19 de novembro de 1877).

A 13 do corrente foi aberto ao trafego 
0 ramal de Itabapoana. que entronca na 
estação do Murundú, no kilometro 50, e 
com 0 desenvolvimento de 23 kilometros 
vai ter a 700 metros do Barranco do rio 
Itabapoana.

Até dezembro havia sido empregada 
nas obras da ferro-via a importância de 
2,066:5508996 réis, cujos juros de 7 ”/<,» 
em parte afiançados e em parte ga- 
i^i^rantidos pelo Estado, se elevão a 
198:3828427, sendo de 166:152,8022 a 
quota que a provincia do Rio de Janeiro 
se comprometteu a pagar (Vide 1 de 
junho de 1880). »

Por todo 0 mez de julho de 1881, segu-
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rarnents no dia 9, devc-so oiitroçar ao 
trafego mais uma estação d’ossa estrada, 
a de S. Domingos, no kilometro 113.

1880 Na cid.ide da Bahia, no seu novo 
prédio á rua 28  de Setembro, in jugura- 
se a Academia de Bell,is-Artes d’aquella 
pi ovincia, sendo collocado em uma das 
sallas 0 retrato do dr. Antonio de Araujo 
Aragão Bnlcão, pustoriormente 3' barão 
de S, Fiaucisco, presidente da província.

JUNHO — 11

1621—Fazem os cjmaristas de S. Vi
cente uma exposição escripta ao conde 
de Monsanto sobre o que se dera com o 
seu loco-tenente o capitão-mdr iManirel 
Rodrigues de Moraes e pedem solução 
ás duvidas suscitadas acerca da legiti
midade dos pretendentes ao governo da 
capitania.

1636—Doaçáo regia nomeando Bento 
Maciel Parente se ihor perpetuo e dona
tário da nova capitania do Cabo do Norte. 
que devia estender-se d’esse cabo ao rio 
de\ icente Pinzon,comprehendendo trinta 
e cinco a quarenta léguas de costa, in- 
cluidas as iilias adj icentes, até dez léguas 
ao mar na demarcação fronteira.

1037— « Por morte de Francisco Coe- 
ilío ,de Varvalho, 1” governador do es
tado do Maranhão, tomou, bem ou mal, 
posse do governo desse estado Jacomê 
Raymundo de Noronha a 11 de junho de 
1637, em cujo tempo íoi creada pelo rei 
vcapitania br izileira do Cabo do Norte, 
iora 0 intuito de cobrir o Amazonas con- 
i’a 03 fraiice/.es da Cayenna (Dr. J. M. de 
dacedo, Lições, de Historia do Brazil,
* ide a ,Hist, Geral do Brasil, vol. 2", 
âg. 456 da 1* edição). »
Francisco Coelho fallecorana povoação 

Ic C.î meta, no Pará, a 15 de setembro 
16o6, depois de haver goveimado o 

stado do. Maranhão por espaço de dez 
nnos. Pela vaga deixada pi>r sua morte 

qnc 0 provedor da fazenda real, Ja- 
onie Raimundo de Noronha, se fez ac
lamar governador, como se lè na Sy~

nopsis do general Abreu e Lima. Entre
tanto, na citada Historia Geral, entre o 
segundo governo de Francisco Coelho de 

•Carvalho (10 de março de 1631) e o de 
Bento Maciel Parente (27 de janeiro de 
1038), nenhuma menção se faz de Jacorae 
Raymundo.

Este ponto carece por certo de mais 
detido exame.

1642—Installação do Conselho Ultra
marino.

Nq seu regimento encarrega-se aos vo- 
gaes 0 muito cuidado que deviam ter em 
'! deoat e pj over tudo o que conviesse 

a bem d'aquelles estados (ultramarinos) 
e 0 seií crescimento e bom governo, e a 
promulgação do Santo Evangelho.

1702 — Entrada solemne de D. frei 
Francisco de S. Jeronymo, 2“ bispo do 
I\io de Janeiro, na sua diocese (Vide a 
ephem. de dezembro 10 de 1700).

1753-Carta de padrão dada por el-rei 
d. José a Martim Corrêa de Sá e Bene- 
vides, 4.” visconde de .Asseca, em com
pensação da donataria de Ca m p o s  d os  
G o y t a c a z u s , cedida á corôa pelo dito 
visconde. Por isso estabeleeia-lhe uma 
pensão annual de quatro mil cruzados, 
e não de ires. como diz Milliet de Saint 
Adolphe no seu Dxccionario Geographico 
do Brazil, e dava-lhe outrosim as honras 
e regalias de grande do reino que com- 
pet ‘m aos condes. E’ passada, quanto á 
sua substancia, nos seguintes termos: 

cc por tei'elle visconde uma grande parte 
da sqa c isa na mesma Capitania, a qual 
fica muito exposta e diminuta perdendo 
a jurisdicção, e tendo contra si a notoria 
desafeiçào d'aquelles moradores, e muito 
mais por ser elle visconde descendente 
de Salvador Corrêa de Sá, que tinha tão 
justa acção a esta mercê, e que fez tão 
importantes serviços que ainda hoje me- 
recião a Real attenção de Sua Magestadje 
em beneficio d’elle visconde, que pela sua 
qualidade e pessoa era notoriamente 
digno da referida mercê que nestas cir-

25
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cumstancias, e razões de especialidade 
não podia fazer exemplo. »

Ficou por esseacto incorporado o tci- 
ritorio de Campos dos Goytacu/es á 
ouvidoria da capitania do Espirito-Santo, 
e d’elle tomou posse pela corôa o ouvi
dor Francisco de Salles Ribeiro e n 30 
de novembro do mesmo an no de 1753.

1760—Toma posse do governo da capi
tania do Rio Grande do Norte o capitão 
mór Joaquim Felix de Lima, c ijo go
verno terminou por sua morte, occoirida 
a 28 de setembro de 17/4:, succedendo- 
Ihe iníerinaraente José Baptista Freire, 
commandante das armas.

No tempo do governo de Joaquim Fe
lix foi publicado o bando de 14 de no
vembro de 1761, que prohibia, em vii- 
tude da carta regia de 14 de junho do 
mesmo anno, o despacho de mulas ou ma
chos, ordenando que fossem mortos os 
que entrassem para o Estado depois da 
publicação da lei, e que ninguém mais 
os pudesse ter.

A 30 de dezembro de 1762 extinguiu-se 
o imposto municipal sobre a casca de 
mangue, de 48 rs. por barcaça da que 
fosse tirada do rio ede 2g rs. da de fóra 
d’elle.

1775—Martim Lopes Lobo de Saldanha 
toma posse do governo da capitania de 
S. Paulo. O visconde de Porto Seguro 
dá-lhe 0 nome de Antonio.

Saldanha foi o 11’ governador e ca
pitão general d’essa capitania, contando- 
se cora 0 governo do conde da Cunha d. 
Antonio Alvares da Cunha, e occupou 
esse cargo até 16 de março de 1782, em 
que lhe succede Francisco da Cunha e 
Menezes.

1801—Nasce em Copenhague o dr. Pe
dro Guilherme Lund. de quem demos ra- 
pidas indicações biographicas (Vide maio 

_^de 1880),' que de certo não satisfazem 
ao interesse que elle nos merece e o seu 
^ome desperta.

/íépois de algum tempo de residência 
* -entre nds, voltára á Europa, em 1830,

e percorrei’a a França e Italia. Lm 1831 
tornou ao Brazil, e então encetou a sua 
grande viagem em companhia do allemão 
dr. E. Riedel, que estav i aqui ao ser
viço do governo da Russia, atravessando 
as provincias do Rio de Janeiro eS. Paulo; 
entrando pela de Goyaz. seguiu para a 
cidade de Paracatú pelo rio do mesmo 

atravessou ode S. Francisco emnome
direcção ao Curvello, om.e se demoiou» 
occup;,indo-se, com o seu compatriota, o i 
dr. Claussen, era explorações de fósseis 
na lapa de Maquiné. No proseguimento .. 
da viagem passou por Lagoa ^anta em • 
direcção a Ouro-Pi‘cto, de onde voltou 
para aquella lagoa em setembro de 1834: 
d’ahi fez elle o centro das suas expio- 
rações archeologicas em mais de mil la- , 
pas, durante dez annos, ao sul de Cur- 
vello. Terminou esses estudos era 1841, - 
tendo enviado para a Dinamarca as col--.- 
lecções de fosseis que successivamente u 
preparára.

D’essa epoca em diante não lhe con- H 
sentiu o seu estado de saude proseguir ; 
em investigações acuradas; principiou  ̂
porém a occupar-se em organisai* collec- 
ções botanicas e geológicas, o que fez at̂  
1866. Desde então teve de abandonar os 
seus estudos de sciencias naturaes e vi
veu isoladamenie em sua casa.

Era muito esmolei* e, apesar de pro- ■ 
testante, contribuia sempre com a sus 
bols i para as festividades do culto ca- • 
tholico.

Escreveu varias memórias de bastanh ' 
valor scientiflco, muito estimadas, e en
tre ellas a que tem por titulo Vma visite 
sobre o mundo zoologico ão Brazil.

O seu nome reviveu nos jornaes do Ri< 
de Janeiro, a proposito da visita feita pe 
lo imperador a 7 de abril de 1881 á cass 
em que morou á Lagò i Santa o sabi< . 
professor dinamarquez. S. M. procuroí r 
intencionalmente aquelles sitios paraess<
fim, na sua recente excursão pela provin >
cia de Minas, a que partira com a impera- 

1 triz a 26 de março do mesmo anno.
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0  predio em que elle viveu uma longa 
vida condemnada na Europa a ser arre
batada fatalmente pela plitliisica pulmo
nar, é uma casa pequena, regularmente 
repartida, tendo no fundo um espaçoso 
jardim. A sua livraria, que é bastante 
eSColhida, compõe-se de obras scienti- 
flcas de agctores conhecidos, escriptas 
pela mór parte em alleinão e dinamar- 
quez. O imperador examinou-a delida- 
mente.

Era 0 dr. Luud um d’esses homens 
methodicos e de vida regular, aos quaes 
0 povo denomina philosophas. Cont:i-se 
d’elle que, quando o si-. duque„de Saxe, 
em viagem por Minas, o procurou para 
visital-o, 0 sabio anachoreta, que tinha 
0 tempo de antemão marcado, respon
dera que a hora das recepçõss era a das 
r̂es da tarde.

. Alli expirou o illustre paleonthologo 
aji^de maio de 1880, deixando os bens 

' que possuia a diversas pessoas que o 
haviam servido e a livraria a seu hlho 
adoptivo, 0 sr. Nereu Cecilio dos Santos.

1837— Lei n. 46 da a-sembléa provin
cial de Pernambuco auctorisando a con
tractai* com uma pessoa ou conpanhia 
0 fornecimento de agua potável á cida. 
dedo Recife. O presidente, que então 
era Francisco do Rego Barros, depois 
barão e ulteriormente conde da Boa-Vis- 
ta, celebrou em 11 de dezembro de 1838 
0 primeiro contracto, que depois foi re
novado, com os cidadãos Bento José 
Fernandes B .rros, Manuel Coelho Cin
tra e Francisco Sergio de .Mattos, para 
levar a effeito aquella ideia cem um pri
vilegio, que se elevou dep ns a 55 annos. 
Em data de 10 de maio de 1843 foi am 
approvados os seus estatutos e ficou or- 
ganisada a companhia. Antes, a 7 de 
setembro de 1842, fôra lançada a pedra 
■ undamental da. caixa d’agua do açude 
da Prata, manancial que tinha de dar a 
:>gua precisa, situado a 5.000 brnças ao

O. do Recife.
Fizeram o plano para o encanamento

das aguas os coronéis de engenheiros 
Conrado Jacob de Niemeyer e Pedro de 
Alcantara Bellegarde e íoi a sua execução 
conliad I aos mestres Augusto Kersteng 
e André Vdilmer.

Essa grande obra consumiu, pela na
tureza do terreno que atravessa, muito 
tempo: só em novembro de 1844 foi que 
começou o assentamento dos canos 
de ferro, sob a direcção do engenheiro 
David W . Bowman, em continuação aos 
])rimeiros quatro assentados um anno 
antes. Construia-se ao mesmo tempo o 
reservatório ou a caixa d’agua na Boa- 
\ista, á rua do Pires, sob a direcção 
do referido Wilmer; tem a capacidade 
de 90 mil barris, comportando cada bar
ril douspalmosculncosd’agua,quantidade
sufliciente para abastecer por quatro dias 
a cidade, que consome diariamente, se
gundo dados cuidadosamente recolhidos, 
22 mil barris.

Era essa naquelle tempo (ha qu-.renta 
e quatro annos ) a mais importante obra 
de utilidade publica que existia no Bra
zil.

Para os chafarizes ou fontes das pra
ças principaes da cidade mandara-se 
vir expressamente da Italia toda a can
taria com os competentes modelos.

O Aqueduefo da Prata ou caixa d’agua 
da Companhia do Beberibe foi inau
gurado a 21 de maio de 1846.

1839 —Nasce em Campinas, cidade da 
provincia de S. Paulo, o famoso com
positor Antonio Carlos Gomes, auctor 
das operas lyricas Noite no Castello, 
Guaran ■ Salvator Rosa, Fosca, Ma
ri i Tudor, do Ilyaxno do centenário a ine- 
ricano, do Hymno do tricentenário de 
Camões, etc.

E’ filho de Manuel José Gomes e de D. 
Fabiana Jaguary Gomes, naturaes da 
mesmu cidade de Campinas.

Tendo ido aperfeiçoar-se na sua arte 
na Italia, ali compoz a maior parte das 
suas bellas partituras, que foram sem
pre recebidas com o mais phrenetico en-
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thusiíismo nos theatres d’aqnella terra 
classica das artes e berço da harmo
nia Lá permaneceu o inspirado nxacsiro
nacional atd 1880.

A 6 de abril d’esse anno cliegou elle 
á Bahia, tendo tocado antes cm Per
nambuco ; em ambas essas localidades íoj 
0 illustre compositor alvo de estrondosas 
ovações. A 18 de Abril (1880) chega 
elle á corte, onde tem uma recepção 
triumphal promovida pelo corpo acadê
mico. Depois de haver visitado a provín
cia natal, tornou para a I alia, onde 
vai retocar a sua Maria Tud n' e comple
tar a Palma, em que o laureado maestro 
presentemente trabalha.

_  B’ sanccionado pelo imperador 
0 decreto que manda applicar o art. 
170 do codigo do processo ao julgamento 
dos crimes individu les dos deputados e 
senadores do Império.

lv'57_inaugnra-se na sila de honra 
do Hospicio de Pedro II a estatua do be- 
nemerito provedor da. banta Casa de ^li- 
sericordia d > Rio de Janeiro, o conselheiro 
José Clemente Pereira, esculpida em már
more branco por Fernando Pet’ ich. 

Assistem os imperantes á cerimônia,
a irmandade da iMisericordia, 0 ministio
da j ustiça, con elhciros de estado, pessoas 
de distin.ão e a viuva de José Clomentc, 
a condessa da Piedade. Depois do dis
curso inaugural do provedor, descerra-se 
a cortina que vellava a estauia, e o sr. 
dr. Thomaz José Pinto de Serqueira re
cita a biographia do illustre morto, cuja 
memória o m irmore perpetú i, depois 
de escripta nos sumptuosos munumentos 
que, servindo a humanidade, ao seu pio- 
prio nome levantara.

i860__Cs paraguayos rompem um forte 
bomb ii’deio sobre o exercito alliado (bra 
•/. loiro, argentino e oriental) na van
guarda de Tuyuty {Guerra dc Paraejuay").

187.5—Assenta-se a primeira pi d̂ra para 
a estação principal da estrada de ferro 
de Oarangolla na .margem esquerda do

rio Parahyba, defronte da cidade de
Campos. '

O imper.ulor toma parte nesse acto,
que inicia os trabalhos de construcção 
da via ferrea de maior futuro de tod a 
provincia do Rio de Janeiro, além d isso 
afíançada pelo governo imperial CVide 
as eiMiemerides de^ d e...j-Lmao-<lc 187/Ç 
de 19 de novembro de 1877 
nho de 1879).

e de 13 de ju-

.mxno—13
164G—>:o dia L'. tinham partido do Ar- 

raiai Novo do Bom Jesus, rm Pernam
buco, João Fernandes 'Vieira e André 
Vidal de Negreiros, levando comsigo 
quinhentos Immense duas pequenas peças
de artilharia, com o fim de atacar e to
mar a ilha de Itamaracá. unico ponto de 
onde ( s hollandezcs, cercados no Recife, 
estavam tirando algimi alimento.

Estes, recciando similhante tentativa, 
tinham posto tres navios de sentinella 
no meio do rio que banha a üha pelo 
lado do sul e nos pontos em que a maré 
dá vau nas oceasiões de aguas vi\as.

Dirigiram-se os nossos até em frente 
da fortaleza Orange, no logar chamado 
Marcos, e, protegidos pelo m mgue, le
vantaram uma bateria, em que colloca- 
ram duas peças, arranjaram duas pe
quenas embarcações e duas jangadas, 
que tripularam as primeir.s com do/.e 
homens cada uma,por não caberem mais, 
e as segundas com dons, com oruem de 
atacar o navio inimigo que est iva de 
vigia naquella passagem. Dispostas as- 
.sim as cousas, esperaram pela noite de 
15 para dar o ataque. Foram em con
sequência chegando se p uva o vaso h o - 
landez, cuja tripulação foi logo oesper- 
tada pela sentinella,que bradou as armas: 
prepara-se a gente hollandeza para re
ceber os nossos, disparando antes sobre 
as embarcações d’estes as peças o
navio. ^

Um dos tiros alcançou a canoa em que
ia 0 alteres AlTonso de Albuquerque, a
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qnal foi ao fiindo, salvando-se a gente 
nas jangadas : a outi’a porem consegjiu 
atracar ao n ivio, subindo para elle cinco 
soldados e o sargento Fi'ancisco Martim 
Cachadas, que os commandava os quaes 
se apoderaram do castello de proa e nelle 
se fizeram fortes. Só um dos assaltantes 
foi ferido na cabeça e ca liu ao mar.

Os sete companhe:'ros do outro bote 
nao tiveram tempo do subir, porque a 
correnteza do rio levára a pequena em
barcação para longe do navio.

a Vendo-se sós, continua o sr. José de 
Vasconcellos Duas Ce/eôrcs), e em tão 
criticas circumstancias. aquelles cinco 
homens tornaram-se cinoo leões, e avan
çando unidos contra a tripulação, que 
amedrontada e não podendo ver o nu
mero dos aggressores, ha^da f igi Io para 
ré, m itaram a sete, e afin d ficaram 
senhores do navio, porque do resto da 
gente, er m trinta homens, fugiram 
oito a> nado para a terra e cjuinze se 
renderam.

a E’ um feito de armas verdadeiramente 
notável. »

Duiv.nte esta luta, as duas peças col- 
locadas pelos nossos no logar denomi
nado Marcos faziam fogo sobre a forta
leza, para etnl)aiMçar que d'clla mandassem 
soccorro aos hollandezes, o que conse
guiram, como deixámos dito (Vide a 
eplietn. de ló).

n22—Carta do paulista Paschoal Mo- 
r ira Cabral ao soberano, participando- 
lhe 0 descobrimento que zera das minas 
de ouro de Cuxipó  ̂ tendo vadeado os 
sertões de Cuyabá, Paraguay, Minas- 
Geraes e Maranhão, no que levára seis 
annos, em continua guerra com o 
gentio.

1808—Alvará com força de lei elevando 
á primazi.i de capella real a egreja de 
Nossa Senhora do Carmo da cidade do 
Rio de Janiíiro, e croando-a parochia do 
paço real.

O c bido e cathedral da côrte tinham 
até então funccionado na egreja do L\o-

sario, de onde na tarde d’esse mesmo dia 
se transfere o cabido para a capella 
real, depois de cantar vesperas solemnes 
na*antiga Sé.

1S22—Carta de D. Pedro, principe-re- 
gente do Brazil, ao coronel Ignacio Luiz 
Madeira de Mello, nomeado governador 
das armas da Baliia pelo governo por- 
tuguez, ordenando-lhe que se retire d’alli, 
á vista da opposição que lhe faziam os 
habitantes.

E’ do seguinte teor:
« Ignacio Luiz Madeira de Mello, go

vernador das armas d i Babia.—-Eu o 
Principe Regente vos envio muito saudar. 
Os desastrados acontec mentos, que co
briram de luto essa cidade nos infaustos 
dias 10, '.0 e 21 de fevereiro, maguararn 
profundameute o meu coração. Verteu- 
se sangue de meus filhos, que eu amo, 
como os que me dt^ a natureza. E não 
podendo restabelecer-se a paz, o bem 
e alegria dos habitantes dessa i>rovincia, 
nem a minha propr.a alegria, emquanto 
nãó se praticar na Bahia o mesmo que 
felizmente se executou nesta corte e em 
Pernambuco, sendo até necessário para 
a tranquiliidade de todas as provincias, 
e para se apertarem de novo os rela
xados vinculos de amizade entre os dous 
reinos, que o Brazil fique só entregue ao 
amor e fidelidade dos seus naturaes de
fensores.

« Por tão poderosos motivos ordeno- 
vos, como Principe Regente deste reino, 
do qual jurei ser defensor perpetuo, e 
depois de ouvir o. meu cmselho de Es
tado, que, logo que receberdes esta. em
barqueis para Portugal com a tropa, que 
tão iinpoliticamente dalii foi mandada, 
na certeza de que fico responsável a meu 
augusto pai peia falta das suas reaes 
ordens, as quaes elle certamente vos teria 
dirigido se pudesse ver de tão longe, e 
no meio dás escuras nuvens que rodeam 
0 seu throno, a urgenci i e absoluta ne
cessidade desta iirovidencia.

K Espero que assim o executeis; e á

y
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junta provisoria deste governo escrevo 
tarn hem par i que a prompte embarcações, 
e tutlo 0 que for necessário, para o vosso 
immediato e commodo regresso ; quando 
não ficareis responsável a Deus, a el-rei, 
a mim e ao antigo e novo mundo, pelos 
deploráveis resultados e funestissimas 
consequências da vossa desabediencia.

« Escripta no palacio do Rio d? Janeiro 
em 15 de Junho de 1822.- P r i n c i p e  R e 

g e n t e ,  »

1836—Effectua-se na cidade de Porto 
Ale.re uma reacção contra os rebeldes 
queaoccupam. E’ preso o vice-presi
dente dr. Marciano Pereira e volta a ca
pital da provincia á obediência legal.

p> (̂)9_Toma assento no senado o sr. 
barão de Mamanguape, Flavio Clemen
tine da Silva Freire, senador pel i pro
vincia da Parahyba, escolhido a 25 de 
maio.

1S77—O papa Pio IX recebe em audi
ência setenta peregrinos brazileiros, que 
lhe levavam o seu contingente para o obu- 
lode S. Pedro. Foi orador o sr, D. Pedro 
de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro.

J U N H O  — 16

1556 —Nauíragio da nau em que ia da 
Bahia para Lisboa o primeiro bispo do 
Brazil, D. Pedro Fernandes Sardinha. 
Esse lamentável success© deu-se na en
seada chamada dos Francezes, entre o 
rio de S. Francisco e Coruripe. O Ijisjio, 
0 provedor niór da fazenda Antonio 
Cardoso de Barros, que o accompanhava, 
com toda a tripulação, que se tinha 
salvado na costa, homens, mulheres, 
crianças e velhos, todos, em numero de 
cem, for.tm devorados pelos indios Ca
hotes, em cujo poder cahiram. escapan,̂ do 
apenas ii n portuguez que sibia a lingua 
do gent 0 e dous indios da Bahia.

O  auctor do R o t e i r o  d o s  B i s p a d o s ,  o  

padre Carlos Augusto Peixoto de Alencar, 
dá este facto e a partida do prelado como 
occorridos em julho.

A data que seguimos é, além de outros,

auctorisada por Simão de \asconcellos 
na sua Chroni a  da Companhia, 2* edição 
(braziAira), livio 1°. || 80.

Quanto ao logar do nauíragio, diz o 
dr. Joaquim Caetano d i Silva, que lhe 
dá, como outros, o nome de Baixos de 
D. Rodrigo : « fica quasi defronte do rio 
Cururipe, algumas léguas ao norte do 
rio de S. Francisco, na actual provincia 
d.is Alagoas. »

1560 — Men de Sá. goveimador geral 
do Brazil, expede de S. Vicente, para 
onde partira depois de vencidos os ta- 
moyos e francezes de Villegaignon, aviso 
á rainha D. Catharina, regente do reino, 
participando-lhe esta sua assignalada 
victoria.

Tendo-se demorado cm S. Vicente dous 
mezes e dezesete dias. parte d’alli Men 
de Sá com toda a sua armada do dia 18 
de junho para a Bahia, onde é recebido 
com alvoroço de júbilo motivado pelo 
triumpho alcançado.

1645- Tinha rompido a revolução dos 
patriotas pernambucanos contra o do- 
minio hollandez no seu território no dia 
13. como ficou dito.

A 16 os chefes da revolta fazem a pri
meira resenlia dos soldados com que po
diam contar para a empreza, que bem 
sabiam que seria diííicil e porfiada. e 
apenas acham cento e trinta homens e 
esses mesmos mal armados. Com esse 
pequeno núcleo de exercito deixaiTi o es- 
condrijo em que se achavam e march im 
para Camaragibe, tres léguas distante 
do Recife, c alli acampam. D’este logar 
dão aviso aos mais conjurados .que igno
ravam ainda o ponto da reunião, convo
cam os moradores e organisam o peque
no exercito em companhias. As hosti
lidades só começam no dia 19 I Vide essa 
data e a de 18 ).

1646— Ao amanhecer o dia a gente 
hollandeza que guarnecia os dous outros 
vaso.s ficou tão amedrontada, vendo to
mado 0 primeiro (Vide a ephemeride do 

[ 15), que trataram de abandonar os seus,

I!
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queimando um d’elles, e refugiando-se 
ria fort’üeza. Alli encen* idos não ousa
ram sahir d ’ell A nossa gente espalha-'-e 
então pela ilha ( Itarnaracá ), queima o 
que não poude levar comsigo, deixando 
assolados os alojamentos e aldeias dos 
ináios e tudo o que podia ser de utilidade 
para o inimigo.

Depois do que torna para o Arraial, 
de que havia sahido para esta expedição 
aventurosa, carregada de muitos des
pojos.

Aprisionaram os nossos na dita ilha 
um chefe indio com quarenta companhei
ros, que foram remettidos a D. Antonio 
ï'ilippe Camarão, com recommendação 
deos'tratar bem e de lhes dar alojamen
to ao abrigo das armas hollandezas.

1G95— Remette o governador do Rio de 
Janeiro, Sebastião de Castro Caldas, para 
Portugal fis primeiras amostras de ouro 
descoberto nas minas de Caia g nazes por 
Carlos Pedroso da Silveira e Bartholomeu 
Rueno de Siqueira f Azevedo Marques, 
Chronologia na presente data).

1764: ■— Toma posse do governo da ca
pitania do Rio Grande do Sul o coronel 
José Custodio de Sá e Faria, nomeado 
pelo vice rei conde da Cunha, em conse
quência da morte do goveimador Ignacio 
E oy de Madureira {Vide fevereiro 24).

Governnu até 23 de abril de 1769.
Estas datas estão de aceordo com as 

notas de que o sr. A. Alvares Pereira 
Coruja fez acompanhar a ir.emori.i sobre 
0 governo do Rio Grande do Sul. do co
ronel José dos Santos Viegas, publicada 
no tomo XXilI (1S30) da Revista trim, 
do InslUuto Historico.

1787 — 0 sargento-mór Anacleto Elias 
da Fonseca arremata no Rio de Janeiro
0 rendimento das passagens dos anirnaes 
polos registros do Viamão e Santa Victo
ria, no continente do Rio Grande do Sul, 
pelos tres annos de 1788 a 1790. por 
13:675g rs. ] ara a fazenda real, além de
1 */. para a obra pia e da propina para

munições [índice chronologico pelo sr. 
barão Homem de Mello).

Em 1799 estes mesmos direitos foram 
arrematados pelo dito sargento-mór, por 
egual praso. pela quantia de 20:400g rs.

1793 — Fallece em V i l l a  Rica. num pa
lacete que foi dos bispos, o 4° bispo de 
Marianna D. frei Domingos da Encar
nação Pontevel, dominicano, natural de 
Portugal, que succedôra a D. Bartholo
meu Manuel Mendes dos Reis [Vide 
dezembro 18 de 1773).

Nomeado no reinado de D. Maria I, 
confirmado no pontificado de Pio VI a 1 
(ie março de 1778. foi sagrado a 18 de 
abril do anno seguinte na egreja do 
convento franciscano da Convalescença, 
perto de Lisboa, è tomou posse da sua 
diocese, por procurador, a 29 de agosto 
d’esse mesmo anno de 1779. A 25 de feve- 
reii‘0 do seguinte anno fez a sua entrada 
solemne na diocese.

Foi no seu tempo que se deu o successo 
da Inconfidência.

0 seu cadaver sepultou-se a 18 de junho 
de 1793 na Sé de Marianna, ao lado do 
Evangelho, dentro do coro.

Ila no respectivo paço episcopaiy^um 
retrato seu, que dizem ser fiel, com o 
seguinte disiico :
Quid Prcesid noster? nil e ^ nisi pulvis

[in urnay
Cordibusyfst nostris^vivis, et ipse manes.

0 auctor das Ephemerides publicadas 
na Revista Popular sob o pseudonymo 
Floviaxo o dá eleito a 1 de outubro de 
1778, 0 que não está de aceordo com os 
apontamentos que tinh imos acercad’este 

■prelado e ficam acima expostos. 0 vis
conde de Porto Seguro traz esta ultima 
data para a sua posse.

1794 — Chega á cidade de B, lém D. Ma- 
nue. de Almeida de C-irvalho. 7* bispo 
do Pará.

O general Abreu e Lima dá esse facto 
como suecedido a 17 e a entrada solemne 
d’este bispo a 18,

- / ‘Ÿ
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D.Manuel deAlmeida falleceu naqueila 
cidade de Belém a 30 de junho de 1818 
(Vide essa data), depois de haver "over- 
nado santamente a sua diocese por 21 
annos completos, e jaz na capella-mér 
da respectiva catliedral.

1823 — O coronel de artilharia Ray- 
mundo José da Cunha Mattos, nomeado 
por decreto de 24 de fevereiro governa
dor das armas da provincia de Goyaz, 
toma posse do seu cargo.

Foi promovido a brigadeiro em 9 de 
.agosto do anno seguinte. A provincia 
mandou-o como deputado' seu á primeira 
assemhléa legislativa ordinaria do Im
pério.

O Instituto Historico, de que foi um dos 
fundadoi’es, publicou nos tomos XXXVII 
e seguinte da sua revista umaimportan- 
tissima memoria do sua lavra acerca 
da mencionada provincia, contendo mui
tos dados aproveitáveis para a historia 
e geographia d’aquella parte do Império.

1847—0 senado annulla a eleição-dos 
dous senadores por Pernambuco Fer
reira França e Chichorro (Vide maio 15 
de 1847 e ja eiro 16 de 1848).

1864—Installação da nova cidade de 
S. José do Parahyba, na provincia de 
S. Paulo, elevada a essa categoria pela 
lei provincia] de 22 de abril do mesmo 
anno.

Mais tarde, em 1871. a lei provincial 
de 2 de abril mudou-llie o nome. para o 
de^S. José dos Campos.

1880 —Victima da hem.ituria, fall^ce 
na cidade da Bahia o poeta da Láshia, 
Antonio A ves de Carvallial, natural 
d’aquell I cid ide e bacharel ( m scicncias 
sociaes e juridicas pela Faculdade do 
Recife.

Era um prosador elegante e poeai de 
elevado merecimento: manejava a rima 
com brilhantismo, naturalidade e graça 
nos generös lyrico e humoristico, os dous 
que mais cultivou.

O seu volume de poesias Lesbia, 'pa
ginas do coraqão, impresso no Recife em

1867, é um bello padrão do genero lyrico.
Do humoi'istico deixou inçquivocas pro
vas nos espirituosos ver.sos derramados . 
ás mãos cheias pela Chr onica hebdoma-/ 
daria que publicou no Mon tor da Bahiq( 
de cuja redacção fazia parte. A chronica 
intitulada Minha noiva é um mimo de 
v^rve e gentileza e pode considei'ar-se 
c mo um modelo no ge:.ero. '

Morreu moço. i
J U NH O — 17

1581—Fallece na Bahia o 5’ governador 
geral do Brazil L airenço da Veiga, cujo 
governo começara em janeiro de 1578, 
rendendo a Luiz deBrito de AÍmeida, eque 
renunciára depois o cargo/no senado da 
camara e no ouvidor Cosme Rangel de 
Macedo, governo que este depois usurpou 
da camara.

A administração de Lourenço da Veiga 
a'SÍgnalou-se apenas pela mudança do 
dyn istia cm Portugal com a usurpação 
dos Filipjjcs.

O visconde de Porto Seguro dá Lou
renço da Veiga fallecido cm junho 
de 1581, sem rnare r o din..m s aceres- 
centa (na 2* edii.ão da sua Historia 
Geral) que José de Miralles indica a 
presente data. O sr. .T. de Va/ccnceilos' 
dá 0 dia 7 d« jurdio de 158 /para esta 
cccnrrcncia e Abreu e Lima trata sóir.ente 
da sua posse e resignação do cargo; 
anjiljos, bom como .Accioli, antepOom- he 
0 nome Diqgo.

1614—Carta parente do governador 
geral do estado D. G:ispar de • ouza, 
diit ida da villa de Olinda, na cápi ania 
de Pernambuco, confirmando a ndmeação 
de Jeronymo de Albuquerque para capi- 
tão-mór da conquista do Maranhão (Vide 
a eph em erid e  dey^/de julho). g'

1624—0 coronel liollandez Johan Van 
Dorth, que só chegára á Bahia no dia 11 
de maio (Vid'; essa data), desejando, 
como governador que era do p liz que 
vinil im conquistar, exploiay por si 
mesmo os terrenos circumvisinhos da
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cidade da Bahia, qne os sens occnpavam, 
e observ :r as fortilv açõos da nossa 
gente, dirige-se ao logar chamado Agua 
dos Meninos, acompanhado de cincoenía 
homens, e rnal se havia afastado da 
cidade, é envolvido em uma emboscada 
e atravessado por grande numero de 
frechas, qiic lhe dispararam os indios, 
cahindo do cavallo que montava, o qual, 
ferido também e espantado, havia des
embestado. Correndo immediatainente 
.sobre elle, o capitào Francisco Padilha 
abre-lhe o craneo com uma ospadeiiuid i, 
depois dc um rápido combate cqrpo a 
corpo. Mandou-se ao bispo D. .Marcos 
a cabeça do chefe hollandez.

Era \ au Dorth a pesèoa de mais 
reputação de valentia e prudência, das 
que haviam sabido de Ilollanda pai-a 
esta expedição. i Îilitára trinta annos 
com grande nomeada, si bem que não 
com egual fortuna : sabia temperar a 
energia da discip'ina miiitar com a libe- 
rali ade eru conceder prémios aos que 
preenchiam os seus deveres; amavam-n’o 
como pao os nroprios soldados.

Succedeu-lhe no mando o coronel 
Albei-t -chott, que não tardou em ser 
morto por uma bala. em outra embos
cada (a 3 de setenibro) armada pelo 
mesmo 1'adiliia.

164.5—Sabe João Fernandes Vieira que 
haviam D. .-intonio F;lii)j)o Camarão'. e 
Henrique Dias atravessado com os sens 
respectivos terços o rio de S. Fr.-.ucisco, 
para -se reunirem a elle e seus compa
nheiros, que tinham levantado o estan
darte da revolta contra os dominadores 
do patino território, c mand i aviso 
d’isto ao vigário da Varzea, padre Fran
cisco da Costa Falcã'), ma dos princi[ aes 
conjurados, rerommondando-lhe que com- 
inunicasse a nova aos moradores, convi 
vid tndo-üs a s,í pronunciarem do u ■ a 
vez, para que elle soubesse a quem pro
teger e a quem punir. Teve resposta 
unanime de que estavam todos dispostos '

a sacriílc r vida e bens pela libertação 
do paiz.

1646—Toma posse do go'. erno do estado 
do M.iranlião e Pará o sargento-mdr 
Franci.sco (e não Feliciano, como diz 
Abreu e Lima) Coelho de Carvalho, 
0 sobrinlio. dr'nomi lado o Sardo.

Foi 0 7° governador d'esse estado e 
administrou-o por dous annos e oito mezes 
completos, isto e', ate' 17 de fevereiro 
de 1649, dia e.m que. por sua morte, lhe 
succedeu Luiz de Magalhães.

Francisco de Carvaiho, logo que assu
mira 0 exercido do seu cargo, iiomeára 
por capitão inór do i'ará ao capitão 
Paulo Soares de Avellar, que tomou 
posse do governo d’aquella capitania 
a 28 de Juliio ( Vide essa dat i).
• 1671 — Hulla de Clemente X confirmando 

a Congregação do Oratorio, organisada 
em Pernambuco pelo padre João Duarte 
do - acramento, governador que foi de
pois do bispado e mais tarde bispo eleito 
(Vide janeiro 10 de 16S6).

1791—Nasce em S. .losedo Norte, capi
tania do Dio-Gran .e do ,Sul. a poetisa 
D. Delpliiua Benigna da Cunha, lilha do 
capitão-mor Joaquim Ferreira da Cunha 
Sá e Meneze.s. Ficára cega nos vinte me
zes de edade p( r eíieito da variola. « Fal- 
leceu em .857, depois de haver padecido 
lios Liltimos annos uma longa serie de 
desgostos, » diz Inmocencio d ; Silva, que 

a relação das poc-sius que publicara. 
Fornecem indicações a seu respeito o 

conego .lanuario no seu I'amas ■ b. azi- 
leíro.ú J. M. Pereira de Vasconc. llos no 
vol. 2° da sua Seiceta brasiliciise c o 
sr. J. Norberto na suas Brazil 'iras ce
lebres.

1786—O capitão J.isé Cictano .ãlves e 
.Manuel de Souza áícirelles a: remata n 
no Rio de Janeiro o contracto do quinto 
dos couros e do gado era pé do Ri > Gran
de do Sul. a contar de 1 de janeiro de 
1787 ao ultimo de dezembro de 1789. 
pela quad tia de 1-’ : 060,000 rs. 

.•Vrrematar.an também, pelo mesmo
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praso, 0 fornecimento de farinha de 
guerra e carne ás tropas d’aquelle con
tinente, sendo por alqueire de farinha 
G40 réis posta nos quartéis do Rio Gran
de, Porto Alegre, Rio Pardo ; carne para 
0 Rio Grande e seus destacamentos do 
norte e sul a 200 reis a aiu'ob.i ; para 
Porto Alegre e Rio Pardo a 120 réis por 
arroba .

Arremataram ainda, por 24:'003 
pelo mesmo praso {très annos), os dizi- 
mos reaes.

179:l._Toma posse do seu cargo o 7° 
bispo do Pará D. Manuel de Almeid ide 
Carvalho (Vide junho IG de 1791 e 30 de 
junho de 818).

1310—Funda-se a primeir i missão man̂  
dada crear nos Campos de Guarapuava, 
sob 0 nome de povoação da Atalaia. 
Foi seu pri'neiro missionário Francisco 
das Chagas Lima. presbytero secular.

1829— Primeiro. < apitulo geral cele
brado no mosteiro da Bahia pela ordem 
l.mnedictina, depois que f ara separada 
da obediência que a ligava á casa de 
Portugal.

Foi então eleito D. abbade geral da 
ordem o dr. frei José de Santa Esco
lástica.

1831—E’ nomeada pela assembléa geral 
a Regcncia permanente, composta do 
brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que 
fizera parte d i Regencia provisoria, no
meada logo depois de recebido o acto de 
abdicação do primeir.) impo ador (7 de 
abril), e dos dep'utados José a Costa Car 
valho, mais tarde marquez de Montale- 
gre, e João Braulio Moniz.

Como se sabe, a Regencia provisoria 
compuzera-se do cidadão acima nomeado, 
do marquez de Caravellas e do senador 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro.

1841—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, com 74 annos de edade, o conse
lheiro José de Resende Costa, envolvido 
como seu pae, de egual nome, na ceie 
bre Inconfidencio, de Minas Geraes em

1789. Como sou pae. foi elie encarcerado 
na ilha das Cobras, no Rio de Janeiro,e 
condemnado em 1792 á pena ultima e á 
infamia posthuma. sentença commutada 
em dez annos de degredo para Cabo 
Verde, vendo-se assim separado de seu 
progenitor, degradado para Bissáo.

Exerceu depois cargos e commissões 
de confiança no Brazil e em Portugal, e 
depois de novo na patria. Deputado por 
Minas, sua província natal, .4 Consti
tuinte portugueza em 1821, foi também 
n’essa categoria mandado em 1823 para 
a Constituinte brazileira.

Ainda na legislatura ordinaria de 1̂ 26 
a 1829 foi Resende Costa eleito por Minas 
deputado á Assembléa geral.

Eloquente exemplo, como pondera o 
sr. dr. J. M. de IMacedo. da inconstância 
e dos grandes contrastes d i fortuna ! O 
sarc‘sm.0 do destino collocara-o como 
legislador no mesmo logar em que, como 
conspirador, 0 havia annos antes con
demnado á morte e ao ostracismo!

1350—Toma assento no senado, como 
representante da provincia do Rio-Grande 
do Norte, D. Manuel de Assis Mascare- 
nhas, escoliiido no dia 12 (Vide janeiro 30 
de 1867).

— Lei provincial elevando á categoria 
de cidade a villa de S. João da Earra, 
provincia do Rio de Janeiro (Vide ixephem. 
de ISdejunhode 1676).

18.51—0 dr. Domingos Marinho de Aze
vedo Americano, lente da cadeira de obs- 
tetricia da Escola de Medecina do Rio de 
Janeiro, fallece em Paraopeba, Minas- 
Ger es: succumbe á phthisica pulmonar.

Nascera naquella provincia' a 12 de 
fevereiro de 1313 e form.ara-se em medi
cina na Escola do Rio de Janeiro em 1838.

1875—Install.i-se na cidade de S. Paulo 
0 Instituto dos .\dvogados da provincia, 
sendo eleito seu presidente o conselheiro 
dr, Joaquim Ignacio Ramalho, lente ca- 
thedratico da Faculdade de direito.
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1880—E’ 0 imperador do Bi-azil esco
lhido arbitro na questão pendente entre 
a França e os Estados Unidos da Ame
rica do Norte.

Representarás. M. o sr. conselheiro 
de estado José Caetano de Andrade Pinto 
/'desembargador).

JUNHO—18

1504—Aportam á Lisboa os dons navios 
que. da expedição de Gonçalo Coelho, ha
viam ficado extraviados- com Américo 
VcSpncio ( Vide a epheme> ide de 10 de ju
nho de 1503).

Depois do mallogro da expedição con
fiada em 1'01 a D. Nuno Manuel, segun
do a opinião de D’Avezac, esposada pelo 
visconde do Porto eguro. preparara-se 
cin Portugal outra mais conside rável, de 
seis navios, do - quaes alguns provavel
mente por conta de armadores particu
lares, e fôra conferido o seu commando a 
um nauta mais experimentado, Gonçalo 
Coellro, que já no tempo de D. João II com- 
ihandára um navio que fôra em 14S8 á 
Senegambia e d’ali levára um rei preto 
á Portugal.

Acompanha-o Vespucio como capitão 
do um dos navios.

Largaram do reino em meiados de 1503 
e, depois d> refrescirem nailliade Sanc- 
tiago, principal das de Cabo-Verde, 
acharam-se a 10 de agosto deante de ou
tra ilha, para elles desconhecida e que, 
na opinião de Porto Seguro, era a en
contrada poucos dias antes por Fernando 
de Noronha e tem ainda hoje o seu nome.

Ali naufraga a nave capitanea e Gon
çalo i oellio teve de se p issar com a sua 
companha para outro navio. Desmem
brou-se por esse contratempo a esq adra, 
separando-se o navio de Vespucio e um ou
tro dos outros tres, que pcocacelmune 
continu -ram sob as ordens do chefe. O de 
Vespucio e o que se lhe aggregou tom i- 
ram o rumo da Ba lia, já descoberta na 
precedente expedição t Vide I de novem

bro de L501), ponto convencionado para 
se reunirem no caso de se desgarrarem. 
Ali esperou Vespucio por Gonçalo Coelho 
doiís mezes e quatro dias. Desenganados, 
partem elle e o companheiro na esperança 
de 0 encontrarem ainda e com a ideia de 
tomarem em , utros portos carga com 
que se indemnisassem de parte dos gas
tos da viagem.

Seguiram para o sul, tocando em dif. 
ferentes pontos até Cabo-Frio ou Cara- 
vellas, onde fizeram um bom carrega
mento de pau-brazil e de onde tornaram 
para Portugal, deixando aUi, como já 
dissemos, uma pequena feitoria guarne- 
cidi por 24 homens. Na presente data 
cheg iram ambos á Lisboa, como fica’dito 
em começo.

Um mez depois, a IG de julho, também 
alli entrava, o nda do Brazil, a nau- de 
Ruy .Mendes, que não era, ao que parece, 
dos companheiros de Gonçalo Coelho, por 
que. si 0 fosse, não omittiria Vespucio 
essa circumstancia na carta que, a 4 de 
setembro, dirigiu ao seu compatriota So. 
derini.

De Gopçalo Coelho, que Vespucio sup- 
punha perdido, e que se recolhera ao Rio 
de Janeiro, já aqui tratámos. A sua gen
te só voltou ao reino em 1506. «D’este 
modo ficaram ain Ja perdidos e mallogra- 
dos para o Estado òs gastos feitos com 
esta segunda expedição ; o que daria ao 
governo poucos estímulos para empe
nhar-se tão depressa em 
sem nenhuma esp.erança 
iiroficuos.»

1535— artv do do;ição feiti por D. 
João III ao historiad r João de Barrose 
a Fernando Alvarê  ̂ de Andrade e .4.yres 
da Cuiiiia da capitania do ^laranhão. 
Cunha e João de Birros tinliam tido fo- 
rai a 11 de março do mesmo anno.

Associados os tres. prevendo a difli- 
culdade da em preza de se utilisarem da 
mercê- concedida.partiu .lyres da Cunha 
de Lisboa, como chefe da expedição, no 
mesmo anno de 1535, com tão pouco boa

outras novas, 
de resultados
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ventura que llie i.'aufragou a armada,em 
que vinham 900 homens e 113 cavallos, 
nos baixios que rodeiam a illui do Mara
nhão, voltaudo para Portugal a pouca 
gente que poude escapar. insuiücicMite 
para começar a fundação da capitania.

1551—Provisão regia mandando con
struir uma fortaleza na Bertioga (.S’. Pau o) 
e auctori.sando para isto a dcspeza de 
très mil cruzados.

■ lüiõ—Um dos membros do Supremo
Conselho holl indcz do Recife, Paulo de 
Lynge, parte d’aquella cidade para a 
Parahyba. nomeado seu goverhador. 
com ordem de i)reruler os moradores 

■ suspeitos, incluidos na denuncia recebida 
|l|i a 30 de maio ( ' ide essa data) de que

conspir.ivam contra o dorainio hollandez.
Chegand ) á cidade, aquartelou-se no 

convento de S. Francisco, obrigou os 
habitantes a renovarem o jur mento de 
vassalagem e prendeu a quatro dos 
principaes, a um dos quaes mandou en
forcar; de uin outro, que morrera na 
prisão, fez arrastar o corpo ao rabo de 
um cavallo pelas ruas da cidade: os ou
tros conseguiram a liberdade 'mediante 
elevado resgate.

Estas prisões e aquclle supplicio, cm 
vez de aterrarem os ânimos, como se 
suppunha, serviram de incentivo para um 
decidido pimnnnciamento. Paulo de Fyn- 
ge, vendo depois o etleito negativo que 

*■ as suas primeiras medidas haviam pro- 
duzido, teve de mudar de rumo,

j j  empregando a amnistia e meios persua- 
sorios, mas dcbaide.

Chegou mesmo a inaugurar na praça 
publica da cidade o escudo d’armas con
cedido á Parahyba pelo condo de N issan 
seis an nos antes, em 1G39.

Barlæus dá o desenho do escudo cm 
questão. Representa elle [em ca:arp > azul?) 

. seis pães de assucar [dc pralaï) em ro-
/ quete (Veja se a sua obra lies Drasiliœ, 

pag. 10(y. O escudo tem por timbre uma 
coroa aberta de principe e aos lados duas

grandes azas extendidas, das armas do 
conde de Nassau.

1G7G—A villa, lioje cidade, de S. João 
da Barra, situada, como a do S. Salvador 
de Campos dos Goytacazes c a do S. Fi- 
delis. na margem direita c austral do no 
Parahyba, f.d fundada na presente data 
e er.r do senhorio do visconde de Asseca 
(Vide monsenhor Pizarro, yiemor.as).

« Esta villa, bem como a de Campos, 
diz Milliet de Saint-Adolphe no seu Pic- 
cionario Geijraphico, foram desannexa- 
das da pro vincia do Espirito Santo a que 
pertenciam havia um sccum, por lei de 
31 de Agosto de 183.2,.. AvíV-ia-sc actual- 
mente (1845) a sua populaçãó em mais 
de 2,000 moradores, que se applicam ao 
commercio, c principalmente a pesca, e 
alguns á construcção de navios cos
teiros. »

A villa de s. João da Birra passou á 
cidade pela lòi pro.inc al de 17 de junho 
de 185 >.

1701—1). Pe.lro II de Portugal conclue 
com Filippe V de Hespanh.a um tratado, 
no qual, pelo artigo 11, se es (atue que 
Portugal possuiria in solidum, com in
teiro dominio, a margem septentrional 
do Rio da Prata, franqueando-se o com
mercio entre o Rio de Janeiro e Buenos- 
Ayres, restiiuida a colonia do Sacra
mento, com as terras adjacentes, á coroa 
portugueza, como consta de uma cédula 
do rei catholico remettiJa em oílicio ao 
sccreiario de estado de Portugal, datado 
do 9 de dezembro do mesmo anno,

E’ Lssa uma das peripécias por que 
passou aquella encant.ida colonia, quo 
tanto que pensar e que lazer deu sempre 
não só a Portugal como á Ilespanha.

1710 —Antonio de Albuque. que oelho 
de Carvalho ratifica na então villa de

. Paulo, u posse do c..rgo de gover
nador e capitão general da nova ca
pitania de S. Paulo e Minas, tomada a 
18 de janeiro em Santos.

Foi portanto o primeiro na ordem
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V clii’onologica e exerceu o encargo até 31 
í de agosto de 1713.

\ Antonio d’Albuquerque íora o quin- 
iíí quagesimo segundo capitão general do 
)i Rio de Janeiro, de 1709 a 30 de abril de 
lí il710, e 0 vigésimo do ívlaranhão (17 de
f main de 1(^ } .

1718 —Bernardo Pereira de Berredo, 
23' governador e ca; itão general do es- 

)|i tado do Mai'anhao, toma posse do seu 
íj cargo, tendo chegado á cidade de S. Luiz 
'o no dia 14. e achando-se na de Bele'm do 

Grão-Pará o seu antecessor Christovão 
:£ da Costa Freire, senhor de Panças, que 
’Ò governára o mesmo estado por mais de 
;d onze annos.
I 1735—Ordem régia de D. João V di- 
g: rigida ao capitão general Gomes Freire 
s de Andrada. governador da capitania do 
li Rio de Janeiro, mandando-lhe que. íhn- 
q; dasse um hospício, sem capella nem 
ip egroja, para os religiosos leigos de 
. S. Francisco, destinados pelos prelados 
& de Lisboa a adquerir esmolas em be- 
lé nbficio dos Logares S mios de Jerusalem. 
iS. tanto na cipitm i i do Rib de Janeiro, 
IO como nas centraes que vão até Matto- 

Grosso.
1 Esta noticia nos é lornecida, como 
ii muitissimas outras, pela Sr/nopsis de 
J. Abreu e Lima, que a houve das M nnorias 
9 de monsenhor Pizarro. Ha todavia du- 
oi vidas acerc I da' sua veracidade: i’e- 
3'i produzimol-a cora essa re erva e ad
io vertencia.
d A proposito do mencionado hospicio, 
.\i diz 0 sr. dr. Mello Moraes no seu Brasil 
M liistorico, 1° anno, 1864:
» « A  igreja dos B rbonos f - i f  ita por 
ri Fr. Francisco Barba. Estando prompta, 

na vespera da sua abertura íez o ír/de 
nc convite a todas as pessoas que lhe agra- 
nt dou, e não fe/. menção do vigário de 

• S. José; e sendo 8 horas da noite, um 
'i-í desembargador preveniu-o de que o vi- 
'11 gai'io no di!i seguinte lhe vinlia timar 
gi a igreja ; porém o frade a esta mesma 
TI hora mandou fazer uns sebastos e pre-

gal-os mesmo de noite na porta da igreja, 
de modo q e no dia s -guinte, vindo o 
vigário com os seus clérigos e sacristas 
de cruz alçada, par tomar posse da 
igreja, achou-se logrado, por não t/v 
porta para entrar, porque que tiiília 
a igreja estava tap ida com vergalhões 
de ferro, como ainda so conserva. »

•No presente anuo de 1881 deixou o 
hospicio de ser o que era e serve de re
sidência particular, apezar de conser
var a sua api arencia de hermida e de 
nada se lhe haver alterado no interior.

1761—Carta régia ampliando a j uris- 
dicção da junta de justiça cieada era 
Pernambuco pela C R. de 2 de outubro 
de 1758, composta do ouvidor da dita 
capit nia e do da Parahyba, do juiz de 
fór ■ de Olinda e de mais um ouvidor que 
já tenha servido e mais facilmente se 
possa chamar, presi'iido pelo governa
dor, aflm de sentenciar com pena de 
morte os indios. bastardos, carijós, mu- 
iaios e negro,s, que commettam crimes 
atrozes,

1814—Decreto ordenando a livre en- 
tr.id I dos navios de todas as nações nos 
portos dos domínios portugnezes, e per- 
mittindo a sabida, sem restricção. dos 
nacionaes para qualquer nartedo inundo.

1821— Toma posse do governo da sua 
diocese o 8' bispo do P.irá. D./omualdo 
de .-̂ ouza Coelho (Vide a ephcm. de 7 de 
fevereiro de 1762).

1822— Decreto de D ./e d ro  I sobre a 
liberdade de imprensa.

Com çg: « Havendo-se ponderado na 
minha Real Presença que mandando eu 
convocar uma . ssembléa gei'al consti
tuinte e legislativa para o Reino do 
Brazil, cumpria-me necessariamente e 
pela lei suprema da salvação publica 
evitar que ou pela imprensa ou verbal- 
mente, ou de outra qualquer maneir.i, 
propaguem os inimigos da ordem, da 
tranquilidade e da união, doutrinas in
cendiar as e subversivas... »

E; referendado pelo conselheiro José
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Bonifacio corno ministro d>'S negocios 
do reino do Brazil e de estrangeiros.

0 sr. conselheiro J. Manuel Pereira da 
Silva transcreve-o na integra na sui 
Historia da fundação do Imperio, tomo 
VI, documento n. 1 do livro XII.

1827—Ao chegar a Buenos-Ayres, de 
regresso do Rio de Janeiro, o ministro 
Manuel Josd Garcia, que celebrara com 
o governo brazileiro a Convenção preli
minar de 21 de maio d’esse mesmo anno, 
é alii recebido com grosseiras invectivas 
no meio de um tumulto popular,.deòtm- 
menie manejado pelos propydos agentes 
do governo arge-it'no. Rivadavia, pi’e- 
sidente da republica, negou a sua sanc- 
ção ao acto de Garcia sob pretexto de 
que havia elle exorbitado das instruc- 
ções que se lhe tinham dado, e dous dias 
depois resignou o cargo.

Assim, a guerra que o Império trazia 
d’aquelles lados continuou durante o 
resto do anno de 1827 sem actividade 
nem objecto, que era justamente o que 
desejava o governo de 'Buenos-Ayres. O 
general Abreu e Lima refere que ouvira 
este desfecho da bocca do proprio Riva
davia.

1831—Cae no senado, pela maioria de 
■\ sete votos, o projecto de banimento do 

ex-imperador, votado na camara dos de
putados no dia 3. Em novembro checava 
ao Rio de Janeiro a noticia da sua morte, 
occorrida em Lisboa a 21 de setembro, 
desapparecendo para sempre com ella 
0 phantasma da restauração.

1812—Decreto suspendendo as garan
tias constitucionaes no municipio e pro
víncia do Rio de Janeiro por espáco de 
um mez. No dia 19, em virtude d’essa 
medida, foram presos os srs. desembar
gador Limpo de Abreu e outros e reco-

Outro decreto, de 17 de julho, proro- 
gou por mais um m^z os effeitos do pre
cedente.

—Decreto desligand > provisoriamente 
da provincia de S. Paulo e encorporando 
á do Rio de Janeiro os municípios do 
Bananal, Areias, Queluz, Cunha, Silvei
ras. Lorena e Guaratinguetá, por se 
achar in terceptada pelos revoltosos a cor
respondência com a capital de S. Paulo.

18õ5— Fallece no Rio de Jançiro o se
nador Manuel de Carvalho Paes de An
drade, que figurara na historia das com- 
moções políticas do Império, como presL 
dente da C o n fed er a çã o  do E q u a d o r , no 
movimento revolucionário de 1821 ern 
Pernambuco.

Paes de .\ndrade salvara a vida nessa 
emergencia refugiando-se a bordo da 
corveta ingleza Tweed, para or.de fora 
embarcado em uma jangada. Em conse
quência d’essa revólta, doze d s principaes 
compromettidos nella perderam a vida 
nos patibulos e, entre elles, Ractelif, de 
quem aqui se tratou na data de 17 de 
março.

0 fallecimento do senador Paes de An
drade e o do conselheiro Resende Costa, 
oceorridos no mesmo mez, e quasi que 
no mesmo dia, embora de annos diffe
rentes, estabelecem uma notável coinci
dência de fecundo ensinamento para os 
governos: justiçados ou mortos no exí
lio, a patria não se aproveitaria ainda 
dos seus serviços, como se aproveitou. 
Cuidado, senhores juizes, quando decre
tardes com um traço da vossa penna a 
pena de morte para os crimes politicos!

Paes de Andrade, escolhido represen
tante da provincia da Parahyba a 11 de 
janeiro de 1831 pela Regencia permanen
te, tomára assento no senado a 9 de maio 
de 1835.

1865—Passagem de Mercedes pela es
quadra brazileira (ííwerm do Paraguay).

Depois da famosa acção do Riacliuelo, 
transportaram os paraguayos a artilha
ria que tinham no logar do combate
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para urn pouco mais abaixo, onde faz 
barra o arroio Empedrado. Alli estabe
leceram uma forte bateria de 68 sobre a 
barranca, perto de ura banco de areia, 
que obriga os navios que tiverem de 
passar a encostai-em-se áquelle lado es
querdo, onde flca 0 canal. A’ vistad’este 
movimento inimigo o chefe Barroso, o 
venerando heróe de Riachuelo, resolve 
descer e forçar a passagem, e.assim o 
fez, com tant i coragem como fortuna, 
ás 11 horas da manhã, apezar do nutri
do e mortifero fogo da bateria secun
dado pelo do uma foi'(;a de mil homens, 
sem soffrer grande damno, respondendo 
ao ataque de terra de modo a desmontar 
algumas peças.do inimigo, e foi fundear 
no Rincão -ie Zccallos, 12 léguas abaixo 
de Corrientes.

Tivemos a sensivel -perda do c ipitão- 
tenente Bonifacio Joaquim de Sant’Anna, 
ferido de morte, no seu posto de honra, 
no passadiço da corveta Beberibe do seu 
commando. A^ascido no Rio de Janeiro 
a 5 de julho de 1822, mal contava 43 
annos de edade.

No dia 13 havia a esquadra feito a 
passagem de Cuevas.

JUNHO 19

1580 — D. Antonio, Prior do Crato, é 
tumultuariamente acclaraado rei de Por
tugal pela plebe em Santarém, e dirige-se 
para Lisboa.

A 17 de julho a regencia do reino de
clarava-o rebelde; batido o pretendente 
pel s tropas castelhan is do duque d’Alba, 
procurava refugio expatriando-se. A 
Hespanha tomav i posse de todo o reino.

1628 — D. frei Miguel Pereira, bispo 
do Brazil, toma posse do seu cargo, por 
procuração. Não veio pore'm exercel-o 
pessoalmente, porque, demorando-se em 
Lisboa ate' 1630, ali falleceu a 16 de agosto 
d’esse anno.

Natural de Portugal e prelado de Tho- 
mar, fora eleito bispo no reinado de Fi-

lippe IV, sob 0 pontificado de Urbano 
VIII.

O Roteiro dos Bispados, e o Catalogo 
dos bispos que teve o Brazil ate o anno 
de 1676, de Prudencio do Amaral, estão 
de accorde nestas datas. O auctor, po
rém, das Datas Celebres e o general 
Abreu e Lima assignam o anno de 1629 
para a posse d’este prelado.

Por não ter vindo occupai' a sede, al
guns chronistas não o contam como 
bispo do Brazil.

1615 —Começam no districto de Ipo- 
juca as hostilidades contra os hollan- 
dezes, á voz do capitão-mór Amador de 
Araujo, auxiliada por alguiis centenares 
de moradores que tiver im para os guiar 
0 capitão Domingos Fagundes Barbosa, 
honrado e valente pa> do, que já  então 
contava qua orze ann s de campanha e 
havia sido t> es vezes ferido.

1761—São elevadas á categoria de 
villas as íreguezias da capitania do 
Piauhy, e a villa de Mocha, depois 
Oeiras. tem as honras de cidade capi
tal, honras que teve de ceder depois 
a Therezina, fundada em 1852, na mar
gem do P irnahyba, pelo sr. conselheiro 
senador José Antonio Saraiva, e por lei 
provincial de 21 de julho d’esse anno 
feita capital da provincia.

Oeiras é a patria do conselheiro Fran
cisco José Furtado.

1777 — Chega á Lisboa , levada pela 
corveta de aviso do commando do piloto 
JoséVrancisco Perné, a noticia da perda 
da ilha de Santa Catharina, cabida em 
poder dos hespanhoes.

1822 — L’ eleito o conego provisor e 
vigário geral Antonio Vieira da Sole
dade para o cargo de procurador da 
provincia do Rio Grande do Sul para o 
conselho geral de procuradores.

— Expedido a 3 de junho o decreto de 
convocação de uma Assemblée Consti
tuinte, organisa José Bonifacio Instruc- 
ções, a que aquelle decreto se referia, • 
para a sua execução. No capitulo IV

ss ■

' • t
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/yrt- —/  distribue/se os cem deputa !os de que 
' constaria a Assemblea pelas províncias 

na seguinte proporção:
Cisplatina—2; Rio Grande do Sul—3; 

Santa Catiiarina—1; S. Paulo—9; Matto 
Grosso —1: Go '̂az—2 : Min s-Geraes—20; 
Rio de Janeiro—8; Capitania (E^inrito- 
Santo)—\\ Baliia—13; Al igo is—5; Per
nambuco—13; P.irahyba—5; Rio Grande 
do Norte-1 ; Ceará—8 ; Piauhy—1; Ma
ranhão—1; Pará—3.-

A de Sergipe, ultoriormente desmem
brada da B.ihia, devia dar ddus deputados, 
segundo deliberação da Assembléa de 4 
de agosto.

1337—Toma assento no senado como 
representante da província da Baliia 
Manuel .-Uves Branco, depois £* visconde 
de Caravellas, nomeado a 13 do mesmo 
mez 0 anno (Vi Ic a cph 'riieri'Je de 13 de 
julho de 1855).

1842 — Proclamação do imperador aos 
brazileiros.

—Pacifleação da provincia de S. Paulo 
(Vido a ephem. de 20). O barão de Ca
xias acampa com a força sob o sou co.m- 
mando no logar chama',lo Passj'-Tres, 
aquem da ci lade de Sorocaba.

1859 — Inaugura-se no Inslüuto dos 
Meninos Cegos o busto d:> dr. José 
Francisco Sigaud, urrt dos seus funda
dores mais illustres.

O dr. Sig.iud, nascido em Marselha a 
2 de dezembro de i796, formara-se em 
medicina na universidade de Strasburgo 
em 1818; viera para o Brazil no anno 
de 1S2G e aqui íalleceu, no Rio de Ja
neiro. a 10 de outubro de 1156. Fòra 
também um dos fundadores, em 1830, 
da sociedade de medicina, que ainda 
pcrdur.i sob o titulo de Im geriil Aca
demia de Medicina do Rio de Janeiro.

Seus resto.s mortaes jazem no cemi
tério do Cajú, pro.vimos ao inoimento 
de José Clemente Pereira.

1865—0 exer âto invasor paraguayo, 
ao mando de Estigarribia, depois d; 
saquear a villa de S. Borja (Vide a eghem.

de 10), de profanar o seu templo, incen
diar algumas casas, commettendo assas
sinatos], march i em direcção a I aquy, 
assolando as estâncias que atravessi do 
caminho c praticando toda a casta de 
exces.sos proprios de gente semi-barbai a, 
como era a de que se compunhauí as 
hostes do celebrisado Est garribia.

Como 0 exercito ao mmdo do general 
Robles, que o dictador despachára com a 
missão de revolucionar Entro-Rios, o 
d’aquelle dirigia-se a revolucionar a 
nossa provincia do Pv.io Grande do Sul. 
Fingindo-se propngnador da liberdade,* 
contava Lopes com auxiliares cm todos 
hiquelics h gaivs.

1830—Fallece na cidade no Rio de 
Janeiro o conselheiro Antonio Pereira 
Rebouças. ,

Nascera na entjlo villa de S. BarthO' 
lomeu de Maragogipe, provincia da 
Bahia, a 10 de agosto cie 1798. Cedo 
manifestou o talento superior de ciue 
era dotado, tomando parte activa nos 
notáveis acontecimentos politicos cpie se 
deram na sua provincia desde os occór- 
j’idcs pela acclamação, da constituição em 
novembro de 1821, ácerca dos quaes 
publicou em 1879 no Uio de Janeiro ura 
opuscule sob o titulo Recordações pa
triotic is, que ha de ser'conv vantagem 
con.sultado quando se tiver de escrever 
a historia d’aquelles movimentos desper
tadores de uma nacionalidade pujante. 
Havia anteriormente dado ao prelo as 
seguintes obras :

A consolidação dasdeis civis ( de que 
hi 2‘ edição, augmentada, pelo sr. dr. 
Augusto Teixeira do Freitas, em 1867 )— 
1 volume ;

.4 vida parlamentar — % volumes, e 
outras memórias eti-abalhos sobre juris
prudência.

Era de.sde 1861 conselheiro e advogado 
do c^mselhü de estado e havia muitos 
annos que cegára.

O seu cadaver foi sepultado no dia 20
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no cemiteiio de S. João Baptisía da 
Lagoa.

K Começando,— refere do conselheiro 
Rebouças um dos seus biograplios,—por 
simples escrevente de cartorio, sem per
gaminhos de qualquer especie, chegou 
a sei‘, como disse um notável ministro 
plenipotenciário inglez era communi- 
caçào ofíicial ao seu governo, um dos 
primeiros oradores parlamentares e um 
dos primeiros advogados do Brazil, A esta 
superioridade deveu o ser sempre con
templado era commissoes importiintes 
no parlamento, o ser nomeadn seu advo
gado na aceusação contra o ministro de 
estado José Clemente Pereira perante o 
senado; o que, junto ás suas muitis e 
provadas habilitações, concorreu para 
que, por lei especial ( decreto de 4 de 
setembro de 1847 ), fosse egualado aos 
bacharéis e doutores formados era scien- 
cias juridicas e sociaes e poder advogar 
em todo o Império, cousa que nem antes 
nem depois ninguém mais' obteve, e o 
ser nomeado advogado do conselho de 
estado f Gaseta, de Noticias de 25 de 
junho de 1880). »

Innocencio da Silva deixou-nos um 
substancioso resumo da vida do conse
lheiro Rebouças no tomo VIII do seu 
Biccionario, á pp. 424 e 425.

JUNHO—20

1620— Francisco Faj )rdo começa a go
vernar a capitania do Rio de Janeiro, em 
Substituição de Martim Correa de Sá, que 
a 11 de julho de 1623 passou de novo a 
exercer esse cargo.

Fajardo foi o 13* governador d’esta ca
pitania e administrou-a por pouco mais 
de ties annos —«com muita suavidade e 
prudência: proveu alguns postos milita
res, pelo receio que tinha dos hollande- 
zes, c, para socego dos povos, alguns lo- 
gares de justiça.—»

O seu governo contrasta assim com o 
do seu antecessor, o despotico e estulto 
Ruy Vaz Pinto, até mesmo no ter conse

guido expurgar a cidade dos faccinoras 
que a infestavam.

1033 -  Parte do porto do Recife uma 
frota hollandeza de onze navios, cora 
setecentos homens, sob as ordens do co
ronel Schkoppe e tenente-coronel Byma, 
com o designio de conquistar a ilha de 
Itamaracá, para onde se dirigem.

G'vernava a ilha Salvador Pinhei
ro, que apenas tinha para sua defeza 
120 homens e a companhia do capitão 
Antonio de Moraes, de 60 homens (Vide 
a ephemeride de 22).

1657—O mestre de campo Francisco 
Barreto de Menezes, que tanto se distin
guira como consumado general no segun
do période da guerra contra os hollan- 
dezes, em Pernambuco, e fôra o 2“ ( Vi
de a Historia Geral do visconde de Por
to Seguro ) governador e capitão gene
ral da referida capitania depois d i sua 
restauração, sendo neste posto rendido 
por André Vidal de Negreiros, passou a 
capitão general do estado do Brazil, de 
cujo governo tomou posse na Bahia na 
presente data, como se verifica das suas 
cartas a el-rei de Portugal, que a Biblio
theca Nacional do Rio de Janeiro possue 
por copia do livro de registro ( Vide o 
Catalogo dos Mss., vol. 1* pag. 114), e 
não a 18, como dizem Porto Seguro na 
citada Hist. Geral, Ignacio Accioli nas 
Memórias históricas e politicas da pro~ 
vinda da Bahia, o sr. J. de Vasconcellos 
nas Batas Celebres e Abreu e Lima na 
Synopsis. A 18 deixára o conde de At- 
touguia, D. Jeronymo de Athayde, o go
verno d’este estado ; mas *ó a 20 e que 
d’elle tomou oflicialmente posse Fran
cisco Barreto de Menezes.

Foi 0 seu 23” capitão general e exerceu 
esse cargo seis annos o quatro dias, p is- 
sando-o a 24 de junho de 1663 ao conde 
de Óbidos.

1699— 0 dr. Claudio Qurgel do Ama_ 
ral faz doação do morro em que exist 
hoje 0 templo de Nossa Senhora da Glo
ria, na cidade do Rio de Janeiro, com a

2C



402 EPHÈMERIDBS NACÍONAES

condição de se ediflcar nelle uma egreja 
sob a mesma invocação que tinha a ca- 
pellinha d’esse nome, começada em lò71 
pelo ermitão Antonio de Oaminhanaquel- 
le morro.

O conselheiro José de Alencar aprovei
tou essa tradição e deu-nos o bello ro
mance O ermitão da Gloria nos seus Á h 
farrabios, chronica dos tempos coloniaes. 
Diz-nos alli esse nosso distincto poly- 
grapho, cuja morte a litteratura nacio
nal tanto lamenta, que o templo que 
actualmente corôa aquella montanha 
fora principiado a ediflcar-se em 1714.

1714_Na capitania do Rio Grande do 
Norte Domingos Amado succede no go
verno a Salvador Alvares da Silva e é 
rendido por Luiz Ferreira Freire em 
julho de 1718.

No tempo de Domingos Amado sus
pendeu-se, pela carta régia de 9 de m lio 
d’aquelle mesmo anno de 1714, o bando 
que 0 governador de Pernambuco, Fehx 
José Machado, expedira ordenando que 
todos os tapuyas do Rio Grande, de 7 
annos para cima, lhe fossem remettidos 
para serem vendidos no Rio de Janeiro.

1807 —Nasce o sr. D. Francisco Bal
thazar da Silveira, membro do Supremo 
Tribunal de Justiça.

1842— Volta a cidade de Sorocaba ao 
regime legal.

O general barão de Caxias, que na 
vespera acampara com as forças da seu 
commando em Passa Tres, entra na ci
dade. de onde na vespera se haviam re
tirado dispersos os rebeldes.

1843 —Toma assento no senado, como 
representante da provincia da Bahia, 
José Carlos Pereira de Almeida Torres, 
depois visconde de Macahé, escolhido por 
carta imperid do dia 14 (Vide abril 25 
de 1850).

J UNHO —21

1629— O capitão Pedro da Costa Fa- 
vella, obedecendo ás oi’dens do governa
dor do estado do Maranhão e Grão*Pará

Francisco Coelho de Carvalho, ataca os 
francezes que se haviam apossado da 
ilha dos Tucujús com grande damno dos 
interesses d’aquella capitania (Veja-se 
no Globo de 30 de maio de 1876 o artigo 
Combates no Amazonas). Depois de 
vencer a resistência do inimigo, posta- 
se junto ao forte Torrego, levanta trin
cheira», sitia-o; mas, faltando-lhe muni
ções, retira-se Favella para Gurupá, a es
perares soccorros que pedira ao capitão-
mór.

1032— Manda o general Mathias de Al
buquerque que 0 capitão Manuel Ribei
ro Corrêa. 0 alferes Pedro Bscosutiren, 
o gentil-homem de artilharia Francisco 
Peres do Souto, o condestavel d’ella Jor
ge Fonseca Pimentel, os cabos de esqua- 
dra Manuel Barrocas, Manuel Duarte e 
outros,em numero de vinte, deitem fogo 
a umacaravella que os hollande/.es, que 
mantinham um incessante cruzeiro na 
nossa costa, conservavam junto á barre
ta dos Affogados, deb dxo da artilharia 
dos fortes das Cinco Pontas e do Ta^í^ 
da.

Partem elles de madrugada para a 
ilha do Nogueira, ao sul de Santo Anto
nio, embarcados em jangadas, e atacam 
0 navio uma hora antes do amanhecer. 
Dos 7 hollandezes que o tripulavam cin
co foram degollados, tendo-se dous es- 
cipado, graças á escuridão, ganhando a 
nado a ilha de Santo Antonio. Consegui
ram assim os nossos deitar fogo á cara- 
velli inimiga. Quasi ao mesmo tempo 
surprehendia Waerdenburgh, com mil 
homens, a estancia de Nossa Senhora da 
Victoria, a cargo do capitão Martim 
Soares, a qual foi soccorrida a tempo por 
gente nossa dos postos visinhos e i or 
Matnias de Albuquerque e seu irmão 
Duarte, que acudiram do Arraial do Bom 
Jesus.

1638— Jorge Corrêa, que havia sido 
capitão-mór da capit mia de S. Paulo, 
faz doação por oscriptura de todos os
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sens bens ao Cillegio de S. Miguel dos 
padres jesuitas de Santos.

1661— Recebe o senado da camara 
de Beleiu do Pará uma longa exposição 
feita pelo padre Antonio Vieira, supe
rior dos jesuitàs, na qual diz que, nave
gando para o Maranhão, encontrára. ao 
atravessar a bahia de Cumã, o .ilmoxa- 
rife Domingos Fialho, vindo d’aquella 
capitanii, e d’elle recebera cartas do 
governador gerai do estado, cujo con
teúdo 0 forçara a voltar, pois eram avi
sos de que o povo da cidade de S. Luiz, 
revoltado contra os padres da Compa
nhia, os expellira do seu collegio e con
strangera o respectivo superior a abrir 
mão do governo temporal das aldeias de 
Índios, sem que a isso se pudesse oppor 
0 mesmo'governador.

Faz era seguida a descripção de uma 
situação esperançosa das missões, pon
derando que tudo se perderá si egual 
manifestação se der no Pará e concluindo 
porp opor em termo suasorios a con  ̂
veniencia de se não permittirque os ci
dadãos de Bele u sigam o exemplo dos 
de s, Luiz, o que seria facil de conse
guir-se, visto como estava este negocio 
ainda em principio.

1673—Registro da patente de 5 de se
tembro do anno anterior, que nomeava 
Antonio Vaz Gondim capitão governa
dor da capitania do Rio Grande do Norte.

Entre as acertadas providencias que o 
Brazil mereceu do governo de D. Pe 
dro II, deve-se mencionar a ordem que, 
ainda como principe regente, ehviára 
neste anno ao capitão-general Affonso 
Furtado de Mendonça para mandar povoar 
0 território das Alagoas e fortificar o 
porto de Maceyò, afim de prevenir o con
trabando do pau-brazil e precaver os 
poucos habitantes da costa do insulto dos 
traficantes estrangeiros.

1797-Antonio Manuel de Mello Castro 
e Mendonça, por antonomasia Pilatos, 
succede a Bernardo Jose' de Lorena, que 
foi depois conde de Sarzedas e governa
dor da Índia, no governo da capitania 
de S. Paulo, em que foi o 15°, e exerce 
0 cargo até 10 de dezembro de ISO ’ , E’ 
então rendido por Antonio José da Fran. 
ça e Horta.

Aze' edo Marques, e antes d’elle Abreu 
e Lima, faz Castro e Mendonça empos. 
s ido a 28, e Varnhagen na presente data.

1808—Assume o governo da capitania 
do Ceará independente Liiz Barba 
Alardo de Menezes, que governa até 19 
de março (e não de maio, como vem no 
catalogo do visconde de Porto Seguro) 
segundo refere o proprio Alardo na Me
mória que d’alle [uiblicou o Instituto His
tórico no tomo XXXI, V parte, pp. 260, 
da sua revista, onde declara o auctor ter 
nessa data entregado o governo ao seu 
successor Manuel Ignacio de Sampaio, 
que a governava quando elle escreveu a 
alliidida memória.

1817—Fallece no Rio de Janeiro o conde 
d I Barca,

Dando conta d’esse acontecimento, diz 
a Gazeta do !Ho de Janeiro de quarta- 
feira 25 dVste mez e anno :

« O Excellentissimo Antonio de Araújo 
de Azevedo, I conde da Barca, do Con
selho d’Estado, Ministro e Secretario 
d’Estado dos Negocios da Marinha e 
Dominios Ultramarinos, Grão Cruz das 
Ordens de Christo e da Torre e Espada, 
da Ordem Hespanhola de Isabel Catho- 
lica e da Franceza da Legião de Honra, 
falleceu flo dia 21 do corrente, de idade 
65 annos, 1 mez e 7 dias, de uma febre 
nervosa, que acabou sua existência Já de 
muito tempo debilitada, sendo estimado 
por El-Rei seu amo, respeitado dos es
trangeiros, querido dos Portuguezes, 
deixando eterna saudade no Reino do 
Brazil. »

A’ iniciitiva e por solhcitições do 
conde da Barca, que era um fervoroso
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cultor das boas lettras e amigo dos artis
tas, é que se deve a creação da Academia 
das Bellas-Artes do Rio de Janeiro.

Possuia uma escolhida livraria de mais 
de seis mil volumes, que o governo com
prou ao cessionário dos seus herdeiios e 
incorporou á Bibliotheca publica da 
Côrte (Veja-se o substancial e desen
volvido escripto que a esse respeito pu
blicou 0 sr. dr. Menezes Brum no 3” 
e 4° fascicules dos Annaes da Bibliotheca 

acionai do Rio de Janeiro ),
1826—Tomam assento no senado como 

representantes da provincia das Alagôás 
D. Nuno Eugênio de Lossio Seilbtz 
^Vide janeiro 16 de 1843), e da provincia 
da Parahyb i Estevão José ('arneiro da 
Cunha (Vide outubro 12 de 1832), esco
lhidos ambos pelo 1“ imperador a 22 de 
janeiro de 1826.

1813—0 sr. João Lins Vieira Cansan
ção de Sinimbú. hoje senador, é nomeado 
ministro residente do Brazil em Mon
tevideo .

Nesse dia o sr. F. P. Regis, encarre
gado de negocins do Império naquella 
republica, embarcara com o consul ge
ral e 0 archivo da legação para bordo 
do brigue Impo'iul Pedro, em conse
quência de ter sido insultado por Gari
baldi, commandante de esquadrilha 
d’aquella republica. A 28 regressa p 
consul geral para o exercicio das suas 
funcções.

1864—Fallece no Rio de Janeiro de 
uma encephdite o dr. Caetano Maria 
Lopes Gama, visconde de M trangmape. 
natural de Perimmbuco, conselheiro de 
estado, senador pela provincia (io Rio de 
Janeiro desde 19 de abril de 1839, esco
lhido pelo regente Araujo Lima.

Quanto á sua edade, diz Agrippa, no 
artigo que lhe consagrou na Galena do 
Jornal do Recife (1859, 1° anno), que o 
seu illustre conterrâneo nascera pouco 
mais u menos no a>n'>de 1797.  Oil- 
lustrado escriptor fez o nobre visconde 
dous annos mais moço. Tendo procurado

deb tide deslindar esse ponto obscuro da 
vida do notável estadista pernambucano, 
já lesesperavamos de o conseguir qu indo 
deparámos com a obra Histoire générale 
des hommes vivants et des liommes morts 
dans le XIX siècle, em cujo tomo III 
(1860—67) se diz positivamente que o 
visconde de Maranguape nascera em 
Pernambuco a 5 de Agosto de l i95e 
fallecera no Rio de Janeiro na presente 
data.

Escolhido senador na data indicada, 
tomára assento na respectiva camara a 
4 de maio do mesmo anno.

Formado em direito na universidade 
de Coimbi a, começou a sua carreira de 
magistrado como juiz de fôra do Pe
nedo, na provincia das Alagoas.

Quanto ás out' as indicações relativas á 
sua pessoa, veja-se o citado Jornal do 
Recife. Daremos todavia as seguintes:

O visconde de Maranguape (titulo que 
lhe foi conferido em 1854) occupou por 
varias vezes o cargo de ministro de es
tado nas pastis do Imiierio, justiça e es
trangeiros ; ôi deputado á assembléa 
geral em diversas legislaturas e o pii- 
meiro presidente da provincia de Goyaz, 
de cuja administração tomou posse a 8 
de fevereiro de 18,24: alli fundou o hos
pital de caridade de S. Pedro de Alcan
tara. na capital. A junta administrativa 
d’aquelle pio estabelecimento mandou 
collocar em uma de suas s ilas o retrato 
do seu fundador. Em 1814 foi Lopes 
Gama o escolhido para ir acalmar a 
provincia das Alagoas, e conseguiu-o 
sem derramar uma gotta de sangue.

agosto de 1847 fòra Lopes Gama 
nomeado director da academia juridica 
de Olinda, logar que vagara por falleci- 
mento do bispo resignatario D. Thomaz 
de Noronha, oceorrido em jullio.

Era irmão do famoso rhetorico o padre 
Miguel do Sacramento Lopes Gama, mais 
conhecido pela designação de ‘ arapu- 
ceiro, provinda de um periodic© de
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critica moral, no estylo jocoserio, que 
redigira em Pernambuco.

JUNHO—22

1551—O 1* bispo do Salvador D. Pedro 
Fernandes Sardinha aporta ao Brazil.

Pedro Fernandes Sardinha, clérigo se
cular do habito de S. Pedro, fizera seus 
estudos em Paris e exercia o cai’go de 
vig irio geral em Gôa, na índia, qüando 
foi nomeado hispo do Salvador, cuja ju- 
risdicção se estendia a todo o Brazil e 
ilhas adjacentes, comquanto os seus li
mites fossem então de 50 léguas pelo 
littoral e 20 pelo interior. Antes da crea- 
ção do referido bispado em virtude da 
bulia de Julio III Super spécula militantÁs 
EccLesiœ (Vide 1 de março de 1555), per. 
tencia a Bahia, quanto ao espiritual, ao 
bispado de Funchal : depois d’essa crea- 
ção ficou sendo suffraganeo do arcebis
pado de Lisboa.

Desde que chegou á sua diocese viveu 
0 bispo em desintelligenoia com o se
gundo governador do estado D. Duarte 
da Costa, por causa dos colonos e dos 
jesuitas ; o pi-elado era em favor d’estes. 
Para queixar-se pessoalmento e reclamar 
providencias da corte, partiu o bispo da 
Bahia a 2 de junho de ri56 (Vide essa 
data), em tão máh ra, que naufragou o 
navio que o levava no dia 16, e o bispo 
e toda a comitiva foi>am immol idos á 
anthropophagia dos indios habitadores 
das paragens em que o lacto se deu 
(Vide 16 de junh >).

Apezar de defender a parcialidade dos 
regulares da companhia de Jesus, parece 
que os proprios jesuitas o não tinham 
em grande conta, como se evidencia da 
carta do padre Manuel da Nobrega de 5 
de julho de 1559 (impressa pela primeira 
vez nos A’>inaes do dio de Janeiro de 
Baltliazar da Silva Lisboa, tomo VI, de 
pp. 61 a 101), na qual, posto que con
sidere 0 bispo homem virtuoso e zeloso 
da reforma dos costumes, aceusa-o de 
se dar pouco quanto ao gentio e á sua

salvação, de quem não se considerava 
bispo.

Na verdade, não era facil a sua missão 
numa sociedade composta de elementos 
tão disparatados, em que preponderava 
0 uso consuetudinario do indigena mer
gulhado na sua secular barbaria, mal 
alumiado 'ainda dos raios vivificantes 
da civilisação européa e da religião do 
Ciiristo ; no meio de uma população aban
donada ao acaso durante meio século, 
entregues os proprios cohmos a toda a 
sorte de vicios, a que nao achavam freio 
na observ ncia das leis,que só em estado 
embryonario existiam. O clero que então 
havia na colonia participava da influen
cia do meio em que vivia. Não era pois 
í tcil a missão do bispo.

Quanto á data da chegada do prelado á 
Baliia, 0 visconde de Porto seguro 
[Ilist. Geral, secção XVI, tomo I, da 1* 
edição) diz aproximadamente Que já em 
outubro de 1551 se achava clle na sua 
diocese. Nas suas eiuiditas Notas para 
a historia patria, 3“ art., nota 1‘ á 
Addenda (Revistado Inst. Hist, tomo XL, 
parte 2‘ ), cita o senador Cândido Men
des de Almeida uma carta do padre TSTo- 
brega, copiada para o nosso Instituto da 
collecção de mss. de Evora, na qual diz 
aquelle apostolo do Novo Mundo:

a Bespora da bespora de S. João ache
gou 0 bispo a esta Baya, com toda a nau 
e gente de saude, posto que prolixa via
gem,e quá parecia a todos que não viria, 
de que a cidade era nriui triste, etc. »

O prelado partira de Bele'm (Portugal) 
a 24 de março de 1551. A 27 liouve vista 
da Madeira. Chegou a Sanctiago de Cabo 
Verde a 8 de abril e alli se demorou 
quatro dias,deixando aquella ilha a 11 de 
abril á noite, como. tudo se vò de uma 
carta sua dirigida a D. João III e es- 
c- ipta nessa data (Mss. copiados da Torre 
do Tombo para o imperador).

Parece pois ficar fóra de duvida este 
ponto historico.

O bispo, que ao chegar pousára na
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casa dos jesuítas até se lhe achar accom- 
modação apropriada, pi’egou na festa de 
S. Pedro e S. Paulo (a 29 de junho),
com muita edificação, com o que, 

ganhou o coração
diz
deNobrega, muito 

suas ovelhas.
1614— Parte do Recife Jeronymo de 

Albuquerque pela segunda vez, para a 
conquista do Maranhão. Vai por terra 
até 0 Rio Grande do Norte com o fira de 
ir levantando pel >s logares por onde pas
sasse 0 maior numero possivel de indios, 
que levaria comsigo, indo os navios es- 
peral-o naquelle ponto.

1633—Luiz do Rego Birros, capitão- 
mór nomeado por patente régia paia o 
Pará. assume o governo d’essa capitania, 
rendendo a Antonio Cavalcanti de Albu
querque. que a governava por nome ição 
do capitão-general do estado, que havia 
Suspenso o capitão-mór Luiz Aranha de 
Vasconcellos, por causas que este dera 
para isso.

Em janeiro de 1634 governava de novo 
Cavalcanti a capitania.

— No ataque que os hollandezes ha
viam levado no dia 17 á ilha de Itama- 
racá, Salvador Pinheiro, que a gover
nava, vendo que nenhuma defeza era 
possivel fazer, resolve render-se á segun
da intimação que para esse fim lhe faz o 
inimigo e capitula com condições hon
rosas, sahindo toda a guarnição com as 
suas armas, de mechas acesas levando 
as imagens e alfaias da egreja e todos os 
moradores que quizessem deixar a ilha.

Essa victoria foi festejada pelos hol
landezes com as maiores demonstrações 
de regosijo.

Entretanto, Mathias de Albuquerque, 
que já estava a très léguas em caminho 
para soccorrer a ilha, teve de Amltar para 
0 Real, maguado pela perda soífrida. 
Para contrabalançar as vantagens que 
d’alîi proviriam aos invasores, tratou de 
pòr alguma gente na villa de Iguaraçú, 
para onde destacou os capitães D. F’er- 
nando de la Riba Aguero e Antonio de

Figueiredo e Vasconcellos, com as suas 
companhias, que não montavam a cem 
homens ambas.

1667— Antonio de Albuquei’que Coelho 
de Carvalho, o velho, nascido no Brazil, 
commendador da ordem de Christo, do
natário das villas de Cametá e Caima, 
nomeado governador e capitão-general 
do estado do Maranhão e Grão Pará, toma 
posse do cargo na cidade de S. l.uiz, 
rendendo a líuy Vaz de sequeira, e exer
ce-o até 9 de junho de 1671.

Foi 0 14° na respectiva serie chro
nologies.

1771—Fallece o 9° arcebispo da Bahia 
D. frei Manuel de Santa Ignez, natural 
de Portugal, da ordem dos Carmelitas 
descalços.

Era bispo de Angola quando foi cha
mado para a séile primacial do Brazil, 
que regeu primeiro como bispo coadju
tor desde julho de 1762 até 1771, anno 
em que falleceu.

Foi sepultado na egreja do Convénto 
de Santa Thereza.

Abreu e Lima o dá fallecido a 22 de 
julho.

No mss. pertencente ao sr. dr. Mello 
Moraes, a que por vezes nos temos re
ferido. lê-se a respeito d’este arcebispo 
e do seu antecessor:

« 1770— No dia 7 de Janeiro de 1760 
recebeo o Rvm. C ibido a carta Regia de 
4 de Novembro de 1759, por mão do Dezem- 
barg idor Ouvidor Geral do Civel n i qual 
participava S. Mag. estar aceita a demissão 
do Exm. Sr. D. Jozé Botelho de Mattos 
Arcebispo da Bahia, e logo se deo a Sé 
por Vaga, retirando-se o dito Prelado 
para o Sitio da Penha como já fica dito. »

Isto confirma o que dissemos a propo- 
sito da data da resignação que fizera este 
prelado do seu cargo (Vide a ephem. de 
22 de novembro de 1767).

Guanto ao 9° arcebispo, dá-nos aquelle 
manuscripto as indicações seguintes, 
muito m lis explicitas do queasdosauc- 
tores que temos á vist i :

I-
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K Em 20 de Julho de 1762 em virtude 
da Ordern, e Insinuação de S. Mag. de 
20 (le Abril de 1761 a qual foi entregue 
ao Revmo. Cabido pelo Exmo., e Revmo. 
Sr. Bispo de Angola D. Fr. Manoel de 
S. Ignez. eleito Arcebispo da Bahia na 
manhã do dia immediato ao da su i che
gada, e no Convento dos Religiozos Car- 
raelitis Descalços, por rezolução Ca
pitular, lhe entregarão dous Conegos o 
Governo, e coramunicarão as Graças, 
para começar a governar, como Vigário 
Capitular, emquanto se não expedisse as 
Letras Apostolic is.

«N o  1° de Dezembro de 1770 o mesmo 
Prelado tomou posse na Sé deste Arce 
Bispado em vigor das ditas letras por 
seo Procurador o Rdo, Doutor Vigário 
Geral Gonçalo de Souza Falcão, e Faleceo 
aos 22 de Junho de 1771, e foi sepultado 
na Igreja de S. Thereza.

« Por falecimento do Marquez de La
vradio 0 velho, governou este Sr. (o ar
cebispo) junto com o Chancellor Jozé de 
Carvalho, e Andrade, e o Coronel Al vim 
4 an nos, 4 mezes [Vide julho 6 de í7 60).

« Depois da retirada do conde de 
Azambuja para o Rio de Janeiro, Go
vernou só por ordem regia até á che
gada do Marquez de Lavradio moço 5 
mezes e 19 dias. »

1808 — Decreto permittindo que, para 
augmento da agricultura e povoamento 
do Brazil, e egualmente para segurança 
da propriedade pessoal, continuem os go
vernadores e capitães generaes das ca
pitanias a dar sesmarias, devendo os ses- 
meiros pedir depois confirmação d’ellas á 
Meza do Desembargo do Paço.

Na côrte e provinda do Rio do Ja
neiro as sesmarias eram concedidas pela 
mesma Mez i e as cartas de concessão 
conhrmadas com a régia assig latura.

1810—Aviso do principe regente, de
pois rei D. João VI, auctorisando o go- 
vernndor da capitania de S. Paulo a 
fundar o Recolhimento de meninas solii- 
citado pelas benemeritas instituidoras Dj

Manuela de Santa Clara e D. Rita do 
Sacramento.

Sob 0 titulo Recolhimento de Santa 
Clara (em Sorocaba) dá todavia Azevedo 
Marques a data de 22 de julho para este 
aviso (Vide Apontamentos históricos, 
etc., da província deS. Paulo).

1$74—Visitava o imperadop a Biblio
theca Publica da Córte, quando recebe 
os primeiros telegrammas passados de 
Pernambuco pelo telegrapho transatlân
tico, que assim, nesse momento, se inau
gurava.

Data pois d’este dia a communicação 
instantanea do Brazil com a Europa.

Esses telegrammas conservam-se na 
secção de manuscriptos da Bibliotheca, 
para esse flm cedidos porS. M. a pedido 
do digno bibliotliecario actual o sr. dr. 
Benjamim Franklin Ramiz Galvão.

Para a Europa o primeiro telegramma 
expedido na mesma occasião a D. Luiz I 
era assim concebido:
FALMOUTH. GIBRALTAR & MALTA

TELEGRAPH COkfPANY, LIMITED
Vinte e dous de junho de mil oitocentos 

e setenta e quatro
A sua magestarle o rei de Portugal.— 

Temos a honra de participar a vossa 
magestade que se completou hoje a ul
tima secção de uma serie de cabos sub
marinos ligando o reino de vossa mages- 
tade com as ilhas da Madeira, S. Vicente 
e 0 império do Brazil,—(Assignado), Ro
bert C. llarpil, capitão commandante 
da expedição. J. C. Laios, engenheiro 
em chefe.

1880—Fallece na Bahia D. Rita Joa- 
quina do Bom Jesus Silveira, irmã do fi
nado arcebispo conde de S. Salvador, 
veneranda senhora, cujo nome a grati
dão nos impõe o dever de não deixar 
passar se .i commemoração.
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dentes de Hollanda, a noticia de se estar 
»lli preparando um grande soccorro para 
os seus do Brazil. Esta noticia é recebida 
pela população hollandeza com extrema 
alegria, que se traduz por illuminações 
feitas á noite em toda a cidade.

Cercados como se achavam pelos nos
sos, começaram a escassear-lhes os re
cursos e estavam reduzidos á extrema 
penúria.

Para remediar este estado de cousas 
tinham os sitiados dado uma busca ge
ral e posto quantas provisões encontra
ram e as que iam adquirindo em um 
acervo commum, de onde se repartia cada 
semana uma libra de pão, com egual- 
dade, entre soldados e moradores.‘Che
gou-se mesmo a supprimir a estes a mi
serável ração, para se poder dar dobrada 
á guarnição que acossa a pela fome, 
começava a inclinar-se a propostas de 
rendição. Levados pela fome, consumi- 

• ram quauto gato, cão, rato e cavallo 
havia na cidade. Mais que os senhores, 
soflfreram os escr iVos, que chegaram a 
tal extremo de falta de alimentação que 
pareciam esqueletos ambulantes e des
enterravam os ossos dos cavallos para 
os roerem: muitos d’elles morreram de 
inanição. Para estes a ficção de Dante, 
a fome de Ugolino, não seria uma ficção.

Subiu a tal ponto o seu desespero 
que se resolveu em conselho tentar uma 
sortida e ou romper o cerco ou perecer na 
empreza. Deviam ir na frente os so’da- 
dos; as mulheres, ascreançaseos inválidos 
no centro ; os membros do governo e os 
mor idores na rectagu rda. Esta asserção 
é authenticada pelo historiador Xbeuhotl, 
que então eslava aqui e vivia na inti
midade dos depositários do poder hol- 
landez.

Não havia emfim sinão ração para 
dous dias, quando chegaram os dous na
vios, a que nos referimos em começo, com 
a boa nova de um proximo e considerá
vel soccorro. A população, que no dizer 
de NitíuhoíT, mal se podia ter em pé,

agarrava se á praia para contemplar os 
portadores da sua vida e salvaçào e não 
po end ãar gritos, chorava de prazer.

Consideraram os siiiados de tal impor
tância este acontecimento que, para 
lhe perpetuarem a memória, mandaram 
cunhar duas medalhas de ouro, que 
deram uma a cada capitão, nas quaes se 
lia a inscripção em hollandez: Door de 
Valk en EUsabet is het Itecif outset. ! 
O Falcão e o Isabel salvaram o Recife.

No acampamento dos nossos as fo
gueiras com que festejavam a vespera 
de S. João, patrono do chefe ostensivo 
da guerra, correspondiam á illuminação 
da cidade, nuncia de que a luta teria 
ainda de se prolongar por muito tempo, 
por mais tempo do que se poderia na 
occasião suppor.

1662—D, AtTonso VI, tendo então de 
edade 19 annos, recebe as redeas do 
governo do reino das mãos de sua mãe , 
a rainha viuva, D. Luiza de Gusmão, 
regente durante seis annos.

A 23 de novembro de 1667 é recluso , 
num quarto do seu proprio palacio» 
avocando a si a regencia do reino seu  ̂
irmão 0 infante D. Pedro, que é jurado 
p incipe regente e herdeiro da corôa, 
em curtes, a 27 de janeiro do anno 
seguinte.

A 12 de setembro de 16S3 expirava 
nos paços de Cintra o infeliz D. Affonso, 
assumindo deflnitivamente seu irmão 
D. Pedro o titulo de rei.

1718—Toma posse do governo da ca
pitania de Pernambuco .Manuel de Souza 
Tavares, que filleceu, .sein completar o 
seu tempo, a 11 de janeiro de 1721, 
substituindo-o interinauiente o mestre 
de campo (coronel) D. Francisco de 
Souz i ate 11 de janeiro do anno seguinte, 
em que chegou o seu successor D. Ma
nuel llolim de Moura.

Foi Manuel de Souza Tavares o 22* go
vernador d’essa capitania.

O visconde de Porto Seguro dá a sua 
*posse como succedida a 23 de julho na
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su:í Historia Geral do Brazil. Abreu e 
Lim I í.iá a que apresentamos.

1813—Lourenço Caleppi, arcebispo de 
Nisibi, jmincio apostolico no Rio ue 
Janeiro, foranomeado cardeal presbytero 
por Pio Vlí. no palacio QuiiMnal, a 8 de 
março de 1816 (Corrija-se. pois, o que a 
esse respeite dizemos na e he r . de 8 de 
setembro de 1808). Impoe-lheD. Jo lO VI, 
com toda a pompa do cerimonial cat o- 
lico. 0 barrete cai dinalicio no domingo 
23 de junho, isro é, ni presente data. 
O marquez D. Francisco Nunes Sanches 
Peres Vergueiro (de origem poriugnez', 
guarda nobre de Sua Santidade, fôra o 
encarregado de trazer o barrete ao novo 
cardeal e chegara ao Rio de Janeiro a 16 
de junho.

E’ 0 primeiro acto d’esta natureza 
praticado na Ame ica ■; Vide as Me-morias 
do conego Luiz Gonçalves dos Santos, 
tomo I I  .

1817—Decreto nomeando o conde dos 
Arcos, governador que fora da Bahia, 
ministro dos negocios da marinha e 
Ultramar. - '

Por decreto de 6 d ' outubro do mesmo 
anno concedeu-se licença aos negociantes 
Pedro Rodrigues Bandeira, José Ignacio 
Accioli, Antonio da Silva F.iranhos e 
Francisco .Martins da Costa, como pro 
curadores ad hoc dos habitantes da 
Bahia, para, como tinham requerido, 
instituirem um vinculo de ceju contos 
de reis em acções do banco d’aquella 
cidade, em beneficio do dito conde e seus 
descendentes, em lembrança da sua acer
tada administraç lo como .seu gover
nador,

Não nos oceorj-e que a nossa historia 
registre outro egual facto.

1821 — João Carlos Augusto de Ojmn- 
hausen Grevenburg, depois marquez de 
Ar.icaty, ultimo capitão general e go- 
vcrnmlor da capitania de S. Paulo é 
slc-ito pelo povo e tropa presidente do 
governo pinvisorio d’aquella então pro
víncia e José Bonifácio vice-presidente.

.Izevedo .Marques refere Í7i extenso na 
sua cita ia obra co oo se passou este acto 
e transcreve a Exposição do estado da 
opinião publica em S. Paulo antes da 
installação do mencionado governo e a 
narração dos acontecimentos do dia 23 de 
junho, escripta no dia seguinte por uma 
testemunha ocular fidedigna.

O conselheiro José Bonifácio foi eleito 
por acedam ação.

Foram na mesma oceasião e succes- 
sivamente eleitos os deputados do in
terior e fazenda (o coronel .Martim Fran
cisco Ribeiro de Andrada), da guerra, 
d l marinha, do ecclesiastico, do com- 
mercio, das armas, da agricuitura, da 
jnstrucção publica; depois do que se la
vrou na camara o respectivo acto da 
vereança.

18-16—Fallece no Rio de Janeiro, e 
é no dia seguinte sepultado em uma 
das catacumb is- da egreja de S. Fran
cisco de Paul i (Vide Brazil Histórica, 
tomo II, pag. 202), o conselheiro José 
Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, 
cavalleiro prof sm da ordem do Santo 
Sepu chro, nascido a 15 de outubro de 
1787 [Vide essa ala).

Os seus restos mortaes estão contidos 
em uma urn i de mármore branco, de
positada na capella de Jerusalem, no 
Rio de Janeiro, de onde extrahimos as 
datas do seu nascimento e obito.

1884 —Fallece na capital do Maranhão 
0 senador por aque la provincia conse
lheiro Joaquim Vieira da Silva o Souza, 
esc ilhido a 27 de sete ..bro de 1859, tendo 
tom ido .ssento no senado a 19 de maio 
de 1860.

Nascera em janeiro de LOO no Mara
nhão, tendo recslrdo as aguas do bap
tismo no dia 12 n i ireguezi i do Rosario.

Estudou direito civil na universidade 
de Coimbi'a e ali recebeu o grau d,e laa- 
charel em 21 de junho de 1822.

Era conselheiro honorário ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, Caval- 
ieiro fidalgo, comm ndador da ordem
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de Christo e membro ad honorem da 
Imperial Academia de Medicina.

sen fllho o si*, s^nadoi* L.uiz Antonio 
Vieira da 6ilva, nascido a 2 de outubro 
de 1828.

O dr. Joaquim Gomes de Souza, o ge
nii da mathematico- no Brazil, era seu 
sobrinho.

— Trasladação das expostas da Santa 
Casa de Misericórdia da cidade de Campos 

' para o Asylo de N. Snr*. da Lapa, na
mesma cidade.

1865— Lança se ao mar, no estaleiro do 
Arsenal de Marinhado Rio de Janeiro, o 
vapor de guarra couraçado Inmandaré, 
primeiro d’esse geuero construido no Bra-

I1Í zil.
1866— Fallece em Pisa, na Italia, o 

barão de Quarahim, Pedro Rodrigues 
Fernandes Chaves, senador pelaprovin-

I cia do Rio Grande do Sul, escolhido a
19 de abril de 1853 e que a 11 de maio 
do mesmo anno tomára assento no se
nado.

Os seus restos mortaes foram recebidos 
no cemiierio de S. Francisco de Paula, 
na côrte, a 30 de outubro do mesmo anno 
de 1866, e alli jazem.

1869— Entra para o senado o sr. con
selheiro Jo^é Bento da Cunha e Figuei
redo, representante da prcvincia de 
Pernambuco, escolhido a 25 de m iio.

1870— Fallece na cidade da Bahia o 
marechal de exerciio^Alex mdre Gomes 
de Argollo Ferrão, filho do barãq da 
Cajahyba (de egual nome).

Os sérios ferimentos que recebera em 
dezembro do anno anterior no combate 
de Itororó aggr ivaram-se com uma febre 
supei’veniente depois do fálle dmento de 
seu pae, succedido na mesma cid .de a 
10 de maio do referido armo de 1870,e tudo 
isso cuncoi’reu par i o levar ao tumulb. 
O seu cadaver, depositado na egivja da 
Piedade, foi no dia 25 irasladado para o 
seu jazigo no Campo Santo pelo povo, 
que quiz prestar-lhe na morte a mesm.i 
lioraenagem com que o recebêra um

an 0 antes quando voltava ferido, co
berto dos louros conquistados nos cam
pos de batalha no Paraguay.

O marechal Argollo nascera na Bahia 
a 8 de agosto de 1821 e fizera parte do 
exercito desde 2 de dezembro de 1837. 
Prestára durante 33 annos assignalados 
servii os ao paiz, pelejando nas revoltas 
da Buh a, do Maranhão, do Pará, d,« 
Pernambuco.

1874 — Fallece na ci dade da Bahia, pelas 
11 horas da noite, D. Manuel Joaquim 
da Silveira, sem 18” arcebispo e conde 
de S. Salvador.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, 
na freguezia de Santa Rita, a 11 de abril 
de 1807, de paes virtuosos e de honesta 
mediania, principiou no seminário de 
S. José, de que teria de ser mais tarde 
reitor, o seu curso de humanidades e 
nelle fez o dos estudos theologicos. Or
denado presbytero a 2 de maio de 1830 
pelo bispo D, JoseCaetano daSilva Cou* 
tinho, foi nomeado a 13 de novembro de 
1837 lente de theologia moral e dogmá
tica do referido seminário, cadeira que 
regeu até 31 de dezembro de 1851, te,ndo 
sido nomeado a 28 de julho do mesmo 
anno examinador synodal do bispado. 
Tinha já sido encarregado da melindrosa 
e importante direcção d’esse mesmo se
minário, onde te instruii'a nas lettras 
sagradas e profanas, onde ensinara como 
mestre e onde teve a felicidade de o 
contar por amigo, mais do que como su
perior, 0 humilde escriptor d’estas pagi
nas, que folga eco render nellas um prei- 
0̂ de veneração e saudade á sua memó

ria. Sob a sua zelosa e severa adminis- 
ti‘ação duplicou-se a renda do seminário, 
reparou-se todo o edifício e construiu-se 
um novo dormitorio, j rolongando-se á 
edificação para o lado do morro do Gas
tello, pois nessa epoca aque le pio esta
belecimento, de que hoje nem mais se 
falia, gozava dos créditos de primeiro da 
côrte para a educação e instrucçào da 
mocidade e rggorgitava de educandos,

? í|:
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provindos de todas as provindas do Im
pério, tornando-se pequeno para os aga
salhar a todos,

Manuel Joaquim da Silveira já era 
conego, por nomeação firm da a 2 de 
dezembro de 1839 pelo regente Pedro de 
Araujo Lima. depois marquez deOlindi, 
quando,em 1843. foi escolhido para acom
panhar. como eapellão da futura im
peratriz do Brazil, a divisão naval que 
a ia buscar a Nápoles e que regressou 
ao porto do Rio de Janeiro a 3 de no
vembro do mesmo anno. Na ^]ine>va 
Brasiliense publicou o conego Silveira 
as impressões que lhe deixára essa viagem 
histórica, que elle aproveitara p^ra ver 
0 que havia digno de ver-se na patria 
de Virgílio, cujos melhores versos quem 
tiaça estas linhas o ouvio muitas vezes 
repetir de mem ria. Em Roma teve elle 
occasião de se entreter com o cardeal 
Lambruschini, secretario d’Estado de 

: Gregorio XVI. que occupava então a ca
deira de S. Pedro, e com o famoso car
ded Mezzof inti, que fallava cincoentu 
linguas e dialectos: ambos, assim como 
o papa, trataram-n’o com as maiores de
monstrações de consideração e affecto.

Voltou então ao seu arduo mister de 
reitor do seminário e professor de theo- 
logia.

Era monsenhor da imperial capell i 
quando, por fallecimento do 14'* bispo do 
Maranhão, D. frei Carlos de S. lose e 
Sou/.a, foi pelo actual impendor. que o 
tinha em muita veneração, escolhido 

) para aquelle elevado posto na egreja 
' brazileira. Tem a data de Lode maio de 
1851 0 decreto da sua nomeação, confir
mada ppr bulia de 5 de setembro do mes
mo anno do 8. P, Pio IX. Era 28 de 

'Janeiro de 1852 foi sagr alo na capella 
imperial da corte pelo conde de Irajáj 
'bispo diocesano. Tomou posse do seu 
bispado, por procurador, em 30 d’e-se raez 
e anno e fez a sua entrada pontifical na 
cidade de S. Luiz a 10 de abril ( sal)hado 
de alleluia) do dito anno de 1852. Visitou

seis vez' ŝ durante os nove annos do seu 
governo algumas localidades da diocese, 
‘^omprehendido o Piauhy, e nella pro
moveu, especialmente na capital do bis" 
pado, muitos melhoramentos materiaes© 
moraes, estabelecendo em magniflco pé 
0 seminário d’aquella cidade, ampliando- 
lhe as proporções, dot .ndo-o de novr.s 
cadeiias, cdificando em '-umma os povos 
com 0 seu exemplo e felicitando-os com 
0 seu benefico influxo.

Ao fallecer o sabio primaz do Br izil, 
D. Romualdo, foi D. Manuel Joaquim da 
Silveira, por eleição imperial de 5 de ja
neiro de 1861, trasladado para a sede ar
chiépiscopal. assim vaga, sendo preconi- 
gado em Roma, no consisto io celebr ido 
aos 19 de março do : esmo anno: as 
bullas de sua confirmação têm a data de 
23 d’aquelle mez, rhegando á Bahia 
a 27 de junho, recebeu o pallio das mãos 
do actual diocesano do Pará, o sr. D. An
tonio de Macedo Costa, ms 29 do mesmo 
mez, e tomou posse do seu novo cargo no 
dia 1* de julho d > referido anno de 1861, 
por seu procurador o deão Miguel An
tonio Ferreira.

Em 1861 foi nomeado vice-capellão- 
mór. para que pudesse funccionar como 
ministro no casamento das piincezas 
D. Izabel e D. Leopoldina, a 15 de ou- 
ubro e a 15 de dezembro lesse anno, 
p ira 0 que foi chamado á côrtc.

O arcebispo conde de S. Salvador, si 
não egualou ao seu antecessor em sabe
doria, não desmereceu d’elle e não lhe foi 
gomenos em virtudes christãs. Ilavi i so
bretudo em D, Manuel Joaquim da Sil
veira um espirito de rectidão a toda a 
prova e o mais fino bom-senso.

Fallece^ aos 67 annos, dous mezes e 
doz'e dias de edaiie, na data com que co
meçámos este -apido esboço da sua vida

eecas.so tributo do veneração ás suase
cinzas

/

JUNHO— 24

1626—Carta régia (de Filippe IV) or-
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denando que continue no governo do 
Rio de Janeiro, Martim de Sá, que pela 
segunda vez governava a capitania. 
Tomára então posse do cargo a 11 de 
julho de 1623 e terminara o seu tempo 
très mnos depois.

Neste terceiro governo veio a fallecer 
(V de a pphemerid ’ d ■ agosto 10 de 1632), 
tendo desenvolvido grande actividade e 
mostrad • pratica dos negocios politicos 
e militares consoantes á sua epoca.

16i5—Parte do Recife durante a noite 
0 coronel hollande/ Henrique lions á 
frente de uma partida de tropas regu
lares e dirige-se para Ipojuca. com o flm 
de sutlbcar a rebellião, que contra o 
dominio hollandez se havia alli decla- 
xado no dia 19 (Vide essi data). Caminha 
com tanta cautella que chega sem ser 
presentido á matta do engenho 'Taha- 
tinga, meia légua distante de Ipo
juca, onde já estava de emboscada 
0 capitão Domingos Fagundes com 
vinte praças da sua companhia. Este 
sd tarde se apereebeu da approxiraa- 
ção do inimigo; sahiu então ao seu 
encontro ; mas, depois de pequena esca
ramuça, retira-se para o acamjiamento 
do seu commandante Amador de Araujo. 
O coronel hollandez, vendo-se desco
berto, tratou de marchar apressada
mente para Iptquca, esperando surpre- 
hender a nossâ gmte. Antes de partir 
manda matar o capeilão Üo engenho, 
porque este tocára o sino da c pella para 
a missa, o que o hollandez tomára por 
toque de alarma. E.n Ipojuca achou a 
povo ção deserta. Sabendo porém que 
Araujo marchava a unir-se a João Fer
nandes Vieira com a gente que pudera 
arranj ir, parte a tomar-lhe a passagem, 
e tão depressa andou que poude alcan- 
çal-o no engenho Vnxderama. onde o 
bateu e venceu, não só pela superioridaJe 
numérica como pela das armas.

Amador de Araujo e parte da sua 
gente não teve outro recurso sinão o da 
fuga; entranhou-se pela matta, d’onde

conseguiu, por caminhos occultos, chegar 
ao acampamento de Vieira, que era 
ainda no engenho de Belchior Rodrigues 
Covas.

1663—0 conde de Óbidos, D. A’asco de 
Mascaienhas, 2’ vice-rei do estado do 
Brazil, recebe do famoso general Fran
cisco Barreto de Menezes as redeas do 
governo ia Bahia, em cuja serie é o 24”.

Governou a capitania e o estado por 
quatro annos menos onze dias, até 13 de 
junho de 1657, em que o rende Alexandre 
de Souza Freire.

No dia 1“ de outubro do anno da sua 
posse de'ra o conde de Óbidos regimento 
geral aos capitres-móres dos districtos 
sujeitos á capitania de S. Vicente.

1677—Tendo-se espalhado a noticia de 
que os padres da companhia de Jesus 
tinham provocado a expedição de um i 
ordem do Rio de Janeiro pam se exe
cutar a alforria do gentio do Brazil, 
0 capitão-mór Braz Rodrigues de Arzão, 
seguido do povo da villa de S. Paulo, 
e contendo o, dirige-se ao collegio d’a- 
quelles padres e participa-lhes que o 
povo que o seguia vinha de ammo feito 
para expulsal-os da capitania, a ser ve
rídico 0 que se dizia. Tendo o reitor do 
collegio e mais padres alli residentes 
declarado que elles « em nenhum tempo 
fa laram nem trataram da liberdade do 
dito gentio e que, si em algum tempo o 
fizessem, se sujeitavam ao que quizesse 
0 povo, sem mais poder alegar », reti
ra-se a multiilã) em paz.

1739-D . frei Luiz do Santa Tbereza, 
7* bispo de Pernambuço, toma posse do 
governo da su i diocese ( segundo Var- 
nhagen), tendo a ella chegado no dia 4 
( Vide a rphemeridf de 17 de novembro 
de 1757).

Não parece rrivel que chegando a 4 de 
junho só assumisse o exercicio do cargo 
a 29 de julho, como quer o auctor do 
R o t e i r o  d o s  B i s p a d o s . Alireu e Lima 
diz que cheg ira a 24 de junho e logo 
tomára posse do governo do bispado.
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18?2 — Tinliam-se levantado na Bahia 
contestações e rixas por causa da no
meação do brigadeiro Ignacio Luiz Ma
deira de iiello para com mandante das 
armas da provinci.i (Vide a ephem. de 
17 de fevereiro). Na presente data co
meça na então villa da Cachoeira a reac- 
ção contra o triumpho pouco duradouro 
da parcialidade portuguezi, e a25 é ac- 
clamado regente do Br.zil o pidncipe 
D. Pedro, que o foi successivamente em 
todas as villas e povoações do littoral e 
interior da provincia. A 22 de setembro 
organisou-se um governo provisorio, que 
ê compoz de deputados das diversas 

villas da provincia e teve por president® 
io capitão-mór Francisco Elesbão Pires 
le Carvalho. Foi esta especie ae con
celho que deu impulso á revolução, reu- 

. lindo tropas e provendo á sua subsis
tência (Vide a epkemeride de 25).

/ 1826— loma^/^sento no senado como 
"epresentante da provincia da Parahyba 
) visconde, depois marquez de Queluz, 
conselheiro de estado João Severiano 

' Maciel da Costa, escolhido a 22 de ja- 
leiro de 1826 (\ide 19 de novembro de 
1833).
 ̂18.39—Fallece e.m S. João d’El-Rei Bap- 

i ..ista Caetano de Almeida, nascido em 
vamandocaya, hoje cidade de Jaguary, 
cm Minas Geraes, a 3 de maio de 1797.

Foi sepultado no cemitcrio de N. Se
nhora do Carmo da cidade em que mor- 
'eu, em uma catacumba comprada por 
ima íilha sua pelo praso de cem annos, 
pie ter,ninará em 1947,

Deputado á Assembléa Geral pela sua 
‘ iiovincia, quando voltava de represen- 

-ar a nação na capital do Império, era 
lom 0 sentimento do mais justiflcado 
irgulho que ia na capital da provincia 
iccupar 0 seu logar na respectiva as- 
iembléa.
jE’ que nesses tempos, que entretanto 

não vão tão longe como a diff̂  rença dos 
'osturaes públicos parece indicgir, um 
ieputado geral era um representante ge-

nuino da vontade nacional e não sc po
deria, sem manifesta injustiça, applicar- 
Ihes a energica e dura increpação do 
conselheiro Zacharias: uma confraria 
de pedintes \

Quando o duas vezes deputado mineiro 
voltava á provincia, iam‘ esperal-o em 
caminho os seus committentes, e tinha 
em galardão do leal desempenho dos seus 
deveres a alegria publica, o applauso dos 
seus concidadãos, sobredourando-lhe a 
tranquillidade da consciência.

B iptista Caetano de Almeida fôra ura 
dos instituidores da Misericórdia e o cre- 
ador da bella Bibliotheca publica de S, João 
d’El-Rei. Em ambas existe o seu re
trato.

De apontamentos que nos foram obse
quiosamente fornecidos de boa fonte 
colhemos sobre este excellente cidadão 
0 seguinte :

Filho legitimo e primogênito do capi
tão Manuel Furquim de Almeid i, da 
antiga familia dos Furquiiis de S. Paulo, 
e de D, Anna Bernardina de Mello, de 
uma familia de Ouro Preto; teve mai* 
dez irmãos, além dos que morreram em 
baixa edade.

Começou a sua vida como negoci rate 
em S. João d’El rei, na casa de seu tio 
paterno, o capitão Pedro de Alcantara 
e Almeida, para cuja companhia fora 
aos 13 para 14 annos de edade, M ,is 
tarde formou com um de seus primos, 
Francisco de Paula de .A.lmeida Maga
lhães, uma sociedade mercantil, que 
perdurou até 1828 e cujo principal movei 
era salvar a antiga casa d’aquelle seu 
tio e seus primos. Na gerencia d’essa 
casa, que tinha relações commerciaes 
com as provindas de Goyaz c Matto- 
Grosso. além da de Minas quasi toda, 
porque S. João d’El rei era a esse tempo 
um grande emporio commercial, soube 
Baptista Caetano, pela sua probid ide, 
betievolencia, genio' serviçal e caridoso, 
maneiras affaveis e poUdas, angariar a
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estima geral e amigos dedicados, cujas 
relações cultivou até á morte.

Não poLide seguir estudos regulares, 
porque em cS. João d’El-rei apenas havia 
então uma aula de grammatica latina 
e nada mais ! Entretanto, peló seu talento 
natural e avidez de conhecimentos, não 
só aprendeu a lingua Iraneeza, cou o 
adquiriu peli leitura e seu proprio es
forço uma gr mde somma de conheci
mentos práticos das cousas e dos pú
blicos negocios, que o ergueram acima 
da maior parte dos seus conterrâneos.

Por fallecimento de seu pae, em 181S, 
Baptista Caet ino, apezar de muito moço 
e principiante e de residir longe da 
familia, começou a alliviar sua mãe do 
grande peso dos filhos, auxiliando-a em 
tudo e chamando a si dous dos irmãos, 
aos quaes educou; casou e dotou très 
irmãs, encarregando-se mais tarde da 
educação co npleta dos trí̂ s irmãos mais 
moços, os srs. dr-;. Francisco de Assis, 
Caetano Furquim ( de quem já aqui se 
tratou ) e José Caetano de Almeida, for
mados todos em sciencias sociaes e 
juridicas na faculdade de S. Paulo; d’elles 
cuidou com extremos de pae. A muitos 
parentes pobres c isou, auxiliou sempre 
a muitos outros, e a estranhos e estran
geiros : havia nelle. no mais elevado 
grau, a virtude da caridade e philan- 
tropia.

Pela justa influencia de que gosava e 
sua cultura de espii ito não podia deixar 
de tomar parte nos acontecimentos polí
ticos d l época. Patriota liso e puro, 
Baptista Caetano, acreditando na since
ridade das cortes constituintes de Lis
boa, acompanhou o governo provisorio 
da provincia. Logo, porém, que reco
nheceu que e Ias legislavam contra o 
Brazil, e a patria curava da propria 
independencia, abraçou esta idéa gene
rosa, a que desde então se consagrou 
de corpo e alma.

Reconhecend" por experiencia pessoal 
a falta de luzes que em S. João d’El-rei

se sentia e quanto a imprensa i»óde auxi
liar 0 desenvolvimento das boas i léas e' 
allumiar o espirito publico, comprou, 
em 1827, um prelo, montou uma typo- 
graphia naqudla cidade e com ella 
fundou e manteve por muitos annos o 
periodico—AstTo ãe Minas, que tanto 
serviu á causa liberal. Nessa typo- 
graphia publicou elle em folheto a cele
bre Carta aos eleitores mineiros do 
velho Vasconcellos, que erã então seu 
amigo e correligionário. Pelo mesmo 
tempo fundou a Bibliotheca. Publica, a 
que nos referimos, á sua custa e de 
amigos d’alli e do Rio de Janeiro : 
inaugurada na presidência do juiz de 
fóra d'entâo, Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho. que morreu senador e 
visconde de Sepetiba, só por si a sus
tentou com fornecimentos de novos 
livros e 0 ordenado de um bibliothe- 
cario e um continuo, até 1838. Por doente 
e cançado, entregou-a nesse anno ao go
verno provinci d. Em 1845 o presidente 
da provincia dr. Quintiliano José dâ 
Silva mandou collocar nella o seu re
trato, como em começo também já 
refeiimos.

Tomava tanto a peito o benenierito 
cidadão a instnicção da terra natal, que 
contractára em 1829 o antigo professor 
de Historia e Antiguidades em Coimbra, 
o emigrado portuguez Francisco Fi'eire 
de Carvalho, litterato de incontestável 
merecimento, e para alli o levou, com o 
fim não só de leccionar a seus irmãos, 
como liara abrir um curso publico de 
bellas-lettras, o que de facto se eflfecturtu 
por espaç) de ires annos e meio, de 1830 
a 1833. A essa proveitosa estada do sabio 
professor em S. João d’El rei se refere o 
auctor do Diccionario bibliographico 
portuguez (tomo IX ).

Com esses treselementos de progresso: 
a imprensa e o seu corolário, o periodico; 
a biblioth-ca, e o curso publico—con
tribuiu Baptista Caetano poderosamente 
para a difusão das luzes e o desenvol-

iii
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vimento do gosto pela instrucção, de 
. modo que osseus benefleos resultados não 

se fizeram demorar: a differença que 
desde então até hoje se observa nos 
habitantes da cidade de S. João d’El rei, 
quanto á civilisação e notável cultura 

. do espirito, é obra sua : fizera á prol 
, do povo um simples cidadão, o que não 
,j hivia feito governo nenhum.

Ainda não é tudo.
Pelo mesmo tempo servia Baptista 

Caetano como membro da meza admi- 
- I nistrativa da Misericórdia e os serviços 

vaüosissimos que nessa qualidade pre
stou constam «los livros da cas i e as 
administrações posteriores os reconhe
ceram em s us relatorios, ortiando com 
0 seu retrato a galeria dos que mais 
beneficiaram o estabelecimento.

Foi dadiva sua. feita á Camara Muni
cipal, 0 terreno em que depois se edi
ficaram a casa para as suas se<ísões, 
a bibliotheca e a cadeia, que ora 
existem.

Fora vereador pela antiga lei das 
camaras municipaes e como t .1 ser 
vira muitas vezes de ju is  pela lei, como 

• então se dizia.
Na primeira eleição que em S. João 

'í- d’El-rei se fez para juizes de paz, sahiu 
, elle muito livre e espontaneamente 

i; r eleito: a sua cultura intellectual e in- 
teireza de caracter faziam em torno do 

‘:"''seu nome uma aureola de estima e res- 
::-íípeito e impunham-n’o á vener;ição pu- 

blica. Os seus serviços como c lefe do 
; . : partido liberal estavam patentes e eram 
j i Pidpaveis.

Procedendo-se em 1829 á eleição para 
eputados á Assembléa Geral na legis- 

1)?: atura de 1830 a 1̂ 33, não podia Baptista 
:.fíi-aetano deixar de ser um dos escolhidos

* 0 foi eom a maior es,.ontaneid tde de 
/otação que jámais houve no Império,
* ® Ic, que teve então occasião de avaliar 
 ̂ consideração que merecia dos seus 
oncid idãos, a quem tudo dava e nada 
'odira, procurou sempre honrar o voto

popular e desempe ' har com zelo e patrio
tismo 0 seu mandato. Foi reeleito para 
a legislatura reformista d«‘ 183 i a 1837 
e ainda reeleito para a de 1838 a 18il. 
Nesta ultima, porém, já não poude servir 
por doente, pois falleceu, como vimos, 
em meiados de 1839. Na sessão de 1838 
dera o seu diploma ao deputado sup- 
plente José Alcibiades Carneiro, para
servir em seu logar, e na de 1839 a
José Antonio Marinho, a quem recom- 
mendou em particular o que pudesse 
fazer em beneficio da Misericórdia e da 
cidade de S. João d’El-rei, que elle amou 
como si nella tivesse n scido.

Na camara dos d̂  put «d s relacionou se 
logo com os principaes chefes do g-ande 
partido liberal, Fe jó, Paula e Souza, 
Vergueiro. Evaristo, Vasconcellos, José 
Bento Leite Ferreira de Mello, Mello e 
Souza, Costa Carvalho, Limpo de Abreu, 
Odorico, Hotiorio Hermeto, Moura, que 
0 estimavam e consideravam pelo seu 
estreme patiúotismo, fir eza de caracter, 
bom senso pratico, pelos serviços que 
prestara á causa liberal, pela sua mere
cida influencia na provincia natal.

Quasi todas essas amizades o acom
panharam até aos umbraes do tumulo.

Para darmos uma idéa do seu senti
mento de digni'lade, transcreveremos 
dos A p o n ta m en to s  fidedignos que temos 
á vista 0 seguinte:

Estando no Rio de Janeiro em 1831, 
por occasião da celebre bacchanal das 
garrafadas, e passando pela rua da 
Quitanda, casiello dos garrafistas, foi 
insultado por estes com dicterins e chegou 
a ser ameaç ido por um d’elles, a qqem 
elle, levantando o chapé > de sol, unica 
arma que trazia, disse com dignidade : 
Veia 0 que fax; eu sou um represen
tante da nação\ »

Foi um dos 2i deputados que assigna- 
ram a celebre representação ao impe
rador, pedindo-lhe a demissão do minis
tério e a leparação dos attentados dos 
garrafistas.

À
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Depois da revolução de abril e procla
mação de D. Pedro II, llcnu Baptista 
Caetano adstricto ao partido governa
mental e moderado, do qual foi um firme 
sustent iculo. Tinha tal patriotismo e 
dedicação que quando lhe chegavam aos 
ouvidos os distúrbios promovidos pelos 
ex lit dos, no Rio de Janeiro em abril 
de 1832 e em Minas em 1833, apezar de 
longe das scenas do tumulto, tinha exa
cerbações da moléstia pulmonar de que 
estava soíTrendo desde 1830.

Não era orador; mas trabalhou sempre 
muito em commissões e nos'clubs c co
mícios do partido.

Uma das grandes medidas por que 
logo na 1' sessão pugnou na Assembléa 
Geral, foi a abolição do iniquo imposto 
do sal, ferro, aço, etc., que se cobrav i 
á entrada da provinda de Minas, nos 
chamados Portos seceos.

Tal foi 0 honesto patriota, cujo passa
mento commémorâmes.

O assumpto levou-nos m lis longe do 
que 0 permittem a estreiteza d'estas 
paginas e o que temos feito em relação 
com outros nomes que a veneranda 
lição da historia recommenda á estima 
da posteridade. Est imos certo da appro, 
vação tacita do leitor. Não se devem 
perder as oceasiões dos exemplos pro
veitosos, e a vida d’este homem de bem 
0 é de certo.

1842 —Ataque entre as forças legaes e 
as revoltosas da provinda de S. Paulo 
no termo da cidade de Areias, proximo 
á fazenda do coronel João Moreira da 
Silva, no logar denominado Salto. Eram 
as forças legaes cornmandadas pelo major 
Pedro Paulo de Moraes Rego e as re_ 
voltosas por Anacleto Eerreira Pinto, 
Ficaram vencedoras as da legalidade.

No dia 28 entra o barão de Caxias na 
cidade de S. Paulo, de volta da pacifi
cação de Sorocab i ("Vide a ephemeride 
de 19 ). .

1835— Fallece na cidade da Bahiui 
onde nascera a 31 de dezembro de lc32,

0 mallogrado poeta Luiz José Junqiieira 
Freire, auctor das íu.spfraçõc • do Claus
tro, pub içadas pel i primeira vc/, naqncll i 
cidade n 'sse mesmo anno de 18o5, pouco 
antes da sua morte.

Desilludido do mundo, fôra buscar no 
silencio do claustro o consolo e porven
tura o esquecimento para um amor m d
correspondido, contando apenas 19 'iinos
de edade. Professou na ordem benedic- 
tina da sua cidade natd aos 29 de março 
de 1852. depois de um anno de noviciado- 
Illudira-se porém abraçando o estado 
religioso, para ò qual reconheceu logo 
que não tinha a necessária vocaçao.

a A vida monastica, diz um seu amigo 
e biographo (o sr. dr. Franklin D̂ u-ia), 
a vida monastica recusava-lhe os leni
tives que parecera prometter-lhe, e nem 
a oração, nem as mortificações que se 
impunha, attenuavam o seu implacável 
infortúnio. »

Depo s de tres annos dc permanência 
no mosteiro, tempo que o joven monge 
aproveitou para ir accumulando novos 
e profundos conhecimentos em continuas 
vigilias, reconhecendo a improflcuidade t- 
do seu sacrifício, impetrou e foi-lhe 
concedido breve de secularisição a 3 de 
novembro de 1854, não tendo elle ainda 
sido iniciado em ordens.

Mas a moléstia fatal, que desde oe 
mais verdes annos lhe minava surda ( 
obstinada a existencia, favorecid i d’um 
modo eílic.iz pelos abalos moraes poi 
que havia passado, apressar.i a sua ex
trema hora, tendo apenas tido tempt 
de preparar a impressão do seu 1* vo
lume, ids in s p ir a ç õ e s  do c l a u s l r o ’, o 2’ , 
C o n tra d icçõ es  p o é t ic a s , foi dado á es 
tampa depois da sua morte.

De muitas das suas outras composi 
ções, dous poemas de assumpto naciona 
O padre Roma e Dei tinea e o dram; 
Frei A m b ro s io , não se sabe o destini 
que tiveram, havendo-se salvado apenai 
um fragmento'do 2°. Encontraram-sí 
também entre os seus papéis capitulo!
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(le am tratado de eloquencia nacional e 
iim compêndio elementar de rheto'ica. 
. « Ingenho de subidos quilates, t dento 

a: natural fecundado peia arte, viveu em 
annos tão curtos quanto bastou para 

■ . deixar do si h.onrosa memoria ria pos- 
■Sf teridade (Innocencio F. da Silva, Diccio- 
> nario bi')liographico). »

Succurabiu a uma liy^iertrophia do 
!0 coração.

Junqueira Freire é uma das estrellas 
'I de mais vivo brilho da constellação poe- 

tica n'acional. Pertence á piuUange dos 
Argonautas que a fatalidade nos arre- 

I. baton ao partirem para a conquista do 
is vellocino.
1 ■ 1SG9 —Inaugura-se ii escola agricola 
.iJJnião e InO.v.stria em Juiz de Fora (Mi- 
) nas-Geraes).
 ̂ 1874 — Inauguração do Instítu .̂o de

hducandos Artífices de S. Paulo, creado 
iípclo presidente da provincia, o sr. dr. 
ueJoão lheo'doi'0 Xavier, em virtude da 
idei n, 26 de 5 de julho de 1SG9. Foi 
;rnomeado seu director o sr, coronel Nuno 

■aíLuiz Bellegarde.
■; — Inauguração solemne do Asylo ãe 

• ."S. João de Deus, na cidade da Bahia,
I c“'destinado ao tratamento de alienados e 
•>í ■uicíorisado pela lei provinci d de 19 de 
llijulho de 1868.
í 1875 — Inauguração do Hospital de Mi- 
; :̂-íer:cordia da cidade do Pindamonhan- 
higaba (S. Paulo).

!•
juxno—25

i 1626 Frei Christovão de Lisboa, eleito 
.'Tjoara custodio do Maranhão, sabendo das 
íuiecessidades espirituaes do Ceará, para 
iluUi se deita acompanhado de alguns pa- 
.̂9 Ires. Obrigado a fazer a viagem por terra, 

na: em caminho accommettido por um 
iíí wndo de oitenta ihdios tapuyas, dos 
îj'|uaes diíiicilmente se poude defender. 

'J^lestroçando-os em combate formal com 
><S '5 pessoas de guerra que levava. Todavia, 
:ís ontinuaram os selvagens a encommo-' 
Mlal-o com emboscadas, ate' que final

mente. na presente data, poude alcança,, 
0 presidio, onde Martim Soares Moreno, 
capitão-mor do Ceará, o recebeu.

« Moreno pdde-se dizer o fundador d.o 
Ceará, e será sempre a figura mais 
egregia da sua historia antiga ( Resumo 
chronolocjico da Historia do Ceará 
i-or João Brigido dos Santos, Forta
leza, 1876). »

16Ó1 Os hollandezos principia.m a con- 
stiucçao da íortaleza chamada hoje do 
Buraco e que está situada no isthmo 
que liga Olinda ao Recife. Deram-llie os 
seus fundadores o nome de üilme. Brum, 
em honra da mulher do general áVaer- 
dniburch que tinha aquelle nome, e a 
nossa gente poz-lhe naquelle tempo o de 
BerrerU.

Atacou-os logo o capitão Luiz Bar- 
balho. que commandava a trincheira 
clnimada Bitvaco de Sa'iitiago, que llie 
ficava Jronteira, do outro lado do rio; 
mas nao conseguiu que parasse o tra
balho de construcção, pelo que não 
tornou mais a encommod.ir o inimigo 
na sua obra.

.1635—Um proprio mandado das Ala
goas pelo conde de Bagnuolo chega ao 
acampamento de \illa Formosa (Seri- 
nhaen) com a noticia de lerem alli apor
tado duas caravellas procedentes de 
Lisboa, com os capitães Paulo de Parada 
0 Sebastião de Lucena, cartas do rei e 
algumas munições.

16.)/ Parte do porto do Recife uma 
frota hollandeza de 9 embarcações e 1,200 
homens de desembarque, sob o com
mando do coronel .íoão Koeu ( Fro- 
nuncie-se Kun, diz o visconde de Porto 
Seguro em uma das notas da sua His
toria das lutas], com o fim de se apo
derar da fortaleza portugueza ou cas- 
tello de S. Jorge da Mina, na costa de 
Guiné, de onde xMauricio de Nassau rece
bera aviso de Nicolau van Ipern, com- 
mandante da colonia hollandeza Nassau, 
naquella costa, da facilidade com que 
poderia fazer-se a dita conquista.

27
/  ASn
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A praça porétn era fortissima; coUo- 
cada em um pontal, entre o mar e urn 
rio que se mette pela terra dentro, tinha 
os fossos abertos em rocha; podería ter 
resistido victoriosameut ■ ao ataque. Mas 
assim não succedeu. Logo que chega, 
occupa Koen um cerro chamado de 
Smtiago, dispara alguns tiros e intima 
ao governador que se renda. « O covai de, 
diz o visconde de Porto Seguro, loco 
citato, não apresentou a menor resis
tência, e logo capitulou ; esquecendo-se 
do exemplo que lhe havia dado, no fim 
do século anterior, o seu predecessor 
D. Christovam de Mello, quando corn só 
oitenta praças havia resistido a qui
nhentos hollandezes. »

A capitulação eífectuou-se a 29 de 
agosto d’este mesmo anno de 1637, tor
nando depois Koen para Pernambuco.

1722—Ordena o governador geral do 
Brazil Vasco Fernandes Cesar de Mene
zes, por acto da presente data, que se 
pague mais 1$ por negro importado, 
sendo esse imposto applicado ás despezas 
da conservação da feitoria que o governo 
creára no porto de Ajudá, feitoria que 
fôra confiada ao governador geral do 
Brazil, afim de facilitar o trafico.

Por terem relação com o mesmo 
assumpto e poderem servir á historia da 
escravidão no Brazil, consulte o leitor 
as leis coloniaes, que não tivemos occa- 
sião de mencionar nas respectivas datas, 
publicadas na Gazeta da Tarde (Rio de 
Janeiro) de 7 de abril de 1881, menos as 
do mez de março, que já demos (Vide 
março 3 de 1741, março 17 de 1693, 
março 20 de 1688 e março 23 de 1680, 
ADDENDA todas cllas).

1723—Nasce na Bahia D. Thomaz da 
Encarnação da Costa e Lima, 10° bispo 
de Pernambuco.

Este illustre prelado, cujo nome secular 
era Antonio da Coste Lima, tomára na 
universidade de Coimbra o grau de 
mestre em artes, tendo frequentado as 
respectivas aulas de direito civil.

Em 1747 recebêra a murça de conego 
regrante de 8. Agostinho em Coimbra, 
onde se doutorou depois em theologia.

Até outubro de 1773, em que foi esco
lhido bispo de Olinda, exercôra o cargo 
de prefeito dos estudos no collegio de 
humanidades do convento de Mafra.

A 29 de maio do anno de 1774 recebeu 
a sagração das mãos do cardeal da Cunha, 
arcebispo de Evora, e partiu para o seu 
bispado, onde aportou a 30 de agosto.

Para completarmos o esboço que ora 
fazemos da vida d’este piedoso e douto 
prelado, referiremos o seguinte facto 
caracteristico dos seus sentimentos :

Na secca extraordinária que flagellou 
a capitania de Pernambuco em 1782 e 
particularmente a sua capital, o bispo, 
que era eminentemente caridoso e es
moler, soccorreu o melhor que poude o 
povo na sua aíRcçao. M lis cresceu nessa 
emergencia a veneração que o seu reba
nho lhe votava, quando em uma pro- • 
cissão que se fez para pedir chuva» j 
andando o prelado descalço pelas ruas 
da cidade do Recife, prég mdo quatro 
vezes nessa mesma noite—« acodio com r 
chuvas a Misericórdia Divina ( conclue 
0 pio auctor do Roteiro dos Bispados) ».

Foi D. Thomaz da Encarnação quem 
poz a primeira pedra para a egreja de 
S. Pedro no Recife.

Entre outras, escreveu em latim a in- i 
comparável e estimada obra Historia da < 
Egreja Lusitana, que corre impressa 
em Coimbra no anno de 1759, em 4 
tomos.

D. Thomaz da Encarnação regeu com 
muita circumspecção e brandura a sua 
diocese, até que falleceu em Olinda a 14 
de janeiro de 1784, com perto de dez 
annos de episcopado.

Jaz na capella do Santissimo Sacra
mento da cathedral de Olinda.

1822—A villa, hoje cidade, da Ca
choeira, na provinda da Bahia, insur
ge-se contra o governo de Portugal e 
acclama regente do Brazil o príncipe

< l j ; r  -
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D. Pedro de Alcantara, depois primeiro 
imperador (Vide a ej)hem. de 24).

Carta régia extinguindo o governo 
provisorio de S. Paulo e creando outro 
composto de tres membros, o bispo 
diocesano D. Matheus de Abreu Pereira, 
0 ouvidor geral da capitania José Corrêa 
Pacheco e Silva e o marechal de campo 
Cândido Xavier de Almeida e Souza.

Esta junta tomou pos-ie do governo 
a 10 de setembro d’e-̂ se anno e serviu 
ate 8 de j ineiro de 1823. No dia 9 assu
miu o governo, em vez da precedente 
creada pelas côríes de Lisboa, uma 
terceira junta composta do marechal 
Cândido Xavier de Almeida e Souza, 
presidente, do dr. José Corrêa Pacheco 
e Silva, secretario, e dos deputalos 
dr. Manuel Joaquim d’Ornellas, coronel 
Anastacio de Freitas Trancoso, coronel 
Francisco Corrêa de Moraes (que não 
aceitou a nomeação), capitão-mór João 
Baptista da Silva Passos e vigário João 
Gonçalves Lima.

1846—Fallece o senador pela província 
de Minas-Geraes desembargador João 
Evangelista de Faria Lobato, escolhido 
na organização do senado, a 22 de janeiro 
de 1826, e que tomára assento naquella 
camara a 4 de maio.

Nascera em 1763 na província de que 
fóra representante.

José Marcellino Pereira de Vasconcel- 
los consagra-lhe na sua Selecta brasi- 
liense (pag. 81 a 82) as seguintes linhas 
biographicas, que reproduzimos integral- 
mente:

«Graduado em direito pela universi
dade de Coimbra, depois de estar em 
Lisboa algum tempo, voltou á sua pro
víncia, onde se enti’egou ao exercício da 
advocacia.

Instado pelo visconde de Barbacena 
para aceit r o cargo de thesoureiro 
geral das tropas, serviu-o com inteireza, 
resignando-o por occasião de casar-se 
com a íilha de José Fernandes Valla-

dares, proprietário e negociante da villa 
de Pitangui.

Achando-se Valladares enfermo, e pos
suindo valiosissimos diamantes que com
prara a garimpeiros, e que aliás eram 
então propriedade exclusiva da nação, 
Faria Lobato exhortou seu sogro a res- 
tituil-os ao fisco, 0 que se verificou en
trando para o erário um valor impor
tante, de que foi portador para o -Rio 
de Janeiro um filho de Valladares.

Por occasião de chegar ao Rio de 
Janeiro em 1808 o sr. D. João VI, foi 
L' bato condecorado com a ordem de 
Christo e despachado juiz de fóra de 
Paracatú. Por muitos annos, no exer- 
cicio de logares da magistratura, seu 
nome foi bemdito e venerado, adminis
trando recta justiça e promovendo pater
nal sollicitude em favor do povo.

Introduziu no Serro Frio a cultura do 
inhame { planta desconhecida na província 
e que lhe foi fornecida por seu amigo 
0 visconde de Caethé), e occorreu com 
remedio aos apuros do commercio.

Serviu na camara do Rio das Mortes 
e foi um dos primeiros desembargadores 
que teve a relação de Pernambuco.

Tomou activa parte na grande obra 
da nossa independência, participando 
dos segredos do fundador do Império, e 
indo a S. Paulo buscar o illustre An- 
drada, de quem sempre foi o primeiro 
amigo (Vide a ephemeride de 16 de ja
neiro de 1822). Nessa quadra gloriosa 
apresentou qnatro filhos em edade de 
pegarem em armas e cuja educação aliás 
havia sido destinada para carreira diffe
rente.

Durante o governo da regencia loi um 
dedicado campeão, que poz peito á gran
de luta contra a anarchia, e assignalou 
muitas.vezes a sua opinião e o seu voto 
declarado, como senador, de que deu tes
temunho nas actas respectivas.

Sérias apprehensões pelo futuro da 
patria e cogitações melancólicas sobre a 
sorte de sua numerosa familia, da qual
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foi amanüssimo e qiic via sem ter o 
conveniente arranjo, apressaram o en
fraquecimento de suas faculdades e re
duziram seu corpo ao estado de inteira 
prostração até o momento de ir gosar 
em melhor vida do galardão que pertence 
aos justos.»

Foi deputado á Constituinte brazileira 
pela sua provincia natal, tomando assento 
'a 33 de setembro, tendo-o até então 
substituído 0 deputado supplente padie 
José de Abreu e Silva.

1874_  Revolta dos muckers no Rio 
Grande do Sul.

João Jorge Maurer, intitulado propheta, 
entrinclieiiM-se com os seus sequazes no 
morro do Feri’abraz, em S. Leopoldo, 
e alli armados, em numero de 150, mos
tram disposição de resistirem áauctori- 
dade. Já tinham antes commettido hor
rorosos crimes e perpetrado o morti
cínio da familia Cassei, cujo chefe havia 
abandonado a seita dos muckers, a ,que 
pertencem os revoltosos. A 19 de julho 
foi aíacada a casa em que se haviam 
entrincheirado.

A luta travada entre a força publica e 
os adeptos de Maurer, depois de bas
tantes mortos e feridos, só terminou no 
dia 2 de agosto com a morte do propheta. 
tendo ]V;recido num combate dado a 19 
de julho de sessenta a oitenta d’ellcs ; 
das tropas do go\'erno uns trinta homens 
ficaram fora de combate, dos quaes 6 
mortos, entre estes o coronel Genuine de 
Sampaio, seu commandante.

ls'75—K’ chamado aos conselhos da
coròa como

de 1S80 á testa da administração pu
blica 0 de que é presidente o sr. conse
lheiro José Antonio Saraiva.

1S79—Fallece no Rio de Janeiro, de 
um iiccesso pernicioso, o dr. José Tito 
Nabuco de Araujo, advogado, m,cmbro 
do Instituto Ilistorico, filho do senador 
pelo Espirito Santo José Thomaz ísa- 
buco de Araujo e irmão do senadoi 
pela Bahia d’este mesmo  ̂ultimo nome, • 
que 0 precedera no tumulo.

Tinha 47 annos de edade.

ministro da agricultura o
sr. dr. Thomaz José Coelho de Almeida, 
no gabinete nesta data organisado pelo 
duque do Caxias, ministro da guerra.

Este ministério, depois de passar por 
algumas modificações do pessoal, foi 
substituído pelo de 5 de janeiro de 1878, 
de que foi organisador o sr. conselheiro 
João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú 
e que inicia a situação liberal que per
dura, tendo, porém, desde 28 de março

.TUNHO— 2G 

1593— Jorge Corrêa doação aos -i
benedictinos de duas léguas de terra 
na Ilha Grande, provincia do Rio de 
Janeiro.

R537_0 capitão Sebastião do Souto, 
apen is chegado da sua segunda excursão 
ao rio S. Francisco, é de novo mandado 
pelo conde de Bagnuolo com quarenta 
soldados e vinte índios a tentar nova 
em preza.

D’esta vez percorreu vinte léguas acima 
do forte Mauricio, indo ter pelo interior 
das terras ao engenho de Gabriel Soares, 
très léguas distante da villa da Magda
lena, onde fez sete prisioneiros hollan- 
dezes, que conduziu para o acampamento. 
Um d'elles era negociante e sobrinho de 
Johan Gysseüngh, membro do Conselho 
Político, e um outro auditor da gente 
de guerra que havia na villa e forte de 
S, Francisco.

IGIO—Pedro daSilva, por antonomasia. 
0 Duro, 1G° governador do estado do 
Brazil, de cujo cargo tomára posse em* 
fins de 1635, é agfaciado com o titulo de 
conde de S. Lourenço (Vide maio 25 
de IG3S\

1G80—O paulista Garcia Rodrigues Paes 
Leine apresenta ao administrador geral 
das minas, D. Rodrigo de Castello Branco, 
as amostras de esmeraldas que haviam 
sido descobertas por seu pae Fernando 
Dias Paes, depois de ter batalhado sete 
annos nesta empreza, segundo refere
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Claudio Manuel da Costa no Fundamenio 
historico ao seu poema Villa Rica.

Outros, e entre esses Azevedo Marques, 
dão este íacto como occorrido no mesmo 
dia e niez, mas do anno de 1G81 : acres
centa este auctor que da apresentação 
alludida se lavrou auto, escripto por 
João de Moura e assignado por D. Ro
drigo, Mathias Cardoso de Almeida, 
0 dito Garcia e o escrivão. Isto consta 
do Archivo da Camara de S. Paulo [Liera 
de vereanças, tit. 1G81 ).

O sr. José de Yasconcellos dá também 
esta ultima data.

1822—Em virtude do decreto de IG de 
fevereiro d’este anno, são na presente 
data eleitos procuradores geraes pela 
província de S. Paulo o tenente-general 
Manuel Martins do Couto Reis_e o desem- 

1- bargador Antonio Rodrigues Velloso de 
Oliveira.

1812—Prisão do illustre magistrado 
dr. Antonio Tliomaz de Godoy, uma das 
victimas da revolução mineira. Oceupava 
elle então o cargo de presidente da 
assembléa provincial, para que
íòra unanimemente eleito. A 10' de julho 
do anno seguinte abriram-se-lhe as 
portas da prisão, por elleito da amnistia 
concedida aos envolvidos nos movimentos 
de Minas e S. Paulo em 1842,

O dr. Antonio Tliomaz de Godoy nas
cera no então arraial do Tejuco, hoje 
cidade Diamantina, a 8 de dezembro 
de 1812, e talleceu a 2 de julho de 1858, 
depois de uiin brilhante carreira como 
magistrado, desde que. em 1834. recebera 
0 grau de bacharel em sciencias sociaes 
e juridicas da faculdade de S. Paulo.

« Godoy foi membro decidido e influente 
do partido liberal, desde que teve uma 
opinião a manifesrar; mas se era do seu 

: partido como homem, com^ juiz era de 
toda sociedade ; tinha nos olhos a venda 

i e na dextra a balança de Astréa (José 
laMarcelIino Pereira de Vasconcellos, iSe- 
''"'ecta Brasiliense) .  >j

1853—Pallece o padre João José Vieira

Ramalho, senador pela província de 
S. Paulo. Fora escolhido a 19 de abril 
do mesmo anno e não chegou a assen
tar-se na sua cadeira. Devia preencher 
a vaga aberta por fallecimento do illustre 
conselheiro Francisco de Paula Souza 
e Mello, afinal preenchida pelo dr. José 
Manuel da Fonseca em 1SÕ4.

1858- Decreto creando a colonia mi
litar e um estabelecimento niv.il no 
salto do Itapura, á margem direita do 
rio Tietê, na sua confluência com o 
Paraná, distante da capital da província 
(S. Paulo; IGO léguas ou 888,8 kilo
metros.

A ideia da sua creação partira do 
sr. conselheiro José Antonio Saraiva,
então ministro da raaru h , e fòr-a seu
fundador o então 1° tenente da armada 
Antonio Marianno de Azevedo. 'i'inh.a o 
governo em vista com a sua ci eação, 
assim como com a da colonia do Ava- 
nhandava, fazer d ’ella um núcleo para 
0 estabelecimento de outras, que se auxi
liassem reciprocamente, com o fim dê  
falicitar e manter regular communi- 
cação interna com a provincia de Matto- 
Grossü.

Azevedo Marques dá na sua Chrono- 
logia a presente data para o decreto de 
creação d’esta colonia, mas no corj)0 dos 
.seus Apontamentos da proeinci:t. de 
S. Paulo dá a de 26 de julho (' Vide 
essa data).

Com efléito foi passado em 2ò de junho 
0 decreto, como verificámos na collecção 

■ das leis. t
1865—Comba:e de Butuiiy, em Missões, 

no qual uma brigada brazileira d'stroça 
a vanguarda do exercito invasor pai-a- 
guayo, que perde mais de 330 homens, 
entre mortos e feridos.

1876— Iniciam-se os trabalhos con- 
cluidos alguns mezes dej)OÍs, da de
struição da grande rocha cxi;.ten!e á en
trada do canal de Santos, sob a direcçã* 
do sr. capitão de fragata Antonio Luiz 
von Hoonholtz, barão de *l’efl'é.

Æ
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JUNHO—27

]633_Os hollandezes, que estavam na 
ilha de Itamaracá, fazem uma sortida 
para o continente sobre o engenho de 
assucar do dr. Francisco Quaresma de 
Abreu, que o havia abandonado. Sahem- 
Ihes ao encontro os capitães D. Fernando 
de la Riba Aguero e Antonio de Figuei
redo e Vasconcellos, que estavam na 
villa de Iguarassú, e com a pouca gente 
de que dispunham obrigam o inimigo a 
voltar, não sem deixar alguns mortos 
e voltando uns poucos feridos; dos nossos 
morreram dous na refrega.

Sabendo do successo. Mathias de Al
buquerque mandou reforçar a villa com 
duas companhias mais de soccorro, que 
não chegavam a 80 homens, tendo por 
capitães a Manuel Rebello da França 
e João Babilon de Souza.

No dia 10 de julho repete o inimigo a 
sortida, vindo porém em maior numero, 
e de novo o faz tornar pelo mesmo ca
minho a nossa gente, depois de um com
bate de tres horas.

1637—A esquadra hollandeza do almi
rante Lichtardt, que andava de corso 
nas costas do Brazil, toca no porto dos 
Ilhéos, onde queima um navio que alli 
estava fundeado e descarregado.

Tendo tentado o inimigo saquear a po
voação que flcava a uma legua do an
coradouro, é repellido pelos habitantes e 
0 almirante recebe uma bala numa perna, 
do que lhe resultou ficar coxo.

1G43—O mestre de campo Luiz Bar 
balho Bezerra, natural do Brazil {se
gundo Rocha Pitta), assigna como go
vernador da capitania do Rio de Janeiro 
uma carta de sesmaria de terras conce
dida a Paschoal Sardinha, no districto 
de Guapyassú.

Ignora-se a epoca certa da sua no
meação e posse ( Vide a epliem. de 5 de 
julho), mas infere-se que já governava 
na prespnte data ( Vide a ephemeride 
de 15 de abril de 1044).

1645— Officio do Conselho Supremo 
hollandez do Pv,ecife ao Conselho dos XIX, 
communicando-lhe e aos Estados Geraes 
a rebellião levantada por João Fer
nandes ATeira e seus companheiros, as 
medidas que se haviam tomado para 
assegurar a tranquillidade publica e 
tudo 0 que desde então se tinha passado. 
Pedia-lhes ao mesmo tempo que lhe en
viassem sem tardança reforço de tropas, 
de munições e de viveres, sem o que 
não respondia o Conselho pelas conse
quências que pudessem dar-se.

1655-0 povo e officiaes da camara de 
S. Paulo, reunidos na casa do conselho, 
resolvem depor o vigário Domingos 
Gomes Albernaz, passando as funeções 
parochiaes ao coadjuetor padre An icleto 
Lobo, que dias depois se demitte do 
cargo, indo tei’’ aos benodictinos o exer- 
cicio d’aquellas funeções,

1717—Antonio de Brito de Menezes, 
nomeado por patente datada em Lisboa 
a 29 de abril do anno anterior, gover
nador da capitania do Rio de Janeiro, 
assume o exercició do cargo, recebendo-o 
de Manuel de Almeida Castello Branco, 
c[ue interinaraente o occupava e a quem 
ainda voltou o governo por morte de 
Antonio de Brito, succedida a 15 de maio 
de 1719, segundo Abreu e Lima.

Brito foi sepultado na egreja dos ex- 
tinctos jesuitas, como pedira ém testa
mento,

1763—Por carta patente d’esta data o 
conde da Cunha, D. Antonio Alvares da 
Cunha, é nomeado 1“ vice-rei e capitão 
general de mar e terra do Estado do 
Brazil no Rio de Janeiro, mudada assim 
a séde do governo geral da Bahia, onde 
até então funccionára.

El-rei D. José tomára essa medida por 
yer que todas, as capitanias da repar
tição do sul, como então se dizia, tinham 
tido um grande desenvolvimento, e so
bretudo poí’ causa da guerra então pen
dente no Rio da Prata, achando-se amea-
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çarlo 0 território do Rio Grande do Sul 
pela invasão do hespanhol Cevallos.

Chegando ao Rio de Janeiro, tomou o 
conde da Cunha posse do seu cargo, se
gundo Abreu e Lima. Azevedo Marques 
e 0 Catalogo da Bibliotheca Episcopal 
Fluminense, a 10 de outubro de 1^3 
{ Vide essa data).

1769—E’ elevada á categoria de villa, 
por ordem do capitão general de S. Puulo 
D. Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, 
a povo ição de S. João Baptista de Atibaia, 
fundada pelo paulista Jeronymo de Ca- 
margos na segunda metade do XVII 
seculo. '

A lei provincial de 22 de abril de 1864 
(ieclarou-a cidade.

1776—Creação da villa da Granja no 
Ceai'á.

A missão de Ibiapaba, em consequência 
da retirada dos jesuítas, tinha cahido em 
completo abandono. O director imposto 
aos Índios dizia nesse anno ao governador 
de Pernambuco que Afilia-Viçosa estava 
deshabitada, podendo-se alistar apenas 
900 homens, as casas arrazadas, etc.

A Granja antes do alvará de sua creação 
tinha a denominação de Curuayú.

1783—Toma posse do governo da capi
tania de Goyaz o chefe de esquadra 
Tristão da Cunha Menezes, que o con
serva até 23 de fevereiro de 1800, sendo 
nessa data rendido por D. João Manuel 
de Menezes.

Fez-se no tempo de Tristão da Cunha 
a conquista dos indios Chavantes, con
seguindo-se que 3,500 d’elles viessem 
povoar a nova colonia do Carretão, de
nominada Ped)'o I II . Promoveu a na
vegação do Araguaya, começada em 1791 
por ordem régia, e cuja derroti para o 
Pará comprehende 732 léguas. Desco
briu-se também na sua administração 
a riquíssima jazida aui ifera de Arraias, 
chamada Descoberto do ouro podre, por 
ser de má côr e denegrido o ouro que 
encerra. Fundou vários registos e fez

mudar para o arraial de Cavalcanti a cas 
de fundição de S. Felix.

Foi 0 7“ governador de Goyaz depois 
de declarada capitania geral.

1885—Cabeça da comarca do Rio Grande 
do Sul, a cidade do mesmo nome, prin
cipal emporio do commercio exterior da 
provincia, teve principio pela antiga 
povoação e fortaleza que no anno de 1737 
estabelecera ao sul da barra o brigadeiro 
José da Silva Paes de volta da colonia 
do Sacramento, onde fora levar soccorros 
ao respectivo governador Antonio Pedro 
de Vasconcellos, que resistia a um sitio 
posto pelos hespanhóes. Como, porém, 
não oíferocia o local ancoradouro seguro. 
Gomes Freire de Andrada, quando go
vernador do Rio de Janeiro e S. Paulo, 
fel-a mudar para o ponto em que actual- 
mente se acha. adoptando-se para a nova 
povoação a planta traçada em virtude da 
ordem de 17 de julho de 1745, mudando-se 
0 orago, de Sant’Anna que era, para 
S. Pedi’0 e dando-se-lhe o predicamento 
de villa. A sua população, que constou 
a principio de soldados, foi augmentada 
em 1743 e 1747 com a vinda de casaes 
açorianos,

A lei provincial da presente data deu- 
lhe os fóros e titulo de cidade.

Foi tomada por D. Pedro Ceballos na 
guerra que movia a Hespanha a Portugal 
no sul da America. Quando a vanguarda 
do exercito do arrogante conquistador 
hespanhol chegou á povoação. em 24 de 
abril de 1763, apenas nella achou uma 
ou outra familia ; todas as mais se ha
viam retirado para a margem septen
trional, de onde ainda se passaram para 
Santa Catharina e Rio de Janeiro e para 
a freguezia de Viamão.

Ceballos chegou a 12 de maio, c não ob
stante ter recebido ordem de suspensão 
de armas a 8 do dito mez, ainda mandou 
com 0 maior rigor transportar em ferros 
as familias que achou na povoação para 
légua e meia distante de M<ildonado, 

fundou com ellas a povoação
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S. Caiios. Conservou-a ainda ein sen 
poder, à despeito do tratado de Paris do 
1" de fevereiro de ]7(33, que mand.iva 
restituir a Poi-tugal as praĉ ’as que ante
riormente lhe pertenciam, e apezar de 
tentativas á mão armada, feitas para lh’a 
retirar das garras; mas sd a 1 de abril 
de 1776 foi que conseguiu o general 
Bohen, commandante das forças de terra 
portuguczas, apoderar-se da villa o de 
todos os fortes, desbaratando os hespa- 
nbdes e pondo cm fucra a sua èsquadra. 
Sd então foi que a villa do llio Grande 
passou de novo ao dominio de Portugal.

1877—O sr. dr. D. Antonio Maria Corrda 
de GA e Benevides é preconisado bispo 
dc Marianna em consistorio d’esta data, 
celebrado em Roma sob o pontificado do 
papa Pio IX (Vide a ephern. de 9 de 
setembro).

1880—Inaugui’a-sq a estação de Bar- 
bacena, Minas-Geraes, na estrada de ferro 
dc Pedro II.

JUNHO—28

16.37—O sargento-mdr Pedro Corrêa da 
Gama, nomeado mestre do campo general 
do exercito em oper.iç(7'S contra os hol- 
landezes,chega na presente data ao acam
pamento de S. Christo vão, proveniente 
da Bahia.

Havi '.-liic trazido a paieute o general 
D. Luiz de Rojas y Borja, mas como 
estava Pedro Corrêa rrisioneiro do ini
migo em virtude da rendição da forta
leza de Nos.sa Senlioia de Nazaré; h (lo 
Cabo, não entrára Içgo no exercicio do 
cargo, que ficou sendo interinamenfe 
oceuna io por Manuel Dias di' .Andrada. 
SoLo, porém, pelos hol! mdozes ua eaifi- 
tania dos Ilhéos. não s-i demorou em vir 
oecupar o seu posto.

1616—.Arma o capitão Francisco Lopes 
Estrella, que commandava a cstancia ila 
Barreta, em Pernambuco, uma emoos- 
cada a duas lanchas hollamiezas, que 
jam entra« a barra formada pela jundrão 
dos dous pequenos rios Gequiá c Tegipid,

para levarem soccorro á fortaleza dos 
Afogados ou do Príncipe (hdllvirme. 
Assim que alli chegou uma das lanch is 
lançou-se oile ao rio com trinta homens 
c d'ella se apossou, matando os S hollan- 
dezes que a guarneciam.

A segunda, que vinha muito atrás, 
vendo ,0 que se passava, torna aguas 
abaixo e volta ao Recife, de onde par
tira. Fica assim frustrada a tentativa de 
socorrer por agua aquelic forte, vi
giado de terra pela gente de lícfirique 
Dias.

1720—Tinha-se evitado no amiü antoidor 
uma sublevação,machinada para a noite 
de quinta-feira santa pelos negros do 
rio das Mo; tes, Furquim. Ouro i ranço. 
S. Birtholomeu, Oui'0 Preto e outr s 
partes da capitania de Minas. Em janeiro 
dè 1720 perturbái'a o socego dos povos 
da villa de Piranguy um certo l'omingos 
Rodrigues do Prado, taub d.éano, íisso- 
ciado a outros paulistas, contra o pa
gamento dos quintos, chegando ao ponto 
ue assassinarem o jr.iz ordinário d’aque!!a 
vüla, indo depois enrrincitcirar-.se ás 
rnargeus do rio dc S. João. a duas legma.s 
de distancia. Foram rechassa los. com 
grande peiala. de mor.os e feridos, por 
dragões e destac.amcntos dt cavallaria 
pa .-a e ordenanç.as. enviados i>:do gover- 
;,a lor ua capit.uiia.

Era n prelúdios de um levante mais 
sei'io. No mesmo anno de 1720. alguns 
homen.--’ ,desgostosos do estado de <a:u.sr.s 
que SC observava na capitania, li ivi..m 
re.sülvido matar o ouividcr gered de ããlla 
Rica, ãíartinho Viema : não o teiulo
achado o:n casa, os conjurados,arma;ios 
c em numero de mais de dons mil, entram 
na presente data cm Vii la Rica (hoje 
Ouro Preto), com o íim do ;ni])edir o 
estabelecimento de casa.s de fundição, 
Atacam o de-.troem a residência do ou
vidor -e mandam pedir ao governador, 
conde de Assumar, que se achava então 
na vilia do Ribeirão do Carmo, lioje 
cidade dr àlar.anna, de.snacho favoravy^



ásna preterição e ao mes no tempo perdão 
;o por se ajiresetitarem d’essc modo 
I i'.ssa revolta, assim como as supra 

líjj mencion das, tiveram origem—«no modo 
e de tribnfar o ouro para a cotôa e pi'o- 

ui vidonc: ;S analogas e maior ou menor 
^ésistencia que a ellas apresentavam os 

7C po.vos»—diz 0 visconde de Porto Seguro 
Si na sua Historia Geral do Brazil,

L A de Villa Rica chegou a triumphar, 
()■ prosegue o mesmo douto historiador na- 
:ocional, submettendo-se a ella o gover- 
innador conde de Assumar, que depois 
m procedeu com aleivosia. faltando ao pac- 
mtuado e castigando os revoltosos. Como 
;tí ima satisfação tacita dada aos povos,
1 i oi renuido por D. Lourenço de Almeida, 

nomeado governador da ca iitania geral, 
o;pie então (12 de dezembro de 1720) se 
'- ■reou em Minas.
U. D. Lourenço, auctoris ido pela córte, 
;r,justou com os povos um novo meio de
1(1 obrança, c cm fins de 1725 se lhe agra 
10 ecia H boa diligencia com que se liou- 
v: era, remetteudo ao reino noventa e 
').:nco arroijiis de ouro. Os povos che- 
‘I ar.im a obngar-so a dar pelo quinto 
.1 :mi arrobas poraniio {Historia Geral). 
/  A Siiblevaçâ.ü d(í \illa Rica, que se 
j ■stendeu a > Ribeirão do Carmo, como

Para que se forme uma idda aproxi” 
niada do fabuloso tributo que pagou em 
ouro á métropole a caidtania de Minas 
Geraes, trascrevemos em seguid 
nota do opusculo intitulado Algumas 
Observqçoens Bas'orneit'icas. e Geognos- 
ticas tc., feitas na capitania de Minas 
Geraes, por G. 71. de E. (Guilherme

3 OS. teve uor principao.s cabeças ao 
1 larechal Paschoal da ïilva Guimarães 

V Pi lippe dos Santos.
|ç A 2 de julho entrou o conde gover- 
|i|dur em composição com os revoltosos, 
11b que se lavrou um termo, que se pdde 
íg r nos .‘\i>ONT.\MUNTos de Azevedo Mar- 
:■ {Ch)-onologia, pag. 210. 2* co- 
'i.'una): é um documento curioso para 
. nistori I d’esse movimento e que serve 
! üiucai ])ara modraraos que goxernam 
■ berigo que h . cm apertar-sc de mais a 
iiWalheira aos governados'.

'• narração d acjuelles. succíbssos foi 
e reste auctor rematada com uu! tojiico 
■'i M’. dr. Couto de Magalhães, extraliido 
d* seu escripto Um episodio da Historia 
n dria,

barão de Echwegue?) — publicado no 
P.vTRioTA de no vembroe dezembro de 1814. 
Diz ella :

« O quinto do ouro importou no anuo 
de 1753 em 118 arrobas, e desde 0 desco
brimento de Minas até 0 anno proximo 
passado, importou em mais de G,895 
arrobas, ou quasi oitenta e cinco mi
lhões de cru/ados. Hoje está reduzida a 
pouco mais de 20.arrobas por anno. » • 

1751—Faz a sua entrada pontificai em 
S. Paulo o 2° bispo d’aquella diocese 
D. frei Antonio da Madre de Deus 
Galrão (Vide a ephemeride de 19 de 
março de 17òl).

1789— B’ preso em Minas-Geraes 0 
dr. José Al\’cs Maciel, uma das viciimas 
da maliograda tentativa de independencia 
contra a metropole, que fulgura na 
nos a historia sob 0 nome de Inconfi
dência ou Confuração de Tiradenles.

1831—Tratando do dr. Lund, fallámos 
na Lug.ia Santa: temdo-nos demorado 
um pouco com 0 per-son.igcm, bem é 
que descrevamos 0 scenario em que se 
escoou 0 meliior da sua vi ia.
 ̂ A Lagoa Santa recebeu esse no;ne,  ̂

segundo a lenda qin co;ro no logar, 
por ter nePa ajiparecido uma cruz de 
prata 0 serem milagi osas as suas aguas. 
Dista de Ouro Preto 145 kilometros.

a Ila, diz o correspondente do Cruzeiro, 
encarregado de relatar a recente viagem 
imperial a Mina?, ha nesta l;ig >a uma 
cousa not ivèl. mas que tom logicamente 
a sua explicação, e é 0 existir nu tuiuio 
(Telia uma casa que.com dia claro e agua 
serena, s" v() perfeit imente. Natural
mente a agua irrompeu derepeiite na- 
quella varzea e a lagôa formou-se, e
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como não ha correntes, a casa que se 
submergira ainda lá existe ( Crusieiro 
de 16 de abril de 1881 ). »

A Lagôa Santa está, segundo o sr. dr. 
Emmanuel Liais, a SSS“  acima do nivel

. Lund a 850.do mar, e segundo o 
A sua temperatura média annual, por 
observações d’este ultimo, é de 20* cen
tígrados.

Refere Milliet de Saint-Adolphe que as 
qualidades medicinaes das aguas d esta 
lagoa, assignalad is em 1749 prlo dr. 
Cialli. medico, natural de Roma, der m 
occasião a fundar-se na sua visinhança 
a povoação que tem o seu nome, pelo 
grande numero de doentes que a ellas 
acudiram. «Edificou-se uma egreja (diz 
esse auctor) dedicada á Nossa Senhora 
da Saude, e como a população fosse em 
augmente, um decreto de 28 de junho 
de 1831 a dotou d’uma escola de pri
meiras lettras. »

O dr. Cialli analy ou-lhe as aguas e 
achou que continham aço e vitriolo 
( carbureto e sulfato de ferro ? ), e com 
ellas fez um grande numero de curas de 
affecções cutaneas, surdez, ol'strucçôes 
visceraes. dysenteria. escorbuto, etc.

1833 -  0 padre Venancio Henriques de 
Rezende propõena camara dos deputados 
o banimento do ex-imperador D. Pedro I 
(Vide as ephem. de 3 e de 18 de junho 
de 1834', em consequência da mensagem 
do governo á camara, denunciando vas
tos planos de uma supposta restau
ração .

1839-Durante a noite as forças dos da 
republica de Piratinim (Rio Grande d) 
Sul} abandonam a fortificação dcitapoan, 
em que se tinham entrincheirado, e 
marcham para Viamão.

1860—Inaugura-se o trafego da 1* sec
ção da estrada de ferro do Joazeiro, que 
vai da calçada do Bomfim, na cidade da 
Bahi i, ao engenho de Aratú, 3 para 4 
léguas do ponto inicial.

Os seus primeiros trabalhos começaram 
a 24 de maio de 1856 ( Vide easa data).

Benze nesta occasião as locomotivas  ̂
arcebispo Romualdo, acompanhado 
de um numeroso clero. Presidia então a 
provincia o conselheiro Francisco Gon
çalves Martins, ulteriormentc visconde 
de S. Lourenço.

1879-Fallcce no Rio de Janeiro o conde 
de Ipanema, José Antonio Moreira, an
tigo e conceituado negociante d’esta 
praça, deixando uma fortuna superior a 
sete mil contos de reis.

Nascêra na capital da provincia de 
S. Paulo a 23 de outubro de 1797.

Oriundo de uma familia paupérrima, 
soube, pelo assiduo trabalho e severa 
economia, accumulai’ aquella colossal 
fortuna, morrendo titular e grande do 
Império,

J U N H O — 29

1630_Luíz Aranha de Vasconcellos. 
governador da capitania do Pará, é remet- 
tido preso para o Maranhão, por haver 
desobedecido á lei que vedava o escravi- 
samento dos indigenas.

Desde 29 de maio governava em seu 
log ir a capitania Jaoome Raymuudo de 
Noronha.

1038—O principe Mauricio de Nassau 
participa aos Estados Geraes e á Assem, 
bléa dos XIX a abortada expedição hol- 
landez I contra a Bahia. j

Posto que tratassem os Senhores Es-; 
tados Geraes muito bem ao principe na' 
resposta que lhe deram, não deixou 
todavia este insuccesso de ser o primeirO| 
germen da desintelligencia que maisi 
t irde se pronunciou entre o principe } 
aquelles Estados.

1639- E ’ elevada á categoria de villa, 
com 0 titulo de Gurupá, a aldôa da 
missão dos capuchinhos da Piedade, de
nominada até então Mariocay. na mal’-' 
gem au4ral do Amazonas, 14 leguis 
acima do canal T-ajuparú e 12 abaixo da 
coüfiuencia do rio Xingú. Era povoada 
por Índios Tupinauibás.

1088—Fernão Cabral Belmonte tom*
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posse do governo da capitania de Per-, 
nambuco, em substituição ao capitão 
general João da Cunha Soto Maior (em 
cujo tempo de governo grassou naquella 
capitania assulador.i epidemia, a que o 
povo deu a denominação de males).

Belmonte foi o (duodecimo governador 
de Pernambuco pela ordem chronologica; 
mas apenas occupou esse cargo dous 
mezes e dez dias, fallecendo a 9 de setem
bro d’este mesmo anno de 1688.

Em consequência d’esse acontecimento 
esteve a capitania qu iiro dias sem chefe, 
atd que tomou conta do governo interino 
dVlla 0 bispo diocesano D. Mathias de 
Fiííueiredo e Mello.

1689—SuCcede a João Furtado de Men
donça no governo da capitania do Rio 
de Janeiro D. Francisco Naper de Len- 
caster, segundo Varnhagen. Outros, 
porém, n f izem de posse do cargo a 24 e 
na qualidade de governador interino, 
emquanto não se apresentava o elTectivo, 
Luiz Cesar de Menezes, que assumiu a 
administração da capitania a 17 de abril 
de 1690.

Lencaster foi o 41“ governador do Rio 
de Janeiro.

1711—Despacho dado por D. Manuel 
Alvares da Costa, bispo de Pernambuco, 
governador interino da capitania’, na 
petição que na vespera lhe fizera o pro
vedor do senado (ia camara de Olinda, 
Estevão Soares de A'ragao, relativamente 
á rel)ellião dos habitantes do Recife 
{ Guerra dos mascates ).

E’ Concebido nos seguintes termos :
« Visto os moradores do Recife persis

tirem na sua rebellião e contumacia, 
e estarem desobedientes, e levantados 
com as fortalezas de Su i Magestade, 
e com as peças abocad:.s para os natu- 
raes da terra, atirando-lhes por todas as 
partes com balas, e sendo notificados os 
cabos, e capitães sublevados para desis
tirem da dita violência, e virem a con
selho de guerra, á minha presença, com 
pena de privação de seus postos, a cousa

nenhuma obedeceram, como consta da 
certidão do secretario do governo, e res
postas dadas nas portarias, e o ser cons
tante estarem comprados os ditos cabos. 
Portanto, attendendo ao meu estado epis
copal, remetto este requerimento, com 
os mais documentos juntos, ao Dr. Luiz 
de Valensuela Ortiz, e ao mestre de 
campo Christovão de Mendonça Arraes, 
e aos oílici .es do senado da camara, 
para que neste particul ir determinem o 
que lhes parecer mais acertado para o 
serviço de Deus, e de Sua Magestade, 
e bem de seus vassallos, para o que 
demitto, e largo nas suas mãos o poder 
temporal, que neste particular tenho, 
com t into que não hajaeflfusão de sangue, 
e assim o protesto uma e mil vezes, 
como já protestado tenho, e que para 
esta restauração, e negocio, e tudo o 
mais que d’elles se pode seguir, não eon- 
corro directa nem indirectamente, porque 
só quero a paz, e socego nos vassallos 
de Sua Alagestade, que Deus guarde, 
e poderá outrosim, o dito Dr. Ouvidor 
geral proceder contra os ditos capitães e 
cabos, comprados e desobedientes, na 
fó' ma do direito, com as penas commi- 
nadas nas notificações que .se lhes fi
zeram .

« Olinda, 29de junho de 1711.— 
bispo e governador.

Do despacho do bispo .se deprehende o 
teor da petição inicial, que não repro
duzimos por muito extensa,

1799—D, Joaquim Ferreira de Carva
lho, clérigo secular do habito de S. Pe
dro, natural de Coimbra, oppositor 
de theologia da respectiva universidade, 
abbade de S. Romão do Coronado, no 
bispado do Porto, eleito bispo do Ma
ranhão pela r imba D. Maria I a 1.3 de 
m lio de 1794, confirmado por Pio VI era 
junho do anno seguinte, saerado a 13 de 
setembro desse mesmo anno (1795), to
mara posse do bispado a 17 de fevereiro 
de 1796 (Varnhagen diz que do anno 
de 1795) por seu procurador, o arcypreste
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José Maciel Aranha, e chegára á diocese 
a S de junho de 1799, dando entrada pu
blica no dia ■,;9. como se lô no epitaphio 
da sua sepultura.

Fallecendo a 26 de abril de 1801, foi 
sep Itado na capella-mér da cathe Irai, 
no pi esbyterio, jui’ to á séde episcopal.

Na serie dos bispos do Maranhão foi 
elle 0 10*.

lSl7_Chega á cidade do Recife o go
vernador c capitão general da capitania 
de Pernambuco Luiz do Pv,ego Barreto, 
commandante e chefe da expedição mi 
litar incumbida d i pacificação d’aquell i 
parte do reino.

Por sua ordem foram logo sequestrados 
os bens das pe.ssoas / o rn'pi’fmwttid^ na 
revolução de 6 de março d’esso anno, 
e creou-se uma commissão militar per
manente para julgar os prosos.

« Nove indivíduos, disnnetos por vir
tudes e outras qualidades pe.ssoaes, foram 
enforcados era virtude de sentença d'esse 
tremendo tribun al do sangue, di/ Abreu 
e Lima na sua Si/nopsis ou Dechicção 
chronolo'jica. » (Vide 12 do junho).

1821—Sublevação da tropa de linha na 
então villa de Santos, sujilantada por 
tropas vindas da cipital, comm.andadas 
pelo coronel Lazaro José Gonçalves, do 
que resultou serem depois levadas á 
forca cinco praças de caçadores, julg ulas 
cabcç.is da revolta.

Teve esta por ciusas, não sé o a raso 
do pagamento de soldo á tropa, como a 
desegualdade d’ostc com o de Portugal, 
que 0 tini a maior e pago em dia: esse 
augmento de soldo já era, além d’isso, 
observado em outras províncias do Brazil.

Este fac'0 desugradavel deu-se por 
falta de energia da parte do governador 
da praça, o tenente-coronel Bento Al
berto da Gama e Sá, qtie não souljera 
atalhar o mal, visto como já de ha tempos 
qu:- corriam entre os soldados murmú
rios de descontentamento e vagos indícios 
de sedição.

Passaram por cabeças do motim Joa

quim PeOdrigues, José Lontra, Chagas, e 
0 paisano José Furquim. Os dous pri
meiros e 0 ult mo foram executados 
a 17 d/i setembi-o do mesmo anno a 
bordo do pequeno navio de nome Boa Fe\ 
propriedade de um negociante de Santos, 
hoje fallecido Servira-lhes de carr.'.sco 
um carniceiro, cujo nome a historia não 
julgou digno de perpetuar-se.

Os outros dous condemnados tiveram 
egual sorte em S. Paulo, mais tarde.

O governador da praça foi, substituído 
pelo cor nel Francisco Antonio Nogueira 
da Gama.

1823— Conselho militar formado na 
então villa de Caxias (Maranhão), pelos 
oíliciaes do exercito, cõm que o major 
João José da Cunha Bhdié, commandante 
das armas do Piauhy, combatia a inde
pendência do Brazil. Tendo Fidié resi
gnado doús dias antes todos os seus 
poderes, por ver que a mór parte da sua 
gente não estava disposta mais a seguil-o, 
1'cunir Iin-se então os olliciaes para tratar 
da convenção pela qual deviam depor as 
ar.nas. Foram, p.ira esse fim convocados 
pelo commandante geral Luiz Manuel 
de Mesquita.

1825—Recusam os habitantes da villa 
do Jardim, no Ceará, f izer a eleição de 
sen 1 dores, deputados e conselheiros do 
governo provincial, conforme a ordein 
do governo central, e dirigem um i peti
ção ao imper iclor ( D. Pedro I ), pedindo 
que proclame no paiz o governo absoluto.

1S31—F illece o desembargador Luiz 
Pedreira do Couto Ferraz, ornamento da 
magistratura nacional, pae do sr. vis
conde de Bom Retiro. Pedreira substi
tuira na Constituinte brazileii a ao depu
tado effective da Bahia, padre Francisco' 
Agostinho Gomes,

1862— Inaugura-se na cida 'e de S. Sal
vador da Bahia o Asylo de Nossa Senhora 
da Misericórdia, outr’ora -Colégio de 
Nossa Senhora dos Anjos.

1863- Installação do Asylo dos exp stos 
da cidade da Bahia no prédio ao Campo
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da Polvora, comprado pela Casa de Mi- 
sericordi I á Confraria de S. Vicente de 
Paulo. 0 novo asylo foi aberto a 21 de 
fevereiro de 1871 no ediflcio alii expres- 
samente construído para esse fun e nelle 
existem (em 1881) 268 expostos, dog 
quaes 203 do sexo feminino, que recebem 
0 mais desvelládo tratamento.

A aula externa que o Asylo mantem 
é frequentada por 180 meninos pobres 
da yisinhança.

1878— Fallece em Vienna d’Austria 
Francisco Adolpho de Varnhagen, vis- 
íonde de Porto Seguro, nascido em S, João 
Je Ipanema (Sorocaba), na província 
le S. Paulo, a 17 de fevereiro de 1816. 
Ex rcia no imr-erio Austro-IIungaro o 
targo de enviado extraordinário do 
Brazil, encerrando com a morte a. sua 
ionga e brilhante carreira diplomática, 
começada em 1859 nas republicas do 
^̂ liile, Peru e Equador. Na primeira 
d'ellns casára ( a 28 de abril de 1861) 
mrn a sra, I\ Cirmon Ovalle, hoje vis
condessa viuva de Porto Seguro.

Por occasião do nos chegar a noticia 
lo fallecimento do illustre historiador 
) Jornal d . Commei'cio, ;i Gaveta de No- 
■icias e outros Jornaes da côrt.e. de 3 dc 
iulho, occuparam-selargamonte do morto 
- fizeram a apologia dos seus altos me- 
wcimenfos é justificados direitos á gra
tidão nacional.

« Seria longo enumerar, disse entre 
entras cousas o primeiro, as obras im- 
Jortantissimas com que o preclaro pau- 
ista illustrou a litteratura do Erazil, 
?rangeando o nome immorredouro que 
'> lia de perpetuar nos fastos dos que 
liais batalhárão pelos progressos da 
?atna, pela compillação das chronicas 
3 azilciras e pelo adiantamento intel
lectual dos seus concidadãos.

“ Historiador, chorographo, geographo, 
poeta, dramaturgo, bio,.rapho e mathe- 
^ntico, foi sempre o consellieiro Var- 

agen considerado pelos seus estudos

de superior quilate, e pelo seu acrj'so- 
lado patriotismo.

« Na Europ 1, como diplomata, honrou 
e lepresentou com dignidade a nação 
brazileira, tornando-se saliente nas ques
tões diplomáticas ou nas_exposições uni- 
versaes que alli se derão.

« O falle,cimento de um brizileiro de 
tal ordem merece as condolências da 
patria. »

Na mesma folha, em 16 e 20 de dezem
bro de 1878, publicou o sr. João Capis
trano de Abreu uma tão brilhante 
quanto severa apreciação do caracter e 
dos reaes serviços prestados em parti
cular á historia patria pelo incansável 
visconde, api‘eciação que desejáramos 
transportar da primeira á ultima linha 
para aqui. E’ um estudo synthetico c 
profundo do grande historiador, no qual 
estão encadeiados de tal modo os períodos 
que mutilado perderia enorme parte do 
seu valor: não é um escripto de encomio 
a todo 0 transe; é umaanalysc completa 
das suas obras, do riiodo porque se des
empenhou nellas, da sua maneira de 
encarar as grandes questões de que se 
occupou, do que fez, do que podia ter 
feito, dos seus erres de apreciação, do 
seu lado\ bom. que era immenso, do seu 
lado fraco, que não encobriu. O leitor 
interessado tornará a ler aquelle sisudo 
estudo com renovado prazer ; é um re
trato moral, em que o photographo 
reproduziu com a maxima fidelidade 
todas as linhas da physionomia do pho- 
tographado. sem lhe deturpar, nem 
amesquinhar o que tinha ella de hello, 
sem lhe disfarçar tão pouco os senões.

O barão, ulteriormente visconde de 
Porto Seguro, titulo que lhe mereceram 
os seus constantes serviços ás lettras 
patrias, era filho do restaurador da 
fabrica de ferro de S. João de Ipanema,
0 tenente-coronel Frederico Luiz Gui
lherme Varnhagen, allemão, que viera 
no principio do século para o Brazil e 
fallece« em 1842, era Portugal, para onde
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se retirára em 1823, tendo alii sido admi
nistrador geral das mattas do reino. 
Francisco Adolphoacompanhou a familia 
na sua mudança pai’a Portugal e logo 
começou a frequentar o Collegio Militar» 
cujo curso concluiu, passando então para 
a antiga Academia de Marinha, que fre
quentou até 1833.

Por occasião da entrada do exercito 
^ibertador em Lisboa, alistou-se nas 
fileiras dos bravos que puanavam por 
consolidar no paiz a liberdade e teve de 
D. Pedro IV o posto de 2° tenente de 
artilharia. Terminada (em 1834) a luta, 
deixou Varnhigen o bulicio das armas 
por proseguir nos seus auspiciosos estu
dos e matriculou-se . na Real Academia 
de fortificação, cujo curso levou ao fim. 
No meiod’esses trabalhos obrigativos, de
dicava-se a estudos de outra ordem, por 
ventura mais ao sabor da sua indole e 
gosto natural, estudos que se poderiam 
denominar então de devoção e se apodera
ram depois do seu organismo, ou antes do 
seu cerebro inteiro. Assim, já em 1838 
era elle recebido no seio da Academia 
das Sciencias de Lisboa, mediante um 
ti-abalho acerca do Brazil ( Reflexões 
criticas sobre um escripto do século X V I), 
impresso na Collecção de noticias d’a- 
quella corporação.

Tendo-se educado em Portugal e mili
tado como portuguez, foi, a seu pedido, 
declarado em 1841 cidadão brazileiro e 
nomeado no seguinte addido á legação 
do Império em Madrid, onde começou o 
seu Lirocinio diplomático ao par e passo 
com as investigações pacientes e persis
tentes dos documentos que pudessem 
interessar á nossa historia em particular 
e em geral ao descobrimento da America: 
basta ceifa colheu elle de informações 
valiosas sob esse ponto de vista nos 
fartos archives da Hespanha, que esme
rilhou um por um.

Já fallámos da 'sua estada no Chile, 
Peru e Equador. D’alli passou em 1868

e em mais elevada categoria parau 
Vienna d’Austria.

Foi, em um longo periodode qunsi qua
renta annos, um ti^abalhador infatigável^ 
tendo dado a lume não menos de trinta 
obras diversas, nas quaes preponderam 
03 estudos históricos, e cuja enumeração . 
traz Innocencio da Silva,que publicou do 
seu douto consocio uma extensa biogra- 
phia no 2° vol. do Archivo Piltoresco de 
Lisboa. Também o dr. José Carlos Ro- ! 
drigues deu-nos a suabiographia no Novo 
Munio (de 23 de abril de 1873), que re
digia em Nova York ; em ambos vem o 
seu retrato.

O seu m lis impetuoso adversário, 
João Francisco Lisboa, appellidou-o 
c£0 pae da nossa historia,« denominação i 
que a posteridade perfilhara.

A publicação de tantos escriptos con
stituo um serviço de tal valia, que lhe ; 
devem ser gratos os que cultivam as 
lettras no Bra/.il e em Portugal.

Çeixa dous filhos do seu consorcio, um ' 
nascido em março de 1865 c outro em 
dezembro de 1867.

Como que adivinhando que a sua hora: 
estava a bater e querendo ainda uma ’ 
vez aspirar os ares quentes da patria,  ̂
0 visconde de Porto Seguro veio ao 
Brazil no anno era que f illeceu e tive
mos então a ventura de ver um liomem 
que nos habituaramos a respeitar pela 
sua perseverança e repetidos serviços á 
patria em mais de uma provinda dos 
conhecimentos humanos.

Posto que por vezes violento na lin
guagem, desegual no estylo empregado 
em seus escriptos, apaixonado no modo 
de julgar as cousas e os homens, im- 
buido no seu entranhado amor ás velhas 
fôrmas de governo, a cujo interesse como 
que intentava subordinar os aconteci
mentos; é incontestável que com os seus 
numerosos trabalhos, publicados em di
versas linguas e em diversas partes do 
mundo, o visconde de Porto Seguro 
o,restou á historia patria assignal^fe^ ^

;;í)c
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real serviço, ellucidando muitos dos 
■ pontos duvidosos d’ella, desentranhando 
do pó dos ai'chivos europeus muitos co. 
dices e documentos preciosos e trazendo 
á luz publica muitos factos pouco conhe
cidos 0u mal averiguados, que, a não ser 
elle, teriam de perm.ineoer desaprovei
tados.

Honra c paz á sua memória !
JUNHO —30

1647— Dá a camara de <. Paulo a pa
tente de capitão a Antonio Pereira de 
Azevedo, por ter este ido de Santos ate' 
á Bahia commandando cem homens, para 
ajudar a repellir os hollandezes.

1688 — Pierre Eleonor de La Ville, mar- 
quezdeFerrolles e governadordaCayenna 
Iranceza, penetrando por Mayacaré e 
savanas paludosas, entra no território 

i''- da CayennaBra.dleira, e apresentando se 
diante do nosso forte de Araguarv. in
tima ao eu commandante que abandone 
a posição, visto que, dizia elle, toda a 

margem septentrional do Amazonas per
tencia de direito a S. M. Christianissima.

A resposta do commandante do forte 
if foi a seguinte : « Que em vista da doa- 
opção feita a Bento Maciel Parente, os li- 
i jmites das possessões portuguezas eram 
ono rio do cabo de Orange, chamado pe- 
■ dos portuguezes rio de Vicente Pinçon e 
íspelos francezes Oyapock. »

Ferroles contentou-se com ameaçar o 
recommandante do fo te, promettendo-lhe 
Icvoltar para expellil-o á viva força, si 
0 elle não tomasse a deliberação de vo- 
úiluntariamente regressar á margem di-
0 rei ta do Amazonas, e feito isto reti- 
f f rou-se.
0 Impedidos pelo tratado de Nimègue 

-de se engrandecerem á custa dos hol- 
rdandezes na America, não podendo es- 
n tender-se para o Orenoco, tentavam os 

isfrancezes invadir a região amazônica, 
K á custa dos portuguezes. 
í 1722— Parte de S. Paulo Bartholomeu 

&  Bueno da Silva, chamado Anhanguera

como seu pae, ao descobrimento das mi
nas de Goyaz, que já havia penetrado 
dez annos anies. aos 14 annos de edade; 
leva consigo seu irmão 'íimão Bueno, seu 
genro Joao Leite da Silva Ortiz, seu 
cunhado Manuel Pires Calhamares, seu 
sobrinho Antonio Ferraz de Araujo, Ur
bano do Couto e outros, com os reli
giosos benedictinos frei Jorge e frei 
Cosme e mais duzentas pesso is (Alen- 
castre. Annaes da província de Goyaz, 
27, II, 33).

1778—Os hespanhoes do Rio da Prata, 
que se tinham apossado á força de ar
mas da ilha de Santa Catharina, eva- 
cuam-n’a neste dia em virtude do art. 
13 do tratado de amizade, garantia e 
commercio, celebrado entre as coroas 
^  Portugal e Hespanha, assignado^ejrf  ̂

a 11 de março d’este mesmo anno.
A 4 de agosto toma posse da ilha pela 

coroa de Portugal o coronel Francisco 
Antonio da Veiga Cabral da Camara, 
para esse fim designado pelo vice-rei 
marquez de Lavradio, e começou a ad- 
ministral-a como governador d’ella.

1818 Expira na cidade de Belém D. 
Manuel de Almeida de Carvalho, 7* bispo 
do Pará, tendo recebido todos os sacra
mentos e apresentando não equivocos 
signaes de predestinado. Tinha 70 annos 
de edade.

a Pouco antes de expirar, diz o douto 
arcebispo D. Romualdo. citado por Flu*  
mano nas suas Ephemerides, ainda se 
lhe ouviu proferir com a alegria do 
justo estas tocantes palavras : — Vamos 
para o céo! »

D. Manuel de Almeida de Carvalho 
era presbytero secular e doutor em câ
nones. Nascera em Portugal. Eleito a 
5 de maio de 1790, chegou á sua diocese 
a 16 ou 17 de junho de 1794 e tomou 
em um d’esses dois dias poss'' d’ella por 
seu px’ocurador o arcediago Joaquim José 
de Faria. Fôra confirmad i a sua eleição 
a 26 de junho de 1790 no pontificado de 
Pio VI e reinado de D. Maria I, e re-
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a 15 de agosto do

ík'

cebeu a sagração 
mesmo anno.

« líxistem d’esse digno prelado muitos 
escriptos que revelam o seu s iber e a 
austeridade dos seus costumes, SoíiVeu 
longas e grandes perseguições e enfer
midades. Esteve por algum tempo em 
temporalida ies e retirou-se então para 
a fazenda dos carmelitas em Pernam
buco.

« Raras vezes entrou de manhã na 
sua cathedral que não pre'gasse, e sempre 
com uma eloquência e uneção verdadei 
ramente evangélicas. Todos os que o 
perseguiram tiveram fim desastroso, com 
excepção dos que se arrependeram, se
gundo nos diz um dos seus biographo.s. 
Era muito apaixonado da musica; quando 
as suas enfermidades se nggravavam, 
m indava ir ao seu aposento os semi
naristas que .sabiam  ̂musica para lhe 
cantarem duetos da musica sagrada da 
cathedral [Tabella Histórica echronolo- 
gica dos bispos da diocese paraense, 
pelo conego dr. Gaspar de Sequeira e 
Queiroz). »

Jaz no presbyterio da se de Belém, 
ao 1 do do Evangelho.,

Nas suas exequias, celebradas a 30 
de julho de 1818. orou D. Romuahlo An 
tonio de Seixas, que foi depois arce
bispo da Bahia, e era então conego 
(Vide 16 de junho, em que se notarão 
algumas divergências de datas, que não 
pmíemos rectificar

1819 — A Gazeta do R io de Jaxeiko 
d’esta data faz menção de uma ossada 
de mamoths, qu isi completa, desenter- 
i*ada em Pernambuco.

Já 0 padre Ayres do Casal na sua Co- 
ronrapliia brasílica referira que havia 
apparecido outra no rio das Contas.

1823 — O imperador D. Pedro I, quando 
á tarde ia da chacara do Macaco para 
S. Christovão, dá uma queda do cavallo 
que montava, ficando gravemente oíTen- 
dido, sem poder levantar-ae; esteve por 
isso de cama muitos dias.

A assembléa constitui..te, que então 
funccionavi, mandou-lho uma depu
tação, de que foi relator Antonio Ca:los. 
e exigiu que llie fosse apresentado dia
riamente um boletim acerca da sua en- 
fermid ide. -

18; i — Convocada na presente data a 
Assembléa gerai legislativa, para se 
proceder á eleição do tutor dos ífllios 
de D, Pedra I. visto ter cila entenaido 
qne lhe competia, pela lettra da-consti
tuição, a sua nomeação; i btiveram em 
segundo escrutínio sessenta e dous votos 
0 conselheiro José Bonif.LCio. trinta c 
clous 0 senador Nicolau Verg-ueiro e 
vinte c um o marquez de Caravelias.

Recahe assim a escolha da Assem
bléa no mesmo cidadão que merecera a 
confiança do ex-imperador.

A Assembléa não confirmára a escolha 
feita pelo principe, e José Bonifacio, no
bremente olfendido por esse motivo, la- 
vrára. em 17 de junho o seguinte pro
testo : -.-•I

« José Bonifacio de Andrada e Silva 
çrô do seu dever e honra declarar á 
face do Brazil e do mundo inteiro que, 
inhibido pela força de uma decisão da 
maioria da camara dos srs. deputados, 
que denega ao sr. D. Pedro de Alcan
tara 0 direito de nomear tutor a seus 
filhos, decisão esta que o abai:^ assi- 
gnado julga injusta e illegal, apezar 
da fonte de onde emanou (pois que o 
justo não provém dos homens, mas sim 
da lei moral gravada por Deus no co
ração e entendimento humano), que não 
póde. sem faltar, como disse, ao seu 
dever e á sua honra, cumprir com a 
palavra dada ao ex-imperador de cui
dar na tutoria dos desgraçados orphãos 
que lhe tinha commettido.

« O abaixo assignado, pelos motivos 
acima expendidos, julga não estar mais 
obrigado a satisfazer a promessa feita 
logo que não valha a nomeação pa
terna, que tinha aceitado por .sensi
bilidade e em agradecimento á honrosa
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confiança que nelle puzera o ex-impe
rador. »

1848—Fallece ná cidade de Porto Ale
gre o conselheiro Antonio Manuel Cor
rêa da Camara, incumbido da organi- 
sação da estatística da província do 
Rio Grande do Sul e primeiro consul 
do Brazil na republica do Paraguay.

1872 — Inauguração da linha telegra- 
phica de Araruama á Ponta Negra, pro - 
vincia do Rio de Janeiro, com a exten
são de 49.000 kilometros.

1551 —Provisão regia, passada em dias 
d’este mez e anno, fazendo mercê a Braz 
Cubas do emprego de provedor da fa- 

• zenda real em S. Vicente.
1560 — Por ordem do governador ge- 

' ral Men de Sá e sollicitações dos re- 
: guiares da companhia de Jesus, extin

gue-se em dias d’este mez e procede se 
á deidolição da villa de Santo André, 
creando-se a de S. Paulo de Piratininga, 
que já tinha tido forai a 5 de setembro 

. de -1558.
1675—Antonio Vaz Gondim assume o 

governo da capitania do Rio Grande 
do Norte, em dias d’este mez, e exerce 
0 cai-go até ser, em maio de 1677, ren
dido por Francisco Pereira Guimarães.

1692 —Em dias d’este mez e anno Ma
nuel Nunes Leitão, por nomeação régia 
capitão-mér da Parahyba, toma posse 
do governo d’essa capitania, rendendo 
a Amaro Velho Cerqueira. que a govei’_ 
na va desde setembro de 1687.

Leitão, que foi o 24” governador d’esta 
capitania, administrou-a até setembro 
de 1697.

A este succedeu nessa data Manuel 
Soares Albergaria, que é sui)stituido em 
julho de 1700 por Francisco de Abreu 
Pereira.

A este succedeu no cargo, em novem
bro de 1703, Fernando de Barros Vas- 
concellos, que .o exerceu até julho de i 
1708, em que começa o governo de João

da Maia da Gama, que foi o 28° ca
pitão-mér da capitania dos de nomea
ção régia expressa. Succedeu-lhe cm 
maio de 1717 Antonio Velho Coelho.

1734 — Na serie dos governadores da 
capitania da Parahyba, por patente 
régia, occupa o' 33“ logar o capitão- 
mér Pedro Monteiro de Macedo, suc
cessor de Francisco Pedro de Mendonça 
Gurjão. b seu goveimo prolongou-se 
de junho de 1734 a maio de 1744, mez 
e annq em que falleceu e assümiu o 
senado da camara o governo interino 
dacapitania. Este ultimo governo foi logo 
em agosto substituído por João Lobo de 
Lacerda, que viera nomeado interina
mente pelo governador geral do estado 
na Bahia. Um anno depois, talvez com 
difierença para mais ou para menos de 
dias apenas, é Lacerda rendido por An
tonio Borges da Fonseca, que, achan
do-se na guarnição de Pernambuco 
quando foi nomeado governador da Pa
rahyba, teve ordem de prestar o ju
ramento de i:»reito e menagem nas mãos 
do capitão-general d’aquella capitania, 
sem embargo de não lhe ser subordi' 
nado.

Borges da Fonseca exerceu o cargo 
até novembro de 1753, sendo então ren
dido por Luiz Antonio de Lemos de 
Brito, que governou até abril de 1757.

Em sua administração recebeu este 
ordem régia para que, terminada ella, 
ficasse 0 governo da capitania sujeito 
ao de Pernambuco.

A Lemos de Brito succede José Hen
riques de Carvalho (Vide na epliemeride 
de 30 de abril o anno de 1757 .

E’ este governador rendido em janeiro 
de 1761 por Francisco Xavier cie Mi
randa Henriques, que administrou a 
capitania até 21 de abril de 1764 (Vide 
essa data).

1804— Neste mez e anno Antonio José 
da França e Horta, governador da ca
pitania de S. Paulo, convoca para a 
sua residência os principaes iiabitantes

28

1



434 BPHEMERIDES NACIONAES

da capitania e expende-lhes a exigencia 
que Ihe viera da metropole, pov carta 
rdgia de G de abril, de certa quantia 
de dinheiro para acudir ás necessidades 
publicas. Em virtude d’essa reunião, 
fez-se uma derrama geral que produziu 
uma somma considerável.

1866— Em dias d’este mcz e anno 
inaugura-se a linha telegraphica de Ita- 
guahy á Mangaratiba, na província do 
Rio de Janeiro, com 35.000 kilometros 
de extensão.

1877—Também em dias d’este mez e 
anno se inaugura a linha telegraphica 
de Itapitanguy a Morretes, na provincia 
do Paraná, com a extensão de k. 132.300.

a d d e n d a  e  r e c t i f i c a ç õ e s

Janeiro—3
1621 — Por suggestões do celebre Gui

lherme Usselincx, chefe do partido da 
guerra na Ilollanda, organisa-se a Com
panhia de commercio das índias Ocei- 
dentaes, que, obtem nesta data patente 
dos Estados Geraes concedendo-lhe por 
vinte e quatro annos o monopolio do 
commercio da America e Africa, com o 
direito de nomear governadores, con
cluir pactos corn os moradores e levan
tar fortificações.

O seu principal, quasi unico, ponto ob
jective era o Brazil, para onde, logo que 
ficou organisada, se enviou uma expe
dição. confiada a Jacob Willekens, tendo 
por immediate a Piet Heyn e da qual já 
aqui se tratou.

Janeiro— Í5
1810—Ò sr. Lery, Santos diz no seu 

Pantheon Fluminense que Bartholomeu 
Antonio Cordovil nascêra no Rio de Ja_ 
neiro em 1746. O auctor do Anno hio- 
grajthico tainbem o dá como fluminense, 
e assim o sr. conselheiro Pereira da 
Silva. Seguiram todos a lição do conego 
Januario no seu Parnaso.

Fevereiro— Í4
1834 —Tratando do visconde de Al- - 

cantara, dissemos nesta data que fôra r, 
este magistrado o que se atrevera a 
declarar a D. João VI o nome da man- 
dataria do assassínio perpetrado na pes
soa da condessa de S. José. O sr. dr. A.
J. de Mello Moraes porém aílirma-nos 
que 0 desembargador que teve a co
ragem de fazer os autos conclusos sena u 
sacrificar a verdade fora o juiz do crime 
José Albano Fragoso.

Restabelecendo a veracidade do facto 
e dando o seu a seu dono, d’aqui agra
decemos ao incansável clironista a sua 
obsequiosa informação e remettemos o 
leitor curioso para o segundo fascículo 
da sua Chronica geral e Minuciosa do i 
Império do Brazil, em que S . S .  pre- - 
sentem ente trabalha.

Os escândalos amorosos que deram o 
em resultado aquelle crime devem vir i 
alli narrados com a maior minuciosi- - 
dade e com todos os característicos da < 
verdade.

Fevereiro—24
1874 — Morre o dr. Pedro de Calaz ms, 

natural da provincia de Sergipe, for
mado em sciencias sociaes e jurídicas 
na Faculdade do Recife, auctor das obras 
seguintes:

U l t i m a s  p a g i n a s  .(Nictheroy, 1858), 
Poesias, cora o retrato do auctor gravado 
por Sisson ;

A D E M A G O G I A  E N T U E  N Ó S .  IdeiaS poli- 
ticas de u>n conservador (Rio de Janeiro, 
1861);

ÜPHENisiA. Qlíadros (Bruxellas, 1864); 
WiESBADE. Aquarella (Leipzig, 1864); 
U m a  s c e n a  d e  n o s s o s  d i a s  (Leipzig, 

1864);
C a m e r i n o ,  Episedio da Guerra do Pa

raguay (Baiiia, 1875’.- 
Sentimos não poder acrescentar ou

tros dados bio-bibliographicos acerca 
d’este talentoso contemporâneo, que tan-
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tos titulos tem para figurar no pan- 
theon da litteratura nacional.

n

Mat-ço—6
1877 -  0 s /. conselheiro Diogo Yelho 

Cavalcanti de Albuquerque, senador pela 
provincia do Rio Grande d > Norte, es
colhido por carta imperial de 4 de ja
neiro de 1877, tom i assento no senado 
na presente data.

Março—30
1809 — Ao que nesra data dissemos do 

almirante João Pascoe Grcenfell accres- 
' centaremos:

Feriflo graveinente no combate de 30 
! de juiho de 1826, em que flcára dcrro- 
I tado fias agua-; do Pr.ita o almirante ar' 
-.gentino Brown, o então capitão de fragata 
iGreenfell foi operado em Montevidéo 
pelo habü cirurgião brazileiro Jose'Pedro 
de Oliveira a 19 de agosto pela articu- 

: laçao da espadua. perante muitos fa- 
icultativos dos existentes naquella ci
dade, entre elles todos os inglezes que 
alli residiam.

Ma rç.i—
I 1865 —A lei provincial n. 958. da pre- 
i tsente data, decret i que, o presidente da 

 ̂p^ovincia da Bahia mande collocar no 
hsalão da Bibliotheca Publica o retrato 
cdo finado D. Romualdo, marquez de Santa 

i 'tCruz, metropolita e primaz do BimzíI 
0'ide 0 Almanak da Hahia para 1881).

A brü—4
1 1845 — A proposito do diamante achado

no Paraguassú Diamantino, deque na 
i presente data fallámos, foi-nos coinmu* 

ficada uma carta do sr. Alvaro Corrêa,
) jue rectiflca um erro geographico que 
1 íntão commettemos.

O Paraguassú do que alli se trata nasce 
las serras diam.mtinas do Sincorá, pro- 
"'incin (hx Dahii, cujo terrilorio re^a

até se lançar no oceano, na Bahia de 
Todos os Santos.

Abril—6
1796 — Acerca dos funeraes do gene

ral Abreu e Lima merecemos do illus- 
trado sr. dr. Franklin Tavora a no" 
ticiii da seguinte particularidade, de que 
não tinhamos conhecimento e que nos 
apressamos a communicar ao leitor;

Os srs. dr. .João Franklin da Silveira 
Tavor ;, dr. Ernesto de Aquino Fonseca, 
juiz de orphãos do Recife, e dr. Eduardo 
de Barros Falcio de Lacerda, seci’etario 
da policia, coavidiram pelos jòrnaes a 
população a fazer no sétimo dia da 
morte do illustre historiador i)ernam- 
bucano uma visita ao ce.niterio inglez, 
em que elle jazia. Numeroso concurso 
de pessoas gradas e do povo foi com 
efleito prestar-liio esta publica e so
lem ne homenagem.

O sr. dr. Franklin Ttivora pronun
ciou nessa occasião um discurso que 
mereceu ser mencionado pelo presidente 
da provincia, o sr. conde de Baependy 
(então barão), na sua communicação 
official ao governo acerca d’aquelle acon
tecimento, publicada no expediente da 
provincia, no Diário de Pernambuco.

dambem pronunciou um discurso o 
o sr. dr. Antonio de Menezes Vascon- 
cellos de Drummond, lente da P’acul- 
dade de Direito, discurso que foi tir.xdo 
em avulso.

Abril—26
1835—A proposito do bispo de Goyaz 

D. Domingos Quirino de Souza, de quem 
tinhamos escassas noticias (Vide a ephem. 
de setembro 12 de 18 33), recebemos uma 
carta do sr. dr. Armindo Guaraná, es- 
cripta do' Aracaju, que offerece indica
ções aproveitáveis, que agradecemos e 
de que nos vamos utilisar aqui.

O bispo D. Domingos Quirino não é 
natural da Bahia, como dis emos. N is- 
c.era na fieguozia de No.ssa Senhora de 
Guadelupe da Estancia, e:n Sergipe.
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Como Sergipe pertenceu até 1820 á capi
tania da Bahia, sendo creada provinpia 
separada d’aquella por decreto de -8 de 
julho do mencionado anno, d’ahi veio o 
engano de naturalidade apontado.

O nosso obsequioso informante procu
rou debalde um documento authentico 
que puzesse fora de duvida o logar e a 
data exacta do nascimento do infeliz 
prelado, mas de passagem pela cidade da 
Estancia, em Sergipe, teve occasião de 
obier informações aproximadas da ver
dade da viuva do coropel Antonio Luiz 
de Azevedo, padrinho de chrisma do 
bispo, e em resultado das suas pesquisas 
sabemos que:

D. Quirino nascera em outubro de 
1815, em dia de Nossa Senhora do Rosa- 
rio, que cahiu nesse anno no dia 2. • Era 
filho legitimo de'João Quirino de Souza 
e Victoria Gonçalves Stella. Foram seus 
padrinhos de baptismo o portuguez Ma
nuel Gomes dos Santos e Rita de tal.

Ordenou-se em 1839; entretanto, no ar- 
chivo archiépiscopal nada se encontrou 
a esse respeito, sinão q u e  D, Domingos 
Quirino recebera o subdiaconato no dia 
26 de abril de 1835 na capella do palacio 
do arcebispado.

Acerca da naturalidade do bispo de 
Goyazéella attestada, diz o nosso infor-

mante, entre outros pelo conego Lino dO 
}i[onte Carmello Luna na sua Galeria dos 
hispî s brasileiros^ publicada  ̂ no Diário ' 
de Pernambuco, trabalho que nao nos 
foi possivel consultar.

Maio—iO
1728 — Levante de soldados da guar

nição da Bahia denotíi .̂áados do Terço 
velho, commandado pelo mestre de 
campo João de Arauj > de Azevedo. 
Aquartelaram-se na fortaleza do Campo 
da Polvora, onde foram chamados á 
ordem pelo governador conde de Sabu- 
gosa, não sem terem antes feito al
gumas mortes. Sete d’elles foram en
forcados, entre os quaes o denominado 
Barriga de areia, cabeça da sedição.

Maio—"2 i
1811 — Esta ephemeride deve ser intei- 

i-amsnte refundida, do seguinte modo:
O bispo diocesano D. Luiz de Brito Ho

mem assume o governo interino do Ma
ranhão e conserva-o até 21 de agosto do 
mesmo anno (1811), em que o passa ao 
chefe de esquadra Paulo José da Silva 
Gama, capitão general effectivo [Vide 
agosto 28).

FIM DO PRIMEIRO VOLUME
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JULIIO— 1'

1582 Suppoein toclos os nossos cliro- 
listas que foi n’este anno quo teve prin- 
•ipio a casa de Misericórdia da cidade do 
íio de Janeiro; porque, tendo n’elle clie- 
tado a este porto uma armada de Cas- 
ella, composta de dezeseis naus, em que 
'inham très mil homens sob o commando 
io general Diogo Flores Valdez, essa 
;ente, com os temporaes soíTridos na 
onga travessia, chegou quasi toda doente 
necessitada de agasalho c tratamento. 

•̂ chava-se pelo mesmo tempo n’essa ci- 
ade 0 venerável José de Anchieta, de 
isita ao cqllegio da sua ordem, fundado 
m l.)G7; movidoda siqa extremada cari- 
ade. condoeii-sc muito aqnelle santo 
arào do estado lastimoso em que via 
'da aquella gente, e tomou a peito a sua 
n-a e agasalho, dando traça para que 
■ preparasse uma casa em que fossem os 
mentes assistidos c curados, para cujo 
>n destinou logo alguns religiosos, con- 
»Tendo taml)em elle, além da sua pro-

pria pê ssoa, com as medicinas, medico e 
cirurgião. Assim principiou talvez o hos
pital do Rio de Janeiro.

Quanto aos mais dados que subsistem 
acerca da sua fundação, reduzem-se a 
uma provisão do prelado, administrador 
ecclesiasticD d’aquella diocese, Bartholo- 
meu Simões Pereira, passada na presente 
data a favor do provedor e irmãos da re
ferida, Santa Casa, jiara que os vigários 
das parochias se não intromettessem nas 
suas eleições (\ ide a ephemeriãe de 8 de 
Outubro de 1605)1

1715—Toma posse do governo da capi
tania de Pernambuco 1). Loiircnço de 
Almeida, e consei-va-o até o dia 2;í de Ju
nho (de Julh.0, diz o visconde de Porto 
Seguro na sua Historia.Geral) de 1718.

Succede-lho no cargo Manuel de Souza 
Tavares.

1820—Por ausência do conde de Villa 
Flor, governador e capitão-general do 
Pará e Rio Negro, que parte, com licença 
para o Rio do Janeiro n’esta data, fleam
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interinamente á testa do governo da dita 
capitania o arcediago Antonio da Cnnha,
0 coronel do estado-inaior Joaquim I'e- 
lippe dos Reis e o ouvidor da comarca 
do Pará desembargador Antonio Maria 
Carneiro do Sá. No 1° do Janeiro do anno 
seguinte foi substituido este triumvirato 
por unj_a junta provisoria (Vide a ephe- 
yno’idcda 10 dc Outubi^o dc lb>17

]g‘23_As tropas portuguezas,ao mando 
do brigadeiro Madeira, evacuam clandes
tinamente e á noite a cidade da Labia, 
onde toda a população lhes era inferisa, 
embarcando em navios mei-cantes e de 
guerra toda a guarniçao da praça., 
muitas familias e pessoas emigram n’essa 
oceasião para Portugal (Vide a hplieme- 
ride do dia 2).

1839—Raymundo Gomes saqueia a ci
dade de Caxias, no Maranhão (\ ide as 
ephctneridcs de 13 c 1-í de dezemot o 
de 1838 — Guerra dos balaios).

i850-^Publica-se na secretaria da jus
tiça 0 Codigo Commei’cial, que deve vi
gorar no Império do 1“ de janeiro de 1851 
em diante.

1865_l'oma assento no senado, como 
representante da provincia do Kio de 
Janeiro,0 Sr. Antonio Pinto Chichori’o da 
Gama, escolhido a IJ de junho do mesmo 
anno (Vide lo  de n%aio de 181/).

]̂ 8ü6—Realisa-se na cathedral cloParáa 
sagração do bispo de Goyaz, 1). Joaquim 
Gonçalves dc Azevedo, com a assistência 
dos diocesanos do Ceará, Pernambuco e 
Pará (Vide a ephemeriãe de 14 de marro 
de 1876).

juuio 2
P7(5y^Crcacão do primeiro hospital mi

litar do Ceará, por acto do governador 
de Pernambuco,, que' era por esse tempo 
0 conde de Pavolide, D. José da Cunha 
Grã de AthaydeeMello, e que cm outubro 
d’esse mesmo anuo passou a governador 
geral do Estado.

1823—Entrada, do cxei’cito pacificador 
na cidade da Bahia.

M

'8
--------------- ----------------%

Como ficou dito na data de honteiíi, ; , 
as forças portuguezas, commandadaspelo : •"p 
<Tcner.rl Ignacio Luiz Madeira dc ãlello, 
tinham abandonado o recinto da piuça 
que occupavam, desenganadas de pode- 
rem conservar a cidade, cuja população 0 
inteira lhes era hostil.

Todos os annos commemoram os bahia- -, 
nos este grandioso dia com pomposas -e 

festas .e demonstrações de patriótico re- ■: -f 
gosijo, em que toma parte a população ò 
em peso.

182-1—Manuel de Carvalho Paes de An- k 
drade chama ás a ;mas as provincias do > 
Norte, c convida-as a se confederarem ; ■ 
em um estado independente sob a deno- ■ ' i 
minação de C o n fed er a çã o  do E q iM d or. .  ̂■ 
Esta rebellião originara-se do (iesgosto ■ 
causado pela dissolução da A ssem b léa  y.. ■ 
C o n s ti tu in te ; o cnthusiasmo popmai po-,j|'. 
rém não correspondera á expectativa dos'•’ < 
patriotas republicanos ; todavia, a pro-. fJ. 
clamação da nova republica apressa a 
promulgação e- juramento do pacto con- -i» 
stitucional, que deve manter a integii. ĵ .' 
dade do Brazil (Vide a E p h e m e r id e ^ ^

de 21). I
1825—Concede-se ao exercito paciriGa.|/ 

dor da Balria, que cooperára para a in*.| 
dependencia nacional n’aquella parte do.il  ̂
Império, uma medalha de distineção. L _ ! 
de ouro para os oHiciaes generaes, de i: 
prata para os demais oíliciaes, des(le al- - 
feres até ccronel, e de cobre para así,( 
praças de prêt.

1827—Fallece o senador pela provincia.çi, 
de Minas Geraes marquez de Sabará (Joao,.; 
Gomes da Silveira Jlendonça), nomea-, ■ 
do pelo primeiro Im.perador a 22 de ja- 

neiro de 1826, na instituição do sena-.:fi 
do. , ^

1875_-Toma assento na cailiara vitali- ti 
cia 0 Sr. Br. Luiz Carlos da Fonseca, q 
como representante da provincia dc I h - U  
nas Geraes, escolhido a 18 de junho do | 
mesmo anno.
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J U L IIO — 3

 ̂ 1029-Toma posse da pralatura do Puo 
de Jancii'o frei Maximo Pereira, cujo 
Home vem com nmnos exaciidao aa Ilis-

do vi5c0P.detoria Geral do Brazil 
Porto Segiiro.

brei Maximo foi 0 6“ ecclcsiastico quo
■ occi'.pou tal cargo n’e.sta capitania. Des 

cinco antei-iotes sacerdotes que exerce
ram igi.ta] ou quasi igual jmisdiccao 
nella, apenas possuímos os seguintes

 ̂ esca.ssos dados
O primeiro que preenciieu este cai'go 

foiMathens Nunes, preshytero do liabito 
de S. Pedro, nomeado por provisão de 
2ü de fevereiro de 13G9, sob a denomina- 
tão de ouvidor eccÃesiastico, e que d’elle 

 ̂ tomou posse, segundo 0 Sr. Dr. A. Per 
rcira Vianna (Prelados do Pdo de Janeiro 
desde 1569 ate 1681], a 15 do agosío 
de Retirou-so depois para 0 Jís[;i. 
rito-Santo, onde falleceu cm 1597 (Rr 

^Ferreira Vianna).
Deiiois de cread i pelo papa Grego- 

;no XIII, a 19 de, julho de 1576 (Veja-se 
-• issa data), a prelatura do Rio do Janei

ro, desligada da diocese da Ruhia, a que 
|ato então estiverã sujeita, foi escolhido 
prelado o Dr. Rartholomeu Simões Pe- 

l-eira, de quem se tratará a 19 de julho 
-quetomára imsse d’esso caigo a 11 de 

.1 1  aio de i577.
• Seguiu-se-Ihc 0 Dr. João da Costa, jmes- 
>jtero, capcilão d’el-rei, que tomou i>osse 
Hl outubro de 1587. Retirou-se depois 

■•araS. Paulo. Esso 1'oi portanto 0 3°. O 
I isconde de Porto-Segui'o dá 0 millenio 
. I0.17 como 0 da sua posse.
; 1 ^HC'rdote nomeado para este cargo
■H 0 Dr. Rartiiolomeu Lagarto, que não 
ccoitou a nomeação, sendo por isso
•̂ ‘ oiido 0 seu nome por alguns chro-

■ i s t a s .

^ S foi 0 Dr. Mutheps da Costa Abo- 
como 0 chama 0 Sr.

 ̂ianna), que tomou posse do cargo 
~ de outubro de 1607 e falleceu U 8

<Je fevereiro de 1«!), com presumpçSes.
de ler sido envenenado. ^

Este prelado começou a sua adminis
tração por muitas obras de caridade e 
undciçocs pias ; mas, apez,;r d’isso e das 

virtudes de que deu provas, não escapou 
a animadversão publica, talvez motivada 
pelas moniíoidas e cxcommunhões que 
lançou em negocios eiveis, ou por se ter 
ingerido na questão da liberdade dos in- 

igcnas e levantar bandeira contra elles 
Erei Maximo Pereira foi o 6% como 

flea dito.

O douto sr. Josd de Vasconcellos refere 
nas suas Datas celebres a data que hoje 
commcmoramos, come^apenas ada pro
visão que nomeou frei Maximo para este 
cargo,provisão passada em nome do bispo 
da Bahia D. Manoel Pereira.

Ila uma tal divergência de ilatas acerca 
d estes p.umeiros administradores espiiú- 
tuaes da capitania do Rio de Janeiro, 
que torna dilíicil chegar-se a dados posi
tivos.

1638—-O intrépido capitão Pedro Tei
xeira, que subia em viagem de explora
ção pelo .Imazonas (Vid. nEphem. d e/ /  
de outubro de 1637), cBcga ás margens 
do no que sai da provincia dos Encabel- 
lados, todo povoad > de indios rebeldes. 
Pareceu-lhe acccmmodado o sitio para 
assegurar a retirada; deixa jiostada n’elle 
a maior parte do pessoal da sua expedi
ção e prosegue na sua dermta (Vid. a 
Efhem. de agosto 15).

1/02 D. Rodi'igo da Costa succcde a 
1). João de Lencastro no governo aeraldo 
Estado do Brazil e toma posse do caro-o 
na pi esente <la ta, e naoa 3 d^Ju?2lio.coino 
di/.em AccLfi nas suas lUemorias e o 
infatigável visconde de Porto Beguro na 
sua Historia Gtral (Catalogo v.os gover
nadores). J

D. Rodi-igo da Cost.; foi o 33° na respe
ctiva serie e governou ate 8 de setembro 
dc 1705.

1783 — Bernardo José de Lorena, li»
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governador da capitania de S. Paulo, 
toma p< sso. do sen cnr ■» e .
21 de iunho de H97. N’este mesmo ulti- 
„ ,„  anno passou a governar a „""a
de Minas-Geraes. Voltando clepo.s par» 
Lisboa teve o titulo de conde 
0 0 governo da India, segundo lelere
Abreu e Lima (Si/wojjsis).

Azevedo Marques, no sen nuportantc 
trabalho A'pontamentos  ̂ ,
Oraphicos,ctc..cla promncia de S. l aul ^
■(vol II), 0 faz impossado no dia i5  de

1̂ 4.2—Sai para Lisboa a fragata 1 ct 
rarmassú, levando a seu bordo os depor-
ta“ L  politicos: Umpode A b r e u . »
Leite Bastos, Dr.]̂ <h'ança Loite, Dr. Jo 
nuim Candido Sdares de Meirelles, José 
Francisco Guimarães e Dr. Francisco de 
Salles Torres-Homem (Vide a Ephcme 
ride de 5 de junho do 1813).

1846-Começa a funccionar a ponte 
volante [barca-pendulo que tinha de pol
em communicação as duas margens do 
Parahyba na cidade de Campos (Rio de 
Janeiro) e de propriedade de Julio Larn.
bert.  Hoj e em dia possue a localidade uma
bclla ponte fixa de ferro.

4853—Toma pessoalmentc posse do seu 
bispado D. Feliciano José R odrigues^  

Prates, primeiro bispo do Rio 
C-aJ^de do Sul, natural d’aquella mesma 
provincia (Vide a Ephemcnde de ~7 de
maio de 1858). _

1871-Fallece o senador pela província
de Santa Catharin.a José da Silva Mafra,
escolhido a 3 de outubro de 1841.

,niMio 4'

1789—Claudio Manuel da Costa, o pri
meiro poeta de Minas-Geraes do tempo
colonial, apparece °
sua prisão em Villa-Rica. pendente de 
uma liga.ou cadarço. atado a^nt.naespec.. 
de armario que havia no calabou , . > 
dio tinha sofirido na vespera um 
longo iiiterrogatorio pela sua comparte-

cipação na famosa conjuração mineira
denominada a ■

imocencio da Silva, no suppleinento ao 
seu Diccionario BibUograpluto, o da íal-
lecido no dia 3. _ ,

Nascido na então villa do Ribeirno f o 
Carmo hoje cidade episcopal de Ma
riana, a 6 de junho de 1T29, de uma illus
tre familia paulista do numero das que 
tinham ido explorar a capitania das 
Minas, passou ao Rio de Janeiro, onde. 
estudou philosophia e obteve a patente 
de mestre cm artes no collegio dos pa
dres da Companhia de Jesus ; partin.lo 
depois, aos 17 aniios de idade, para Por
tugal, alli se formou em direito canonioo 
na Universidade de Coimbra. Na metró
pole compoz durante os seus estudos e 
depois d’elles, e publicou varias poesias
muito apreciadas no seu ^
al-umas são ainda ho]e, e sel-o-hao sem 
pre, bellissimos modelos no seu gen .
 ̂ Após doze annos de permanência ■ 

Europa e em seguida a 
pela Italia, em cuja Imgua
harrnoniosissimas cançonetas no o -
de Petravea e Metastasio, regressou (em 
nC5) ao Brazil e estabeleceu^ c o ^  
advogado em Villa Euea, f
to. .onde gozou de alto eonccilo nao  ̂
pela proficiência com que se 
desempenho da sua P-^e^sao, mas am 
bem como poeta e um dos espíritos mar
cultos da localidade.

« Cláudio Manuel, diz o conege .
,.io 1.0 seivR®-««»». t»i 
Ilcj Viistissira» crrolicç»». 
tiiri aiiU'-a, como na moderna. »

Compo-ralguns trabalhos de e c o n ^
politicL que não foram 
mas andaram de mão em mao c  ̂  ̂
rosas cópias,bem como o seu po ^
Rica, que só em 1839 viu  ̂
cidade, graças ás diligencias e .
do seu conterrâneo o sr. senadi .
Pedro Dias de Carvalho. M-.iineR

De nso a 1788 exerceu « i» '''’ ' “ .; *
1 0 cargo (lo segundo secretario do o .
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(la capitania, cargo que resignou ciuanclo 
entrou a governal-a o visconde de Barba- 
eena, em cujo tempo se dcu a intentada 
conjura(;ão da inconfidência, na qual in
contestavelmente tomou activa parte o 
nosso poeta com seu amigo e collega Gon
zaga, Alvarenga Peixoto, o legendariò 
Tiradentes e outros. Pretendiam, como se 
sabe, tornar a capitania independente da 
métropole e estabelecer n’ella e nas de 
S. Paulo e Pdo de Janeiro uma republica. 
Descoberto o plano do levante, que tinha 
por pretexto o vexame que a população 
da ca])itania de Minas soííria pelo pesado 
tributo que pagavam esses povos como 
taxa pela sua unica industlãa, a minera
ção do ouro ; foi Claudio preso com os 
mais conjurados e lançado em uma es
cura masmorra, onde, na idade de pouco 
mais de 60 an nos, foi achado morto, 
como íica dito, pairando até hoje duvidas 
sinistras sobre a verdadeira causa da sua 
violenta morte, propendendo muitos es- 
cripfnres abalisados para a opinião Ciue 
a attribue a um assassinato*, c havendo 
igualmente fundamento para se suppor 
que fóra um suicidio (Vide a esse res
peito 0 nosso Estudo sobre Claudio Ma- 
íHiel, nos fasciculus 2° e 1° dos Annaes 
da Bibliotheca Nacional do Rio de Ja
neiro, em que tentámos por nossa vez, 
mas cm vão, deslindar esta intrincada 
pendência histórica). ,

Dizem entretanto os redactores do 1°
Almanah da, Proniucia de Minas 

Beraes, citado cm nota pelo Sr. Joaquim 
^orberto na sua Historia da conjuração 
'•''iw-iira (pag. 372) :

'< lia n’esta capital muitas pessoas que 
Ouviram aos coevos de Claudio que elle 
oi suffocado por dous soldados de ordem 

superior, e que depois se fez espalhar o 
fato de ter-se suicidado, abrindo uma 

'cia com 0 garfo da fivella dos calções c 
ô cripto com o sangue um distico na 
Pmede. ...

M-.-se por este trecho cj[ue já começara 
 ̂ ecuiula imaginação popular a orlar'de

' - r

conde de Avintes, 43° governador geral 
do Estado do Brazil (Vide a Ephe.neride 
do dia 6).

1803—Toma posse do governo da capi
tania do Piauhy Pedro Cesar de Menezes, 
que a governa até 1805.

Em julho d’este ultimo anno entra a 
governal-a interinamente Luiz Antonio 
Sarmento da Maia.

1818—D. José de CastelloBranco, conde 
da P'igueira, toma posse do governo da 
capitania do Pão-Grande do Sul e exerce-o 
até ao anno de 1821. Em 28 de Março 
d’este anno pa’ssa a exercel-o o duc{ue do 
Saldanha, como em tempo ficou consig
nado.

'cc 0 conde da P’igueira, diz o auctor da 
Synopsis ou Beducção chronoloyica, 
commandou em pessoa muitas vezes o 
nosso exercito e obteve algumas victo
rias assignaladas, entre ellas a de Ta- 
quarembó em Janeiro de 1820. Celebrou 
no anno anterior a Convenção sobre limi
tes entre o Rio-Grande e Montevidéu, e 
foi incansável na manutenção da disci
plina militar, com que soube sustentar a 
honra das nossas armas.

1821—Adhesão da população, tropa e . 
senado da camara da então villa de Cam
pos dos Goytacazes á constituição por- 
tugueza, jurada por D. João VI. Promo
vem esta manifestação, que terminou no 
dia 8 por um solemne Te-Beum, os majo
res Antonio Aureliano Rolão, comman
dante do regimento de caçadores n. 4, 
Pedro Augusto Nolasco Pereira da 
Cunha, commandante da cavallaria, e 
Miguel Joaquim Prestes, commandante 
do regimento n. 1?.

1821 — Desembarca em Lisboa o rei 
D. João VI de volta da sua residência 
no Brazil (Vide a Ephemeride de 20 de 
abril d’este mesmo anno de 1821).

1828—Toma assento no senado Manuel 
Caetano de Almeida e Albuquerque, se-
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nador escolhido pela ju'ovincia clc Per
nambuco (Vide a Epheraeridc dc 11 cle 
outubro de 1814).

1840—Fallece no mosteiro de S. Bento 
da cidade do Rio de Janeiro Francisco 
Alvares Machado e Vasconccllos, uma das 
nossas maiores glorias parlamentares, 
nascido na cidade de S. Paulo a 21 de 
npveinbro de 1791 e cujo nome com flâ  
grante injustiça anda tSo csriuccido hoje.

1875—Inauguração da linha telegra- 
phica de Valença a Camamu (provincia 
da Baliia), com a extensão de 09.192 k.

1879—Fallece em Pari/, o senador por 
Minas Geraes P îrmino Rodrigues Silva, 
escolhido a 29 de abril de ISO!.

Nascôra em Niteroy pelos annos 
de 1810. Alem de senador, era desembar
gador aposentado da Relação do Rio de 
Janeiro, com as honras de ministro do 
Supremo Tribunal de Justiça. Distingui' 
ra-se era logares da magistratura, entre 
os quacs o de chefe de policia da pro
vincia de Minas Geraes, de juiz dos feitos 
e adjunto do Trilmnal do Commercio da 
corte.

«Oillustre jiarlamentar foi um aceri”jmo 
defensor das suas ideas politicâs no jor
nalismo íluminensc.

«Como redactor do Brazil c do Correio 
Mercantil e collahorador da Chronica e 
de diversos jurnaes partidários desta 
corte, 1'̂ irmino Rodrigues Silva deixa 
nome f[ue será lembrado na nossa im- 
pi’ensa. ;

•cc Litterato, poeta e cultor fecundo das 
nossas lettras, não ficarão por certo es- 
queddos os suas trabalhos, ciue seção 
comjtendiados com as suas justas c rectas 
sentenças de julgador dos direitos de seus 
concidadãos. O semador Pirmino Rodii- 
gues Silva baixou ao tumulo paupérrimo; 
pordm deixando aos seus compatriotas 
0 exemplo do civismo, dos esforços de 
(|Uom só por si sabe elevar se, e tio amor 
da patria que idolatrava {Jornal do 
Commercio de 12 de julho). »

O cadaver embalsainado do senador

Firmino chegou ao Rio de Janeiro a 30 
de agosto de 1879 no paquete francez 
Ville cle Santos, e foi no mesmo dia leva
do para o cemiterio de S- Francisco de 
Paula, onde jaz.

RodriguesSilva compuzera,tanto quan
do cursava a academia jurídica de S. 
Paulo, onde se formara, como depois, 
muitas poesias, que andara esparsas por 
folhas litterarias e politicâs, m.as cuja 
maior parte escapou á luz da publicidade, 
Dc todas as que vingaram a luz publica a 
mais celebrada éa que se intitula-Venm 
« morte de Francisco Bernardino Ri
beiro, cscripta em 1837 e que foi inserida 
pela primeira A'cz no Parnaso brasileiro, 
publicado cm 1843 e 1818 pelo Sr, conse
lheiro João Manuel Pereira da Silva.

4Í

■è-

jui.iio—5 ,,
í'

]Qi3—Diz 0 visconde de Porto Seguro, yO 
na sua Historia Geral (R edição), que or 
antes d’esta data tomára o mestre de f
campo Luiz.Barbalho Bezerra posse do qJ
governo da capitania do Rio dc Janeiio.

Foi 0 décimo oitavo que exerceu essa 
jurisdicção, governando porém apenas ^  
nove mezes c alguns dias, pois falleccu üí, 
a 15 de abril do. anno seguinte. v

O general Abreu e Lima diz ácerca da 1̂)
data da sua posse:  ̂  ̂ . p' ^

a Succedeu a Salvador Corrêa de Sa e l i 
Benevides... e tomou posse cm dias 
a?̂ tes de 27 do junho d’este anno (1643).» p  

O Sr. José de Vasconcellos fal-o deli- p. 
nitivamente empossado a 27 de junho, 
Veja-se ainda o que diz a esse proposito tít. 
0 Catalogo dos capitães mores e gover- 
nadores da capitania do Rio de Janeiro, » i  
])ublicado cm continuação no tomo IT 
day Revista/ do Instituto (1840). ü

177j3_Ordcm do governador de Per
nambuco mandando erigir a villa de 
Sobral no logar denominado Caiçara: 
(Ceará).

1821—Entrada solemne de D. Romualtio, 
de Souza Coelho, 8“ bispo dc Belém dol
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 ̂Pará, na capital da sua diocese (Vide a. 
Eph-ernerido de 7 de fevercTO de 1762).

1S28—D. Maria IT, proclamada rainha 
de Portugal, embarca para a Europa, 
acompanliada do marquez de Barbacena 
como sen aio e tutor. Dirigiram-se para a 
Inglaterra, onde a joven rainha foi rece
bida com todas as honras que lhe eram 
devidas. Como todavia esse acolhimento 
nenhum resultado dera em favor das suas 
pretenções á coroa de Portugal, em 1829 
voltou ella para o Brazil, onde chegou a 
16 de outubro, em companhia daprinceza 
daBavieraD. Amelia,sua futura madrasta 
[Vide 13 de abril de 1831).

^ 1857—Fallece Cassiano Speridião de
Mello Jiíattos, senador pela província da 
Bahia, escolhido a 25 de maio de 1836.

1874— Inaugura-se a linha telegraphica 
de Berievente a Itapemeiim, província 
do Bspirito-Santo, na extensão de 36,710 
kilometros.

1875— Inaugura-se a linha telegraphica 
• da villa da Serra á cidade da Victoria,

província do Espirito Santo, na extensão 
de 26,700 kilometros.

1878—Fallece em Paris, no convento 
. dos Capuchinhos, o bispo de Olinda D. 

frei Vital (Vide as ephem. de 21 de maio 
de 1871 c de 4 de novembro de 1876).

JULHO—6

1672—Fallece na cidade da Bahia o 9°
. bispo do Brazil D. Estevão dos Santo s.ua- 

'tural de Portugal. Eleito no reinado de 
B. AlTonso VI, sob a regencia de seu

■ irmão o pripcipe D. Ĵ edro e no pontificado 
. de Clemente X, chegou ao seu bispado a

15 de abril de 1672, governando-o apenas 
um mez e vinte um dias.

Foi conego regente de S. Vicente de 
 ̂Fura c era irmão do desembargador do 
Pano João Carneiro de Moraes.

Jaz na capella-mór da Sé da Bahia.
■ Eis aqui o letreiro da sua campa, co

piado ipsis verbis pelo Sr. .-\lfredo do V.
-.Cabral com o zelo que tanto o distingue:
■i;' a Sepvltura de D. Estevam dos Santos

do C’oselho de Sva mag.'ie e Bispo deste 
Estado do Brasil falec.® em 6 de Jvlho de 
672 c ’o circonstancias tão iniracvlozas 
em sva morte q’ qvalificarão a grande 
opinião das mvitas virtvdes q’ teve em 
sva vida. >>

Assim, pois, flea fora de toda a duvida 
a data certa do seu fallecimento.

1761—A 4 de julho fallecera na Bahia 
0 seu 43“ governador e8° vice-rei do Es
tado do Brazil D. Antonio de Almeida 
Soares e Portugal, 3“ conde de Avintes e 
1“ marquez de Lavradio, que tomara 
posse do governo a 9 de janeiro d’esse 
mesmo anno.

Com.o não houvesse via de successão, 
reuniram-se a camara, o Cabido e a Re
lação e nomearam na presente data gover
nador interino do Estado ao chanceller 
Thomaz Rubim de Barros Barreto. Esta 
escolha, porém, não teve o placet regio e 
aquclle governador foi substitudo pelo 
chanceller José de Carvalho de Andrade 
com 0 coronel Gonçalo Xavier de Barros e 
Alvim, que tomaram posse do governo no 
dia 21 de junho de 1761 e a que se reuniu 
0 bispo coadjutor da Bahia D. frei Manuel 
de Santa Ignez a 29 de julho do anno se
guinte (1762). Este governo esteve á testa 
da administração geral do Estado até 25 
de março de 1766.

O cbnde de Avintes, D. Antonio de 
Almeida, foi o ultimo vice-rei que teve 
assento na cidade da Bahia, e nos seis 
níezes incompletos do seu governo fez 
prender os padres da Companhia de 
Jesus (no dia 18 do Abril de 1760) e en* 
vicu-os para Lisboa.

1802—D. João de Amorim Pereira, que 
já de 1796 a 1799 governara a capitania 
do Piauhy, é novamente nomeado seu 
^governador. O visconde de Porto Seguro 
diz que tomára elle posse do seu cargo 
a 19 de Fevereiro de 1803.

A capitania do Piauhy foi creada inde
pendente do governo do Maranhão por 
carta régia de 29 do Julho de 1750 ; mas 
só por carta régia de 10 de Outubro de
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18U é qiie ficou de todo independente. 
1828—A nossa esquadra no Rio da

/ Prata (Campanha da Cisplalina)/^\sfi 
quasi nada flzera contra o inimigo, tinha 
em compensação feito innumeras prezas 
nos navios mercantes de todas as nações, 
que violaram o bloqueio. Em consequência 
d’esse facto, apresenta-se n’esta data na 
bahia do Rio de Janeiro o contra-almi
rante francez Roussin com uma nau e 
duas fragatas, exigindo a immediata re
stituição das embarcações de sua na
cionalidade, aprezadas no Rio da Prata, 
e umaindemnisaçãopor perdas e dam nos: 
isto causou grande agitação em toda a 
cidade (diz Abreu e Lima, de quem trasla
damos este facto). Estavam ambas as 
camaras do parlamento dispostas a não 
accederem a esta imposição, feita assim, 
de morrões acesos,; mas o imperador 
D. Pedro I assentou de seu motu-proprio 
terminar a questão, mandando restituir 
todos os navios francezes e estipulando 
que a indemnisação reclamada se ulti
maria antes a:le flndo o anno de 1829.

1845— Toma assento no senado Anto- 
w.nio Carloŝ PTlo Andrada Machado como 

representante da província de Pernam- 
'  buco, escolhido a 29 de maio do mesmo 

 ̂ anno (Vide a ephemeride de õ de dezem
bro de 1845).

1847—Fallecc na cidade de Porto-Ale
gre 0 illustre José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, visconde de S. Leopoldo, nas
cido em Santos a 9 de maio de 1774.

Destinado por seus paes á carreira 
ccclesiastica, partiu aos 18 annos de ida
de para Portugal com o fim de comple
tar os seus estudos na Universidade de 
Coimbra, e alli recebeu em 1798 o grau 
de bacharel na faculdade de cânones.

O pouco espaço de que dispomos não 
nos permitte que acompanhemos o sabio 
paulistana sua brilhante carreira,: con
signaremos apenas aqui as datas c factos 
mais importantes da sua vida.

Em dezembro de 1801 voltou Fernandes 
Pinheiro ao Brazil como juiz das alfan-

degas do Rio Grande do Sul e Santa Ca- . 
tharina, encarregado de creal-as, e alli 
desempenhou outras cornmissões de im
portância, desenvolvendo n’ellas a intei
reza de caracter, a dedicação e o zelo 
pela causa publica, que constituem a es
sência dasuasympathica individualidade, 
e iniciou-se com proveito na difficil scien- 
cia da administração.

Proclamada em 1821 a constituição no 
Brazil, escolheram-no a sua provincia 
natal e a do Rio Grande do Sul deputado 
ás cortes constituintes da nação portu- 
gueza, a cujo mandato obedeceu partindo 
para Lisboa, de onde voltou, proclamada 
a nossa independeneia, como deputado i 
por S. Paulo á constituinte brazileira, em 
que tomou assento em 1823 c de cujos va
liosos trabalhos lhe coube uma larga 
parte.

Dissolvida a assemble'a constituinte, foi 
nomeado (novembro de 1823) presidente 
da provincia do Rio Grande do Sul, cargo 
que exerceu por espaço de dous annos 
.com rectidão e esclarecido patriotismo. 
Foi 0 primeiro presidente que teve 
aquella provincia. A primeira typogra- 
phia que ella possuiu, acolonia de S. Leo
poldo c a casa de caridade da capital 
foram creações da sua administração.

Ministro dos negocios do império desde 
1825, referendou eni 1827 o decreto que 
fundava os nossos cursos juridicos; reor- 
ganisou a Academia das Bellas Artes,pro
moveu 0 desenvolvimento da instrueçao 
publica, melhorou á Escola medico-ci- 
rurgica do Rio de Janbiro, etc.

Escolhido a 22 de janeiro de 1826 se
nador pela provincia do seu nascimento, 
foi nomeado conselheiro de estado e vis
conde de S. Leopoldo, do nome da colo- 
nia que fundara.

Em 1838 estabeleceu o Instituto Histó
rico c Geographico do Brazil, tendo por 
poderosos auxiliares, além da boa vontade 
e animação do imperador, o marechal 
Rayinundo Jasé da Ciiulia Mattos, o co-

i
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iicgo Januario da Ciinha Barbosa e José 
Joaquim ?Jacliado de Oliveira. Em Justis- 
sima homenagem aos sens incontc.staveis 
merecimentos foi eleito primeiro presi
dente perpetuo d’aquella sabia corpora
ção .

« O nome do distincte litterato está 
inscripto na primeira pagina do maior 
monumento litterario do Brazil », diz o 
Sr. barão de Homem de Mello na Bio- 
(jro.phia que escreveu do seu digno con
terrâneo e_ consocio.

Orna o salão das sessões do ïnstituto, 
como honrosa me.moria aos seus grandes 
serviços e reconhecido devotamento á 
patria e ás letíras nacionaes, o seu busto 
em mármore, feito pelo Sr. Joaquim José 
da Silva Guimarães.

O visconde de S. Leopoldo compoz e 
publicou diversos trabalhos históricos e 
litterarios (alguns traduzidos do inglez e 
do allemao),d’entre os quaes sobresaem os 
seus-^ylnnu^s da capitania de S. Pedro, 
—cujo 1° volume viu a luz. da imprensa 
em 1819, e a sua idemoria histórica so
bre os limites naturaes, pacteados e ne
cessários do império do B)-azil.

1871—Fallece na cidade da Bahia, ás 
3 1/2 horas da tarde, Antonio de Castro 
Alves, 0 inspirado poeta das Espumas 
Fluctuantes, publicadasem 1870 naquella 
cidade, da Cachoeira ãe Paulo Affonso, 
publicada tainbem alli cm 1876, do poema 
dos Escravos, etc., que tornaram im
mortal 0 seu nome. collocando-o na pri • 
meira plana dos que no Brazil seguiram 
os arrojos de imaginarão do portentoso 
poeta da França, Victor Hugo, c perlus- 
traram as mais elevadas regiões da jioesia, 
desprendida do sentimentalismo medita
tivo e puro da escola de Lamartine, liber
tada da exaggeração de desregramento 
moral e da convencional mysauthropia 
dos adeptos de Byron.

Xascido a l l  de março de 1817, na fa
zenda denominada Cahaceiras, perto do 
Cur,-alinho, na comarca da Cachoeira, 
dá mesma província da Bahia, sopultou-se

no cemiterio do Campo Santo, na manhã 
do dia 7 de julho de 1871. Era filho do 
Dr. Antonio José Alves; que fallecera 
lente de clinica externa na Faculdade de 
Medicina d’aquella cidade.

Tinha o arrojado poeta pouco mais do 
21 annos quando faileceu. Era muito cedo 
para morrer.. .

^̂ 79—Fallece na sua fazenda do Pi
nheiro 0 optilento capitalista commenda- 
dor José de Souza Breves. Entre as mui
tas verbas do seu testamento nota-se a
seguinte

a Cem apólices de ItOOOg cada uma 
para seus rendimentos servirem para 
formar-se. de cinco em cinco annos, tres 
prêmios destinados aos melhores livros 
que forem escriptos no Brazil para o en. 
sino primário ® educação religiosa catho- 
lica. apostólica romana, e social do povo. »

Este testamento foi feito cm 15 de ja
neiro de 1877.

Cremos que não deixará em tempo com- , 
potente dc ter plena execução uma tão 
generosa disposição do testador.

.lULlIO—7

1598—Francisco de Mendonça Vascon- 
ccllos, governador da capitania do Rio de 
Janeiro, entra no exercicio do seu cargo 
(Viile a Ephern. de 17 de setembro de 
1599).

1759—03° governador ecapitão general 
de Goyaz, João Manuel cie Mello, toma 
p»osse do seu cargo.

Por causa das perturbações da ordem 
publica, oceorri Jas no arraial de S. Felix, 
teve este governador ordem régia para 
mandar levantar forca e crear junta de 
justiça, em que se julgassem summaria-. 
mente os criminosos, sem appellação nem 
aggravo.

Depois de haver visitado toda a capita
nia da sua jurisdicção,morreu do um ata- /  
quí^ípcplctico a 13 de abril de 1770.

1793—Toma posse do governo da ilha 
de Santa' Catharina o tenente-coronel
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João Alberto de I.Iiranda Ribeiro, pro
vido n’ese-e cargo pclo conde de Rezende, 
vice-rei do Estado do Brazil, e cxerco-o 
até 0 dia 18 de janeiro de 1800, em que 
fallecen.

IStjO—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 Dr. Antonio da Costa, urn dos 
mais distinctos e babeis cirurgiões d’esta 
capital. Tinba 47 annos do idade.jO seu 
cadaver, embalsamado polo Sr. Dr. Pr.an- 
cisco P̂ erreira de Abrcu, bojo barao de 
Tberesonolis, foi levado no (tia seguinte 
para o ccmiterio de S. Francisco de Paula, 
onde repousa (Vide a Addenda dejulboR 

Fallcce o senador pola província 
de Pernambuco P'rancisco de Paula de 
Almeida e Albuquerque, escolhido a 29 de
setembro de 1838. ^

içĵ rj—irallcce na sua diocese o 7° bispo 
de iSIarianna D. Antonio P -̂rreira^A içoso, 
conde da Conceição, nascido om renicbe, 
Portugal, a 13 de main de 1787.

Apresentado a 7 de janeiro de 1843, foi 
confirmado pelo papa Gregorio X\I a 24 
de janeiro do anno seguinte. Sagrado 
a 5 de maio d’esse mesmo anno no mos
teiro de S. Bento do Rio de Janeiro, pelo 
bispo diocesano D. Manuel do Monte, 
conde de Irajá, com a assistência do bispo 
titular de Cbrysopolis D. frei Pedro de 
Santa Marianna e do bispo do Pará D. José 
Alfonso do Moraes Torres, tomou posse 
do seu cargo, pclo seu procurador o tbe- 
sourejro-mór Joao Paulo Barbosa, a 28 

ide abril de 1843. Fez a sua entrada pu
blica na diocese a 16 de junho d’estc 
mesmo anno.

Antes de D. Antonio Yiçoso fora, em 
1835, escolhido pela regencia trina o pa
dre Diogo Antonio PMijo, que depois foi 
tavnbcm regente do Imperi' i. para a mitra 
de Marianna, cargo que Feijo nao acei* 
tou (Vide a F.phcmeride de 9 de novem- 
bro de 1813:.

D. Antonio Viçoso viera de Portugal 
como • missionário da Congregação de 
S. Vicente de Paula a instancias ,do rei 
D. João VI, para abrir missões na capita-

nia de 7,Iatto-Grosso. Ao chegar, porém, 
ao Rio de Janeiro foi Uie commettida a 
direcção da importante casa de educação 
de Caracas, em Minas-Geracs, que o seu 
instituidor, o irmão Lourenço, destinara 
em testamento aos missionários. Regeu 
depois 0 seminário de Jacuecanga, em 
Angra dos Reis, que deixou quando foi 
nomeado visitador da Congregação men
cionada, logar que exerceu corn nadlo 
-elo e frucio. Depois foi eleito bispp.

O conde da Conceição foi um modelo de 
prelados pela sua mansidão e, humildade 
evangélicas, mantendo inv.iriavclraentc a 
pratica das mais raras virtudes e sendo j  
um verdadeiro pae dos pobres e afílictos,  ̂
que se não chegavam paraelle sein acha. , 
rem conforto contra as tribulações da 1$ 
vida e sem que levassem n’alma o balsa- 
mo santo da consolação, que só a religião o 
vasada por lábios tacs pode c sabe minis- -l 
trar.«0 seu p \lacio era uma modesta casa «í 
e n’ella o mais modesto aposento era a R
sua ante-saia!» •

Morreu chorado e abençoado pclo seu o 
rebanho este virtuosíssimo pastor d'al- j- 
mas.

Veja-se a sua biographia. escripta 8| 
pelo vigário Silverio Gomes Pimenta.

O conde da Conceição governara a J 
igreja de Marianna exactamente o mes- e 
mo espaço de tempo por que governou a í 
igreja universal o papa Pio IX, também n 
irascido a 13 de maio ( mas de 1792j .  O ) 
pontífice falleceu, como se sabe, a 7 de 4 
fevereiro de 1878.

18J7—Inauguração official da estrada fc 
de feVro do Norte de S. Paulo, que poz o

a ca da ,bcm communicação diaria 
provincia d’aquolle nome com a capital h 
do Tmperi ', a.travcssando no seu percurso B' 
sete cidades c villas, e dando sabida aos o. 
produetos de dezesetc mumcipios.

Ao Sr. conselheiro Dr. Francisco Ig-ji 
nacio Marcomles Homem de Mello, entao ij 
presidenle da companhia S. Paulo e 'RiorR 
de Janeiro, foi dado iia oceasião e na ci-ty.
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(Irule clcS. Paulo, cm plena soleinnidadc, 
a que presidiam o Sr. condo d’Eu e o Sr, 
conselheiro Tiiomaz José Coelho de Al
meida, minisí.ro da agricultura, o titulo 
de barão de Homem de Jlello.

S. Ex., depois de ter presidido a pro
víncia da Bahia em 1S7S, é actualmente 
(ISSO) ministro dos negocios do Império-

juuio 8

1075—Já n’este anno diz Abreu eLima 
que havia em Pcrnambucc) uma casa de 
expostos, porque el-rei (D. Pedro II). to
mando em consideração o facto de mor
rerem muitos d ’elies por falta de alimen
tos, mandou, por/p.viío da presente data, 
que se lançasse nos contractos, que se 
faziam annualmentc, a contribuição de 
493700 para estes expostos, devendo td 
applicação principiar do dezembro de 1G76 
por diante.

1702 — D. IMannel Rolim de IHíAira, 
21° governador do Estado do Maranhão, 
toma posse d’este cargo na cidade de 
S. Luiz, reccbendo-0 de Fernão Carrilho, 
governador interino.

1826—Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro Laurindo José da Silva Rebello, 0 
Bocage hrazileiro, cujas composições, 
pela mdr parte satyricas c livi-es, se dis
persaram. salvando se todavia quanto 
d’ellas basta para dar uma cabal idea 
do seu prodigioso estro poenco, que mais 
brilhava no improviso.

Argumentador invencível em assum- 
- ptos de pliilosophia racional 0 de theolo- 
gía. 0 seu enunciado era tão facil c ]tom- 
poso, as suas razões tão lógicas e bem 
deduzidas, que não liavia modo de resis- 
1ir-se-lhe: era uma catadupa do palavras 
]!renhes de grandes pensamentos e de 
ideas luminosas; uma torrente caudal 
que levava de vencida iodos os diques 
que tentavam oppor-se-Ihe. Quem traça 
estas linhas ouviu mais de uma vez essa 
cascata de eloquência despenhar-se es- 
trugidora; foi isso na Faculdade de Me

dicina do Rio" de Janeiro, cuj?s aulas 
Laurindo e nós cursavamos ao mesmo 
tempo, posto que em an nos diversos. 
Havia coratudo uma particularidaíle que 
poderia prejudicar a eloquência magis
tral do ])oeta philosopho. s- porventura 
a novi:!ade e nobreza da idea e 0 bri- 
Ihantisnio e naturalidade da expressão 
deixassem logar para outro sentimento 
senão 0 do enthusiasmo e embeveci- 
Vnento: eram a sua desmedida gesticula
ção c as CO" torsões e tregeitos que Lau
rindo fazia com os musculos da face, 
com os olhos, com todo 0 corpo, a re
torcer de mil modos 0 seu longo bigode! 
Quem uma vez 0 viu nos seus .admiráveis 
1'aptos de eloquência não nos desmentirá 
dc certo, porque ha de ter guardado 
d’essa singular circumstancia indelcvcl 
lembrança.

Laurindo fez com precoce desenvolvi' 
mento os seus estudos preliminares na 
cidade do Rio de Janeiro.

Depois de diversas tentativas mallo 
gi-adas para seguir ora 0 estado eccle. 
siastico, ora a carreira militar, formou-se 
em mediciii;’., recebendo 0 grau acadê
mico na Escola do Rio !5e Janeiro a 9 de 
dezembro de 1856. tendo estudado dois 
dos annos do curso na da Bahia, onde 0 
portentoso poeta era festejado como o 
seu grande talento 0 exigia e onde achou 
0 mais cordial acolhimento essa aguia 
foragida. Laurindo conservou ate ao tu
mulo as mais .saudosas recordações du 
sua estada na Bahia e 0 mais profundo 
sentimento de gratidão pelos bahienscs.

IMedico militar por quasi oito annos, 
indo duas vezes servir como tal 110 Rio 
Grande do Sul, não pôde comtudo 0 
Dr. Laurindo Rebello evitaras ]>rivações 
e a miséria; nunca, porém, os maiores 
rigores do fado adverso lhe abateram 0 
indomado c nativo orgulho: nunca mal- 
barateou a sua dignidade de homem, que 
elle poz sempre acima de todas as van. 
tagens sociacs. Podia dizer-se d’elle, cm 
boa parte, 0 que se dizia de Diogenes:

i^-
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via-se-lhe o orgulho através ãos buracos 
(la sua capa.

A 2 de janeiro de 1860 casou-se Lau- 
rindo com a sra. D. Adelaide Lniza Cor
deiro, Cjue ainda vive, lutando com a má 
sorte 'que parece ier-llie ficado como a 
unica herança de seu desventurado es
poso.

Depçis de uma vida posta ao serviço 
da humanidade como professor e como  ̂
medico, tendo corrido sempre empós da 
louvável ambição de nunca ser pesado á 
sociedade, Laurindo falleceu no llio de 
Janeiro a 28 de setembro de 1861 ; e foi 
no dia seguinte sepultado no cemiterio 
de S. João Baptista da Lagoa, de onde 
foram os seus ossos removidos a 11 de ou" 
tubro de 1877, por sua viuva, para o de 
S. Francisco Xavier.

Sob 0  titulo d e  T u o v a s  d e  L a u r i n d o

J o s é  DA S i l v a  R a b e l l o , n a t u r a l  d o  Rio
DE J a n e i r o , publicou o poeta em 1855 
parte de suas poesias, que já haviam 
sido anteriormente estampadas na Bahia. 
Em 1867 seu amigo o bacharel Eduardo 
de Sá Pereira de Castro publicou-as em 
dobrado numero^precedidas de uma no
ticia da vida e obras do poeta. Em 1876 
fez 0 sr. commendador Joaquim Xorberto 
uma nova edição d’ellas, c no seguinte 
anno o sr. Dias da Silva Junior deu-nos 
mais uma edição, que é, portanto, a 5' das 
estimadas composições do bardo lluini" 
nense, augmontada de 13 poesias que não 

i haviam entrado nas edições precedentes 
I e antecedida de um Perfil biographico do 

auctor.
As suas poesias intituladas — O génio 

c a morte, a minha resolução, Kpicedio á 
morte do dr. José de Assis Alves Branco 
Muniz Barreto, Adeus ao mundo, A’ Ba
hia — são de um elevado sentimento poé
tico, soberbas no pensamento, irrepre- 
hensiveis na fórma : bastavam ellas para 
0 sagrarem poeta.

lia em mãos de apaixonados d’esse ge- 
nero de poesia uma grande cópia, inaiOf 
do que se suppõe, de decimas, glosas e

sonetos ,seus, satyricos e liberrimos. 
Consta-nosque tambem das lyricas e phi- 
losophicas ha .em revistas do tempo, e 
talvez inéditas, um bom numero deltas, 
que fóra para desejar não permanecessem 
em indefinido silencio.

1865—Crea-se a medalha militar do 
Forte de Coimbra [Campanha do'Para
guay], isto é, concedida a toda  ̂ as pra
ças de linha e da guarda nacional, que 
compuzeram a guarnição d’aquelle forte, 
ao tempo da invasão paraguaya (Tide a 
Epherm. de 38  de dezembro de 1864).

1870—Tomam assento no senado o Sr. 
conselheiro Joaquim Antao hernandes 
Leão, como representante da provincia 
de Minas-Geraes, escolhido a 27 de maio 
do mesmo anno; o o Sr. Joaquim Del- 
flno Ribeiro da Luz, como representante 
da mesma provincia e escolhido no mesmo 
dia.

1873—Chega á sua diocese o actual 
bisp® de S. Luiz do Maranhao, o Sr. D. 
Antonio Cândido de Alvarenga, no pa
quete nacional Espirüo-Santo (Vide a 
Ephemeride de 28 de-dezembro de 1876).

JULHO—9

1671—̂ Lança-se a primeira pedra para 
a edificação do convento de Nossa Senhora 
da Ajuda, no Riò de Janeiro [Datas Ce
lebres).

1678—0 governador da capitania do 
Rio de Janeiro, Mathias da Cunha, é con
vidado para carregar e lançar a pedra 
fundamental do convento de Nossa Se
nhora da Ajuda (Synopsis e Monsenhor 
Pizarro).

Não pudemos verificar qual d estas duas 
datas é a exacta ; parece-nos que uma 
d’ellas se refere ao convento e a outra ao 
recolhimento d’aquelle liome.

1756—Provisão instituindo a ordem ter
ceira de S, Francisco de Paula da cidade 
do ílio de Janeiro, pertencente á ordem 
dos frades minim os.

1847—Fallece em Pernambuco D. írci
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Thomaz de Noronha e Brito, da ordem 
dos pregadores dominicanos, bispo resi- 
gnatario de Olinda, natural de Portugal, 
Eòra inquisidor do Santo Officio e era 
bispo de Cochim, na índia, quando eleito 
deputado ás còrtés de Portugal, tocou em 
sua viagem para o i“eino no porto do Rio 
de Janeiro, já prgclamada a nossa sepa
ração da metropole. Aqui adheriu elle a 
este novo estado de cousas e jurou a carta 
constitucional outorgada por D. Pedro I; 
cidadão brazileiro, portanto, fòi nomeado 
vigário capitular de Pernambuco, re
gendo n’esse caracter a diocese então vaga, 
desde os fins de 1825, em que chegou a 
ella, até os de 1828, em que o confirmou 
bispo 0 papa Leão XII, governando-a 
d’ahi em diante como proprietário.

Diz-se d’elle que mostrára sempre, na 
administração da sua diocese, muito zelo 
e interesse pelas cousas da religião, sem 
que, entretanto, se lhe possa pôr a pécha 
de fanatico; pronunciando-se pelo con. 
trario contra tudo o que lhe cheirava á 
hypocrisia, repellindo de si, da sua inti
midade e privança, os hypocritas e velha
cos, que tentavam dominal-o e exploral-o. 
Foi generoso e caritativo.

No fim de 1829 retirou-se para Portu
gal, de onde voltou em principies de 1839 
a Pernambuco , sendo-lhe então dado o 
cargo de director da Faculdade de, Direito 
de Olinda, que oxerceu até á morte, oc- 
corrida nu presenta data. Já de ha muito 
era regida a diocese pelo seu successor 
D. João da Purificação Marques Perdigão, 
1G° bispo de Olinda.

187-1—Fallece na cidade de Niteroy o 
conselhcii'oDr.Thomaz Gomes dos[Santos, 

‘ formado cm medicina pela Faculdade de 
Montpellier, onde mereceu ser appellidado 
a estreUx do Bva:;ü. Era lente jubilado 
de hygi' ne e historia da medicina na do 
Rio de Janeiro, director da Academia das 
Dcllas-Artes da mesma cidade c director 
da iustrucção publica da provincia.

Nascèra a 17 de abril de 1803 na cidade

do Rio de Janeiro. Tinha, pois, mais dc 71 
annoè quando falleceu.

A'eja-se o artigo que lhe é relativo no- 
Anno Biographico do Sr. Dr. J. M. de Ma
cedo c onde se faz plena juMiça aos seus 
pouco vulgares merecimentos.
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1610—-Tentativa de assassinato contra 
João Fernandes Vieira.contada por Abreu 
c Lima do modo seguinte:

« Os inimigos do Vieira, ciosos dc sua 
fama, tramam uma conspiração contra 
os seus dias. Os assassinos, emboscados 
perto do campo, fazem fogo quando elle 
passava a cavallo , ferem-no é fogem. 
Facil era conhecer os traidores, c elle 
mesmo sabia d’onde lhe vinha o golpe ; 
mas antes quiz dissimular que castigar, 
como se fosse só contra elle a traição, 
que também se dirigia còntra a patria 
(Obra citada). »

1780—Nasce no Rio de Janeiro o conego 
Januario da Cunha Barbosa (Vide* a 
ephemeride dC' 22 de fevereiro de 1816).

1836—Fallece o senador pela provincia 
do Rio-Grande do Norte, AíTonso de Albu
querque Maranhão, nomeado a 22 dc ja
neiro de 1826.

1838— Data da carta, na qual o ex-re
gente Diogo Antonio E’eijó explica a sua 
recusa do bispado de Marianna (Vide as 
ephcmerides de 11 dc outubro de 1835 c 
de 9 de novembro de 1813).

1839— Eugenio dc Monglavc, secretario 
perpetuo do Instituto dc França, saúda 
como tal a fundação do Instituto Histó
rico do Brazil.

« '̂è-se, diz elle, que o Brazil começa a 
sentir toda a sua impoi'tancia c deseja 
tomar parte no grande > movimento que 
impelle a humanidade a um brilhante fu
turo, querendo occupar o logãr que lhe 
convém em meio das grandes nações.’ E 
certamente competia áo unico paiz da 
America,que possue uma litteratura na- 
cional,principiar a exploração de outras
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partes do immenso campo que se tem pa
tenteado áintelligencialmmana. Começar 
pela geograpliia c histoiàaé começar bem, 

r é lançar uma vista d’olhos ao passado,
' para obter esclarecimentos que sirvam dc

illuminar todos os momentos do tempo 
presente, é irnir o estudo das cousas po
sitivas ao estudo das que llie dão vida. » 

^  Eugênio de Monglave é o traduetor
francez da Marilia de Direju,'!^ Thomas 
Antonio Gonzaga^-

18Ô5—Parte o imperador para o sul, 
tendo sabido que fora a ])rovincia de 
S. Pedro do Rio Grande invadida por 
forças paraguayas (Vide a ephemcride 
de 11 de setembro do mesmo anho).

1877—Deve ter-se inaugurado em Val
paraiso a estatua de Christovão Colombo, 
mandada fazer na Europa pela munici
palidade d’aquclla cidade para ser levan
tada em uma de suas praças n’este die., 
que se dis anniversarià do f.eu nasci
mento.

Veja-se a esse respeito a Gazela de 
Noticias, do Rio de Janeiro, de 9 de julho 
d’esse anno de 1877.

— A proposito da visita feita pelo 
bispo da Guyana Francesa (Cayena) ao 
território neutro, ou antes brasileiro, da 
povoação do Amapá, fundada pelo Brazil 
(Vide a ephemcride dc 11 de abril dc 
1713 , consulte-se a Gazeta de Noticias 
dc 10 de julho de 1877, que cita o Jornal 
do Recife áccrca da controvertida e se* 
cular questão de limites d’ess'e ponto do 
nosso territorio com a França.

1879—Inauguração solemne do Asylo 
da Mendicidade do Rio dc Janeiro, elíec- 
tuada com a assistência do imperador, 
(,1o presidente do consollio (Sr. conselheiro 
Sinimbú),do ministro da justiça (Sr. con- 
sejhoiro Lafayette), de estrangeiros (Sr. 
conselheiro Moreira de Barros), do chefe 
de policia (Tito de Mattos) e de outras 

. muitas pessoas gradas. Foi na mesma 
oqcasino benzido o edifício pelo vigário 
geral monsenhor Felix Maria de Freitas 
e Albuquerque.

Para recolher á noite os infelizes que 
viviam dc esmolas e que dormiam pelos 
adros das igrejas ou nos saguões dos 
boteis, a policia, auctorisada pelo aviso 
do .ministério da justiça de 11 de agosto 
de 1851:, aproveitara um telheiro exis
tente á praia de Santa Luzia, e que fôra 
primitivamente um do"S compartimentos 
do antigo matadouro publico.

Em virtude dc requisição do desem
bargador Alexandre Joaquim de Siqueira, 
então chefe dc policia, a camara munici
pal, em 11 de janeiro de 1855, cedera o 
referido telheiro á policia, que alli man
dou fazer os necessários reparos,.,e ficou 
clle desde então servindo de albergaria.

Por oceasião da epidemia de cholera- 
morbus, em 1855, princiiiiaram os mendi
gos alli alojados a se alimentar por conta 
da policia, medida essa que, cm 6 de 
setembro d’esso mesmo anno, mereceu a 
approvrição do governo, o qyal deliberou 
que os mendigos ficassem reclusos no 
asylo. Esse acanhado casebre chegou 
assim a conter cerca de 400 asylados, de 
ambos os sexos, a quem a policia alimen
tava e vestia.

As cousas permaneceram n’esse pd, até 
que se levasse a efféito a obra que se 
acaba de inaugurar, c cuja primeira pe
dra foi lançada pela princesa D. Isabel, 
condessa d'Eu, então regente do impé
rio na ausência do Imperador, a 6 de 
agosto de 1876, sendo ministro do impé
rio 0 Sr. conselheiro Diogo Velho Caval
canti dc Albuquerque, hoje senador, que 
obteve do poder competente o credito de 
100:0003 para principio das obras. Para 
a sua conclusão mandou dar o ministro 
da justiça, ür. conselheiro Lafayette Ro
drigues Pereir.i, pela verba —Obras—di
versas quantias. Todo o edifício, inclu
sive os übjectos que , n’elle se acham, 
custou a quantia de 154:2173878. Resta 
construirem-se ainda os tres raios pos
teriores do edifício, para ficar completo. 
Este está situado na rua do Viscondede 
Itauna, era frente . ao canal do Mangue.
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0 director actual da casa de correcção, 
0 Sr. Belarmiao Bra îlieuse. Pessoa de 
Mello, foi encarregado do iniciar os tra
balhos do asylo, sendo aceitos e aprovei* 
tados os serviços gratuitos do archiíeclo 
Ilcitor Rademaker Grunevvald, relativos 
á parte technica do projecto de edifica
ção, que offerecèra ao governo.

Os alicerces do asylo sLio de 30 palmos 
sobre area. O edifício tem beíla appa- 
rcncia e é dividido em duas secções 
iguaes, uma para homens, outra para 
inuliieres.

No mesmo dia da sua inauguração 
foram n’elle recolhidos 211 mendigos, 
que se achavam na antiga albergaria.

JULHO — 11
1G23—Martim Corrêa de Sá d, pela se

gunda vez, provido no cargo de governa
dor da capitania do Rio de Janeiro. Foi 
então 0 14° pela ordem chronologica. 
Tinlia sido o sepiimo capitão-mór e go
vernador, de IGOl a 1603 (Vide a Epheme- 
ride do dia 14).

1630—Combate nos campos das Salinas 
(hoje Santo Amaro). Eis como refere o 
auctor das Datas celebres este episodio 
das nossas luetas com os liollandezes:

a Necessitando os liollandezes de ma
deira para a construeçáo do forte Bayne 
(de madame Bruyne), atravessam na 
manhã d'este dia o rio Beberibe. em frente 
mesmo do forte que estavam acabando, 
afim de cortal-a. Havia então n’este logar 
uma casa pertencente a Francisco do 
Rego, junto das Salinas,d’onde se avistou 
0 inimigo 0 se deu alarma. Apenas pu- 
zeram o pé em jerra travou-sc a escara
muça, que depois se tornou um porilado 
combate e durou mais de tres horas. »

1701—Parte pára Lisboa, com licença 
d’aquella corte, Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, governador do es
tado do Maranhão. Fica encairregado do 
governo, na sua ausência, o tenente mes
tre do campo general Fernando Car
rilho.

1711—Carta regia elevando á catego-. 
ria de cidade a villa de S. Paulo (Vide* 
Azevedo Marques, Apontamentos histó
ricos da prorincia de S. Paulo, recente
mente editados pelo Instituto Ilistorico].

1756—Installa-se na igreja de Santa 
Cruz dos Militares, emquanto não tem 
igreja própria, a ordem terceira de 
S. Francisco de Paula da cidade do Rio 
de Janeiro, instituida pt̂ lo bispo dio
cesano D. frei Antonio do Desterro Ma- 
Iheiro, que reserva para si e os seus suc- 
cessores o caçgo de commissario da or* 
dem. Ahi toma elle o habito e o dá aos 
primeiros irmãos.

1788—Toma posse do governo da ca- 
picania de Miuas-Ccraes o visconde de 
Baibacena, Luiz Antonio Furtado de' 
Mendonça, em cujo tempo de governo se 
deu a mallograda conspiração do IZVrn- 
ãentes.

Foi 0 duodecimo governador d’essa 
capitania depois de separada da de 
S. Paulo. -

Ao visconde de Barbacena succedeu em 
julho de 17Ü7 Bernardo José de Lorena, 
que exerceu o cargo até o anno de 1804, 
em que, volt.uido a Lisboa, teve o titulo 
do conde de Sarzedas e o governo da 
Índia, como já foi dito.

A este succedeu n'aqutlle anno dc 
1801 Pedro Maria Xavier de Ath tydc e 
Mello, posteriorinente barão e mais tarde 
visconde de Condeixa, rendido em 1800 
por D. Francisco de Assis I l̂ascarcnha.s, 
que morreu marquez de S. João da Pal
ma [Vide a ephem. de 11 de abril de 
1814).

ISGl—Fallecc o senador p.ela provincia 
do Ceará Antonio José Macluido, esco
lhido a 21 de maio d’esse anno.

ISGG—A vanguarda argentina (alliados 
do Brazil na campanha do Paraguay) 
é, no dia 10 c n i presente data, atacada 
em Yatahy-Corá por forças paraguayas, 
que sã) rcpellidas com a perda de 400 
homens, dos quaes 110 mortos. Os argeu* 
tinos tiveram fora de combate 128praças.
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]G11—Presta juramento perante o se
nado da camara da villa de S. Paulo c 
toma posso { Datas celebres ) do governo 
das tres capitanias do Espirito Santo. Rio 
de Janeii’oe S. Vicente, D. Luiz de Souza, 
com os adjuntos Nuno Pereira Freire e 
Martim Corrôa de Sá, que substituem ao 
governador geral D. Francisco dc Souza, 
pae d’aquelle I). Luiz, que havia fallecido 
a 10 de junho d’essc mesmo anno de IGll.

17G5—Francisco de Souza e Menezes 
succede a D. Francisco Antonio Cardoso 
de Menezes e Souza no governo da ilha 
de Santa Catharina e governa-a ate õ de 
setembro de 1775, dia em que é rendido 
por Pedro Aiitonío dá Gama Freitas.

1802—Fall^cc na cidade de S. Salvador 
0 12° ar.cebispo da Bahia D. frei Antonio 
Corrêa, natural de Portugal, da ordem 
de S. Agostinho, oppositor nas cadeiras 
de theologia na Universidade de Coim
bra.

Eleito a 16 de agosto de 1779, sagrado 
a 9 de abril de 1780 na igreja do con- 
ventoMa sua ordeiii, chegou á Bahia a2i 
de dezembro do anno seguinte.

Por ausência do governador geral do 
Estado do Brazil, D. Alfonso Miguel dc 
Portugal, raarquez dc Valenç.a, em 1783, 
c pela de 1), Fernando José de Portugal, 
que foi depois marquez de Aguiar, em 
1801, exerceu o cargo de governador geral 
do Estado.

Jazjia igreja da Sé metropolitana, «ha
vendo escolhido 0 seu jazigo na Cathedral 
junto ao Altar do Sr. S. Christo, aonde 
está collocado o S'"°. Coração de .Tesus, 
de quem era muito devoto», accrescenta 
um curioso manuscripto que possue o 
Sr. Dr. Mello Moraes.

Como a data do fallecimento d’este pre- 
ladp vem com menos exacção mencionada 
em mais dc uma das obras que se oceu- 
pamd’estas cousas,para aqui trasladamos 
0 seu epitaphio, litteralmente copiado da

respectiva campa pelo Sr. Alfredo cí0 
Yalle Cabral :

Aqui jaz
0 Ex'"°. e Rev™°. Snr. D. Frei AntoniÒl 

Correa Arcebispo Metropolitano 
da Bahia

da Ordem dos Eremitas Calçados '̂ 1 
de Santo Agostinho, que faleceo 

■■̂m 12 de Julho de 1802.»
/ V

(V id e  a enh em erid e de 1 6  de aQOSto\ 
dc 1779).

1837— Francisco ue Brito Guerra (sa-'í| 
cex’dote) toma assento no senado como 
representante da provincia do Rio Grande , 
do Norte [V id e a eph em , de 2 6  de feve^^ 
r e ir v  de 18 -15 ).

1812—Combate cm Silveiras (S. Paulo), 
dado pelo commandante das forças Ic-' 
gaes, coronel Mauuel Antonio da Silva, 
contra os rebeldes commandados por 
Anacleto Ferreira Pinto. '

I860—Sente-se pela primeira vez na 
Vigia (provincia do Pcirá), um pequeno 
tremor de terra, que, íelizmente, nenhum 
damno causou.

1877 — Inaugura-se a linha telegra-' 
phica de Pojuca a Santo Amaro, provin
cia da Bahia,com aextensão de k. 49.G51.

JULUO—13

l553_Chcga á Bahia de Todos os San-, 
tos 1). Duarte da Costa, 2“ governador 
geral do Brazil; vem substituir a Thomé 
de Souza, o fundador da primeira capital 
da America Portugueza, que pedira para 
ser rendido por haver terminado o seu 
quatriennio.

Acompanha.m o novo governador deze- 
seis jesuitas, entre os quaes José de An
chieta, destinado pelas suas virtudes c 
sabedoria a se tornar de tal modo famoso, 
que mereceu a denominação de A'postolo 
dc Novo Mundo.' :

Tinham sahido de Lisboa a 8 dc maio.
A administração de Duarte da Costâ  

durou perto de cinco annos, terminando^
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Gm iTiíno do io5^ com ci posse de IMem do 
Sá, seu successor no cargo.

1583 Segundo a Historia Militar de 
José de Miralles (inédito da Bibliotheca 
Nacional), toma n esta data posse do seu 
cargo 0 G” governador geral do estado do 
Brazil, Manuel TellesBarreto. Varnhagen, 
porem, o faz empossado a 9 de maio 
[lide essa data). Abreu e Lima, Accioli 
c J. de Vasconcellos dão ainda outra : a 
dc 11 de junho.
 ̂162-1—E’ nomeado capiíão-mór do Rio 

Grande do Norte Francisco Gomes de 
Mello, natural do Brazil. Estava já de 
posse do governo a 5 de agosto de 1625, 
diz 0 visconde de Porto-Seguro’.

1610—Expulsão dos jesuitas da capi" 
tania dc S. Paulo.

O povo d’essa capitania amotina-se, 
Icvantando-se contra aquelles padres» 
apodera-se do s-u collegio, e expelle-os 
violeutamente, privando-os de todas as 
suas propriedades, sob o pretexto de se 
opporem elles a que os indigenas aldeiados 
fossem empregados pelo povo em traba
lhoŝ  de escravos. As lavas d’esta ex
plosão da cólera popular chegaram até 
>-antos, onde se consummaram os ex- 
ticmos dessa resolução, sem exemplo até 
eu ão nos annacs brazileiros, forman- 
0 se um governo de 48 membros, o qimq 

niandou fechar-lhes os caminhos, negou 
obediencla ao governador Salvador Corrêa 
e Sá e Benevides, amigo dos padres, e 
unmu a resolução de representar a el-rei 

per seus procuradores. Na referida re- 
piesentação davam os revoltosos os mo- 
jvos que houvera para este seu pro- 

uccrescentando o pedido de que, 
ura go\ernar a capitania, mandassem 

90S de santjue christão desinteres- 
ved̂   ̂ ^uggerindo a nomeação de pro- 

para Amador Bueno, 
partes, homem rico e po

os ^^dendido, o capaz de todos
porém, não quiz atten- 

'^^^0 Azevedo Marques, A ponta- 
"Tos Historicos, art. Jesuitas).

Abreu e Lima relata este facto do modo 
seguinte:

«Reunidos na cidade de S. Paulo os 
procuradores de todas as villas e camaras 
da capitania, resolveram expulsar d’ella 
os jesuitas, por aceordo tomado aos 13 de 
julho d este anno (1640), em consequência 
do que foram expulsos os religiosos de 
todos os seus collegios d’aquella capi
tania. »

1643-Toma posse, na cidade de Belém, 
do governo do estado do Maranhão e 
Grão-Pará, o governador e capitão-ge 
neral Pedro de Albuquerque, natural de 
Pernambuco, fidalgo da casa real, caval- 
leiro da ordem de Christo e terceiro go
vernador d’aquelle estado.

Havia naufragado na barra do Pará, 
perecendo quasi toda a gente com que 
vinha, parte d’ella nas ondas e parte nas 
maos dos Âruans, tribu de indios ferozes 
que vivia na ilha de Joannes ou Marajé. 
\ inha de Lisboa trazendo comsigo cento 
e cincoenta soldados, com abundante 
abastecimento e petrechos de guerra, al
gumas mulheres, quatorze jesuitas e très 
religiosos aa ordem do Carmo, com des
tino ao Maranhão.

Enfraquecido pelas suas enfermidades 
c feridas recebidas na guerra com os 
hollandezes, morreu Albuquerque a 6 de 
fevereiro do anno seguinte,nomeando para 
succeder-lhe no cargo a Feliciano Corrêa, 
e como adjunto a Francisco Coelho de 
Carvalho (Sobrinho), denominado —'o 
Setrdo.

1811—Toma posse do governo da capi
tania do Piauhy uma junta composta do 
ouvidor Luiz José de Oliveira, posterior- 
mente barão de Monte Santo, do coronel 
Luiz Carlos de Abreu Bacellar o do ve
reador Severino Coelho Rodrigues. A es
tes nomesaccrescenta o visconde de Porto 
Seguro (loco citato) os de — João Lejte 
Pereira de Castello Branco e João Gomes 
Caminha. Esta junta governou o Piauhy 
desde a presente data até janeiro de 1814. 

182Ó — Succédé a Manuel Ignacio de
2
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S. Paio e Pina, no governo da capitania 
do Ceará, Francisco Alberto Rubim, 43 
governador que íoi d’aquella capitania.

1847-Nasce no Rio de Janeiro a prm- 
ceza D. Leopoldina, filha do Imperador 
0 Sr. D. Pedro 11 [Vide a ephemeride de 7 
de fevereiro de 1871).

’ 1855—Fallece n a . cidade de Niteroy,
na casa de campo em que residia, Ma- 

f  y  nuel Alves Branco, visconde de
'  Caravellas, senador do imperio pela pro- 

vincia da Bahia, escolhido a 13 de junho 
de 1837, conselheiro de Estado, sabio pa
triota, que fora por cinco vezes ministro. 

Morreu em extrema pobreza.
Alves Branco nascera na cidade da 

Bahia a 7 de junho de 1797 e formara-se 
em leis em 1823 na universidade de Coim
bra, havendo tombem frequentado o 
curso de sciencias naturaes e mathema- 
ticas na dita universidade.

Voltando á patria no anno seguinte, 
logo depois da retirada das tropas do 
general Madeira, foi nomeado juiz do 
crime e exerceu esse e outros logares da 
magisti'atura até 1830, em que íoi pçla 
primeira vez eleito deputado.

Da Selecta Braziliense transcrevere
mos os seguintes dados biographicos de 
um tão notável cidadão, que devem 
também ter entráda na historia patria;

a Foi encarregado pelacamara de re
digir 0 primeiro codigo do processo poi 
jurados que teve o imperio e que passou 
em 1831; n’esse mesmo anno apresentou 
diversos projectos sobre o systema elei
toral e sobre o poder judiciário, sendo 
ellc 0 primeiro que se lembrou das in
compatibilidades dos juizes para as func- 
ções legislativas.

« Em 1832 foi chamado ao Thesouro no 
logar de contador geral, fazendo logo 
diversos regulamentos e as primeiras 
Instrucções para a escripturação por par
tidas dobradas.

« Chamado para o ministério da justiça 
e de estrangeiros, assignou c o m  Mr. Fox

a convenção abolicionista do trafico, qué ■ 
a assembléa não approvou.

« Senador em 1837. ainda esteve na 
pasta do imperio, recusando, porém, ficar 
com a regencia, não obstante as instân
cias do regente Feijo. Ministro da fazenda 
por nomeação do regente Araujo Lima, 
deixou a pasta em maio de 1810 por des- i
intelligencias com membros influentes da |
maioria, voltando em 2 de fevereiro de j 
1844 á mesma pasta, onde melhorou ; 
muitos regulamentos da arrecadação das j 
rendas.

ct Pertencia á familia dos poetas, poe
tas sonorosos e grandiloquos. « íiasci i 
pobre, dizia elle, e pobre morrerei; mas , 
nasci na mediania social, e fui elevado \ 
ao fastigio das posições vela magnani- > 
midade de um príncipe^ que não per- \ 
gunta pelos avós dos servidores do ,
Estado. »

D’entre as composições métricas da 
sua lavra, que foram publicadas, sobre | 
sahem a Ode á Primavera, inserta na ; 
Minerva Brafüiense (1843) e a Ode a 
proclamação da Constituição Portu. . 
gueza. que vem igualraente na Minerva. !

1379—Fallece no Ceará, em Jaguaribe- 
Mcrim, 0 Dr. Antonio Manuel de Medei
ros, medico illustre, irmão do falleculo 
bispo de Olinda d’aquelleappellido (Vde 
aephem eride de 16 de setembro de 1866). ;

O Dr. Medeiros succumbiu victima de 
uma febre typhica, na idade de 52 annos. 
Tendo-se desenvolvido a variola no Crato 
e logares visinhos, o reclamando tal es
tado de cousas a presença de um íacu 
tativo, 0 presidente da província (Ui-. 
José Júlio) 0 designára para prestar esse 
serviço : o digno pratico paitiu imm 
diatamente, e alli chegado prestou as 
signalados serviços, confirmando ca 
vez mais a reputação que de ,
havia grangeado de medico intelhgei 
e pratico, humanitário e desinteressa - 

Sentindo-se depois gravemente doenie, 
partiu em busca da capital, mas agg 
varam-se por taJ íórma os seus so
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nientos, que pereceu na localidade acima 
referida.

Para mais amplas informações a seu 
respeito veja-se no Cearense de 20 de 
julho a noticia do*seu fallecimento.

JULHO 11
1608—AíTonso de Albuquerque recebe, 

não se sabe em que dia e mez, o governo 
da capitania do Rio de Janeiro, das mãos 
de Martim ^4f4»Aj/de Sá, que o exercia 
desde o anno de 1602.

Não consta dos livros da camara da 
cidade o termo da sua posse, nem vem 
n’elles registrada a sua patente, mas o 
Catalogo Beneclictino faz menção do seu 
nome, e na data de hoje assignou elle a 
primeira carta de sesmaria de terras.con
cedida a Francisco de Caldas. A 18 de 
junho de 1611 ainda exercia o cargo.

1627—Pieter Pieterszoon Hein, almi
rante hollandez, que, com uma armada de 
16 vasos viera pela terceira vez sobre a 
Bahia com a idea de apoderar-se d’ella 
{ Vide a cphemeridc de 1 de março ), 
depois dos factos que ficam menciona, 
dos em outras datas d’estas Ephempndes 

'»^eda façanha relatada na de ̂ d e  junho, 
Pieter llein, vendo que nada mais tinha 
que fazer, deu de vela para a Europa. 
Teve a felicidade de encontrar no tra- 
jecto uma frota do Mexico, que capturou 
toda, e com que, por ser a maior que se 
tinha feito no mar até então, indemnisa- 
da licou dos prejuizos anteriormente sof- 
fridos a Companhia das índias Ocibiden- 
taes: p«Me esta até emprestar dinheiro 
!To governo da Ilollanda, e sentiu-se mais 
do que nunca disposta a renovar os seus 
planos de conquista na America.

1717— D. frei Francisco de Santiago,
 ̂ bispo do Maranhão, toma posse do 

governo da sua diocese (Vide a ephe~ 
'*̂ oriçie (]e is de dezembro de 1752 .

1805—E’ sagrado em Lisboa como bispo
'po.rtibus de Ptolornaida o Dr. Luiz de 

Castro Periera, prelado de Cuyabá, a que 
chogára/j^ agosto do 1808, tendo entre-

tanto sido nomeado para esse cargo a 
29 de outubro de 1803 (Vide esta data).

O Dr. Luiz de Castro falleceu na sua 
prelazia a 1 de agosto de 1822, havendo 
em 21 de abril do anno anterior sido de
signado para a mitra, então vaga, de 
Bragança, em Portugal, — que elle não 
pòde portanto occupar, por fallecer antes.

1811— Fallece no convento de Santo 
Antonio do Rio de Janeiro frei José Ma- ^
rianno da Conceição Velloso, franciscano, 
auctor da famosa F loka F luminense, 
que concluira em 179Ü.

Frei Velloso nascera em Minas Geraes, ' 
na freguezia de Santo Antonio, villa de 
S. José, no anno de 1712.

Na obra monumental a que nos referi
mos, collaboraram — Francisco Manuel 
da Silva Mello, José Corrêa Rangel, José 
Aniceto Rangel, João Francisco Xavier,
Joaquim de Souza Marrecos, Firmino 
José do Amaral, José Gonçalves e o ha_ 
bilissimo pintor Antonio que ^
desenhou depois a bandeira republicana ' 
da revolução de Pernambuco de 6 de 
março de

Velloso tinha ido para Portugal, se
gundo suppõe Innocencio da Silva [Dice, 
bihliogr.), em companhia do vice-rei Luiz 
de Vasconcellos, quando este estadista se 
recolhia do*sou governo no Brazil, e 
occupou em Lisboa o emprego de director 
da Typographia Chalcographica, Typo- 
pLastica e Litteraria do A»’CO do Cego, 
creada em 1800 polo então ministro de 
Estado D. Rodrigo de Souza Coutinho, 
depois conde de Linhares.

Quando a. familia real portugueza veiu 
para o Brazil, frei Velloso^ccmpanhou-a, 
e aqui permaneceu até morrer.

Todos os impressos e manuscriptos do 
seu espolio foram, pelo provincial do '
convento em que fallecèra, oíTerecidos ao 
principe-regente D. João VI para a sua 
bibliotheca, e fazem hoje parte da Bi
bliotheca Nacional do Rio de Janeiro.
Por essa oceasião veio também a sua im- 
portantissima Ffom, ainda então inédiíaj



20
eph em erîd es  n acio n âes ■If̂

pois SÓ desde 1825 foi que se 
menos uma parte do texto, que o Museu 
Nacional tenciona publicar agora.

1819-Toma posse do governo da capi- 
tania do Piauhy, indepoiidonte da do 
Maranhão, Elias José Ribeiro de Cana- 
Iho, que succédé a Balthazar de Souza 
Botellio de Vasconcellos,

1831—Depois da abdicação do primeiro 
imperador fòra no mesmo dia (7 de abri ) 
nomeada uma regencia provisory pelos 
deputados e senadores, que a esse temi 
se achavam na corte. 17 de junho a as- 
semblda geral nomeara a Regencia Per
manente, composta do brigadeiro Fran 
cisco de Lima e Silva,.que ]a fizei a pan 
dq primeira, de José da Costa Larval lo 
(posteriornrente marquez de Monte-Ale- 
gre), então deputado, e do deputado Joao 
Braulio Muniz.

A exaltação dos partidos trazia entre
tanto sobresaltada a capital do imperio. 
Esse estado de cousas teve o seu des
fecho a 14 e 15 de julho com o motim 
produzido pelas tropas, dominadas pela 
energia do padre Diogo Antonio Feijó, 
iá então ministro da justiça. Os corpos 
amotinados foram dissolvidos, e enviados 
os outros para a Bahia e Pernambuco.

Aplacada essa eííervesccncia militar, 
suppunha-se dominado o movimento re. 
voltoso, mas a 7 de outubro {vide essa 
data) dá-se a revolta da ilha das Cobras,

■ que a regencia teve de reprimir por sua

1861—Aporta á sua diocese o actual 
bispo de Belem do Pará, Sr. D. Antonio 
de Macedo Co^ta, que é o 10° na respec
tiva serie.

O Sr. D. Antonio nasceu no termo 
da cidade de Maragogipe, provincia 
da Bahia, a 7 de agosto de 1830, e no se
minário episcopal da cidade de S. Salva
dor começou os seus estudos, que con
cluiu no de S. Sulpicio em França. A 2 
de junho de 1855 recebeu tousura na 
igreja metropolitana de Pariz, pelo bispo 
Tripolense Leão Francisco Sibour, coad-

iutor do arcebispo de Pariz: das mãos 
d’este recebeu as ordens menoi es a 17 
de maio do anno seguinte, na igreja pa
rochial de S. Sulpicio, e n’ella, a 19 dc 
dezembro de 1857, finalmente, as de pres- 
bvtero conferidas pelo arcebispo Morlot.

D’ahi partiu para Roma, onde obteve 
o arau de doutor em direito canonico pela 
Academia de S. Apolinario a 28 de ju
nho de 1859 e onde assistiu ao 18 cen 
tenario do martyrio de S. Pedro em 1867.

Em 1869 voltou, já como bispb, a ci 
dade eterna e no concilio ecumenico alh 
efectuado no Vaticano pronunciou ua 
lin-ua latina um importante e extenso 
discurso acerca do clero no Brazil, que , 
mereceu applausos geraes.  ̂ |

De volta ao Brazil, foi eleito bispo do [ 
Pará a 23 de março de 1860 e confirmado | 
Pdo papa Pio IX a n  de 
mesmo anno./íí? ^  !

Sagrado na cidade de Petropolis a 21 j 
de abril de 1861, sendo celebrante o m- . 
ternuncio apostolico arcebispo de Athenas i 
monsenhor Marianno Falcinelli Anto- | 
niacci, tomou posse do seu bispado, poi i 
procurador, a 22 de maio, e, chegando a j 
sua diocese na presente data, fez nellaa ,
entrada pontificai a 1 de ,

Na poríiada controvérsia cpiscopo-ma 
çonica, que tanto'agitou os
Brazil e amotinou as consciências pelo.
nos de 1873 a 1875, conílicto suscitado pelo 
impetuoso bispo de Olinda D. frei i a 
n’elle o Sr. bispo do Para, nao n^nos
fogoso, tomou activissima parte, 
para aqui, nem para ja, nem para o 
milde auctor d’estas linhas, J , 
definitivo ácerca de taes successes • Las e 
nos consignar apenas que o Sr. . 
nio de Macedo Costa foi, como 
heroico companheiro de luta, conc eii 
pelo Supremo Tribunal de Justiça e
Lhto, o bi.po do Poró. na fortaleza da
Ilha das Cobras, na bahia do Rio 
neiro, como incurso nas penas '
% do codigo criminal. O L  
que presidia o duque do Caxias píiW»

U:
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lhe, em setembro de 1875, o resto do 
tempo de 4 annos de prisão a que fòra 
condemnado.

A’ qual dos contcndores couberam afi
nal os louros da pugna? Não nos é facil 
dizel-o: decidam-no os competentes e 
desapaixonados.

Depois d’estes-estrondosos factos, falle- 
ceu 0 papa Pio IX, a cuja sombra pel- 
lejavam os dous paladinos das immuni- 
dades da igreja, dos quaes um, o cova- 
llieiresco prelado de Olinda, descanç i no 

í tuinulo desde julho de 1878; a lu^ta 
parece arrefecida e as paixões antago
nistas como que emmudeceram : armisti- 

- cio, paz definitiva? que ^ei— Talvez 
nos dous arraiaes oppostos se agucem 
as armas, se exercitem no manejo d’ellas 
para futuras escaramuças ou batalhas 
campacs; paz armada em fim ! Mas já 

«íf agora, que as cousas ficarão, pelo
menos na apparencia, no static quo ante 
helium...

JULHO—15

1570—Na frota em que vinha D. Luiz 
Fernandes de Yasconcellos (Luiz de Vas-
concellos c Menezes o chama José de 
Miralles na sua Historia militar), como 
governador geral do estado do Brazil,

' para render a Mej/f̂  de Sá, que, já desde 
1560, por velho e cansado de servir e de 
ser mal attendido, instava porque lhe 
dessem successor; n’essa frota mandava 
el-rei D. João III um reforço de missio
nários jesuitas á sua colonia da A-ue- 
rica; pois que, empregados na propaga
ção da fé, tanto ifesta parte do mundo 
como na India, tinham elles já prestado 
relevantes serviços á coròa de Portugal.

Nomeado a 6 de fevereiro, partiu o 
mallogrado gOÂ ernador com umafrota de 
seis navios e uma caravella, e nella em- 
baren,pam também mais de sessenta padi es 
da comp inhia de Jesus [setenta, diz José 
da Costa Coimbra, iractando (feste suc- 
cessoí, que traziam por superior ao padre

da sua ordem no Brazil, e que Amltava 
nomeado provincial por s. Francisco Xa
vier, então geral da companhia. Na respe
ctiva serie foi Azevedo o terceiro. Esta 
expedição era a mais considerável do seu 
genero que vinha para o Brazil.

Combatida por mares e Acentos con
trários, dividiu-se na viagem, vendò-se 
forçada a demandar a ilha da ^Madeira, 
á espera de melhor monção. O navio de
nominado 'Santiago, em que Aunha o 
padre Azevedo com outros 39 missioná
rios, foi á ilha da Palma, e nas suas 
aguas aprisionaram e trucidaram-nos, a 
todos, os piratas calvinistas Jacques de 
Soria e João Capdeville, que por aquelles 
tempos infestavam com cinco galeões 
estes mares. Dos missionários apenas 
escapou o irmão João Sandies, por ser 
cozinheiro : d’elle é que se soube d’este 
morticinio.

O governador seguiu dá Madeira para 
a Bahia; mas a força das correntes levou 
os outros navios da expedição a rumos 
diversos, e só dois chegaram ao seu des
tino. Vasconcellos havia fallecido na 
viagem das enfermidades que n’ellae nos 
combates com os corsários contrahira.

1614—Bulia de Paulo Y, passada a 
instancias de F^ippe III, creando a pre
lazia de Pernambuco, sujeito até então, 
no espiritual, ao bispo geral do Brazil 
( Yide a ephemeride de 16 de novembro 
de 1676). A sua jurisdicção estender-se-ia 
ás capitanias de ítamaracá,Parahyha,Rio 
Grande do Norte,Ceará e Maranhão.

1620—Toma posse da capitania do Es- 
pirito-óanto o seu donatario Francisco 
dc Aguiar Coutinho, descendente de 
Yasco Fernandes Coutinho, seu primeiro 
donatario.

16j.3_Toma posse da supra-mencionada 
capitania ,\mbrosio de Aguiar Coutinho, 
successor de Francisco de Aguiar.

1675—BreA-e do p ipa Inuocencio X divi
dindo. em duas a provinda religiosa de 
Santo Antonio do Brazil da ordem dos

■̂ Ŝ ucio de Azevedo, visitadoi’ quo fòra padres Observantes reformados, flcando

1 / ^
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a primeira com o antigo nome, tendo por 
cabeça o convento da Bahia, e tomando 
a segunda a denominação de Nossa Se 
nhora da Conceição do Rio de Janeiro, 
por ter n’esta cidade a sua casa capitular.

1702—Toma posse do governo da capi
tania do Rio de Janeiro D. Alvaro da Sil
veira e Albuquerque.

Foi 0 49° na ordem chronologica e go
vernou esta capitania até os últimos dias 
de julho de 1705.

1771. -Gonçalo Pereira Botelho de 
Castro é exonerado do governo da capi
tania do Piauhy.

1326—Por bulia d’esta data, expedida 
pelo papa Leão XII, teve a prelazia de 
Matto-Grosso o predicamento de bispado 
(Vide a ephemericle de 23 de janeiro 
de 1782).

1S 33_ p  padre Diogo Antonio- Feijó 
toma assento no senado como represen
tante da provincia do Rio de Janeiro.

]854_Inaugura-se na capital da nova 
provincia do Paraná a sua primeira as- 
sembléa legislativa.

1363—Fallece no Rio de Janeiro o co. 
nego Geraldo Leite Bastos, official n.aioi 
da secretaria do senado.

O conego Leite Bastos é o auctor ano- 
nymo da Neerólogia do senador Diogo 
Antonio Feijó, dc quem fòra intimo 
amigo. Essa necrologia foi publicada em 
1861 pelo sr. dr. Mello Moraes.

1366—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 senador do império conselheiro 
de Pilotado Paulino José Soares de Souza, 
visconde de Uruguay, publicista correcto 
e proficiente. Nascera em Pariz a 4 de 
outubro de 1807.

Homem doestado da primeira plana, 
parlamentar experimentado, gozando Je 
legitima influencia no seu partido e em 
todo 0 paiz pela sua firmeza do principies 
e não vulgar illustração, representou o 
visconde de Uruguay em sua vida de ho
mem politico um importante papel e exer
ceu decidida preponderância na adntinis.

tração publica e nos destinos da patnâ ír.
Temos d’elle as seguintes obras:  ̂ •«.

— Ensaios sobre o direito administra-  ̂| 
tivo, 2 vols. cm 4° publicados em 1862.-4̂

— Estudos práticos, sobre a, adminis-^
tração das provincias do Brazil—2 vols.
em 4°, publicados cm 1865.

O visconde de Uruguay representava 
no senado a provincia do Rio de Janeiro 
e fora escolhido a 31 de,março de 1849. á.

1372_Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro Joaquim Octavio Nebias.

Eis 0 que a seu respeito se lê no Alma-  ̂
nach da Provincia de S. Paulo para
1873: ™

cc Nascido em Santos a 29 de junho de'
1811. sendo filho de João 
e de D. Enierenciana Mana da 1 uriflca-
ção Nebias: . i

Recebeu o grau de bacharel em scien-
cias sociacs e jurídicas em S. Paulo, e,: 
adoptando a carreira da magistratura, 
honrou-a muito por uma honestidade e 
justiça nunca desmentidas.

Deputado á assembléa geral em muitos ■■,í| 
quatriennios, illustrado, eloquente, e 
firme nos principios politicos que pro-.............  ̂ _ ,:i
fessava, prestou importantes serviços-ao,
paiz. . .

Foi ministro de estado nimiamente 
notável por seu civismo e proverbial Ç
abnegação. » ;[•

137.j.__Toma assento no senado, como 
representante da provincia de Minas- 
Geraes, o Sr! Antonio Cândido da Cruz 
Machado, escolhido a 9 de maio do mesmo 
anno. ‘ |

auLiío—16

1586—jiíogo Alwre^) ,g.4M-namui»w.rj^  ̂ "" 
Catharina Alvares, fa z^ ^ ’
doação aos monges de S. Bento d a ca -^ _  
pella e do terreno em que elles fundaram ^  

-0 seu mosteiro na cidade da Bahia. 
se lô ainda hoje na pedra tumular 
doador^, ^a^Jdo o- wtrBiy, na capella- ii 
mór da igreja d’aquelle mosteiro, com a,̂  
data todavia errada para 1582 .No iivrop

>t.L-
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ot do tombo do mosteiro está ella emen- 
■ lil dada para a que aqui damos.

N’este anno de 1586 foi o reconcavo da 
[fîS Bahia assolado pelo pirata inglez Roberto 

Withrington corn dois navios armados 
por conta do conde de Cumberland.

A elle se reuniram outros dois navios 
corsários, de um dos qiiaes era Raleigh 

; ) 6  O  armador.
1596 — Fallece em Evora o padre 

li Marçal Beliarte, natural de Lisboa, na 
[y idade de 56 annos. Fora reitor em très 
i>! collegios da companhia de Jesus na pro- 
h vincia eborense, de Braga, Bragança e 

Porto J fora provincial no Brazil, de onde, 
i;( passados annos, quando voltava para o 
a'i reino, foi feito prisioneiro por piratas 
II. hereges ; libertado do seu poder, pouco 

tempo sobreviveu.
1635— A nossa gente continua a aper

tar 0 sitio que fazia aos hollandezes 
r- em Porto Calvo, auxiliados agora por 

Calabar, já feito por elles sargento-mór; 
faz-se ao pé das casas fortes, que elles

■ occupavam, uma esplanada com dons 
> cestões e n’ella manda Mathias de Albu

querque assestar uma peça- Como já
■ havia falta de balas, fazem os nossos do 
-■ ferro que alli acharam, algumas palan- 
q quêtas, que empregaram com successo.

1645 — Carniflcina de Cunhaú (Rio- 
d Grande do Norte).

Chegára na vespera a esse povoado o 
:jl hollandez Jacob Lestry, commandante 
3Í'; dos Índios alliados dos hollandezes, tra- 

zendo grande numero d’elles e alguns 
3n compatriotas sçus.
1 A’ sua vinda toda a população se amo- 
i| tina; elle, porém, tranquillisa-a, alle- 
qi gando fins pacificos, e aílixa na porta da 
g igreja um edital, que é também lido em 
I fórma de bando, convidando os morado- 
I res a reunirem-se no dia seguinte, que 

era domingo, na dita igreja, afim de ou
virem propostas que muito lhes convi
nham.

Em virtude d’este convite, reunem-se 
‘ na presente data todos os habitantes da

povoação no logar indicado; mas, quando 
ainda ia em meio a missa, os hollandezes 
invadem com os selvagens o templo e 
passam a fio de espada todos os que n’elle 
se achavam , incluido o celebrante , que 
era um padre respeitável e nonagenário, 
escapando apenas d’esta inesperada car
niflcina tres homens e algumas mulheres.

1658— O capitão general D. Pedro de 
Mellô^oma posse do governo do estado 
do Maranhão e Grão-Para. Foi o 12° na 
respectiva serie.

1686— Eleição da primeira abbadeça 
natural da Bahia que teve o convento de 
freiras professas da invocação de Santa 
Clara do Desterro d’aquella cidade: foi a 
respeitável madre Martha de Christo.

1700—Posse da primeira camara da ca
pitania do Ceará, a de S. José de Riba
mar, eleita a 25 de janeiro d’este anno e 
cujo termo abrangia a capitania toda.

1732—O chefe de esquadra José da Serra 
toma posse do cargo de governador e ca
pitão general do estado do Maranhão na 
cidade de S. Luiz, e exerce-o até 20 de 
março de 1736, dia em que falleceu.

Foi 0 28° dos governadores do referido 
estado.

1756—Nasce na cidade da Bahia José da 
Silva Lisboa, visconde de Cayrú, um dos 
espíritos mais cultos e um dos mais pro
fundos pensadores do seu tempo.

Filho de^Henrique da Silva Lisboa, na
tural da cidade do seu appellido e archi- 
tecto de profissão, e de D. Helena Nunes 
de Jesus, natural da Bahia, José da Silva 
Lisboa manifestou cedo os raros dotes 
intellectuaes com que o prendara a na
tureza e.que seus paes souberam aprovei
tar, encaminhando-os com acerto. Aos 
oito annos de idade encetou elle o estudo 
da grammatica latina, cursando em se 
guida as aulas de philosophia do con 
vento dos frades carmelistas da sua ci 
dade natal e aprendendo ao mesmo tempo 
musica e piano. Terminados estes estu
dos preliminares, partiu para Lisboa e 
alli aprendeu rhetorica cora o afaraado
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professor Pedro José da Fonseca, se
guindo em 1774 para Coimbra, onde se 
matriculou nos cursos juridico e philoso- 
phico d'aquella Universidade, e n’essas 
doutrinas recebeu cinco annos depois o 
grau de bacharel formado. Um anno an
tes de completo o seu tirocínio universi
tário havia elle obtido em concurso pu
blico, perante o reitor reformador da 
Universidade, D. Francisco de Lemos, 
bispo de Coimbra, o logar de lente sub
stituto, no Collegio das Artes, das linguas 
grega e hebraica, em que se fizera pro
ficiente.

Regressando á patria, mereceu da Real 
Mesa Censória ser nomeado professor de 
philosopliia racional e moral da cidade 
da Bahia, disciplina que ensinou por es
paço de vinte annos, professando por cinco 
a lingua grega, cadeira creada por in- 
fluencia^sua.

Não podemos acompanhar tão conspí
cuo varão em todos os passos da sua la
boriosa vida: baste-nos esboçal-a a lar
gos traços, apenas como um justo tributo 
de admiração por tão preclaro engenho, 
de quem dizia em 1833 o illustre publi
cista portugaez Silvestre Pinheiro Fer
reira, que 0 tratára de perto quando con
viveu entrenós—a que era o homem mais 
versado nas theorias da economia polí
tica.»

Preenchido o seu tempo de professo
rado, voltou em 1797 a Lisboa, onde ob
teve a sua jubilação, e foi por D. João VI 
nomeado deputado e secretario da Mesa 
da Inspecção da Bahia, logar que lhe deu 
oceasião de prestar relevantes serviços á 
agricultura e commercio d’aquella capi' 
tania. Já então trabalhava elle na sua 
primeira obra — Princípios de direito 
mercantil—, que pulfiiéou em Lisboa em 
1801 em oito tratados elementares ; esta 
obra foi citada pelos mais babeis advoga, 
dos, e, sendo a primeira que apparecia em 
nossa lingua sobre tal assumpto, denun
ciava no seu auctor tão amplos conheci
mentos de direito civil, marítimo e das

gentes, que mereceu muitas reimpressões 
em Lisboa e ainda uma em Londres.

Em 1804 deu elle á luz publica, na pri-  ̂
meira d’estas cidades, os sei\è—Pr incípios 
de economia política,—obra que obteve - 
igualmente geral aceitação.

Foi por instantes suggestOes de José 
da Silva Lisboa, nascidas das suas adian
tadas idéas econômicas, que se lavrou a 
Carta regia de 28 de janeiro de 1808, a 
qual,franqueando a todas as nações ami" 
gas e alhadas de Portugal os portos do 
Brazil, foi o primeiro passo dado para a 
nossa independencia política. Esta me
dida não podia deixar de ser impugnada 
e combatida totis viribus por aquelles a 
cujos immcdiatos interesses vinha ella 
ferir de golpe; mas Silva Lisboa defen
deu-a em phrases cheias de fogo e de 
verdade, pulverisando com os recursos 
da sua vastíssima erudição os argumen
tos dos seus adversários e os preconceitos 
enraizados do maior numero, disparados' 
contra ella, dando á luz as suas—Oòser. 
vações sobre o commercio franco nó 
Brazil.

Eis aqui a lista dos seus escriptos, 
apresentada por seu filho, o barão de 
Cayrú, na biographia do illustre publi
cista inserida pelo Instituto Ilistorico no 
vol. I da sua Revista, além dos tres já 
enumerados no correr d’esta noticia.

Em 1810—Discurso sobre a franqueza 
do commercio de Buenos-Ayres, traduzido 
do hespanhol (Rio de Janeiro).

lò id .—Observações sobre a franqueza 
da industria c estabelecimento de fabri
cas no Brazil (publicada na Bahia).

1811—Observações sobre a prosperidade 
do Estado pelos liberaes princípios da 
nova legislação do Brazil (Bahia).

Ibid.—Ensaio sobre o estabelecimento 
• de Bancos, etc. (R o de Janeiro).

Jó?d.—Memória contra o monopolio da 
Companhia dos Vinhos do Alto Douro. 
(Rio).

1812.—Extractos das obras de Edmundo
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Burke, traduzidos do inglez {Ibi), em dois 
tomos.

1815.—:\Jemorias da vida politica de 
lord AVellington {Ibi).

1818.—Memória dos benefícios politicos 
do governo d’El-Rei D. João VI [Ibi]. -

1819-20.—Estudos do bem commum e 
economia politica [Ibi], em dois tomos.

1821. —Selecta de pensamentos do padre 
Vieira {Ibi).

Ibid.—Coneiliador do reino-unido {Jor
nal Politico, Ibi).

1822. —Reclamações do Brazil {Ibi).
Jãtó.—Causa do Brazil {Ibi).
JãwZ.—Império do Brazil {Ibi).
Jãw?.-Roteiro brasilico, ou collecção 

dos principios e documentos de direito 
politico {Ibi).

1823. —Atalaia {Ibi'.
1825.—Constituição moral ou deveres do 

cidadão {Ibi).
1827. —Escola brasileira ou instrucção 

util a todas as classes {Ibi), em dois 
tomos.

Leituras de economia politica
{Ibi).

1828. —Causa da religião e disciplina 
ecclesiastica do celibato clerical {Ibi)

1829. —Historia dos principaes succes- 
sos politicos do império do Brazil {Ibi), 
em 4 tomos

1831. — Cartiüia da Escola brasileira 
{Ibi, reimpressa no Pará em 1840).

1832. —Manual de politica ortUodoxa 
{Ibi).

lã tó .—Principios da arte de reinar. 
{Ibi).

Ale'm d’estas obras de mais longo fo- 
lego, publicou Silva Lisboa vários arti
gos avulsos em periódicos, e deixou ou
tros escriptos de menor tomo, sem con
tar os seus luminosos discursos como 
deputado e senador.

No Rio de Janeiro, estabelecida a còrte 
da foragida monarcliia, exerceu tambem 
Lisboa coinmissões importantes e ensinou 
como professor a economia politica. Pro
clamada a nossa independencia, que de-

fendeu e abraçou com calor, foi eleito de
putado pela Bahia á assemblda consti
tuinte, onde se poz á frente dos que 
combatiam 0 ministério de Jose Bonifacio. 
Na organisação do senado escolheu-o o 
primeiro imperador para representante 
da provincia em que nascera.

O visconde de Cayrú foi membro de 
muitas associações scientificas e littera- 
rias nacionaes e estrangeiras, que deram 
0 devido apreço e consideração á sua 
vasta erudição o superior talento.

a Apezar de ser dotado de uma consti
tuição robusta, comtudo, continuado es
tudo e trabalho principiaram a debilitar 
as suas forças, e depois de uma prolon
gada moléstia de tres mezes, falleceu aos 
20 de Agosto de 1835, deixando a seus 
filhos 0 exemplo de um homem justo e 
religioso, e aos seus concidadãos o de um 
magistrado probo e pátriota genuino 
{Barão de Cayrú, Bento da Silva Lis  ̂
boa). »

Por decreto da Regencia, em nome do 
actual Imperador, de 9 de Maio de 1838, 
concedeu-se uma pensão ás tres filhas do 
visconde de Cayrú, I). Joanna, D. Eufro- 
sinae D. Izabel, em remuneração dos seus 
valiosos serviços, k prestados pelo longo 
espaço de cincoenta e sete annos {palavras 
do decreto), não só na simples carreira 
de empregado publico, bem como na ma
gistratura em alguns tribunaes, e no d̂
muitos outros cargos e empregos, em
todos os quaes fez conhecer e admirar a 
sua vastidão do conhecimentos, que tor
naram disíincto e ate' respeitável o seu 
nome entre as nações estrangeiras. » Este 
decreto, tão honroso quanto justo e bem 
merecido, e'assignado pelo regente Pedro 
de Araujo Lima. depois iv.arquez de 
Olinda, e por Bernardo Pereira de Vas- 
concellos, então ministro da justiça e in- 
terinampnte do Império,

Por decreto presidencial de 13 de março 
de 1837, sanccionando uma resolução da 
assemble'a provincial da Bahia n esse sen' 
tido, fòra mandado collocar o retrato do

I
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benemerito publicista no salão cle honra 
da Bibliotheca publica d’aquella cidade, 
ató que se flzesse o seu busto de metal ou 
de bronze, para o mesmo flm.

O visconde de Cayrü é uma gloi'ia na-
, cional.

1761—Toma pela primeira vez posse 
do governo do estado do Maranhão o ca
pitão-general Joaquim de Mello e Povoas, 
que’ foi então o 35' na respectiva serie

- 3 ^  (Vide a E'phcmeride de 2 9 ^
^  176S— Toma posse do - governo da ca

pitania de Minas-Geracs D. José Luiz de 
^«^y<W^]\Ienezes Abranches Castello BrancoJ  ̂
,,^j£^>7conde de Yalladares. Não tinha ainda 

 ̂ 25 annos de idade.
Obteve das camaras a continuação por 

mais dez annos do subsidio voluntário,
’ executou as ordens régias que havia 

contra os frades, que viviam dispersos e 
turbulentos pela capitania, atropellan- 
do-os e obrigando-os a desertarem-na, 
e promoveu a catechese dos indigenas’ 
mandando levantar igrejas e provendo-as 
de sacerdotes idoneos.

« Retirando-se para Lisboa, foi sub- 
stituil-o no governo o coronel Antonio 
Carlos Furtado do Mendonça, irmão do 
visconde de Barbacena, por nomeação do 
vice-rei marquez de Lavradio,e que tomou 
posse a 22 de maio de 1773. Por ausenem 
de Antonio Carlos, em janeiro de 17/o, 
entrou ainda como interino o coronel 
Pedro Antonio da Gama Freitas, que 
governou poucos mezes, porque n e.ste 

' mesmo anno chegou o novo capitão ge
neral, e tomou posse (Abt̂ eu e Lima.)v  ̂

1790_Toma conta do governo da capi
tania do Pará e Rio Negro o-capitão de 
fragata D. Francisco de Souza Coutinho, 
que succede a Martinho de Souza e Albu
querque.

No tempo do seu governo, entre os 
annos de 1790 a 1S03, reccbeir o Pará 
canna de assucar para plantar, vinda de 
Cayenna: foi esse o primeiro logar do 
Brazil que a teve. Todavia ha quem a 
dò como vinda para o Brazil em tempo

de Martim Affonso (Vide dezembro 13 
de 1519).

A data da posse d’esté governador foi 
por nés extrahida do Livro de registro 
da sua correspondência oiFicial. O vis
conde de Porto Seguro dá este facto 
como occorrido a io  de moio na 1 e 
2‘  edições da sua Historia Geral, e 
Abreu e Lima a 15 de junho. Fica, por
tanto, averiguado qnc nenhuma d’ellas 
exacta. jj;

1847—0 senado dá por niillas as elei
ções de Antonio Pinto Chichorro daGama 
e Ernesto Ferreira França, escolhidos 
senadores por Pernambuco, e manda 
proceder a outras. Sendo ambos de novo,|  ̂
incluidos na lista sextupla e escolhidosj  ̂
pela coròa, são ainda recusados pelo- _ 
senado (̂  ide 1 de julho de 18ôi>). v; ' 

1857— O senado constitue-se tribunal lĵ ĵ 
de justiça e inicia o julgamento do ex.|. ; 
deputado brigadeiro Manuel Joaquimv  ̂
Pinto Pacca. implicado no processo Villa-1;.| 
Nova do Minho ( Vide a ephemeridef\ ‘ 
de 17). _ ’

1866—Ataque do entrincheiramento de 
Rojas pelo exercito alliado,^com graves 
perdas da nossa parte ((ĵ üvpamh^ do 
\a.aouav).

1868—Grande reconhecimento ás for
tificaçõcs de Humaytá, em que j:ivemos j
1,031 homens fóra de combate ^
do Paraguay).

1879_ Fallece na cidade de Sobral o p.
senador pelo Ceará Francisco de Paula j 
Pessoa, escolhido a 23 de dezembro de í 
1818, mas que só tomára assento no anno i 
seguinte a 29 de dezembro.

O senador Paula Pessoa nascôra na í 
então villa da Granja (Ceará) a 2-1 de B 
março de 1195.

Até 1861 occupára a sua cadeira no  ̂
senado ; deixou-a então, por se aggra- 
varem os soffrimentos que padecia, e )| 
retirou-se para a provincia natal, isto >; 
é, para a cidade em que morreu e onde q 
flxára residência desde 1819. .■
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1G02—0 aiictor das Datas celebres da 
Historia do Brazil dá o dia de hoje coino 
0 da posse de Martim Corróa de Sá do 
cargo de governador da capitania do 
Rio de Janeiro, quando pela primeira 
vez 0 desempenhou. O visconde de Por
to-Seguro, porém, e o Catalogo dos capi- 
tães-móres governadores, etc., do Rio de 
Janeiro, publicado na Revista do Insti
tuto Historico (Tomo I, anno de 1839;, 
não marcam época certa para este facto. 
O primeiro consigna apenas o seguinte: 

« Martim de Sá, nomeado desde 1601 
1603 ,posse). »

O catalogo alludido diz :
« Governou esta capitania duas vezes, 

e d’este seu primeiro governo não ha 
certeza do dia em que se encarregou 
d'elle ; porém, sabemos que já governava 
em 1603, porque assim o mostra um dô s 
antigos livros de assentos de baptisados 
na igreja de S. Sebastião d’esta cidade, 
onde foi padrinho, sendo governador no 
dito anno. » >

E depois de outras illações, baseadas 
eni documentos, accrescenta; «assim como 
se verifica que já não governava no dia 
4 de junho de 1608...»

Martim de Sá foi d essa vez o sétimo go. 
vernador da capitania do Rio de Janeiro; 
succedera a Fj’ancisco de Mendonça e 
Vasconcellos, e é rendido em 1608 por 
Affonso de Aibuquerque (Vide a epheme- 
ride de 14 de julho d’esse anno).

1649—Ignacio do Rego Barros. eisc-pro- 
vedor-mor da fazenda do estado do 
Maranhão e Grão Pará e cavalleiro pro
fesso da ordem de S. Bento de Aviz, 
tom a posse do governo da capitania do 
Pará, na cidade de Belém.

Foi 0 vigésimo oitavo governador 
d’aquelle estado e preencheu o cargo até 
10 de junho de 1650.

1661—0 povo da cidade de Belém do 
Grão Pará, que já andava despeitado 
contra os padres da companhia de Jesus,

rompe em tumultuosa manifestação con 
tra elles, e prende a todos afim de os re- 
metter para Lisboa. Era então visitador 
da Companhia n’aquella capitania o ce
lebre padre Antonio Vieira fVide txephe- 
meride de 17 de maio de 1661).

O governador do Maranhão, D. Pedro 
de Mello, que já conseguira do povo 
que os padres voltassem para a cidade, 
não póde d’esta vez convencel-o da 
violência que punha por obra. e foi 
assim méro espectador d ’esta insubor
dinação popular. O povo prende o padre 
Vieira e remette-o para o Maranhão. 
Finalmente, todos os jesuitas, com o 
seu visitador, foram mettidos á bordo 
de um patacho e mandados d’ahi para 
Lisboa, onde chegaram sem contratempo.

1710—0 governador .Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho convoca 
uma reunião do senado da camara de 
S. Paulo para se estabelecer o modo de 
cobrança do quinto do ouro e organi- 
sação da tropa da capitania. Quanto á 
primeira questão, resolve-se que se co
brasse 0 quinto por batêas.

1842—Lança 0 imperador a pedra funda
mental da nova matriz de Nossa Senhora 
da Gloria, no largo do Machado, hoje 
praça do Duque de Caxias.

Regia a diocese o venerando conde de 
Irajá, que assiste á cerimônia e benze a 
pedra (Vide a ephemeride de 28 de se
tembro da 1872).

18.57 — Conclue-se no senado o julga
mento do brigadeiro Pinto Pacca,iniciado 
no dia anterior (Vide essa data). Acham- 
se reunidos, como então, 41 senadores e 
o tribunal encerra-se em sessão secreta. 
Dez minutos depois torna-se publica a 
sessão, e apresenta o respectivo presi
dente, 0 procurador da coròa conselheiro 
Francisco Gomes de Campos, o seu rela
tório. indicando as provas e fundamentos 
da accusação e da defeza, c põe em vo
tação os respectivos quesitos, que são 
respondidos negativamente. Pronuncia 
então 0 presidente a absolvição do accu-
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1612—João Rcbello cie Lima é nomeado 

governador da capitania da Parahyba (do 
Norte). E’ o quinto dos seus capitães- 
móres, nomeados por ordem régia ex
pressa, e succédé a Francisco Coelho de 
Carvalho, filho do capitão-mór Feliciano 
Coelho. O auctor das Datas celebres o faz 
empossado do cargo na presente data.

1621—Fallece na cidade de Belém o 
capitão-mór do Pará Jeronymo fragoso 
de Albuquerque, fidalgo da casa real, e, 
segundo Abreu e Lima e o Sr. J. de \as- 
concellos, toma conta do governo interino 
da capitania Bento Maciel Parente, cjue, 
segundo ainda aquelles auctores, foi 
depois effectivamente provido no cargo 
pelo governador-geral do estado D. Luiz 
de Souza. Varnhagen, porém, na 1'̂  edição 
da sua Historia Geral, dá entre um e 
outro, como governando a capitania a 
Mathias de Albuquerque em setembro 
de 1619, a Custodio Valente no mesmo 
anno (sem designação do mez e dia) e a 
Pedro Teixeira em maio de 1620. Vê-se 
cjue seguira n’este ponto a Baena no seu 
Compendio das eras do Pará. Na 2 edi
ção supprime esses nomes da sua lista de 
governadores da dita capitania, c[ue o 
não eram também da do Maranhão, e nao 
trata absolutamente de nenhum d elles.

Jeronymo Fragoso começara o seu go
verno (segundo Baena) no fim de abril 
de 1619.

1635—Manda Afathias de Albuquerque 
incendiar uma das casas fortes oceupadas 
pelos hollandezes em Porto Calvo (\ide 
a ephemeride de 16).

Logo pela manhã o proprio general e 
seu irmão Duarte de Albuquerque, dona. 
tario da capitania de Pernambuco, foram 
os primeiros a conduzir a lenha neces
sária para isso; ás 11 horas da noite co
meçaram 03 nessos a executar a ordem

carregados de fachina secea e alcatrão 
que alli acharam, e apesar da resisten- 
cia do inimigo conseguem realisar o seu 
intento, perecendo no incêndio muitos 
dos hollandezes e salvando-se o resto ,' 
para a casa immediata.

1045_Decreto do supremo conselho hol- 
landez do Recife, oflérecendo perdão geral 
aos que seguiam a João Fernandes Vieira 
contra elles, si depuzessem as armas e 
renovassem o seu juramento de fideli
dade ás Provindas Unidas (Hollanda); 
exceptuavam-se os chetes da insurreição 
^pernambucana. Os que nao aceitassem 
estas condições soffrcriam todo o rigor 
da execução militar. Esse edital era as- 
signado por João van Boolestrate, Hen
rique Hamel e Pedro Bas. Foi traduzido 
em portuguez e espalhado por todos os 
districtos visinhos e até mesmo no campo 
dos insurgentes.

Ninguém, todavia, se quiz aproveitar 
d’este indulto.

167G— Carta dos oíliciaes do senado da 
camara de S. Paulo dirigida ao governo 
da metropole, queixando-se de que só que
riam os padres da companhia de Jesus 
para si a. administração e o fructo do tra
balho dos indigenas, de modo que só em 
Ires aldóas tinham mais de 700 d’elles 
como seus fâmulos.

1694_  Fallece na cidade de Olinda o 3* 
bispo de Pernambuco D. Mathias de f i 
gueiredo e Mello. Jaz na sé da sua cidade 
episcopal.

Esto prelado era de uma caridade ver
dadeiramente heroica; mostrou em toda 
a sua vida o maior desinteresse e o mais 
caridoso amor do proximo. Levou este 
sentimento evangélico a tal auge, que 
« parecia faltar á caridade para comsigo 
mesmo,a ponto de ser tão pobre de roupa, 
que só possuia quatro camisas de panno 
de linho ao tempo da sua morte.—Diz-se 
qué 0 seu corpo está incorrupto, e a 
crença popular classifica-o como santo— 
Roteiro dos Bispados (Vide a 2  ̂epheme
ride de 12 de março de 1686),
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1697—Morre no collegio da sua Ordem, 
na cidade da Bahia, o famoso jesuita An
tonio \ieira, com cerca de noventa annos 
de idade. Nascera em Lisboa, na rua dos 
Conegos, a 6 de fevereiro de IGOS e viera 
para a Bahia, não contando ainda 8 an
nos, em companhia de seus paes Chris
to vam Vieira Ravasco, fidalgo da casa 
real e D. Maria de Azevedo. Alli edu
cou-se e tomou a roupeta da sociedade de 
Jesus-a G de maio de 1625,_tendo procurado 
a companhia, da qual devia depois ser 
um dos luzeiros, na noite de 5 de maio de 
1623, fugindo da casa paterna.

Foi mandado ao Maranhão em 1658 co
mo visitador da sua ordem. Nas vezes que 
esteve naquelle estado prestou grandes 
serviços á religião.

Por deplorável equivoco alguns têm 
dado Vieira como tendo sido provincial e 
reitor da companhia. Nos cahimos no 
mesmo erro, que emendamos agora. O 
9” reitor e 10° provincial da companhia 
no Brazil fora o douto jesuita Fernam 
Cardim, de quem diz o padre André de 
Barros na sua Vida do apostolo padre 
Antonio Vieyra (Lisboa, ITdG): « appel- 
lido, que em Portugal, e no Brazil nos 
serve de dispertador de virtudes herói
cas . 3)

O nome de Vieira é popular em Portugal 
e no Brazil, não so pelos seus numerosos 
escriptos, em que joga admiravelmente e 
de um modo peregrino com a nossa lingua, 
como pelos serviços que prestou durante 
longos annos na catechese e civilisação 
dos indigenas, dos quaes foi, no seu sé
culo, 0 mais valioso patrono einfatigavci 
apostolo. Como escriptor e orador sa
grado é considerado um dos mais puros 
e portentosos da lingua portugueza, a 
qual muito lhe deve em conceito e ele
gância, si bem que nem sempre extremes 
de certa affectação destoante da seriedade 
e grandeza do assumpto.

Fazendo a apologia do Chrysostomo 
portuguez, o bispo de Vizeu (citado por 
Innocencio da Silva) não duvida assc-

gurar que. si se perdesse tudo quanto 
ha escripto na nossa lingua o se salvas
sem os Lusíadas e as obras de Vieira, o 
portuguez, quer no estylo do prosa, quer 
no poético, ainda viverá na sua perfeita 
indole nativa, na sua riquíssima cópia 
e louçania. . .

« Nenhum povo, continua elle, possuio 
jámais nas obras de um só homem tão 
rico e tão escolhido thesouro da lingua 
propria, como nós possuimos na d’este 
notável je su ita .E ’ o  maior elogio que 
se possa tecer a um escriptor por mais 
competente juiz: Vieira merece-o.

1833— Toma assento no senado, como 
representante da provincia da Bahia, o 
barão .^depois viscondede Pedra Branca, 
nomeado cinco annos antes, a 22 de ja
neiro de 1826 (Vide a ephemeride de 20 de 
março de 1855).

1811 — Sagração e coroação do Sr. 
D. Pedro II, actual imperador do Brazil, 
declarado maior a 23 de julho do anno 
antecedente e acclamado imperador 
(Vide a ephemeride de 2 de dezembro 
de 1825).

1847 — Fallece em Pedras Brancas 
provincia do Rio Grande do ^ul, o co
ronel Bento Gonçalves da Silva, um dos 
militares mais celebres das campinas 
rio-grandenses dos que hão militado 
contra o império sob a bandeira da 
republica.

1860—Fallece no Rio de Janeiro o ba
rão de Pindaré, senador pela,^provincia. 
do Maranhão (Vide a ephemeride de 
10 de junho de 1837).

1874 — Abre-se ao trafego a estação de 
Queluz, primeira da estrada de ferro 
D. Pedro II na provincia de S. Paulo.

1875 — Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, na idade de 70 annos, o conde de 
Porto Alegre. Manuel Marques de Souza, 
natural da provincia do Rio Grande 
do Sul.

O seu cadaver,convenientemente embal
samado pelo Sr. Dr. F.F. da Costa Ferraz,
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foi transportado, cora todas as honras 
militares que lhe eram devidas, para a 
cidade de Porto-Alegre, onde jaz. Era 
então deputado á assembléa geral pelo 
1° districto da sua provincia. •

Já antes da nossa independencia a sua 
espada se illustrára, ao lado da de seu 
pae, na campanha da Cisplatina, de 1818 
a 1820, Distinguiu-se depois no sitio de 
Montevidéu durante a guerra da Indepen
dencia, de 1822 a 1823, na do Rio da Prata, 
de 1825 a 1828; na guerra civil que assolou 
a provincia do seu nascimento nos annos 
de 1835 a 1815, flgurou Marques de Souza 
como director da reacção legal em Porto 
Alegre; e quando tivemos de empunhar 
as armas para castigar a pertinaz ousadia 
do celebre dictador D. João Manuel de 
Rosas, coube-lhe a honra de comman
dai’ a heroica divisão do exercito brazi- 
leiro, que burilou na historia patria a 
pagina gloriosa de Monte Caseros, fa. 
mosa batalha ferida a ^  de fevereiro de 
1852.

Quando, mais tarde, um outro déspota, 
não menos oppressor da liberdade dos 
povos e ambicioso de mando, Francisco 
Solano Lopes, provocou de um modo in
sólito a guerra contra a republica do Pa
raguay, e vimos 0 solo da patria calcado 
.pelas plantas das hostes do audaz inva
sor... tocou ao general Porto Alegre a 
honrosaiücumbenciade coramandar como 
nhefe as forças, diante das quaes teve de 
estacar 0 exercito inimigo, para se ren
der em lA’uguayana. Já por esse tempo 
estava elle reformado: mas ao ouvir o 
reclamo da patria offendida, o vellio sol
dado acode como voluntário ao campo da 
honra, renunciando aos seus vencimentos.

a Quando, invertidos os papeis, diz o 
presidente da camara dos deputados  ̂
annunciando-lhes a morte do benemerito 
cabo de guerra ; quando invertidos os 
papeis, 0 exercito brazileiro teve de pe
netrar no território inimigo para não 
mais retroceder senão depois de completo 
triumpho, o intrépido soldado, comman-

dando o 2° corpo, partilhou a sorte 
arriscada de seus camaradas, e não se 
póde releu brar Curuzú e Tuyuty sem 
curvar a fronte á memorik do conde de 
Porto-Alegre. Em Tuyuty, a 3 de novem
bro de 1867, salvou elle a base de opera
ções do exercito nacional. »

Porto-AlQgre occupou também o ele
vado cargo de ministro da guerra, e mais 
de uma vez foi mandado á representação 
nacional pela sua provincia (Paraphrase 
da noticia necrolo()ica dada pelo Álma- 
nak Laemmert para 1876, ácerca do 
conde de Port '-Alegre'.

A camara municipal da capital da 
provincia do Rio Grande do Sul trata 
de lhe erguer um monumento condigno, 
que deverá ser collocado na praça da 
Independencia d’aquella cidade, e, antes 
que se realise essa idéa, mandou a ca
mara de Porto-Alegre, em 1876, collocar 
na casa em que elle nasceu um escudo 
de mármore, lavrado pelo Sr. Alfredo 
Pitrez, com uma corôa de conde e o 
seguinte lemma :
a A Q U I NASCEU 0  B E N E M E R IT O  CONDE DE 

P O R T O -A L E G R E  »

1876^Inauguram-se a estação e linha 
telegraphicas de S. José de Porto-Alegre 
do Mucury a Itaúnas, provincia do Es- 
pirito-Santo ambas, na extensão de kilo
metros 37,590.
_Idem a de Villa Viçosa, na provin.

cia da Bahia, á S. José de Porto-Alegre 
de Mucury ( Espirito-Santo), com a exten
são de kilometros 28,590.

J U L H O - -19

-»

l576_Por breve d’esta data, do papa 
Gregorio XIII, foi o padre Dr. Bartho- 
lomeu Simões Pereira incumbido, como 
prelado, da jurisdicção ecclesiastica da 
capitania do Rio de Janeiro, desannexada 
do bispado da Bahia. Os odios, porém, e 
desattenções do povo, que não sofp-ia a 
reprehensão dos seus vidos, nem se sujei
tava á obediência da igreja., reunidos a
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demasias de auctoridade que este pre
lado puzera por obra, foram causa de se 
retirar para a capit ania do Espirito-San to, 
pertencente á sua jurisdicção, onde falle- 
ceu com signaes de envenenamento.

1614—Carta régia nomeando o padre 
Antonio Teixeira Cabral prelado da igreja 
matriz de Pernambuco.

O padre Peixoto de Alencar dá, no seu 
Roteiro dos Bispados, esta carta como 
passada no anno de 1616.

1617—Ruy Vaz Pinto toma posse da 
administração da capitania do Rio de Ja
neiro como seu 12° governador. O vis
conde de Porto Seguro dá esse facto como 
oceorrido no anno de 1611, e Abreu e 
Lima refere-o ao mez de junlio. Vaz Pm to 
administrou esta capitania até 20de junho 
de 1620, em que lhe succedeu Francisco 
Fajardo.

Foi Ruy Vaz Pinto, no dizer dos chro- 
nistas, 0 íiagello dos povos seus gover
nados, aos quaes opprimiu brutalmente, 
chegando até a obrigal-os, sob penas pecu
niárias, a guardarem a sua porta, ar
mados de arcabuzes e tendo á noite fa
chos accesos. Oppoz-se obstinadamente ás 
resoluções do senado da camara, e travou 
com esta sérios conílictos, pondo os seus 
oííiciaes (vereadores) por vassallos rebel
des e levantados contra o real serviço.

Foi eile quem introduziu os escravos 
africanos no Rio de Janeiro, protegendo 
com escandalo manifesto um ríionopolio 
n’esse sentido era favor de Duarte Vaz, 
seu parente. «Essa providencia, diz um 
chronista citado pelo auctor das Batas 
Celebres, produz terriveis eíTeitos não só 
no monopolio que se consentiu áquelle 
particular, como também na copiosa en
trada dos negros da costa d’Africa, de que 
progressivamente resultam as mais tris
tes consequências que era possível, e o 
mais é, sem remedio até hoje.»

1635 — O incêndio mandado pôr na 
noite antecedente por Mathias de Albu
querque á casa forte occupada pelos hol- 
landezes em Porto Calvo (Vide a

ride de 18) causara-lhes tanta impressão, 
que apenas amanheceu o dia 19 mandaram 
um tambor (parlamentar) ao nosso gene
ral, para dizer-lhe que estavam promp
tes a capitular. As condições apresen
tadas e aceitas eram que sahiriam sem 
bandeiras, mas com as armas (os oííiciaes) 
e com 0 que pudessem (os soldados) car
regar nas moxilas. que seriam levados á 
Bahia para d’alli serem transportados á 
llespanha, e de lá á sua patria.

Levaram até ao meio dia primeiro que 
chegassem a esse accòrdo, porque o hol- 
landez insistia em não entregar Do
mingos Calabar, e o general Mathias de 
Albuquerque assegurava que preferia 
arriscar a sua propria pessoa do que dar 
mão a esse transfttga. Vendo-se o hol- 
landez.em tal collisão,não quiz perder-se 
por Calabar e ne^n este o desejava, como 
dizem os chronistas, a não serem frei 
Manuel do Salvador (no seu Valoroso 
Lucideno, citado pelo visconde de Porto 
Seguro) e este (na sua Historia das lutas 
com os hollandezes).

Calabar foi, pois, assim entregue ao 
gume da espada da lei, sendo elle pro- 
prio quem, reconhecendo-se perdido,con
correra com 0 seq voto para que se ajus
tassem as partes contractantes, e que 
quanto a elle «flearia á mereô de el-rei».

Aceordados nas condições da capitu
lação, sahiram da fortificação o seu com
mandante (sargento-mdr Alexandre Pi
card), vinte e cinco oííiciaes e oííiciaes 
inferiores, tresentos e sessenta e sete 
soldados armados, vinte e sete feridos e 
enfermos e oito mulheres.

Os sitiantes não passavam de cento e 
quarenta, fora os indios.

«Quando 0 commandante hollandez viu 
tão pouca gente, perguntou onde estava 
a tropa, ao que se respondeu (por prévia 
advertência do general) que estava atraz 
do outeiro de Amador Alvares (J. de Vas- 
concellos).»

Foi na verdade grande temeridade o 
esperarem 14Ü homens, em uma rua des
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coberta, a 3G0 bem armados. 0 general, 
pore'm, tomára a precaução tie ordenar 
que, antes de chegarem ao mencionado 
outeiro, fossem elles (os soldados] despo
jados das suas armas e conduzidos para 
as Lagunas (Alagoas),e escreveu ao conde 
de Bagnuolo, referindo-lhe o successo e 
dizendo-lhe que os enviasse para a Bahia, 
como ficára assentado.

No dia seguinte (20 de julho] escreveu 
também a tíegismundo van Schkoppe, 
propondo-lhe a troca dos prisioneiros 
feitos na vespera com os nossos que se 
haviam entregado nos fortes de Nazareth 
e Real ; mas o general hollandez recusou 
esta proposta (Vide a ephcmericle de 22].

1722—Chega á cidade de S. Luiz o ca
pitão gencralJoão da Maia da Gama, vi
gésimo quarto governador do estado do 
Maranhão, e assume o exercicio db cargo, 
em substituição de Bernardo Pereira de 
Berredo, auctor, como se sabe, dos An- 
naes históricos d’aquelle estado,’publica
dos em Lisboa no anno de 1749 e de que 
se fez 2' edição, no Maranhão, em 1850 
—1851.

1819—Falleco na cidade do Pão de Ja
neiro, onde se demorava depois da sua 
sagração por nefjocios partictdares, o 
14° bispo de Pernambuco,D. frei Antonio 
dc S. José Bastos, monge benedictino, 
natural do Rio de Janeiro.

Fòra eleito a 25 de abril do 1810 no 
reinado de D. Maria I, e confirmado cinco 
annos depois, em 1815, pelo papa Pio VII, 
demora esta devida ao aprisionamento d’a- 
quelle pontiflceem França por Napoleãol, 
Como bispo eleito e vigário capitular re- 
gôra a diocese pernambucana por 4 annos. 
Indo depois d’esse tempo ao Rio de Janeiro 
para se sagrar, não tornou mais ao seu 
bispado. E’ bastante singular este ponto 
da sua vida,para que o não repitamos ao 
leitor. Diz-se que D. João VI lhe offe- 
recera, o a outros bispos que tinham en
tão de ser também sagrados, a capella do 
seu palácio para essa cerimonia, a que 
assistiria a familia real com toda a còrte.

roso e régio ofierecimento : frei Antonio 
Bastos, porém, recei.indo-se, por ser po 
are, das pesadas espórtulas que. como 
era de uso, teria de dar á numerosa cria
dagem do paço, excusou-se. El-rei. exces- 
sivamente beato como era. recebeu de 
mau humor as suas desculpas ; o bispo, 
percebendo o erro em que cahira. cpiiz í 
emendul-o e sagrou-se com os mais pre- ,; 
lados na capella real; mas já era tarde. . 
Grei depois, sempre que o misero bispo : 
se dava por prompto e ia receber as suas 
ordens para voltar a reger a diocese, di
zia-lhe ; — Não é ainda tempo ! — res
posta que se repetiu por quatro longos 
annos. até que, desgostoso e amargu
rado, falleceu na presente data.
K.« Este facto, pondera o auctor do Ro
teiro dos bispados, que nol-o ministrou, . 
mostra bem quão pueris são .ás vezes os 
caprichos dos reis! »

Rara lhe succéder no bispado foi esco
lhido o padre frei Gregorio José Viegas, 
bibliothecario régio e confessor das in. 
fantas (Vide a ephemeriãe de 4 de abril 
de 1820).

Para o visconde de Porto Seguro é 
D. frei Antonio de S. José Bastos o 
13" bispo de Pernambuco ; no Roteiro 
dos bispados vem elle indicado em 15° lo- 
gar e para Abreu e Lima é o 14°. Deve 
com eíTeito prevalecer esta ultima nume
ração; porquanto, descontando o 13° da 
seguinte lista, teve a diocese de Olinda 
até esta data os 14 bispos seguintes: 

l . ° —D. Estevam Brioso de Figueiredo ; 
—2.° D. João Duarte do Sacramento;— 
3.° D. Math as de Figueiredo e Mello ; 
—4.° D. frei Francisco de Lima ;—5.° 
D.Manuel Alvares da Costa;—6.° D. frei 
José Fialho ;—7.° D. frei Luiz de Santa 
Thereza;—8.° D. Francisco Xavier Ara
nha (bispo de Terminópoli in partibus 
infidelium) ;—dA T). Francisco de As
sumpção e Brito ;—10°. 1). Thomaz da 
Encarnação Costa e Limai—IR . D, frei 
Diogo de Jesus Jardim (natural do Sa-

X«. -
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bará) ;—12°, D. José Joaquim da Cunha 
de Azeredo Coutinho (natural de Campos 
dos C oj-tacazes)D . frei José de Santa 
Escolastisca (natural do Porto) não assu
miu 0 episcopado : — 13°, D, frei José 
Maria de Araujo D, frei Antonio de 
S. José Bastos, que se segue, deve, por
tanto, á rigor occuparo 14° logarna res
pectiva série,

JU L H O  — 20

1620—Manuel de Souza d’Eça, provedor 
da fazenda real, chega á cidade de Belém 
do Pará em companhia dos religiosos da 
provincia de Santo Antonio, frei Chris- 
tovão de S. José, frei Sebastião do Ro
sario, frei Pyiippe de S. Boaventura e 
frei Antonio da Marciana que fundaram, 
a tres quartos de legua d’aquella cidade, 
0 hospício de Una, para os religiosos da 
sua ordem e ao mesmo tempo para in
struírem os indígenas na nossa religião,

1640—Representação do povo do Rio 
de Janeiro ao papa Urbano VIII, pedin
do-lhe que revogasse a sua bulla de ex
comunhão contra os que empregassem 

, os Índios aldeados com^o escravos.
Diremos resumidamente o que dera 

causa ao acto do papa e ao dos povos.
O jesuita hespanhol Dias Tanlio, que 

acompanhiii'a o famoso padre Roiz de 
Montoya do Rio da Prata a Madrid, fôra 

' mandado a Roma para^ ,̂?^resentar a Vi. 
telleschi, geral da ordem, um quadro ou 
relatorio das missões do Paraguay, con
tendo apontamentos relativos á caçada 
que se fazia de indígenas para os escra* 
visar.

Soube 0 papa d’estas cousas por Vitel- 
lesclii e decidiu fulminar de excomunhão 
a todos os que procediam contra os ín
dios, escravisando-os,

Voltando á Hespanha achou Tanho a 
Montoya em Madrid, preparado a.tornar 
á America com mais trinta missionários, 
e veio com elles.

O seu navio tocou no Rio de Janeiro, 
íorçado por máu tempo. Aqui, consul

tando 0 visitador do Brazil e a outros 
padres da sua ordem, leu Tanho a bulia, 
que trazia, na egreja dos jesuitas. Os 
que se viram contrariados por este acto 
incitaram o povo a forçar as portas do 
collegio para exterminar os jesuitas. Sal
vador Corrêa, governador da capitania, 
accorreu em auxilio dos padres e conse
guiu que os amotinados se reunissem 
no dia seguinte na egreja dos carmeli
tas, para se discutir o caso ; tomou-se 
então a deliberação acima exposta, de 
representar ao papa.

1645 —  ̂olta da Bahia para Pernam" 
buco a deputação enviada segunda vez 
(no dia 7) pelo conselho supremo hol- 
landez do Recife, para representar ao go
vernador geral do Brazil, Antonio Telles 
da Silva, sobre o procedimento dos re
voltosos de Pernambuco, isto é, para in„ 
terpellar^í^ aquelle governador acerca 
da insurreição encabeçada por João B’er- 
nandes Vieira, e da qual o suppunham 
cúmplice.

Entre outras exigências, reclamavam, 
que 0 governador chamasse Camarão o 
Henrique Dias a S. Salvadore que, si estes 
desobedecessem ao chamado, fossem de
clarados inimigos do rei de Portugal. 
Eram dous os emissários. Telles agasa
lhou-os cavalheiramente e deu-lhes taes 
explicações que acabou por vencer o ani
mo de um d’elles, o major Hoogstraeten, 
governador hollandez da fortaleza de Na- 
zaretli, que chegou a entabolár negocia
ções secretas e a fixar as condições sob 
as quaes entregaria, como fez mais tarde, 
a fortaleza, cujo commando tinha.

A este commandante hollandez do forte 
de Nazareth chama Theodosio Estraten 
frei Raphael de Jesus no seu Castrioto 
Jju/itano (edição de 1844 pag. 214).

Convém 1er o que diz a este respeito 
Netscher ( Les Hollandais au, Brésil, 
pg. 147).

1646—Os hollandezes do forte Orange, 
da ilha de Itamaracà, atravessam o rio e

23
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atacam, á noite, a estancia que a nossa 
gente havia levantado em junho, no lo- 
gar denominado Os Marcos, defronte 
d’aquelle forte, na terra firme. Não con
seguiram, pore'm, surprender-lhe a guar
nição : esta, avisada pelas sentiiiellas, 
dispoz-se logo para a defensa, recebendo 
os assaltantes com duas cargas de mos- 
quetaria, o que os obrigou a voltarem 
para o seu forte.

1651—Fallece no Rio de Janeiro o seu 
vigésimo terceiro governador Salvador 
de Brito Pereira, que administrava essa 
capitania desde 25 de janeiro de 1649. A 
camara nomeia para o substituir interi
namente a Antonio Galvão, que entra 
em exercicio a 19 de agosto d’esse mesmo 
anno, segundo se deprehende da data de 
posse d’este ultimo, que nos fornece o 
visconde de Porto Seguro na sua Histo
ria Geral do Brazil.

1697—Fallece na Bahia, aos 80 annos 
de idade, Bernardo Vieira Ravasco» 
irmão mais moço do celebre jesuita An
tonio Vieira, a quem apenas sobrevivera 
dois dias ! Era’ natural da Bahia. Foi 
cidadão distincto; serviu no exercito 
contra a invasão hollandeza. exerceu de
pois 0 emprego de secretario de Estado 
na capital da colonia, nomeado por 
D. João IV a 7 de março de 1650 e lo
grou algumas honras da munificência 
rdgia. E' auctor de muitas poesias, em 
que não poz o seu nome, applaudidas dos 
contemporâneos, as quaes ficaram pela 
maior parte por publicar e em que pre
domina 0 gongorismo, como é de ra-zão, 
pois era o gosto do poetar do seu tempo. 
Deixou também por se imprimir uma 
—Descripção topographica, ecclesiastica, 
civil e natural do Estado do Brazil , a 
que 0 douto abbade Diogo Barbosa Ma-

teve em

theca Lusita-tm, que muito abona a me
mória de Ravasco:

a Finalmente, em 1651, quando, parecia 
não ter obrigação de empunhar as armas, 
por estar reformado, embarcou-se animo- 
samente em uma canôa, não obstante 
furiosa tempestade, e soccorreu ao mestre 
de campo Nicolau Aranha, para que 
■quatro naus hollandezas não infestassem 
os engenhos de Paraguassú.

a Retribuiu aggraves com benefícios, 
sem que nunca em seu semblante se 
descobrisse o menor signal de indignação. 
Naturalmente generoso, despendeu o que 
possuia mais em remedio da pobreza 
do que em ostentação da vaidade. »

1698—João de Velasco e Molina assume 
0 governo da capitania do Grão-Pará, 
succedendo a Bylario de Souza de Aze
vedo.

Molina foi o quadragésimo sexto capi- 
tão-mór governador d’esta capitania e 
exerceu este cargo por oito annos, oito 
mezes e vinte e quatro dias, sendo subsü- 
tuido a 14 de abril de 1707 por Pedro 
Thomaz Mendes. .

Quando viera tomar posse do governo, 
Molina naufragou na barra do Pará, es
capando com vida, bem como muitas ou
tras pessoas que vinham no mesmo navio, 
mas perecendo 27 d’entre ellas. Chegando 
á presença do governador geral do Es
tado, na ultima pobreza, tendo perdido 
quanto comsigo trazia, este o acolheu com 
toda a generosidade e mandou dar-lhe 
posse do seu cargo.

1790—Incêndio do archivo da camara 
da cidade do Rio de Janeiro, salvando-se 
apenas alguns livros que se achavam, uns 
em casa do lespectivo escrivão e outros 
na do juiz de fora, o Dr. Balthazar da 
Silva Lisboa.

Felizmente, um dos vereadores dado 
ao estudo das nossas cousas havia fe to 
antes d’esse fatal acontecimento muitos 
extractos curiosos dos seus livros, que 
foram depois de grande proveito a mon-
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senhor Pizarro para as suas Memorias 
históricas do Rio de Janeiro.

1821—E’ rendido no governo da capita
nia de Santa Chatarina o coronel gover" 
nador João Vieira Tovar de Albuquerque 

^^elo tenente-coronel jTjoaquim Pereira 
Valente, depois marechal de campo e 

' conde do Rio Pardo.
Tovar assumira o governo d’essa ilha a 

14 de agosto de 1817. ^
0 tenente-coronel y^m V^foi e^essivo 

nos actos do seu governo, do que Ihe 
resultou o odio dos povos seus ííover- 
nados; mas por pouco tempo exerceu 
0 cargo, em razão da mudança go. 
veinativa e politica que n’esse mesmo 

i anno se opei’ou em todas as capitanias do 
Brazil com a sua emancipação da metro- 
pole.

1838 Sedição em Villa Franca do Im
perador (S. Paulo), capitaneada por An
selmo Ferreira deBarcellos: os sedicio
sos promovem assuada, insultam algu- 

■ nas auctoridades e assassinam o fiscal 
la camara.

1846—Installação da villa da Estrella 
provinda do Rio de Janeiro) e da respe- 

' -tiva camara municipal.
—Decreto creando o logar de 

oresidente do conselho de ministros e no- 
* neando para elle o ministro da fazenda 

Manuel Alves Branco (Ŝ ide agosto 16 de 
852).
1869—Urn a fracção do nosso exercito, 

epois de transpor o Paraná e de mar- 
has penosissimas por terrenos alagadi- 
os, alguns quasi intransitáveis, teve 
este dia um encontro com o inimigo, 

embargar-lhe o passo (Ç̂ rrr̂  
cio Paraguay).

" Foi mais tima victoria que alcançá- 
'os, diz 0 Sr. 1° tenente Emilio Carlos 
^urdan, no texto com que acompanha o 

' ni magnifico Atlas historico da guerra 
5 Paraguay; foi mais uma victoria que 

■' eançámos... sobre uma columna para. 
♦laya de cerca de 1,800 liomeus, ao i 
ando do tenente-coronel Vernal. O ini- I

migo, rechassado, retirou-se,, deixando 
perto de 100 cadaA’eres e alguns prisio
neiros. O nosso prejuizo constou de 10- 
mortos e 58 feridos. »

Encontro mencionado sob o titulo 
Bombardeamento do Timhó, este episodic 
d aquella nossa trabalhosa campanha 
contra a valentia nativa e a barbaria 
systematica de um povo, fanatisado pelo 
despotismo em seu proveito particular.

1875—Começa a funccionar provisória 
mente a estação da Cachoeira, da estrada 
de ferro de S. Paulo ao Rio de Janeiro.

Já no dia 10 se inaugurara com toda a 
solemnidade a secção da estrada da ca. 
pitai de S. Paulo á Sorocaba.

JU L H O — 21

1543— Estabelecem os camaristas de 
S.Vicente (S. Paulo) duas posturas: uma 
prohibindo aos brancos a compra de es
cravos indigenas por maior 2Jreço que o 
taxado, que era de Ig; outra prohibindo 
que um christão fallasse mal de outro ou 
de suas mercadorias, diante do gentio, 
declarando que, para prova do facto, bas
tava 0 testemunho de qualquer christão 
que ouvisse a delação {Memorias de frei 
Gaspar da Madre de Deus, citadas nos 
Apontamentos de Manuel Euphrasio de 
Azevedo Marques, Chronologia).

1564—Fallece em Lisboa Martim Aflbn- 
so de Souza, primeiro donatario e fun
dador da capitania de S. Vicente, hoje 
S. Paulo, para onde veio em 1532, com 
uma armada, de que era commandante 
seú irmão Pero Lopes de Souza (Vide a 
Ephemeride de 22 de janeiro d’esse anno 
de 1532).

Coube a capitania a seu filho c her
deiro Pedro Lopes de Souza, que foi por
tanto o seu segundo donatario.

Azevedo Marques, fundado cm frei 
Gaspar c na biographia de Martim Allonso, 
publicada na Revista do Instituto, diz 
que Martim Afibnso fallecera em 1571; 
todavia, na data de 1565 o faz fallecido 
a ^idA julho d’esse anno.
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i

1040—Os oiTiciaes da camara (vereado
res) da villa de S. Paulo resolvem, sobre 
requerimento do procurador do conselho, 

'exigir do padre-vigario Manuel Nunes 
que apresente os poderes pelos quaes está 
pondo e dispondo dos bens dos padres da 
companhia; perguntar-lhe porque andava 
dizendo que o povo estava excommungado 
por causa da expulsão dos jesuitas, e re
clamar que não continue a celebrar missas 
a portas fechadas «sob pena dc o desqui
tarem da igreja e da vigararia da vara, 
visto que, si era procurador dos padres, 
não podia ser juiz ecclesiastico (Azevedo 
Marques, Apontamentos).

1070—Partem de S. Paulo, então villa, 
Fernão Dias Paes Leme com seu filho 
Garcia Rodrigues Paes, que alguns dizem 
erradamente seu irmão, ao descobrimento 
de ouro, esmeraldas e outras pedras pre
ciosas.

S() cinco annos depois é que as desco
brem no sertão de Minas Geraes (no Serro 
do Frio', fallecendo o chefe d’esta ban
deira perto do Rio das Mortes, quaado 
voltava para S, Paulo.

Garcia foi nomeado capitão-mor das 
entradas e descobrimentos das esmeral
das, c foi a Portugal levar asamostriig 
das que achára com seu pae. Garcia, cujo 
genio emprehendedor, que herdára dc seu 
progenitor, concorreu para dar aos pau
listas a aureola cavalheiresca das empre- 
7,as arriscadas e de longo curso, íalleceu 
a 7 de março de 173S.

1710 _  0 governador da capitania dc 
S. Paulo e Minas, 1). Braz Balthazai da 
Silveira, convoca os moradores de Villa 
Rica para se combinarem na íórrna do pa- 
gamentojdo quinto do ouro, e expòr o que 
lhe íbra ordenado pela carta régia dc 20 
de outubro anterior. Ficou assentado que 
se pagaria o quinto na razão de ,>0 aiio- 
bas por anuo.

1759—Data da carta regia q u e  ordena a 
prisão e o banimento dos jesuitas do 
Brazil (Vide a ephemeride de 3 de se
tembro do mesmo anno),

1800—Nasce na vRla da Estrella, pro
vinda do Rio de Janeiro, Auieliano de 
Souza e Oliveira Coutinho, visconde de  ̂
Sepetiba.

Era senador do império pela provinda * 
das Alagoas quando falleceu na cidade 
de Nictheroy a 25 de setembro dc 1855. . 
Formara-se na faculdade de direito civil 
da Universidade de Coimbra.

Foi ellc quem, como ministro dos ne
gócios estrangeiros, dirigiu os actos di
plomáticos relativos ao casamento do i 
actual Imperador, e, como presidente da i 
provincia do Rio de Janeiro, desenvolveu i ■ 
e deu principio de execução á fundação ■ 
da colonia allemã da Serra da Estrella, 
que é hoje a cidade de Petropolis (Vide , 
a ephemeriãe de25 de setembro de 1855).

1821—0 general Luiz do Rego Barreto, 
governador de Pernambuco, é grave- 
mente ferido com um tiro de pistola, do 
que lhe resultaram onze ferimentos.

Luiz do Rego, colligado secretamente 
com os seus camaradas, sem consultar a 
nenhum dos filhos de Pernamouco nem 
esperar ordens do Rio de Janeiio, so por 
convite d*a Regência de Lisboa, procla
mara e fizera jurar a 11 dc julho d'este ■ 
anno dc 1821 as bases da futuia Consti- i 
tuição e mamlára proceder á eleição dos ■ 
sete deputados que lhe havia designado 
a referida regencia, pondo-se portanto á 
frente do movimento constitucional^ 
Crômii porem, outros que o odio particu
lar se aproveitara da exaltação politica 
do momento e da eíTervescencia popular 
para exercer premeditada vindicta ásua
sombra. Diz-se que o bacamarte do assas
sino não fòra n’este acto guiado pela 
paixão partidária.

1822—No dia IG havia entrado na ca. 
pitai dc S. Paulo o marechal José Arouche 
dc Toledo Rendon, commandante daf 
armas. E'' apupado em sua passagen" 
pelas ruas por uma parte do povo e df- 
tropa. Para apoiar a sua posse chega no 
dia seguinte ás immediaçGes da capita 
uma força militar, vinda de Santos, com-
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mandada pelo marechal Cândido Xavier 
de Almeida e Souza. Essa força, porém, 
não entrou na cidade, porque parte do 
povo correu ao quartel e a tropa de 
S. Paulo pegou em armas, para impe
dir-lhe a entrada. A’ vista d’esta attitude 
0 marechal Arouchc desiste de tomar 
posse do seu cargo.

Na presente data, finalmente, o marc- 
clial Cândido Xavier entra só na capital, 
deixando a força que commandava no 
Ponto Alto.

Todo este movimento se prende á se- 
dição começada a 23 de maio e denomi
nada Bernarda de Francisco Ignacio, 
por ser promovida pelo coronel Francisco 
Ignacio de Souza Queiroz, que foi depois 
deportado para o Rio de Janeiro. Esta 
sedição tivera por causa a deposição dos 
membros do governo provisorio da capi
tania, coronel Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada e brigadeiro Manuel Rodri
gues Jordão, eleitos a 23 de junho de 1821 
( Yide esta data ),

1859—0 governo imperial concede li
cença para aceitar a nomeação de cama. 
rista honorário de Sua Santidade Pio IX 
ao Sr. padre Dr. Anacleto José Ribeiro 
Coutinho, vigário geral do bispado de 
8. Paulo, actualmente lente jubilado da 
Faculdade de Direito e digno filho da ci- 

" dade de Campos dos Goytacazes.
Como não possuímos data alguma fixa 

e determinada acerca d’este distincte con
terrâneo nosso, que foi dos primeiros que 
aproveitaram no Império o ensino do di. 
reito logo que foram creados os respecti
vos cursos, lançamos mão da circumstan- 
cia supra mencionada para consignar 
nestas pagin'as o seu nome.

C Sr. Dr. Anacleto foi nomeado lente 
substituto a 20 de junho de 1834, passou 
^cathedratico a 2 de ouuibro do mesmo 
n̂no e foi jubilado por decreto do l" de 

janeiro de 1859,

JULiio—22

1572—Nomeia Duarte de Albuquerque 
Coelho a sua mãe D, Brites de Albuquer
que para governar, como procuradora, a 
capitania de‘ Pernambuco durante a sua 
ausência e até que chegue de Lisboa seu 
irmão Jorge de Albuquerque, donatario 
da dita capitania.

1608—N’esta data estava ainda no go- 
verno da capitania da Parahyba do Norte 
André de Albuquerque, nomeado em 21 
de agosto de 1603 para servir por seis an- 
nos este cargo.

1621—Carta régia creando nas terras 
do Brazil ofliciaes do tribunal da Inqui. 
sição.

1627—Cyprian0 Pitta Portocarrero é 
nomeado capitão-mor do Rio Grande do 
Norte.

O auctor das Batas Celebres fal-o em
possado do cargo na presente data.

1631-0 Dr. Lourenço de Mendonça é 
nomeado, pelo rei Fŷ lippe IV, prelado da rí 
diocese do Rio de Janeiro, como successor ' 
de Matheus da Costa Aborim.

1633—Uma partida de 400 hollandezes,’ 
guiados por Calabar, assola os districtos 
de Goyanna (Pernambuco), queimando 
quatro engenhos, saqueando elevando o 
que puderam achar e fazendo prisionei
ros os moradores desprevenidos, que não 
conseguiram escapai’-se. Quando os nos  ̂
sos, que estavam na villa de Iguarassú 
souberam do oceorrido, marcliaram em 
seu auxilio, mas não chegaram a tempo, 
por haver dez léguas de distancia de um 
a outro ponto, nem 'tão pouco o soccorro 
vindo da Parahyba, onde também che
gara a noticia do inesperado ataque de 
Goyanna, poude ser aproveitado, pelo 
mesmo motivo da distancia.

Vendo o general },I ithias de Albu- 
qu'rque o pouco que podia fazer agente 
que estava em Iguarassu, fel-a voltar 
para o Real, onde mais se precisava 
d’ella, i



3S EPHEMERTDES NACIONAES

1G35—Supplicio de Domingos Eernan- 
des Calabar.

Debalde Mathias de Albuquerque insis 
tira com elle para que revelasse o nome 
das pessoas com quern se communicára 
quando estava com os inimigos: negou-se 
nobre e corajosamenle a fazer denuncias 
(Vide a Ephemeride de 20 de abril).

Não se coaduna muito o modo por que 
Frei Raphael de Jesus descreve a prom- 
ptidão com que o cabo hollandez entre
gou, em Porto Calvo. Calabar á vindicta 
de Mathias de Albuquerque, com a có
lera de que se encheu outro general hol
landez ao encontrar tres dias depois o 
corpo do mameluco esquartejado e ex
posto á accão do tempo e á voracidade 
das aves de rapina.

« Não fez 0 Flamengo, diz elle, grande 
diligencia por defender o traidor, ao qual 
julgou a justiça que morresse enforcado 
e que sua cabeça e seus quartos fossem 
postos nos logares mais públicos. Execu
tada a sentença.......com os despojos de
menos embaraço marchou (Mathias de 
Albuquerque'] para a hd.gòd>.[Alagoas) . ..

«Tres dias depois de partido Mathias 
de Albuquerque chegou Sigismundo ao 
Porto do Calvo; entrou na povoação que 
achou herm i e só assistido dos quartos do 
Cal ibar, cuja vista o alterou de sorte, que 
edgo da cólera mandou deitar bando, que 
todos os moradores fossem passados á 
espada, sem excepção de pessoa, nem de 
idade: para cuja execução fez de seus sol
dados muitas partidas, que saissem a 
cumprir o decreto (Vide a Ephemeride 
de 26).»

O aucior da Historia das luetas com os 
hollandezes é, n'este particular, summa- 
rissimo.

1038—Por ordem de Mauricio de Nas- 
sau parte do porto do Recife uma esqua
dra hollandezade desasete navios, sob as 
ordens do almirante Jol (tinha uma perna 
de páu), destinada ao encontro dos ga
leões do Mexico que voltavam para a 
llespanha cari’egados de ouro e prata,

commandados pelo valoroso almirante 
deCastella D. Carlos de Ibarra, marquez 
de Tarracena.

Todavia Jol não realisou o seu intento, 
não obstante ter atacado ardidamente a 
frota castelhana em todo o correr da via
gem {Netscher, pag. 99).

1717—D, frei José Delgarte, '3° bispo 
do Maranhão, assume o exercicio do seu 
cargo (Vide a epihem. de M de dezem
bro de 172-1).

1729—O governador de Minas Geraes 
D. Lourenço de Almeida remette umas 
pedras brancas para Lisboa, dizendo que 
lhe pareciam diamantes. Já a esse tempo 
se sabia no reino da existência d’essas 
pedras preciosas n’aquella capitania pe
las remessas que d’ellas se fizeram em 
duas frotas, e pela noticia que já corria 
do seu descobrimento, devido sem du
vida a Bernardo da Fonseca Lobo, que 
primeiro as achára no Serro do Frio.

A lavra diamantina, que a principio 
fôra livre e depois se regulamentára 
e de 1735 em diante se monopolisára em 
beneficio da coroa, aturou noventa annos. 
acabando de facto em 1822. Desde o anno 
de 1772 até ao de 1791 foram extrahidas 
quarentaeoito mil quinhentas e quarenta 
e sete oitavas de diamantes, e quatro
centas e quarenta e nove mil oitocentas 
e cincoenta e uma de ouro. Sem embar
go d’essa boa colheita, no fim de 1794 
achou se a administração com um passi
vo de oitocentos mil cruzados, por falta 
de regular assistência do erário para ag 
suas despezas (Vide a ephem. de 28 de 
junho de 1720).

Ig23 _  Morre em Ubatuba, em- viagem 
de Santos para 0 Rio de Janeiro, o Dr. 
Francisco de Mello Franco. Accommet- 
tido de uma febre consumptiva, tinha 
ido, pedir á provincia de S. Paulo mino- 
rativo a seus inales; não tendo, porém, 
pela. natureza da moléstia, experimen
tado allivio com a mudança, voltava em 
uma canòa de voga para o Rio de Janeiro 
quando na altura de Ubatuba pediu que

i'’-
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aportassem, e ahi, debaixo de uma palho
ça, exhalou o derradeiro suspiro.

Nascera o Dr. Mello Franco em Para- 
:a.tú, na provincia de Minas-Geraes, a ,17 
Je setembro de 1757.

Recebeu o grau de bacharel em medi
ana na Universidade de Coimbra. Esteve 

antes d’isso encerrado por quatro annos 
nos cárceres da Inquisição por suspeito 
le hereje, naturalista, dogmatista, e alli 
íompoz e guardou de memória alguma^ 
degias, que intitulou n o i t e s  s e m  s o m n o , 

iue se conservam inéditas. Diz a esse 
)roposito José Marcellino Pereira de Yas- 
oneellos, na sua Selecta Braziliense, que 
ôra encerrada com elle uma senhora, 
lara servir depois de testemunha da sua 

[rregularidade. Ella supportou todos os 
Jormentos por que passou, com uma cora- 
j:e,m pouco vulgare, em recompensad’esse 
)l>rocedimento verdadeiramente heroico, 
[lello Franco tomou-a por esposa depois 
ue se viu solto.
E’ auctor (dizem que conjunctamente 

|om José Banifacio, seu contemporâneo de 
ícademia) do poema heroi-comico O Reino 
y.a Estupidez, que de tanta fama gosou 
0 seu tempo e foi um verdadeiro-acon. 

iscimento litterario na velha Universi
dade e era todo o reino de Portugal, che- 
f  ando a obrigar a rainha D. Maria I a 
ílubstituir 0 principal Mendonça, então 
í sitor da Universidade, satyrisado no 
1'Oema anonymo, e a fazer n’eHa muitas
> eformas.

i| Em Lisboa exerceu Mello Franco por 
; astantes annos a sua profissão com 
f ammo credito e proveito, até que, em 

S17, 0 encarregou D. João VI de, como 
3 \edico, acompanhar ao Rio de Janeiro a 
t rchiduqueza D. Maria Leopoldina, que 

; epois foi a primeira imperatriz do Brazil,
: vinha desposar o então príncipe real 

■ Pedi'0, Vendeu quanto adquirira, e 
eiu assim para o Brazil, onde, entretanto,

> sorte lhe foi adversa, chegando, em 
'>rtude dos successos politicos da época,

? abilmente aproveitados pelos seus emulos

e inimigos, a lhe ser prohibida a entrada 
no paço, e vendo perdida toda a sua for
tuna, depositada em mãos de um nego
ciante que fizera bancarrota fraudulenta, 
viqdo por isso, e talvez por mudança de 
clima e de hábitos de vida, a contrahir a 
moléstia a que succumbiu.

Além do seu alludido poema, temos do 
Dr, Mello Franco as seguintes obras:

« Tratado de educação physica dos me
ninos, para uso da nação portugueza,

a Elementos de hygiene », que teve tres 
edições até 1823.

« Ensaio sobre as febres, com obser
vações analyticas ácerca.da topographia 
e clima do Rio de Janeiro.

a Discurso recitado em sessão publica 
da Acad. R. das Sciencias, sendo vice- 
secretario. »

1867—Marcha de flanco operada pelo 
exercito alliado, de Tuyuty para Tuyú- 
Cué (Campanha do Paraguay), plane
jada pelo marquez de Caxias, general 
chefe das nossas forças era campanha. 
Tinha esta operação por fim ameaçar a 
esquerda do inimigo, approximarmo-nos 
de Humaytá, interceptando-lhe os re
cursos que lhe pudessem vir do interior,
6 obrigal-o a uma batalha campal.

Foi preciso fazer-se um rodeio de 10 
léguas, procurando-se um passo no Es’- 
tero Rojas em 2'io-Dorningo, para dirigii'- 
se a Tuyú-Cué o S. Solano e d’ahi operar 
sobre Humaytá.

« A vanguarda, diz o Sr. E. C. Jourdan, 
commandada pelo general Osorio, marolia 
parallelamente a uma divisão argentina, 
ao mando de Gelly y Obes, e precede o 
corpo principal ao mando do general 
Argollo, e á testa do qual vein o marquez; 
20,000 homens das tres armas com poem 
0 exercito brazileiro que parte de Tuyuty 
no dia 21. »

1876 — Inaugura-se a linha telegra- 
phica da Fazenda de Santa Cruz a Ita- 
guahy (Rio de Janeiro), na extensão de 
11 kilometros.
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JULHO—23
í

/  1536—Mendo de Sá ou Mej^ de Sá Barre
to, 3° govex’nador geral do estado do Bra
zil, nomeado por patente d’esta data para 

I substituir a D. Duarte da Costa, cujo go
verno, diz José de Miralles, Analisou a 
4 de julho d’esse anno(Vide 
de 13 de julho), assume o exercido do seu 
cargo no dia 4, segundo o affirma posi
tivamente 0 auctor citado. Varnhagen, 
porém, dá apenas o mez de maio para esse 
facto, sem designar dia. Abreu e Lima e 
o Sr. José de Vasconccllos apenas indi
cam 0 anno.

Governou Mej^ de Sá a capitania e o 
/  Estado por 14 annos, até 1572, e falleceu, 

t segundo Miralles, a 2 de março d’esse an
no, na Bahia, comove lê na inscripção da 
sua sepultura na igreja do collegia de 
Jesus, n ’aquella cidade.
1635—Arrasadas as fortiücações de Porto 

Calvo e justiçado o Calabar, como se usava 
n’aquelles bons tempos e por m uitos annos 
se usou ainda, partiu Mathias de Albu
querque para as Alagoas (então Lagunas), 
levando as peças e munições de guerra 
que encontrára, por deliberação de um 
conselho de oíliciaes, que convocára para 
decidir sobro o que deviam fazer.

Por não disporem de um porto de mar, 
porque o hollandez tinha n’elle os seus 
navios e íortiAcára a Barra-Grande, com
binou-se em partirem d’alli para as Ala
goas.

1687—Gomès Freire que, como gover
nador e capitão-general do estado do 
Maranhão e Grão-Pará, residira na cida* 
de deBelém pelo tempo de um anno, parte 
para Lisboa, no meio do sentimento geral 
dos habitantes, reconhecidos pelo modo 
justiceiro e digno com que os governára. 
Grata á sua memoria pelos bons serviços 
que prestára ao Estado e pelo seu cara
cter conciliador e tracto ameno,mandou a 
municipalidade de Belém vir de Lisboa o 
retrato de Gomes Freire, e collocou-o na 
sala das suas sessões.

1765—Assume em Santos o governo da 
capitania de S. Paulo o seu décimo capitão 
general (contando-se o conde da Cunha, 
apezar de interino) D. Luiz Antonio de 
Souza Botelho Mourão, morgado de 
Matheus, que ratiAca a sua posse na 
cidade de S. Paulo em 7 de abril do 
anuo seguinte (Vide essa data).

Mourão foi rendido por Martim Lope  ̂
Lobo de Saldanha a 14 de junho 
de 1775.

1828—Toma assento no senado, como 
representante da provincia de Minas 
Geraes, Nicolau Pereira de Campos Ver
gueiro, escolhido a 10 de maio do mes
mo anno.

Vergueiro nascera a 20 de dezembro 
de 1778 no logar de Valporto, proximo 
de Bragança, em Portugal; formára-se 
em direito na Universidade de Coimbra 
em 1804 e no anno seguinte viera para 
0 Brazil, onde tão conspicuo papel tinha 
depois de representar na vida politica 
do nascente império, inclusive o de re* 
gente em nome do Imperador e de mi
nistro por mais de uma vez.

Foi uma das suas mais puras glorias 
0 ter iniciado na provincia de S. Paulo, 
que escolhera para residência, o tra
balho livre, cultivando as suas fazendas 
por colonos europeus, com os quaes 
estabeleceu o systema de parceria, des
envolvendo immenso tino administra
tivo ao fazer de suas fazendas bellos 
modelos d’esse genero de trabalho.

O senador Vergueiro falleceu no Rio 
de Janeiro a 17 de setembro de 1859, 
(Vide essa data) com perto de 81 annos 
de idade.

Ha d’elleuma «Memória histórica sobre 
a fundação da fabrica de ferro de S. João 
de Ypanema, na provincia de S. Paulo», 
impressa em Lisboa em 1822, reimpressa 
depois na mesma cidade, cm 1858, pelo 
Dr. Frederico Augusto Pereira de Moraes, 
que lheajuntou documentos importantes.

1839—Occupam os rebeldes do Rio 
Grande do Sul a villa da Laguna, na pro-

! ' I«
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T ■ vincia de Santa Catharina. O cliefe dos 
1 revoltosos, David Canavarro, aproveitou 
i a situação favorcivel que esse porto de 
T . mar lhe offerecia para armar algumas 
3/ das embarcações que n’elle encontrou, e 
îg  quatro a corso pela costa, dando 
s i  caça, como fizeram, a navios mercantes 
D que encontraram (Vide a ephemeriãe de
I 15 de novembro).

1840—Proclamação da maioridade do 
R actual Imperador, que prestara n’esse 
íT mesmo dia, perante a assemble'a geral 
I reunida no paço do senado, o juramento 
q prescripto no art. 103 do pacto funda- 
n mental do império.

1870—Fallece no Rio de Janeiro o con- 
selheiro Francisco Jesé Furtado, senador 

q pela provincia do Maranhão, escolhido 
n a 30 de julho de 1864.

Distincte orador parlamentar e um dos 
‘j chefes do partido liberal do Império, «o 
■i conselheiro Furtado, diz o Sr. Dr. J. M. de 

Macedo no seu Anno Biogra'phico, mor- 
'[ reu quando a sua grande influencia poli- 
ií tica radiava com os esplendores do sol 
: ao meio dia.»
ff/ 0 conselheiro Phirtado em

O^XOeiras, antiga capital do Piauhy, a 
de agosto de 1818. ' '

Começando o seu curso acadêmico na 
í Faculdade dc Olinda, concluiu-o na de 
y S. Paulo, onde recebeu o grau de bacha

rel em direito em 18i^ (Veja-se a sua 
-1 biographia no Pantheon Maranhense do 
y Sr. Dr. A. Henriques Leal e no citado 
K Anno Biographico).

y  Dir(^ todavia que occupou os cargos 
! ■ de ministro da justiça, presidente do con- 
: selho de ministros .(no gabinete de 31 de 

agosto de 1864), presidente da camara 
dos deputados, presidente da provincia 
do Amazonas.

« O finado juntava duas virtudes que 
quasi sempre andam separadas : a fir
meza e a moderação... Almas da têm- 

' pera d’aquella não se deixam attrahir 
por vaidosos ouropéis. O unico brasão 
que lhe competia elle o deixava binlhante;

- 0  de servidor da patria {Biario do Rio 
de Janeiro]^.

1872—Colloca-se sobre a sepultura de 
José Bonifacio de Andrada e i:̂ ilva, no 
convento do Carmo, em Santos, a pedra 
tumular offerecida para esse fim pelo 
artista Antonio Carlos Gomes (Vide a 
ephemeride_ de 13 de junho de 1763).

JULUo—24
1613— Gaspar de Souza, 10° governa

dor geral do estado do Brazil,toma posse, 
por procuração passada ao dcsemharga. 
dor Manuel Jacob Bravo, do governo das 
capitanias do Espirito-Sanío, Rio de Ja
neiro e S. Vicente, que tinham sido reu
nidas de novo á jurisdicçào do governa
dor geral, de que estavam separadas e 
independentes.

O visconde de Porto Seguro o dá em
possado do governo geral em dezembro 
d’esse apno, e ao seu successor, D. Luiz 
de Souza,' em 1616.

1614— Ch'ê 'a aó Recife a noticia de 
que estava em Lisboa Martini Soares 
Moreno, de quem havia mais de um anno 
não se sabia onde parava. Dizia elle que 
havia descoberto a colonia dos francezes 
no Maranhão, que tinham muitos indios 
por alliados, etc., e que, quando quiz vol
tar, nao 0 [Jiidera conseguir; que se vira 
obrigaoo a fazer proa para a Europa 
por ter a sua embarcação perdido uní 
mastro.

161o—P.dital de João Fernandes Vieira 
convocando o povo a pegar em armas 
para exjiellir os hollandezes do paiz. 
Começa-.— João Fernandes ■̂ieira, pri
meiro acclamador da liberdade, e gover
nador das armas na restauração e resti
tuição de Pernambuco a seu legitimo 
senlior, eic.—Acaha-.—e falsas promessas 
do fementido hollandez. Dado iresta cam
panha de Pernambuco, em 24 de julho 
de 1645, etc.

1687—Nova tentativa de expulsão dos 
padres da companhia de Jesus da capita
nia de S, Paulo, Lavrou-se em camara
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termo de accommoãação na presente data.
N’este anno faz Antonio R,odrigues de 

Arzão. natural de Taubaté, nova entra
da no sertão de Caheté, e descobre as mi
nas do Rio Doce, onde fallece, deixando 
0 itinerário das suas excursões a seu 
cunhado Bartholomeu Bueno de Siqueira.

177,3—0 coronel José Marcellino de Fi
gueiredo, que depois Manuel
Jorge Gomes de Sepulveda (Vide a epfte- 
meride de 23 de abril de 1/69), governa
dor da capitania do Rio-Grande do Sul, 
muda aséde da freguezia de Viamão para 
0 Porto dos Casaes, depois Porto-Ale
gre, onde estabelece a capital da capitania 
com todas as repartições publicas e tri- 
bunaes.

Esta freguezia teve o titulo de villa em 
1805, 0 em 1813 a prei ogativa de cabeça 
de comarca de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul e Santa Catliarina. Finalmente, 
em 1822 teve os foros de cidade, de que 
gosa hoje (Vide a epliem. |de 1V& e no-

>jasce na freguezia de Campo- 
Grande, municipio do Rio de Janeiro, o 
conselheiro Francisco Freire Allemão.

Era cirurgião formado pela antiga 
escola medico-cirurgica do Rio de Ja
neiro, eem 1831 recebeu o grau de doutor 
em medicina pela Faculdade de Pariz. 
Quando em 1833 se organisou a actual 
Escola de Medicina do Rio de Janeiro, o 
Dr. Freire Allemão alcançou por con
curso a cadeira de botanica e zoologia, 
que professou até 1853, anno em que se 
jubilou. Nomeado medico da imperial ea
rn ara em 1811, foi incumbido, n’essa qua
lidade, de acompanhar da Europa a prin- 
ceza naj/olitana, que vinha para ser a 
3* imperatriz do Brazil. Foi em 1859 o pre_ 
sidente da commissão scientifica enviada 
ás provindas do norte do Império, a qual 
se dispersou em 1861, deixando de suas 
explorações numerosos e de certo impor
tantes manuscriptos, cuja publicação 
apenas encetara, e que flcaram pela ma
xima parte inéditos. O tempo que medeia

Vvombroÿ.
/  1797—Nf

entre o d’essa commissão e o da sua 
morte, foi perdido quasi todo para elle e 
para a sciencia, que com tanta distincção 
cultivára, porque soffreu durante esse 
lapso de tempo diversos insultos apoplé
ticos, que lhe foram gradativamente 
abalando a memória, atacando-lhe a in- 
telligencia e fazendo-o, por assim dizer, 
sobreviver a si mesmo.

A 11 de Novembro de 1874 falleceu no 
Campo-Grande, logar do seu nascimento  ̂
depois de longos soffrimentos, que sup- 
portou com a resignação d’um christão 
e a coragem de um verdadeiro sabio.

1805—Amaro Joaquim Raposo de Al
buquerque, 42° governador da capitania 
da Parahyba do Norte, toma posse do 
seu cargo.

A 30 de Agosto de 1809 substitue-o 
Antonio Caetano Pereira.

1824—Renovam-se em Pernambuco, pe- | 
los escriptos de Cypriano José Barata de 
Almeida, as idéas nãp de todo extinctas 
da revolução de 1817. Sectário d’ellas,pro- 
clama Manuel de Carvalho Paes de An
drade a Confederação do Equador, con
citando as demais provincias do Norte a 
se colligarem e constituirem republica 
sob essa fórma e denominação. No Ceará 
adherem ao convite Tristão Gonçalves 
de Alencar Araripe e José Pereira Fil- 
gueiras.

Mandado do Rio de Janeiro o briga
deiro Francisco de Lima e Silva com a 
incumbência de debellar a revolta, de
sembarca nas Alagoas e toma depois por 
sorpreza o Recife a 12 de Setembro, e, 
batendo os insurgentes na Boa-\ista, 
ajudado pela esquadra do almirante Co
chrane, refugia-se Paes de Andrade a 
bordo da corveta ingleza T weed ; os re
stantes revoltosos abandonam Olinda e 
Recife, que são deflnitivamente occupados 
pelas forças legaes a 17 de Setembro. 
Restabelece-se a ordem, sendo condemna- 
dos á morte, em Pernambuco e Ceará, e 
executados doze dos insurgentes, entre 
estes 0 celebre Ractcliff, homem de luzes

r
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e seniimentos,tomQ diz o Sr.Dr. Perdigão 
Malheiros no seu índice chronologico 
dos factos mais notáveis da Historia do 
Brazil.

Referindo-se a estes tristíssimos factos, 
> diz 0 Sr. I)r. Luiz Francisco da A’eiga na 

sua Synopsis chronologica das revolu
ções, motins, etc., havidos no Brazil de 
1544 a 1848, que desejáramos repro' 
duzir por inteiro:

« As causas principaes da revolução 
forão : a dissolução da assemble'a con* 
stituinte, com prisão c deportação de 
alguns membros, e a nomeação de Fran* 

' cisco Paes Barreto para presidente de 
Pernambuco... A revolução, começada 

1 em 21 de fevereiro, inaugurada solemne- 
mente em 2 de julho, foi vencida em 28 de 
novembro do mesmo anno (1824) pela 

/  capitulação do ju iz n  nome de uma fa- 
I zenda dos Benedictinos de Olinda).

a Então principiárão as [.execuções 
I sanguinarias: frei Joaquim do Amor 
’ Divino Caneca, redactor do Tiphis Per- 
V nambucano e autor de varias obras, entre 

as quaes mencionaremos o folheto inti. 
tulado —O que se deve entender por 

! gatria do cidadão—ioi ím.il&áo. . .  Qua
torze forão, pois, as infelizes victimas 

' dessa memorável revolução ! O sangue 
brazileiro. derramado-com profusão em 
diversos encontros das forças republi
canas com as tropas imperiaes, foi 
julgado expiação insuííiciente para o 
grande crime da revolução vencida\... 
Não ha aguas no mundo que possão 
purificar e lavar os responsáveis por 
esses homicidios jurídicos... »

1840—P^ormação do'primeiro ministe- 
rio organisado pelo Imperador actual ; 
coinpunha-se de: Antonio Carlos Ribeiro 
<le Apdrada Machado e Silva, deputado 
por S. Paulo, com a pasta dos negocios 
do Império ; o Sr. Antonin Paulino 
Limpo de Abreu, deputado por Minas- 
'-̂ eraes (hoje visconde de Abaeté e sena
dor), com a da justiça; Martim PYancisco 
Ribeiro de Andrada, deputado por S. Pau-

3
lo, com a da fazenda; Aureliano de Sou
za e Oliveira Coutinho, deputado pelo Rio 
de Janeiro (posteriormente senador e 
visconde de Sepetiba), com a de estran
geiros ; Antonio Francisco de Paula Hol- 
landa Cavalcanti^^enador por Pernam- - 
buco (depois visconde de Albuquerque), ^  
com a da marinha; e PYancisco de Pauía 
Cavalcanti de Albuquerque, senador por 
Pernambuco (depois visconde de Suassu
na), com a da guerra.

1863—F'allece em Belém do Pará o Dr. 
Raymundo Teixeira Mendes, irmão do 
conselheiro Furtado.

A província deve-lhe a canalisação do 
rio Anil. o plano do dique, a criação da 
companhia de vapores.

1879—Na cidade do Natal, capita] da 
província do Rio Grande do Norte, sente- 
se pelas 5 1/2 horas da tarde, não só no 
povoado como nas suas circumvisinhan- 
ças, um tremor de terra que, felizmente, 
durou poucos instantes.

JULHO— 25
1574—Carta régia em que o rei D. Se

bastião confirma, na pessoa de Pedro Lo
pes de Souza, filho dè Martim Affõnso 
de Souza, a donataria de S. Vicente, 
concedida a seu pae (Adde a ephemeride 
de 8 de agosto de 1587).'

1633—Fazem os hollandezes, em nume' 
ro de 500, uma sortida do forte dos AíTo. 
gados (Pernambuco) e cahem sobre o en
genho de Luiz Rainires. onde então es
tavam os capitães Antonio André, Este
vão de Tavora e Manuel Antonio Corréa_ 
Mathias de Albuquerque postara gente 
sua por todos os caminhos por onde o 
inimigo podia passar e em todos os lo- 
gares onde poderia elle ir ter, para que 
0 podessem avisar no Real de alguma 
accommettida intentada contra os nossos.
O fim dos hollandezes d’esta vez era 
apenas reconhecer o terreno, visto terem 
os directores delegados da llollanda re~ 
solvido precipitar os succcssos e acabar 
quanto antes a guerra que comnosco
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traziâni 6 c|uc já. muito ctii’3. lli6S andavu- 
custando.

Como a nossa gente estava a esse tem
po pouco abastecida c o conde Bagnuolo 
se achava com o terço do seu commando 
no cabo de Santo Agostinho, pareceu aos 
delegados hollandezes azada a occasião 
para sitiar o Real e dar um golpe de 
mestre no micleo das nossas forças.

Para isso fizeram uma sortida no dia 
15 e outra na presente data, com o fim 
de ficarem conhecendo melhor todos os 
caminhos e postos que podiani occupar 
com vantagem para a realisação do seu 
intento, mantendo-se também em com- 
munic.ação franca com o seu forte dos

9-^/ Aíl/gados. ^
/  •1637—O capitão Pedro Teixeira, ousado

explorador do Amazonas, cliega á cidade 
de Belém, do Pará, com os oillciacs no
meados no Maranhão pelo governador 
d’aquelle estado para a expedição que 
lhe fòra commettida de remontar aquelle 
rio até á sua nascente.

Nascera essa idea do facto seguinte. 
No principio d’esse anno de 163/ ti

nham dous frades leigos castelhanos, da 
ordem de S. Francisco, e seis soldadog 
chegado á cidade de Belém, tendo sahido 
de Quito (no Equadoi) para a provinciade 
Encabellados, no território do Peril, com 
vários missionários franciscanos e o capi
tão João de Palacios. Em vez, porém, de 
voltarem para a cidade (Quito) de onde ti
nham vindo, como haviam feito os mis
sionários, preferiram vir pelo grande lio 
abaixo, até onde os levassem a corrente 
das aguas e o destino, para evitarem 
os Índios bravios que os tinham ac- 
commettido na vinda e assassinado o 
capitão. Alli chegados, os moradores 
de Belérn resolveram-nos a irem ter 
no Maranhão com o capitão-general do 
estado (Francisco Coelho de Carvalho): 
alli referira u lhe o occorrido e oíTerece- 
ram-se para fazerem a torna viagem até 
Quito, si tivessem companheiros cujo nu
mero podesse pol-os ao abrigo dos ata*

ques dos selvagens. O governador não 
esteve por essa proposta e elles tiveram 
de embarcar para a Europa. Depois, 
guiado por noções casuaes que  ̂co
lhera da narração d’aquelles expedicio-
narios, lembrou-se o governador de 
mandar fazer a exploração por gente 
sua e de sua confiança. Para esse fim es
colhe o capitão Pedro Teixeira,portuguez, 
já conhecido pelo seu valor e tino. e já 
experimentado em outras incumbências 
arriscadas,e dá-lhe por auxiliares á Bento 
Rodrigues de Oliveira, nomeado coionel, 
a F/bppe de Mattos Cotrim, nomeado 
sargento-mór, a Pedro Bayão de Abreu e 
Pedro da Costa Favella como capitães de 
infantaria (Vide a ephemeride d e ^ d e  - 
outubro de 1637).

1685-Antonio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, o filho, nomeado por pa
tente régia c9i{)itão-mór para o Pará, 
toma posse do seu cargo, substituindo a 
Marçal Nunes da Costa, que governava 
aqueUa capitania desde 30 de julho de 
1671.

1732—Ordena o capitão general de 
S. Paulo, Caldeira Pimentel, que nin. 
guem vá ou venha de Goyaz senão pelos 
registros, que para melhor fiscalisação da 
colirança do imposto sobre o ouro, havi^ 
mandado estabelecer na margem do Ja- 
guarv.

1739—0. Luiz de Mascarenhas, depois 
conde d’Alva e vice-rei da índia, oitavo 
governador da capitania de S. Paulo,dan
do execução á carta régia que creou a 
villa capital de Goyaz, confere ao arr.aial , 
de Sant’Anna o nome de Vüla-Dôa, em 
attenção a Bartholomeu Bteeno da Silva, 
seu intrépido descobridor.

1772—Toma posse do governo da capi- 
tania~de Goyaz José de Almeida Yascon- 
cellos de Several e Carvalho, que a go
verna até 7 de maio de 1778, em que pas
sou' a jurisdicção a uma junta nomeada 
para o substituir-interinamente, e se re
tirou com licença para Lisboa. ^

Abrçq e Lima refere a posse d’este g'Q-
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0! vernador no dia 2(5 c accrescenta que elle 
p; aproinptára uma expedição que devia 
; 1 pela primeira vez navegar o rio Tocan- 
ií tins até o Pará, o que se effectuou a 7 de 
03 setembro do anno seguinte.

No seu tempo desaobriram-se as minas 
H) do Bomflm, de cujas lavras se apurou 
111 muito ouro.

1796 — E’ elâito bispo de Marianna 
'1 D. Frei Cypriano de S. José, natural de 
' 1 Portugal; é o quinto bispo d’aquella 
\) diocese.

Nomeado pela rainha D. Maria I e con- 
it firmado a 14 de julho de 1797, no ponti- 
Í1 ficado de Pio Y l, sagrado a 31 de dezem- 
d bro d’esse anno (vide essa data) na igreja 

;b deS. Pedro d’Alcantara, em Lisboa, a 
' cuja ordem pertencia, pelo nuncio apos- 

i) tolico nãaquella cidade, o cardeal Pacca, 
arcebispo de Damicta, tomou posse da 
sua diocese, por procurador, a 20 de 

a agosto de 1798 e fez a sua entrada do
I ritual a 30 de outubro de 1799. Falleceu
II no seu bispado a 14 de agosto de 1817 e 
i jaz no còro da Sé, do lado da epístola.

1842—Do norte da província de S. Paulo, 
T onde se achava, parte o general barão de 
) Caxias, nomeado a 23 ajudante de campo 
) do imperador, para Minas Geraes como 
') coinmandante-chcfe das forças em opc- 
1 rações n’aquella província.

1855—Sente-se no arraial de S. João 
i Baptista do Morro Grande, na província 
) de Minas Geraes, logo ao romper do dia, 
I um tremor de terra que desperta e assusta 
’’ aos respectivos habitantes pela sua ter. 
) rivel novidade. Em algumas casas os 
! trastes estremecem e se deslocam.

1864—Abertura da Escola Normal da 
cidade do Recife.

1867—Inauguração da primeira praça 
I' do mercado, construída na capital da pro

víncia de S. Paulo.
187(5—Fallcce na capital do Maranhão, 

victima da variola. Gentil Homem de 
Almeida Braga, bacharel cm sciencias 
sociaes e jurídicas pela Faculdade do 
Recife, auctor do poema Clara Verbena,

do opusculo politico Vm presidente e 
uma assernblea, do volume Entre o ccic 
e a terra, publicado sob o pscudonymo 
Flavio Reymar, e de muitos artigos em 
prosa e composições poéticas de mérito 
i-eal, que inserira em publicações perió
dicas da sua cidade natal, do Recife, do 
Rio Grande do Norte, etc.

Nascera em S. Luiz do Maranhão a 
25 de março de 1835.

1879—Falleco no Rio de Janeiro o vis
conde do Rio Grande, José de Araujo 
Ribeiro, senador pela província do Rio 
Grande do Sul.

Nascera na cidade de Porto Alegre a 
20 de julho de 1800. Formado em direito 
civil pela Universidade de Coimbra, en
cetara aos 26 annos de idade a carreira 
diplomática, sendo nomeado a 24 de 
julho de 1826 secretario da legação do 
Brazil em Nápoles, de onde foi removido a 
18 dc janeiro de 1823,na mesma categoria 
para a legação em tî rança. Depois de ha. 
ver servido como encarregado de nego
cies nosEstados-Unidos.como enviado ex
traordinário na Grã-Bretanha (em 1833), 
no mesmo caracter em Portugal (1834) 
para compri.mcntar a rainha D. Maria II 
pela sua exaltação ao throno, passou na 
mesma qualidade á França; d’ahi foi de 
novo enviado cm missão especial á Grã- 
Bretanha; voltando outra vez á França, 
foi Aposentado como ministro plenipoten. 
ciarii) em 19 de janeiro de 1851.

Na carreii’a administrativa serviu os 
cargos de presidente de Minas Geraes de 
4 de juhio a 4 de novembro de 1833 e da 
do Rio Grande do Sul de 15 de janeiro de 
1836 a 4 (\e janeiro do anno .seguinte, em 
plena revolução. Recusando-se a assem- 
bléa provincial facciosa empossal-o do 
governo, foi tomal-o no Rio Grande, de 
onde governou )̂s poucos logares fieis á 
causa da monarebia. Exerceu estes altos 
cargos, em épocas calamitosas, com tal 
moderação e imparcialidade.que o recom- 
mendaram á gratidão e respeito até dos 
seus adversários politicos,
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De volta á corte, occupou Araujo Ri
beiro 0 seu lugar de deputado pela sua 
proviucia, tomando activa parte nas dis
cussões parlamentares. D’ahi seguiu para 
a França como ministro plenipotenciário 
e como enviado especial assistiu na In
glaterra á elevação da rainha Victoria ao 
throno.

Em 1848 tornou ao Brazil, por não de
sejar permanecer na França depois da 
quéda da familia de Orléans, a que era 
muito afeiçoado.

Augmentada em 1846 a representação 
nacional, coube mais uma cadeira no se. 
nado ao Rio Grande do Sul, .que, embora 
se achasse o conselheiro Araujo Ribeiro 
na Europa, collocou o seu norne na lista 
triplice e foi elle o escolhido para a occu
pai' (a 14 de agosto de 1848), tomando as
sento a 28 de dezembro de 1819Í 

Já adiantado em annos, imprimiu (em 
1875) uma notável e volumosa obra de 
philosophia, intitulada A crea çã o  o u  a  
n a tu r e z a  in te r p r e ta d a  p e lo  sen so  co m -  
m u m .  E’ um trabalho profundamente 
meditado e que merece a leitura dos que 
se derem a estudos d’esse genero.

.lüiaio—26

1612—Parte cm 19 de março d’este anno 
uma expedição franceza de Cancalle, aa 
Bretanha, e entra no porto de Pereá, a 
doze léguas do Maranhão, junto da ilha 
então chamada Upaonmery e ncpois 
Sant’Anna, nome que lhe deu Emdio Ra
shly, que a ella aportou no dia 4a festa 
d’aquella invocação. A pequena ésquadra 
expedicionária dirige-se do ponto em que 
primeiro fundeara para o Maranhão, 
onde lança ancora na presente data. Des
embarcados os chefes c quatro missiona, 
rios que os acompanhava-ai, plantam uml 
cruz em um terreno elevado, benzem 
a ilha e consagram-na á Santa \irgem. 
Vinte e oito tribus ou aldeias de indios 
Tupinambás X)ccupavam a esse tempo 
aquelle logar e nenhum embaraço oppu- 
zeram ao desembarque dos aventurei-

ros bretões. Trataram logo estes de fun
dar um forte n’uma çollina que dominava 
a barra, ao qual deram o nome de S. Luiz 
em honra de Luiz XIII, rei de I rança, 
e dão á bahia o de Santa Maria, não só 
em louvor á Virgem, como em homena
gem á rainha Maria dei^Iédiçis : lançam 
assim os fundamentos d̂  capital da pro-, 
vincia do Maranhão.

N’esta expedição vinhá o capuchinho 
Claudio de Abbeville, auctW d'uma H is 
to r ia  d a  m issã o  d os p -  P - ctcp u ch in h os á  
ilh a  do M a r a n h ã o  e  t e r r a s .c ir c u m m z i-  
n h a s  (Pariz, 1614), que o Sr. Dr. Cezar 
Augusto Marques passou pai’a a nossa 
lingua. D’Abbeville falleceu em Pariz- 
em 1632.

Já em 1594 um armador de Dieppe, por 
nome Jacques ou Francisco Riffault, que 
havia andado a corso pelas costas do 
Brazil, tinha começado um pequeno esta
belecimento n’estas paragens, giaças ás 
relações que entabolára com os indigenas 
que as habitavam e cujo chefe, chamado 
O oyru p iv e, promettera ajudal-o no in
tento. Riffault, tornando á França, asso
ciou-se com outros armadores e voltou 
no referido anuo de 1591 ao Maranhão, 
onde fora bem recebido pelos insulares. 
Apezar, porém, d’esse favoravel acolhi
mento, introduziu-se dentro em pouco a 
discórdia na pequena colonia e Riffault 
voltou no anno seguinte parq a Europa, 
deixando parte da sua comitiva sob as 
ordens do cavalheiro Carlos de Vaux. No 
seguinte anno,de 1595, voltou élle ao Ma
ranhão com Daniel de la Touche, Sr. de 
La Ravardière, huguenote e habil mari
nheiro, que já tinha também 'çindo di
versas vezes 'ao Brazil. Depois de seis 
mezes de demora no Maranhão, regres, 
saram para a França, onde não aèharam 
mais vivo o rei Henrique IV, que os ani- 
mára no emprehenúUucnto. Por isso fi
cou o seu projecto paraly-^ado até a época 
a que nos I'eferimos no começo d esta no
ticia .

1616—Carta régia mandando descontar
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ao bispo do Brazil metade da quantia que 
se lhe dava annualmente'para esmolas 
e entregal-a,para o mesmo fim,ào admi 
nistrador da jurisdicção ecclesiastica dê 
Pernambuco.

163o—Tres dias depois da partida de 
Mathias dc Albuquerque com a sua gente 
entra o general hollandez Segismundo em’

orío Calvo á frente do seu exercito, que 
vinha em soccorro d’aquella praça. Ao 
deparar com a cabeça de Domingos Ca- 
abar espetada n’um poste e os seus mem- 

bios dependurados em estacas, fiCa o 
general dolorosamente impressionado e 
manda immediatamente recolherem um 
caixão os restos mutilados do seu infeliz 
auxiliar e o faz sepultar na igreja da po
voação, prestando-lhe antes as honras 
fúnebres que lhe competiam.

1733— Gomes Freire de Andrada, de
pois conde de Bobadella, assume o exer- 
cicio do governo da c ipitania do Rio de 
Janeiro, com a patente de governador e 
capitao-general. Regeu-a com as inter- 
mittencias que exigiam d’ellc iguaes ser
viços, que teve de prestar em Minas e 
S. Paulo, que estavam também debaixo da 
sua jurisdicção, ate' o 1° de janeiro de 1763 
{Vide essa data), dia em que falleceu. 0 
seu governo aturou, portanto, 29 annos 
0 mezes e 4 dias, e foi, com ser o mais 
dilatado que houve no Brazil, um dos 
mais felizes e fecundos para este Estado.

Veja-se o juizo que d’elle e dos serviços 
lue pi estou faz na sua Si/nopsis o gene
ral Abreu e Lima.

Em galardão d’esses serviços mandou 
7. José I collocar o seu retrato na sala 
inncipal do senado da camara do Rio 
íe Janeiro, onde deve existir ainda, res- 
aurado e reinaugurado por M. de A. 
Ofto-Alegre, barão de Santo Angelo e 
í̂steriormente consul do Brazil em Lis- 

(hi‘je fallecido).

'*nicos que, depois do illustre Gomes 
 ̂ mereceram igual distineção, foram 

visconde de Caj rú e o benemerito

conde dos Arcos, ambos realmente dignos 
d’ella. “

1739.—Chega á sua diocese o 2° bispo 
do Pará, D. frei Guilherme de S Jose' 
i-eligioso de Thomar.

Sagrado a 14 de dezembro de 1738, na 
patriarchal de Lisboa, pelo mesmo D. Tho 
maz de Almeida, patriarcha de Portugal, 
que sagrára o bispo anterior, chegou 
D. frei Guilherme á suâ  diocese na pre
sente data, como fica dito, è fomou posse 
do seu governo a 10 de agosto do mesmo 
anno. Renunciou depois, em agosto de 
1748, ao bispado e retirou-se para o reino» 
onde^^veiu a fallecer a 15 de dezembro 
de 1/51, de uma apoplexia.

FoiD.frei Guilherme quem, como bispo, 
lançou a primeira pedra da nova cathe
dral do Pará a 3 de maio de 1748 (Abreu 
e Lima, Dr. Gaspar de Siqueira Queiroz).

1778 Poma o capello de doutor em 
philosophia na Universidade de Coimbra 
0 padre Joaquim Velloso de Miranda, no
tável botânico brazileiro, que commum- 
mente se confunde com o mais conhecido 
naturalista nacional frei José Marianno 
da Conceição Velloso.

De um avulso escripto pelo visconde de 
Porto Seguro, cujo inesperado falleci- 
niento as lettras patrias lamentam desde 
29 de junho ultimo de 1879(Videessa data) 
avulso escripto em Vienna em abril do an. 
no anterior e logopubliçadon’aquella cor  ̂
tc, consta o que de averiguado ou mais 
provável poude aquelle incansavelesmeri* 
Ihador das nossas cousasapurar acerca do 
referido botânico.

O Dr. Joaquim V'elloso de Miranda nas
cera no arraial do Infeccionado, bispado 
de Marianna, na primeira metade do sé
culo passado, pois que em 1772, qug,ndo 
s6 fez a reforma da Universidade de 
Coimbra, já tinha ordens e frequência de 
tres annos do curso de direito canonico.
Por oceasiao d’quella reforma foi adrnit- 
tido a seguir o curso jurídico (1772) e 
logo a 10 de outubro se matriculou como 
obrigado no U anno de matliematica»
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cm que fez cxame em julho de 18/3, oh- 
tcn/’ o a nota dc nemine discrepante. Em 
21 de maio do anno seguinte, matriculou- 
se como ordinário no 2° anno de philoso- 
phia, e assim successivamento até 1776, 
em que tomou, a 18 de junho, o grau de 
bacharel n’essa faculdade e o de 
ciado em artes em 21 de julho de 1h8, 
recebendo a borla de doutor na data sob 
que inscrevemos esta noticia. Em 2~ de 
maio de 17S0 foi oDr, Velloso aceito socio 
correspondente da Academia Real das 
sciencias de Lisboa, e o sen nome vein 
ainda mencionado na relação dos seus 
membros no almanack de 1811 (Resumo 
da mem07'ia do de Porto beguro).

Consta-nos poi’ém, por outra fonte que 
nos foi obsequiosamente indicada, que 
fallecera em 1817 em Minas Geraes, fican
do por este lado invalidadas as conjec
turas feitas pelo douto visconde no seu 
referido escripto a cercada época prová
vel da morte do botânico mineiro.

Das indicações alli dadas pelo visconde 
de Porto Seguro se verifica que Velloso 
de Miranda fóra umconsummado natura
lista e deixara muitos e importantes tra
balhos acerca da botanica brazileira.

1858—Decreto creando a colonia militar 
do Itapura, na provinda de S. Paulo. ^

O capitão Joaquim Ribeiro da Silva Pei
xoto, ajudante do director d’aquella co- 
íonia, affirm a que essa creação é do mez 
de junho.

O referido decreto tem o n. 2,200.

JULHO— 27

1616—Principia-se o processo de cano
nização, ainda hoje por terminar, de frei 
Pedro Palacios, fundador do convento de 
Xossa Senhora da Penha na provincia do 
Espirito-Santo (Vide as Ephe^nerides de 
18 de fevereiro de 1609 e de 2 de maio 
de 1575).

1624;—Depois da oceupação da cidade 
da Bahia pelos hollandezes (Vide a Ephe~ 
meride de 8 de maio do mesmo anno), o 
almirante Jacob 'SVillekeus, considerando

segura aquella praça, deixa nesta data • 
0 porto da Bahia, levando comsigo on/.e 
navios, e faz-se no rumo das Autilhas. 

Outro tanto pratica, no correr do so-
guinte mez de agosto, o vice-almirante 
Pieter Heyn, tomando com quatro navios
0 rumo de Angola.

16-15—Partem do Rio Real, em "Sergipe, 
que era então a fronteira dos dominios 
hollandez e portuguez no Brazil, os capi
tães Nicolau Aranha e Francisco de 
í/Iattos, mandados em soccorro dos mo
radores do rio de S. Francisco, poi or/lem * 
secreta do governador geral do Ivstado ' 
Antonio Telles da Silva e ti azendo com-  ̂
sigo as suas companhias, riue andavMin 
por cento e oitenta homens, as dues.

—Entra na bahia de Taquarembe .i es' 
quadrilha de Jeronymo Serrão dq Paiva, 
composta dc oito navios, conduzindo o i t o 

centos homens sob as ordens dos ‘ i ...-.ii cs 
de campo André Vidal de Negr roò e 
Martim Soares Moreno, com o ílm u; ca
rente de chamarem á obediência ’ ■ go
verno hollandez os revoltosos de Penmni- 
buco, mas na realidade para os ajudarem 
a sacudir o jugo do dominio bátavo.^

Esta esquadrilha partira da Baida, 
encorporada á frota que ia para Lisboa 
comboiada pelo almirante Salvadoi L o i *  

rôa dc Sá e Benevides, o qual devia 
passar pelo Recife para dar conta a>. bíp 
premo conselho hollandez da chegada 
d’esta gente, como era necessari ĵ  ■ 
comportamento dissimulado que tiidia 
n’este negocio o governador AMuiuO 
Telles da Silva. Salvador Corrêa, ’Ogo 
que viu ancorados todos os navios 
ronymo de Paiva, seguiu com os 
para o seu destino.

A 13 de junho d’esse mesmo anfo ^  4: 
1645 (Vide essa data) tinha rompkio a 
volução pernambucana que expulsou 
paiz os hollandezes. Erani 15 os que 
esse lim se haviam reunido no engeni 
de Luiz Braz Bezerra, na ’
S. Lourenço da Matta, e tinhana escolWj 
e proclamado para chefes a João Foiúf*

i  i

i 1
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Martins de Barros, natural de Itú, e com'
p S  de 330 pessoas c 26 C . n 6 a s ^

A esta expedição
outras, também numerosas, a.d o anuo

‘‘\iratcmT era um posto militar e po- 
voaçro mandados fundar pelo eaprtao-
eenera' <1« S- Paulo D. Lufe Anton.o de
Souza Botelho Mourão, á margem es- 
auerda do rio d’aquelle nome, em curn- 
primento das instrucções expediaas pelo

.governo da métropole a 26 de janernoj
1765 e ordem posterior do \ice-rei c 
da Cunha. O estabelecimento de um pre
sidio maquelle logar tinha provavelmente 
por flm embaraçar que os hcspanhóes 
Tadissem o território do B r a s W -  
e outros pontos, aerma ou abaixo 
dito rio, ou do Imhy, que por essa
occasião se mandou . f

João Martins de Barros foi o seu ciea
dor (Vido Azevedo Marques, 
len tos históricas, etc. cia provtncra de
S. Paulo).

Milliet de Saint Adolphe (no seu 
cionario gcofjrctphico do Impcrro do 
Brazil) diz-a esse respeito:

«N a margem septentrional do. Iga 
timi é que. em 1567, se assentou o an'a>al 
dos PrLeres. destruído dés annos depois
pelos Hespanhoes.» Aínrritíii r-ir-

1804- O capitão general Manuel Cai 
los de Abreu e Menezes, r  governador
da oapitaniade Matto-Grosso.tomapoæe,
em Vüla-Bella, do seu cargo, Sucoeue 
junta interina, que gavernãra por onsc 
nozes e quatorze dias aquella capitan a 
na ausência de Caetano Pinto cie 
Montenegro, que íoi depois 
Praia-Orande, o exercc-o ate o dia cmq
falleceu. ,,

O visconde de Porto-Seguro o da na 
posse do cargo em 1S05, sem determinai 
mez nem dia.

No Catcdoqo chronologico dos gover
nadores 'd’essa capitania, ^
tomo XX (1857) da Revista do Instituto 
Historico, «"diz-se não só que esse capitao

f/cneral assumira o governo d’ellana data 
que mencionamos, como que í^llecera cm 
Villa-Bella a 8 de novembro de ibüo.

1840-T om a assento no senado como 
representante da provincia do Ceara Mi
guel Calmon Dupin e Almeida, depois 
tnsconde e mais tarde marque^de Abi an
tes (Vide a cphemeride
bro de 1865). .

1855—A população da capual do ma
ranhão celebra o anniversario da adhesao 
d’aquella provincia á independencia 
Império, assistindo ao lançamento da 
primeira pedra para o edifício da^praça 
do mercado, cuja constriicção esuaia a 
cai’0-0 da Companhia Maranhense. .

1878—Pv,-a3'mundo Antonio da oena
Liniu, um des mais fulgurantes talentos
do Coirá, falleco na idade de 23 annos,
victima do beri-beri. .on+r* rí

Para bem dizer quem elle fora e quanto j  
as lettras patrias perderam com a morte 
d’esse bello talento, para quem o hori 
iu t e  do saber não tinha 1 - i « ^ ^  
alma humana segredos que '[
devassar, deveriamos transplan . 1 c
estas p>ginas o que a seu respeito disse, 
eomo tatroducção ao seu livro pos humo 
um outro t-alento de primor. ‘
beira das mesmas torrentes, a som • 
mesmos palmares, embalado no bciç 
pelas mesmas a’uras, João Capistrano c

Da Critica c- liltcratura, vol. óe XI7 
-182 pags. in-4% publicado no Maraniiao 
em 187S; que é o unico ^ ôcumen o paP 
pavel da sua passagem na terra, o que a 
de transmittir ás gerações °
foi aquella alma de eleição, f-.t-pos-l
rito alevantado e culto... daj/e/os t.talos i
dos assumptos de que tratou:

« A mulher ; A legenda^ de 
[estudos sobre o drama dess-  ̂ m P
Sr. Dr. Filgueiras Sobrinl >. o 
das Auroras e Crcpusculos) ;
Gautier [estudos acerca do seu O J 
daule e T ^ u r m m o ,  traduzulos a
Dr. Salvador de Mendonça); u oarao -

^'1
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(cb Samuel Smiles, tradueçSo de G-. P. 
Valdez'; Senhora {apreciação do romance 
d’esse titulo de José de Alencar): Escola 
Popular {noticia do curso de historia 
universal aberto sob esse nome pelo Sr. 
Dr. Thomaz Pompeu Filho); Psyche 
{apreciação do bello romance do Sr. Dr. 
João Adolpho Ribeiro da Silva, assim ti
tulado ) ;  A nova poesia portugucza 
{cow5zc?erapJes sobre a poesia moderna de 
Portugal, representada especialmente 
pela Mo7'te de D. João, de Guerra Jun- 
queiro) ; 0 estylo {considerações sobre o 
modus scrihendi do mcsmo poeta); Anto
nio Mendes (paZntjras de condolência pelo 
fallecimento do Dr. Antonio Mendes da 

'Cruz Guimarães, que con h ^ d e  perto na 
Faculdade de Medicina da còrtc, pois ire., 
quentámos as mesmas aulas e nos for
mámos no mesmo anno); Evolução ; Bu* 
rcaucracia ; A victoria dos republicanos 
francezes ; Discurso pronunciado perante 
o Gabinete Cearense de leitura na ses
são solemne do 2° anniversario, a 2 de 
dezembro de 1877, com que fecha este in- 
teressantissimo livro, opulento de ideas 
novas e generosas, repassadas de enthu' 
siasmo pelo progresso da humanidade, e 
que denunciam no mallogradoauctoruma 
invejável copia de conhecimentos tanto 
proprios como bebidos nas mais puras 
fontes do saber estranho.

« As obras de Rocha Lima, escreveu a 
cultivada penna que as prefaciou, sd de 
modo incomi^Ieto dizem o que era o seu 
auetor. A sua illustração excepcional, a 
sua phantasia encarnadora, seu estylo 
scintillante, seu espirito luminoso não 
puderam assumir fdrma definitiva. »

Sabemos de boa fpnte que se está im
primindo n'esta côrte um outro volume 
de escriptos de Pv,ocha Lima. Assim, em_̂  
quanto os seus despojos inortaes repou
sam no cemiterio de Maranguape, a sua 
alma brilhará eternamente em suas obras, 
que receberão a consagração da poste
ridade.

JULUO—20

1501—Ácerca da data c do logar cm 
que 0 rei D. Manuel escreveu aos reig 
de Castella, participando-lhes o descobri, 
mento do Brazil, ha duvidas. Alguns 
escriptores, ou antes quasi todos, a fazem 
escripta de Santarém, na presente data.

PMi ella publicada pela primeira vez, 
em hespanhol, na obra de Navarrete— 
Colleccion de los viajes y descubrimientos 
que hicieron por mar lòs espanoles 
(edição de 1825 a 1837).

Diz Navarrete que existia ella no ar̂  
chivo da antiga Deputação de Aragão, 
destruido na guerra da independência : 
a que elle publica era uma cópia 
tirada por D. .Jbaquim Traggia. Dá-se-lhe 
a data de 29 de julho. A esse respeito, 
porém, veja-se a Memória do Sr, Dr. C. 
A. Moncorvo de Figueiredo (Rio de 
Janeiro, 1874) relativamente a—Os seis 
primeiros documentos da Historia do 
Brazil.

Ficou provado que ella fôra escripta 
no dia 9, cm Cintra {Sintra) pelas inves
tigações do visconde de Porto Seguro, a 
quem somos devedoi’es de tantos labo 
riosos e valiosos descobrimentos que 
vieram elucidar muitos pontos obscuros 
da historia patria.

D. Manuel estava com a sua côrte cm 
Cintra, quando o feliz capitão se reco* 
lheu da Asia.

A referida carta começa—« Muy altos 
y muy excelentes y muy poderosos Prin
cipes sonores padre y madre»—A parte 
relativa ao Brazil, e que mais nos impor
ta agora, é a seguinte:

« O dito meu capitão {Pedro Alvares 
Cabral) com treze naus partiu de Lisboa 
a 9 de março do anno passado. Nas outa- 
vas da Paschoa seguinte chegou a uma 
terra, que novamente descobriu, á qual 
poz 0 nome de Santa Cruz, na qual achou 
as gentes núas como na primeira inno- 
cencia, mansas e pacificas ; a qual pa
rece que Nosso Senhor milagrosamente

> t|
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quiz que se achasse, porque 6 mui con
veniente e necessária para a navegação 
da índia, porque alli reparou seus navios 
e tomou agua ; c pelo grande caminho 
que tinha de andar não se deteve para se 
informar das cousas da dita terra; ape
nas me enviou d’alli um navio para me 
notificar de como a achou, e fez o seu 
caminho por via do Cabo da Boa Espe
rança. .. ’’

1614—Jeronymo de Albuquerque, que 
tinha de ir conquistar o Maranhão do 
poder dos francezes de La Ravardière, 
avisa ao governador geral do estado do 
Bralzil que já se achava no presidio do 
Rio Grande do Norte com tresentos indios 
flecheiros e alguma gente branca, prepa
rados para aquella expedição (Vide a 
ephemeride de 26 de outubro).

1635—Partido do Porto Calvo no dia 26, 
como deixámos dito n’essa data, o exer
cito de Mathias de Albuquerque chega ás 
Lagunas (Alagoas), onde se achava acam
pado 0 conde de Bagnuolo. Os capitães 
Paulo de Parada e Sebastião de Lucena, 
que haviam trazido cartas e despachos de 
Lisboa para o general, foram csperal-o 
seis léguas distante das Lagunas, na 
margem do rio Santo Antonio Grande.

Logo que chegou, conferenciou Mathias 
de Albuquerque com o conde; combina
ram ácerca do cumprimento das ordens 
recentemente recebidas da còrte c toma“ 
ram as medidas que o pvoseguimento das 
operações de guerra reclamava.

1758—Creação da capitania do Piauhy, 
independeute da do Maranhão quanto ao 
administrativo. « Por carta régia de 29 
ãe julho de i7 50  (diz a Historia geral 
do Brasil ) foi croada a capitania do 
Piauhy, independente da do Maranhão. » 
Abreu e Lima, entretanto, affirma que 
esta capitania fora considerada desde 
1718 como formando um goA'erno dis- 
tincto, mas só começárá a ter governa
dores com patente I’e'gia no presente anno 
de 175,8.

1775—Toma l̂osse do governo das capi-

tanias do Maranhão e Piauhy Joaquim 
de Mello e Póvoas {Vide 16 de julho de 
1761), que foi d’esta vez o 38" governa
dor e capitão-general do Maranhão.

Estn, capitania, sujeita ao Pará desde 
1751, fòra em 1772 declarada independente 
d’aquella.

1833—Installacão da camara municipal 
da nova villa de Iguassú, provincia do 
Rio de Janeiro.

Em 1699 José Dias de Araújo edificára 
em suas próprias terras uma pequena 
capella e dedicára-a a Nossa Senhora da 
Piedade, üm filho seu mandou depois 
construir em logar d’esta capellinha uma 
igreja maior, que fez as vezes de paro- 
chia desde o anno de 1710. Em 1755 teve 
a referida igreja as honras de paroehia, 
conferidas por alvará de 24 de janeiro. 
Por SC achar então ella muito arruinada, 
tratou-se de se edificar outra muito 
maior e de pedra, cuja construcção, por 
vezes interrompida, se prolongou de 1760 
a 1793.

Elevada á categoria de villa era LS33, 
como deixámos dito, foi a povoação de 
Iguassú despojada d’esse titulo por lei da 
assembléa provincial de 13 de abril de
1835. que ordenou fosse o seu districto 
dividido em duas partes, sendo uma d'ellas 
annexada ao districto de Vassouras e a
oi.tra ao de Magé, repartindo-se pelos 
archivos de ambos os livros e papeis da 
camara supprimida. Representaram os 
habitantes ao governo contra essa an- 
nexação, sendo por isso cncorparado ao 
de Nicthcroy, dc que licava distante 12 
léguas por agua e muito mais por terra, 
pelas tortuosidades da estrada, que acom
panha a margem septentrional da bahia  ̂
Em 1836, flnalmentc, desfez a assembléa 
0 que fizera no anno antecedente e re
stituiu a Iguassú as prerogativas de villa 
de que havia gosado pelo decurso de 
dois annos.

Para mais informações a seu respeito, 
A’eja-se o Diccionario Geograj)hico de
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Milliet de Saint-Adolphe, onde estas fo- 
ram colliidas.

LS46—Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro a princeza D. Izabel, condessa d’Eu, 
fllha do Imperador, o Sr. I). Pedro IL

18Ô0—Acto solemnc, realisado no paço 
do senado, do juramento da princeza im- 
pei'ial a Sra. D, Izabel como herdeira pre- 
sumptiva da corda, segundo o disposto 
no art. 106 da Constituição do Impcrio.

Al(im das duas camaras reunidas, assis
tiram ao acto 0 ministério e o corpo di
plomático.

1869—Inaugura-se a linha teleg"aphica 
de Macahé á Barra de S. João, província 
do Rio de Janeiro, com 37 kilometros de 
extensão.

1875— Illumina-se a gaz, pela primeira 
vez, a cidade de Campinas (S. Paulo).

1876— Suicidio do barão da Lagoa Dou
rada.

O commendador Jose' Martins Pinheiro, 
nomeado barão da Lagòa Dourada em 
1864, em remuneração de serviços rele
vantes prestados ao Estado por occasião 
da guerra que sustentámos com o dicta- 
dor do Paraguay, nascera no Rio de Ja. 
neiro a 12 de novembro do primeiro anno 
do século. Em 1821 estabelecera-se em 
Campos dos Goytacazes, e ahi contrahira 
em 1823 matrimônio com D. Maria Gre- 
goria de Miranda, irmã do barão da 
Abbadia e oriunda de uma das mais dis- 
tinctas familias d’aquella localidade. Jose' 
Martins Pinheiro exercera diversos car
gos de eleição popular e de confiança do 
governo com proverbial isempção de 
animo, severa imparcialidade e um tino 
admirável, que o fazia vêr sempre o lado 
pratico e justo das cousas. Na cidade do 
Rio de Janeiro pertencôra á guarda de 
honra do primeiro Imperador, e em 
Campos, d’entre os cai’gos a que nos re
ferimos, occupára o de presidente da ca 
mara municipal, em que prestou reaes 
serviços ao município. Era commendador 
da ordem do Christo. '

Tendo nccumvúndú nvultadn íortuna,

concebera nos últimos tempos da sua 
vida a idea de que esta ficaria conside
ravelmente reduzida por causa de multi
plicadas emprezas em que se embarcárat 
e seguramente affectado também de prin
cípios de um amollecimento do cerebro, o 
sizudo, activo e honesto barão da Lagoa 
Dourada, o modelo do bom senso pratic^ 
e do discernimento ingenito, resolveu 
acabar seus dias atirando-se do meio da 
ponte de ferro que sobre-põe o rio Pa- 
rahyba, e era uma das emprezas em que 
empregara capitaes seus, intento que 
effectuou na manhã d’este dia. Foi im- 
mediatamente retirado d’agua e soccor- 
rido, mas tornaram-se improfícuos todos 
os meios que se empregaram para o 
chamar á vida, tendo sido a morte antes 
resultado da grande commoção produ
zida pela queda, em razão da considerá
vel altura a que ficava então a ponte por 
causa do abaixamento das aguas do rio, 
do que da asphyxia por submersão.

Este lamentável acontecimento conster
nou profundamente toda a população da 
cidade de Campos, que se habituara a 
admirar 0 barão da Lagoa Dourada como 
um typo de virtudes civicas e domesticas 
e a força de vontade personificada. Pd- 
de-se dizer d’elle, que o unico acto digno 
de censura e desarrasoado, que praticou 
em sua vida, foi a sua morte.

J U L H O -30
1609—« Lei declarando livres de capti- 

veiro os indígenas do Brazil (.Izevedo 
Marques, a p o n t a m e n t o s , c h r o n o l o g i a ) . »  - y  

Todavia,^(fel^nas notas tomadas para 
a confecção do presente trabalho, uma 
carta de lei de Felippe III, relativa a 
este assumpto, datada de 10 de setembro 
de 1610 (Vide a ephemeride correspon. 
dente).

Cumpre, portanto, verificar de quando 
verdadeiramente é a lei em questão.

1614—Provisão do governador geral do 
estado do Brazil, Gaspar de Souza , en- 
çarregaçia de promove»' a conquista, do
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Maranhão do poder dos francezes, orde
nando ao sargento-mór Diogo de Campos 
Moreno, que trouxera de Portugal pro
visão régia para fazier a alludida conr 
quista, que siga para essa jornada como 
collateral de Jeronymo de Albuquerque* 
a quem já havia o dito governador no
meado para commandac as forças expe
dicionárias antes da chegada de Moreno.

^Carta régia dirigida ao governador 
geral do Brazil, extranhando-liie a de., 
mora havida na execução da sentença de 
morte impost i pela respectiva Relação a 
dois inglezes e dois francezes que, em 
contravenção á lei expressa, tinham ido 
á capitania do Rio de Janeiro. « Como? 
porém, se lhe tinha dado conta do caso, 
Imvia el-rei por bem commutar a pena 
ultima em degredo perpetuo para f/alé$r> 

^74_Mavçal Nunes da Costa, qv\e go
vernara como capitão-mdr o Pará de 1G58 
a 1GG2, é pela segunda vez nomeado para 
o mesmo cargo e toma na data de hoje* 
posso d’elle.

Foi d’esta vez o squ quadragésimo ter" 
cejro governador e o primeiro que teve 
regimento declarando a sua juinsdicção^ 
O seu novo governo durou um anno me
nos cinço dias, terminando a 25 de julho 
de \jhõ,

— No correr anno de 1771 foi a
' igreja de S. Salvador de Campos dos Goy-, 
taeazes (provincia do Rio de Janeiro) ele
vada á categoria de freguezia.

1778 — Os hespanhóes, que sq  haviam 
apossado da ilha de Santa Catharina (Vide 
a ephemeriãe de 27 de fevereiro de 1777) 
evacuam-n’a em A’irtudc do tratado de 
amizade e oommercio entre as coroas de 
llespanha e de Portugal, assignado no 
Pardo a 11 de março d’esto anno, e que 
ratificou o Preliminar de Santo Ilde- 
fonso de 1 de outubro do anno anterior, 
0 qual, pelo artigo 13, mandava restituir 
a Portugal aquella ilha. Este tratado 
(de Santo lldefonso), marcando as fron
teiras da immensa extensão da America 
portugueza, abandonava irrovogavel-

mente á Hespanha a cobiçada colonia 
do Sacramento, pomo da discórdia acen
dida entre as duas coroas, discórdia a 
que a morte d’el-Rei D, José, acaeseida 
a 24 de fevereiro de 1777, veio começar a 
pôr termo,

Em consequência do tratado definitivo 
feito entre ambas estas potências, design 
nou 0 marquez do Lavradio, vice-rei do 
estado do Brazil, ao coronel Francisco 
Antonio da Yeiga Cabral da Camara 
para receber a i-eferida ilha^em nome da 
rainlia D. Maria I. Dosoccupado, pois, o 
território de Santa Catharina pelos hespa- 
nhoes na presente data, tomou posse 
d’elle 0 mencionado coronel a 4' de' agosto 
im medi ato e continuou a administral-o, 
como seu duodecimo governador, até 5 de 
junho de 1779, em que foi rendido pelo 
brigadeiro Francisco de Barros Moraes 
Araujo Teixeira Homem.

Este ultimo governador reparou, pelo 
zelo e prudência que empregou durante 
a sua administração, muitos dos males 
causados pela guerra, fazendo florescer 
a agricultura e prosperar o oommercio 
da capitania. Foi quem fundou o hospital 
de caridade junto á capella do Menino 
J)eus na cidade do Desterro, e deu muitas 
esmolas, accrescenta o general Abreu e 
Lima, sem fazer d’isso ostentação.

juu io—31
155G—Falloce em Roma o patriarcha 

Santo Ignacio de Loyola com G5 annos de 
idade e IG depois de haver fundado a 
companhia de Jesus, já ao tempo da sua 
morte propagada por quasi todo o orbe, 
até nas proprias virgens, plagas da Ame
rica ; com vários collegios religiosos cm 
13 provinoias, das quaes uma no Brazil, 
sem contar a de Roma.

1625^D. Fradique de Toledo Osorio, 
marquez de Villa-Nueva de Valdueza,que 
viera por commandante general das es
quadras hespanholac portugueza em soc- 
corro da Bahia, captiva dos holhindezos 
(Vide a enhomeride do 27 do março), con

T ’
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siderando concliiidaasua missãon’aquella 
cidade,reune um conselho dos officiaes por- 
tuguezes e hespanhoes e das pessoas que 
deviam ficar encarregadas do gove-rno e 
justiças da terra, e expõe-lhes.a resolução 
de voltar para a Ilespanha com toda a 
sua armada; que, pordm, si alguma 
cousa restava por fazer, pedia-lhes que 
lh’o lembrassem como interessados que 
erarn nüsso. Responderam-lhe que nada 
tinham quo lembrar c que apenas lhes 
cumpria darem-lhe os agradecimentos 
que as suas providencias tinham mere
cido.

« Realmente tudo havia elle providen
ciado, sendo uma das melhores medidas 
deixar a praça bem fortificada, com todas 
as muralhas e fortes reparados e arti
lhados convenientemente, e n’ella uma 
guarnição de 1,000 soldados todos portu- 
guezes, tirados 900 dos soccorros de Por
tugal, sendo 100 dos que já tinham vindo 
adianto. Esta gente foi dividida em dez 
companhias a cargo de Pedro Corrêa da 
Gama, sargento-mdr do Estado do Brazil 
e governador do terço da Bahia, soldado 
de experiencia e de esforço, sendo esco
lhidos para capitães os de maior no
meada, e pessoas da terra que se haviam 
assignalado na lueta, ficando todos de
baixo das ordens do governador, D. Fran
cisco de Moura Rolim {Datas celebres 
da historia do Brazil]. »

16S0 — Chega á cidade de S. Luiz D. 
Gregorio dos Anjos, 1° bispo da diocese 
do Maranhão e Grão-Pará, que é rece
bido com as maiores demonstrações de 
júbilo por parte de todos os habitantes 
(Vide aephemeride(Íg 11 de maio do 1G89).

t750_B'allece em Lisboa comCOannosde 
idade, 0 rei D. João V, deixando o thro- 
no a seu filho D. Jose', que foi acclamado 
naquella cidade a 7 de setembro do 
mesmo anno.

17(39 _  Alvará estabelecendo o mono- 
polio das cartas de jogar e impondo 
penas gravíssimas aos que introduzissem 
ou usassem outras que não as dos con-

tractadores: multa de cem mil réis, de- ■ 
gredo para Angola, por quatro annos, 
para peòes, tres annos de degredo 
cincoenta léguas para íóra sendo nobre.

1783— Deixa Q governo da capitania da 
Bahia e embai’ca para Lisboa o seu qua
dragésimo oitavo governador e capitão- 
general D. AtTonso Miguel de Portugal e 
Castro, •i" marquez de Valença, deixando 
no governo interino da capitania o arce
bispo I). frei Antonio Corrêa, o chancellor 
José Ignacio de Brito Bocarro Castanheda 
c 0 coronel José Clarque Lobo.

1795-,p’allece em Lisboa José Basilio 
da Gama, nascido na villa de S. José do 
Rio das Mortes, capitania de MinaS'Ge- 
raes, em 1710.

Os seus talentos valeram-lhe a protec
ção do marquez de Pombal e ao mesmo 
tempo a perseguição da Companhia de 
J; sus. Era noviço d’esse instituto quando 
sobre ella cahiu o golpe de estado fulmi
nado pelo poderoso ministro de D. José I.

Foi um poeta inspirado e nimiamente 
nacional, como o attesta o seu formosís
simo poema O Uraguay, cheio de ima
gens verdadeiramente americanas e que 
mei’i'ceu os maiores elogios de um juiz 
de incontestável competência, o illustre 
visconde de Almeida Garrett.

Um frade, que o assistira nos derra
deiros momentos, diz-se que queimara 
muitas tragédias e alguns poemas do 
auctor, que encontrára em um armario  ̂
tendo escapado d’este auto de fé  acceso 
pelo fanatismo, as peças já impressas e as 
com que este algoz das lettras não depa
rara, por não estarem no mesmo arma- 
rio.

1831—Uma associação particular funda 
a Caixa Economica do Rio de Janeiro- 
N’ ão houve para isso acto aipim lepsla- 
tivo, nem teve o governo a menor inge
rência na sua administração. (Vide a 
ephemcride de -1 de novembro de 1861).

18(51— S en te -se , p o r  u m a  h o r a  da m a 
drugada, n a s  c o s ta s  do sul do Rio de Ja
neiro, um t r e m o r  de te r r a , quç se prç-



longoupeIaprovinciad.es. Paulo! e foi 
também observado em algumas povoa
ções da de Minas Geraes: sentiram-o em 
Mambucaba, Rio Claro, Ilha Grande, Pa- 
raty, Santa Izabel do Rio Preto, Santos, 
Jcj-umerim, Jacarehy, Boracéa, S. Sebas
tião, Guaratinguetá, Lorena, Pindamo- 
nhangaba, Itajubá, Silveiras, Bananal, 
Areias c Pouso Alto.

Acredita-se na existência de um vulcão 
na Itapecerica da Gambôa da Japuhyba, 
em Angra dos Reis,

1867-Uma força inimiga é derrotada 
em Tuyú-Cuépelo general Osorio, deixan
do no campo da acção 100 cadaveres 
[Campanha do Paraguay).

187-1 -  Inaugura-se a linha telegra- 
phica de S. Miguel a Coruripe, ambas na 
província das Alagoas, na extensão de 
lí. 48.985.

1866 Bm dias d’este mez inauguram- 
•se a Imlia telegraphica de Angra dos 
Reis a Paraty, na província do Rio de Ja
neiro, com a extensão de 72,649 k.,—a dé 
Mangaratiba a Angra dos Reis, com 

lulometros ; —e ada còrte [Central).
1878—Também em dias d’este me  ̂

faz-se a inauguração da linha telegra.  ̂
phica do Natal (Rio Grande do Norte) 
aMamanguape (Parahyba) na extensão 
de 119 kilometros. A do Assú a Na. 
tal tem de extensão 205 kilometros.

Mariath, membro da armada nacional e 
cujo nome anda ligado a muitos dos fei
tos marítimos da nossa historia.

juuio 9
1501. — Data averiguada da carta cs- 

cripta pelo rei D. Manuel ao rei e rainha 
de Castella, dando-lhes parte do desco
brimento do Brazil (Vide a cphemeriãc 
do 29 do mesmo mez e anno).

. JUUIO 10
1862-r-Falleçe na côrte o Dr. Justi- 

niano José da Rocha, lente da Escola 
Militar, redactor do Brazil, folha que 
exerceu, como refere Innocencio da Silva, 
notável influencia na política iutcrná 
do paiz.

Nascera na cidade do Rio de Janeiro a 
8 de novembro de 1812 e recebera o grau 
de bacharel em sciencias sociaes e jurí
dicas na academia de S. Paulo em 1S33 
tendo começado a sua educação littera- 
ria no collegio Henrique IV, em França.

Encetara a sua carreira no jornalismo 
politico e litterario em 1836.

JULHO —11

JULHO

T  fortaleza de Na
zareth do Cabo [Guerra hollandeza).

JULHO 5
1862—Inaugura-se solemnemente na 

.̂ ala das sessões da Imperial Academia 
de Medicina da còrte o retrato do Dr. 
Antonio da Costa, presidente que fora 
da associação e benemerito da sciencia 
(Vide ã Ephenieride de 7, qnno de I860,'.

JUUIO 7
]m Fftiiece q gJmíríinte Fredevico

1635—Chegada de Domingos Fernan
des Calaliar á povoação de Porto Calvo, 
oceupada pelos hollandezes; levava com- 
sigo cerca de duzentos e cincoenta ho
mens para reforçar a guarnição d’aquelle 
ponto, linham-lhe conferido^graduação 
de sargento-mõr (Vide a ephem. de 
22).

' JU LH O — 13
1631 Chega ao porto da Bahia a esqua

dra portugueza-hespanhola, que vinha 
em soccorro do Brazil, ao mando do ge
neral D. Antonio de Oquendo e tendo por 
almirante a D. Francisco de A’allecilla 
(Vide a ephemeride de 5 de maio do 
mesmo anno).

JU L H O — 14
1864—Fallece no Mearim (Maranhão)

0 Dr. Trajano Galvão da Carvalho, ini
ciador entre nõs da poesia popular agri-. 
cola, ■ ' '  '
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Nascera n’aquella mesma localidade a 
19 de janeiro de 1830.

Em março de 1838 partiu para Portu
gal, em companhia de sua mãe e de seu 
padrasto, e dc tal modo soube aproveitar 
0 ensino que em Lisboa se lhe propor
cionou, posto que já um tanto tarde, que 
aos 14 annos de idade possuia a fundo 
todos os preparatórios exigidos nas nossas 
faculdades de direito. Formou-se em 
Olinda.

K Escreveu 2")Ouco, c d’ess(y^contra-se 
qucisi tudo na collecção que tem por ti
tulo—As t7'es lyras, volume publicado 
em 1863 por B. [Bellavmino] de Mattos... 
Ale'm d’essas, ha uma ou outra em jornaes 
acadêmicos de Olinda ou de S. Paulo, e 
poucas inéditas »—possuídas pelo Sr. Dr. 
Antonio Henriques Leal, seu douto bio- 
grapho no monumento erguido ás glo
rias litterarias da provincia natal, o Pan' 
tlieon Maranhense.

JULHO 21

1852—Fallece em S. Luiz /do Mara
nhão O naturalista Antonio Corrêa de 
Lacerda, bacharel em medicina pela Uni
versidade de Coimbra, nascido na villa 
da Ponte (Portugal) em 1777. Innocencio 
da Silva, no seu grande Biccionario., o 
dá fallecido a 21 de junho.

Corrêa de Lacerda eV como se sabe, o 
auctor de muitas memórias, que ate' 
agora têm permanecido inéditas, acerca 
das propriedades das plantas mediei, 
naes e outras, das provincias do Pará e 
Maranhão, onde residiu muitos annos.

A Bibliotheca Nacional dacôi te possue 
osautographos seguintes das suas obras, 
acerca de cuja nãc eíleetuada impressão 
lôa-se 0 que refere Innocencio da Silva :

«c Observaçíães sobre propriedades the- 
rapeuticas das plantas que descreve, e 
experiencias de chimica vegetal. Mara
nhão. 1819-1852:

« Observações diarias thermometricas, 
hj’grometi'icas o barométricas, tomadas 

oidadê (ip Bolem do Grão-Pará, df>sde

1 de janeiro de 1829 até 17 de maio de 
1835 e de 1850 a 1852:

A ultima observação foi tomada a 14 de 
julho, 7 dias antes do fallecimento do 
auctor;

« Observações Medico-Phylosophicas, 
feitas no Pará e Maranhão, 1822—1851, 
très volumes;

« Flora Paraense-Maranhensis {em la
tim), 1821—1852, em onze volumes, dos 
quaes o 11° com o seguinte titulo es
pecial :

« Phytographia Paraense Maranhensis, 
Sive Descriptio Plantarum in Pará et Ma
ranhão lectis. Ab A. C. de Lacerda, Anno
1849—1850 ;

a Explicação das estampas da Floi’a 
Paraense-Maranhensis. 1852 ;

« Nova Genera Plantarum, et alia non 
bene descripta, dous volumes [sê n data)-,

« Chemiülogia Vegetal. 2 vols., 1845 
—48 (maio), 1848—1819;

« Zoologia paraense, 1823—1852, oito 
tomos em 9 volumes;

cc Observações medico-philosophicas 
(moléstias da pelle), 1827—1851;

« Tratados acerca da historia natural 
do Pará desde 1822 até 1830, comprehen- 
dendo:

a Notes de botanique. Plantes usuelles, 
plantes médicinales et leur applicati n ;

« Peixes;
<■< Zoologia.
a Opúsculos de materia medica, em 

portuguez, latim, francez e inglez (sem 
data). »

AGOSTO— 1

1624—O conselho de estado portuguez, 
residente em Madrid junto ao rei t;/- . 
lippe I\, communica a este monarcha a 
perda da Bahia, cuja noticia lhe tinha 
chegado por participação dos governa
dores do reino de Portugal, D. Diogo de . 
Castro e I). Diogo da Silva. Lamentando 
0 acontecimento, que expunha a co
lônia portugueza da America a uma 
inyas^ip total, instít o dito copsollio partt

! ('
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que 0 rei envie quanto antes uma forte 
expedi(,‘ão em soccorro do paiz assim 
ameaçado pelos hollandezes que. « não 
satisfeitos com haverem recentemente 
sacudido o jugo liespanhol na Europa e 
usurpado na Asia grandes possessões 
suas, dirigiam já sua desmedida ambi
ção para a America Portugueza. »

— O capitão Manuel Gonçalves desaloja 
os hollandezes do forte dc Itapagipe, na 
Bahia; matando alguns e trazendo vivo 
o commandante ao acampamento do 
bispo D. Marcos.

1616—Chega ao Recife a frota hollan. 
deza, que vinha em soccorro d’essa praça 
sitiada pela nossa gente.

A'inha n’ella como general o mesmo 
Segismundo van Schkpppe, que já alli 
tinha estado, pois fizera parte da armada 
conquistadora dezeseis annos antes, em 
1630, e entrara na campanha da con
quista até 1637, anno em que tornou 
para a llollanda. Â eio tarnbem n’ella o 
coronel Henderson,que igualmente já alli 
estivei a muitos annos e commandára as 
tropas que conquistaram, o Maranhão.

AHeram mais cinco.novos membros para 
0 conselho supremo do Recife, os quaes, 
logo que chegaram, tom.aram conta do 
governo, e très dos substituídos por estes 
ficaram ainda alli alguns mezes, não só 
para não escapareni,  ̂á punição que por
ventura merecessem, si fossem julgados 
culpados nos actos que praticaram du
rante 0 sou tempo de governo, como jiara 
darem aos novos conselheiros os esclare
cimentos de que estes carecessem.

Aquelles très conselheiros tinham sido 
injustamente accusai'S na llollanda.

1731—Parte da villa de Cuyabá uma 
exped ção contra os indios Guat/curús e 
Payagoãs^ que infestavam o rio Para
guay com as suas pii'ogas ou canoas, e 
1'oubavam as fazendas dos paulistas.

Compõe-se a frota expediccionaria de 
28 canoas de ,guerra, 80 de bagagem e 3 
lialsas ou casas portáteis, armadas so
bre canoas, onde celebram os çapellães

da tropa. Oitocentos e quarenta e dous 
homens, entre brancos, pardos e negros, 
sob 0 commando do tenente-coronel Ma
nuel Rodrigues de Carvalho, compõem 
a guarnição desta formidável íiotilha,que 
se encontra em umadas ilhas do Paraguay 
com as pjrogas dos gentios ,c os des. 
barata.

Quanto melhor não fora que aquelles 
capellães armado sem guerra se convertes
sem em missionários de paz ? De que mi
lagres não é capaz a palavra da religião, 
passando por lábios eloquentes o bem in
tencionados !

1767,—Sente-se pelas S horas da noite 
um grande abalo e tremor de terra na 
então villa da Victoria, capitania do Es
pirito Santo, segundo se lê nas memórias 
(citadas pelo auctor da Selecta Bmzi~ 
liense] de Luciano Gama Pereira, que 
alli falleceu em 1851 com mais de 100 
annos de idade. Por oceasião d’esse ter
remoto fizeram-se preces e penitencias e 
mandou-sc vir a imagem da Senhora Mãe 
dos Homens, instituindo-sc-lhc uma ir
mandade na capella da Misericórdia.

1769—Pelas 9 1/2 horas da noite sen
te-se na cidade da Bahia um pequeno 
tremor de terra, que felizmente nenhum 
damno produz.

Já igual facto se dera a 4 de janeiro 
de 1721.

1791 — João Queima de Albuquerque e 
Paulo Joaquim José Ferreira,, outr’ora 
Emavedi Xd>ié, capitães da poderosa 
nação Quaycurü^ hospedados no palacio 
do governo era Adlla-Bella com dezasete 
dos seus, protestam nas mãos do gover
nador e capitão general João do Albu
querque de Mello Pereira e Cáceres man
ter com os portuguezos a mais intima 
paz e amizade, guardal-as inviolável, 
mente e tributar á rainha a maior fideli
dade e obediência como vassalos seus, 
que ficavam sendo.

Termina este acto por um banquete 
quo dá 0 governador a tod.is as i^cssoas 
que se áebam presentes, entre as quaes
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merece particular menção o celebi’e na
turalista Dr. Alexandre Rodrigues Fer
reira.

Os chefes guaycurús retiram-se satis
feitos, levando )uuitos brindes que lhes 
faz 0 governador.

1S22—Tinha o principe regente D. Pe
dro aceitado o titulo, que lhe offerecera 
0 senado da camara do Pào de Janeiro, 
de Defensor Perpetuo do Brazil c pro- 
mulgára o decreto convocando uma as- 
scmbléa constituinte para o novo reino, 
quando chega a noticia de que se 
dispunham as cortes portuguezas a 
mandar forcas que nos obrigassem a de
sistir do intento de nos separarmos da 
metropole.

Publica então D. Pedro, na presente 
data, um manifesto aos povos do Brazil, 
pedindo-lhes que se unissem para levar 
a effeito a grande obra da sua indepen
dência.

O Sr. conselheiro João Manuel Pereira 
da Silva, na sua Historia da fxmdação 
do império hrazileiro (tomo  ̂I, png. 
268), dá a integra d’esse documento, que 
começa :

cc Brazileiros— Está acabado o tempo 
de enganar os homens. Os governos que 
ainda querem fundar o seu poder sobre 
a pretendida ignorância dos povos...

E acaba: «Dae-.me o exemplo das vossas 
virtudes c da vossa união. Serei digno de 
vós. Palacio do Rio do Janeiro... Prin. 
cipe líegente. 55

]§2ô—Toma assento na camara vitalícia 
Antonio Vieira da Soledade (ecclesiastico), 
como senador pela provincia do Rio 
Grande do Sul (Vide a ephemeride de 16
de dezembro de 1S3G).

1839—Abre-se a praça do commercio de 
Pernambuco no edifício em que funccio- 
nou a antiga meza das diversas rendas. 
Foi seu primeiro presidente 0 commen- 
dador José Ramos de Oliveira.

1853—Funcciona pela primeira vez 0 
novo matadouro de S. Chnstovão na capi
tal do império, des issombrada assiin do

foco insalubre e nauseabundo, que, com 
0 nome de matadouro, infeccionava a 
praia de Santa Luzia, onde está 0 monu
mental hospital da Santa Casa da Miseri
córdia, que nada de certo lucrava com 
similhante visinhança,

Prepara-se actualmente, em terras da 
imperial fazenda de Santa Cruz, algumas 
léguas distante da còrte, um novo mata
douro, que tem em tempo de substituir 0 
actual e cuja construcção, que está mui
tíssimo adiantada, tem sido feita de 
aceordo com os melhoramentos usados 
em estabelecimentos d'esse genero (Vide 
a ephemeride de 19 de março de 18/6).

1861—Entrada solemne do décimo e 
actual bispo do Pará, 0 Sr. D. Antonio de 
Macedo Costa, na capital da sua diocese 
(Vide ‘à.ephemeride de 11 de julho de 1861).

1855_ Parte para 0 Rio Grande do Sul 
0 Sr. conde d’Eu, recentemente chegado 
da Europa, para ir reunir-se ao impera
dor e ao Sr. duque do Saxe, que haviam 
partido da còrte para a mesma provincia 
a 10 de Julho (_Vide essa data). O Impe
rador chega a Santa Catharina no dia 
12 (Julho); alli se demora até M, sem des
embarcar; chega ao Rio Grande no dia 
16 e a Porto Alegre no dia 19. A 18 de 
Setembro assiste S. Magestade á capitu
lação de Uruguayan a (Vide a ephemeride 
de 11 de Setembro).

— Fallece na còrte 0 coronel Ignacio 
Accioli de Cerqueira c Silva, brazileiro 
adoptive, chronista do império, auctoi 
de diversas obras de historia e littera- 
tura e nomeadamente das Memórias 
Históricas e Políticas da Provincia da 
Bahia (Bahia, 1835 a 1852).

Nascera em Coimbra em 1808.

AGOSTO—2
1QP5_  João Fernandes Vieira, 0 famoso 

governador das armas na emprega da 
liberdade dos moradores de Pernambuco 
e das mais capitanias sxijeitas ns armas 
hollandezas, sabendo que perto do monte 
das Tabocas, onde 0 exercito pernambu-
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cano acabava do acampar na vesnera, | Tirada a principio em pequeno for- 
morava um padre portuguez renegado, mato, é hoje uma das tres unieas folhas 
por nome Manuel de Moraes, que defendia diarias d’esta capital, que disputa pri- 
e pregava as doutrinas de Luthero. or- m izia com as das mais adiantadas capi- 
dena que o tragam á sua presença. taes do mundo civilisado.

' f  . chega, lança-se aos Tendo sabido insinuar-se e manter-se
f pes fie \ leira debulhado em pranto e lhe no conceito publico pela prioridade, mui- 
jsupphca a sua commiseração, dizendo que tas vezes, e interesse que tem sempre to- 
/os  seus erros eram filhos da corrupção do mado nas questões sociaes levantadas no 

coraçaoenao do entendimento,que estava jornalismo, a sua li.acjcm, que era pri- I airepen^dido d ellese lhe pedia amparo e mitivamente de seis mil exemplares,
( protecção para que fosse com elle cie- sobe hoje a vinte e quatro mil, sobrepu- 
) mente o tribunal que tinha de julgal-o. | jando assim o Jornal do Commnrrin • 

O arrependimento d’este homem eia 
sincero, e a sua conversão foi recebida 
por todo 0 exercito como um penhor certo 
da victoria que em breve alcançariam os 
nossos sobre o inimigo (Datas celebres).

Chega á cidade do Rio de Janeiro 
R. Frei Antonio da Guadalupe, seu 4”

■ bispo, e toma posse do governo da dio
cese. por seu procurador.o deão da cathe-

Ephcmeride de 4 .
1771-- Alvará ordenando que a extrae 

çao dos diamantes se faça por conta da 
fazenda real, acabando com o systema da 
arrecadação dos distrietos diamantinos

1824 Nasce no Rio de Janeiro a prin 
ceza D. Francisca, hoje princeza de Join
ville, irmã do actual imperador (Vide as 
cphemerides de 1 e de 13 de maio de 1813,'.

1812—Concessão do tratamento de se
nhoria aos commandantes das armas das 
provincias, que o não tenham por outro 
titulo.

ISGü Trasladação dos ossos encontra
dos na sepultura presumida de João Fer
nandes \ieira,da igreja da Misericórdia, 
em Olinda, para a do Paraiso da cidade 
do Recife, afim de proceder-se nelles ao 
exame medico deliberado jjelo Instituto 
Archcolorjieo e Geographico Pernam
bucano.

1875— (Segunda-feira). Começa a pu- 
blicar-so na cidade do Rio de Janeiro a 

de Noticias,  ̂ rua do Ouvidor

Jornal do Commercio 
thermometro sem duvida seguro para 
se aferir a importância de publicações 
d’essc genero.

Emfim, é a Gaveta de Noticias uma 
das que preenchem com mais hombri
dade a sua missão não só civilisadora 
como propugnadora da justiça e da leal 
execução das leis.

1879 -  Fallece na côrte, com 43 annosri..oi n lo/y -  raiiece na corte, com 43 annoí
dl al Gaspar Gonçalves de Araujo í Vide a de idade, o Dr. Francisco de Paula Pessoa 
Ephemertde de 4 filho do senador de igual nome e depu

tado á assembléa geral pela sua província 
natal (Ceará).

Formara-se em medieina na faeuldade 
do Rio de Janeiro em 1861.

AGOSTO 3
1560—0 governador geral M e^de Sá, 

aceitando a renuncia feita á coróa real da 
capitania do Espirito-Santo por Vasco 
Fernandes Coutinho, seu primeiro dona- 
*̂ ario, nomeia por capitào-mór da refe
rida capitania a Belchior de Azeredo Cou
tinho, cavallciro da-casa real. jjor ser 
assim elegido pelo povo e mais vo^es.
■ Vasco Fernandes Coutinho, depois de 

ter nos seus derradeiros dias vivido da 
caridade dos seus jurisdiccionados, os co
lonos, morre na propria capitania que 
fundára, em tal estado de indigência, que 
um lençol, dado de esmola, foi a morta
lha que teve o seu cadaver! (Vide as 
Ephernerides de 23 de maio de 1535 e de 
\ de junho dc l534.)

104̂ ,»-. Qíttallia (jo iqonte d?\s Tí^bocas.
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do logai* da

em Pernambuco, na qual são destroçadas 
as forças hollandezas, sob as ordens do 
coronel Henrique IIous.

Este feito d’armas. um dos mais notá
veis do segundo periodo da memorável 
lucta que os pernambucanos tiveram de 
sustentar contra os invasores do seu ter
ritório (Batas celebres do Sr. José de Vas- 
concellos), durou seis longas horas; ape- 
zar de rude o encontro das duas forças 
inimigas, a perda dos nossos foi apenas 
de 37 feridos e 28 mortos. Como a noite 
cahia tempestuosa, os vencidos aprovei
taram-se d’essa circumstancia para se re
tirar. Fizeram-n’o com tão boa von
tade que S(5 pararam para tomar alento 
quando chegaram a S. Lourenço da Mat- 
ta, cinco léguas arredado 
acção !

I O visconde de Porto Seguro {/f.íZaííw- 
ctas com. os hollande:;es),xio intuito de as- 

I signalar a verdadeira posição actual do lo- 
■ cal em que se deu esta acção, visitou
^ ' aquelles logares e assegura que fòra na 

pequena serra de Camucim, não longe 
H da antiga igreja de Santo Antão, actual 
* cidade da Victoria: do cimo da qual se 

descobrem todos aquelles contornos ate 
aVarzea do Recife, na distancio, de 
mais de seis léguas.

1769—Toma posse do governo da capi
tania do Piauhy o seu segundo governa
dor Gonçalo Pereira Botellio de Castro, 
successor de João Pereira Caldas.

1801—Vinte ousados aventureiros rio- 
grandenses, capitaneados por Manuel dos 
Santos Pedroso, conquistam em 25 dias 
(de 3 a 2S dc agosto) os sete povos das 
Missões, e engrossando suas fileiras com 
Outi'Os arcnlurciros, que depois dos pri- 
?neiros successos se lhes foram reunir.

N'esse ponto do Uruguay, cujo nome 
se tornou celebre, haviam desde 1631 es
tabelecido os jesuítas um núcleo bastan
te vasto de população indigena, consti
tuída por Guaranys, Tapes e Charruas, 
que chamaram á civilisação e reuniram 
em çasas a que denominavam e n c o m -

mendas: cliegaram a formar assim sete 
importantes centros de povoação ou 
aldèas, que um .século depois, em 1731, já 
subiam a 30, com 100.000 habitantes, 
dando um rendimento annual de cem- mil 
pesos fortes ; o governo adoptado, como 
é bem de vér, era o theocratico ; não 
havia n’aquelle statu^ in statu codigo 
civil nem p'nal: a vontade dos missio
nários era aunica lei vigente e,em abono 
da verdade liistorica, si algumas vezes 
eram injustos, eram sempre rigorosos ; 
não raro era o proprio delinquente quem 
se vinha aceusar.

ct As pequenas faltas eram castigadas 
com. orações, jejuns e cárcere ; os cri
mes com açoutes até seguir-se a morte, 
se acaso era mui grave.»

Foi um dos seus administradores o fa
moso padre Montoya, que adextrou os in
dígenas no manejo das armas e até creou, 
em cada aldôa, duas companhias de ca- 
vallaria, com regulamento militar.

Ficou, pois, por esse audacioso feito dc 
um punhado de homens, annexada aos 
domínios portuguezes, essa porção de ter
ritório uruguayo, que faz hoje parte do 
da província do Rio Grande do Sul, sob o 
titulo de Comarca das Missões, dividida 
em 1850 em duas, a de S. Borja c a de 
Alegrete. Diz, todavia, o senador Pompeu ^  j  
no SiCW^Qmpendio elementar de geogra- /  
phia (1869, õ ' edição), que esta conquista 
se deve a José Borges^^j2^tt^-j^

Veja-se a Noticia descriptiva do Ríq 
Grande do Sul, por Nicoláu Dreys, ou, 
com mais desenvolvimento historico, o 
Diccionario dc Domingos de Araujo c 
Silva e os Annaes d’essa província pelo 
visconde de S. Leopoldo. W-se por estes 
dous últimos trabalhos que José Borges 
d o desertor do regimento de
goes, soldado destimido, concorrera 
igualmente para ess i conquista.

A narração d’este successo é dada pelo 
douto visconde, com pormenores,n’aqucl- 
les seus Annaes.

1818—por decreto d'estadâta foi con-
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cedido ao marechal de campo Pclisherto 
Caldeira Brant, que' foi depois visconde 

yÚQ Barbaccna, ao commendador Pedrb 
Rodrigues Bandeira eaócapitao-mór Ma
nuel Bento de SoUza Guimarães o privi
legio exclusivo por 14 annos, para que 

/ /  Sü elles pudessem ter barcos d^vapor nos

H ; .

-i

V

rios e costas da provincia cia Bahia, de* 
baixo da expressa condição derealisarem 
a introducção do primeiro barco no anno 
de 1819.

Já por esse tempo, entretanto, havia 
nos Estados-Unidos 35 navios movidos a 
vapor, do porte de 40 a 413 toneladas, 
cuja somma total montava a 7,259 tone
ladas e estavam ainda fabricando-se mui
tos outros (Vide a Ephemcride de 16 de 
janeiro de 1822).

4832—Lei tornando a passar para a 
provincia do Rio de Janeiro a comarca 
de Campos dos Goytacazes (Vide a Ephe- 
mci'icle de 1 deji^io de 1753),

1851—Josd Manuel da Fonseca toma 
posse da sua cadeira no senado como re
presentante da provincia de S. Paulo, es
colhido a 28 de junho (1854), para preen
cher a vaga deixada pelo fallecimentode 
monsenhor João José Vieira Ramalho, 
oceorrido a 26 de juniio de 1853, sem ha
ver tomado posso (Vide a ÉphcmcHde 
de 10 de março de 1871).

— Fallece cm Pernamubeo o visconde 
de Goyana, Bernardo José da Gama, nas
cido na mesma provincia, no Recife, a 
20 de agosto de 1782.

Havendo completado os seus estudos 
cm Coimbra, aos25 annos de idade, tornou 
ao Brazil em um dos vasos da esquadra 
que conduzia ao mesmo destino a familia 
real portugueza.

Serviu desde então, com créditos de re- 
ctidão c probidade, diversos cargos públi
cos, desde o de Juiz de Féra no Maranhão, 
0 do ouvidor em Sabarú e depois em Per
nambuco, até ao de deputado por essa 
provincia ao Congresso Brazileiro/de 
chancellor o, regedor das justiças, orga- 
nisando nesse tempo um projecto de co-

digo de processo civil e criminal, que foi 
approvado pela camara dos deputados, 
que 0 mandou impiámir.

Em março de 1831 occupou a pasta dos 
ncgocios do império, cahindo em breve 
com elle todo o ministério sob a pressão 
dos successes que deram cm resultado, 
em abril, a abdicação do 1' imperador. 
Nomeado a 17 de maio do mesmo anno, 
pela regencia. para presidente da provin
cia do Pará, foi deposto pelo povo Cm 
revolta (Vide a Ephcmeride de 7).

Esta mesma provincia elegeu-o depois 
(em 1834) deputado. Em 1846 tomou ainda 
assento na assembléa geral como depu
tado supplente por Pernambuco.

Depois, flnalmente, de haver servido 
de 1846 a 1849 o cargo de inspector da 
caixa da amortisação, foi nomeado dire
ctor da faculdade df direito de Olinda, 
cargo que não poude exercer por se aggra- 
varem os incommodes physicos que pa. 
decia.

i867—Combate de S, Solano [Campa
nha do Paraguay).

N’este dia tinha sido o general Castro 
encarregado pelo marquez de Caxias de 
fazer um reconhecimento no arroio 
Hondo com 2,600 brazileiros e 400 orien- 
tacs.

Na altura de Paré-Cué encontra uma 
força inimiga de 600 homens, dos quacs 
mata 150 e aprisiona 30, c toma 600 I'czes 
e 260 cavallos.

AGOSTO 4
1578—Batalha de Alcacerquibir, na 

qual succumbe o cavalheiroso rei D. Se
bastião com a ílôr da nobreza do seu 
reino. Tarnbem contribuo o Brazil para 
ella com o seu contingente do imposto de 
sangue, e muitos brazileiros, como Jorge 
de Albuquerque e seu irmão Duarte, dos 
quaes já aqui tratámos, ou lá ficam ca" 
ptivos dos mouros, ou pagam com a vida 
a temerariacoragem do joven rei. O reino, 
no meio da consternação e do,litcto geral, 
passa a ser governado pelo cardeal in-

1 í
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fanto D. Henrique, já táo entrado em 
annos, que mais parece um cadaver que 
surge do scpulchro do que um rei que 
vem sentar-se no throno de uma das mais 
gloriosas monarchias do velho mundo, 
como criteriosamente pondera o auctor 
das Batas celeores da Historia do Brazil.

1633—Uma numerosa columna de sol
dados e marinheiros hpllandezes, soh o 
commando do coronel Van Schkoppe, 
sahe pela manhã do seu forte dos Afo
gados e toma a direcção do arraial do 
Bom Jesus, occupado pelos nossos, á 
margem do Capiberibe. Mathias de Al
buquerque, avisado a tempo d'osse mo
vimento do inimigo pelas sentinellas e 
esculcas, que sempre tinha pelos cami
nhos por onde podiam vir os hollandezes, 
QiPmo já dissemos, ordena logo que 
sáiam ao seu encontro diversos capitães, 
cujos nomes vôm mencionados nas Me
mórias JHarias do conde de Pernam* 
buco (Madrid, 1651), levando comsigo 
alguma gente.

Atravessado o rio acima do vau de 
Ambrosio Machado (hoje passagem de 
Sant’Anna), cahem os nossos sobre a 
vanguarda hollandeza com tal resolução 
que, cm menos de uma hora de escara
muça, a obrigam a retroceder e a met- 
ter-se na primeira casa vasia que encon
traram no caminho. Ahi se fizeram cllcs 
fortes. Quizeram os nossos fazer saltar a 
casa com alguns barris de polvora que 
levavam, o que vendo distinctamente os 
hollandezes, começaram a dar signaes 
das janellas com algumas bandeiras,como 
que resolvidos a render-se c ao mesmo 
tempo trataram de entabolar negociação 
com a nossa gente, marcando as condi- 
ç5cs sob que se entregariam; tudo isso, 
porém, unicamente com o fim de' dar 
tempo a chegar a sua segunda columna 
em seu auxilio. Efiecti vam ente assim 
succedeu. deixando os nossos escapar a 
victoria já ganha, ,c vendo-se obrigados 
a retirar-se diante da força bruta do nu
mero.

is'esta acção perderam elles 100homens 
e os nossos 7. sendo um d'clles o jesuita 
siciliano Antonio de Belavia, quando es
tava a confessar um dos moribundos.

Escapou o franciscano frei Matheus 
do S. Francisco, capellão-mor do terço 
de Portugal, que de espada em punho 
disputou a vida abrindo caminho por 
meio dos inimigos, que lepudiera embi- 
diar qualquir soldado, como diz o au
ctor das Memórias Diarias.

Esta acção vem memorada nas nossas 
chronicas soh o nome de Capibaribe.

1740—Fallece em Lisboa o 4” bispo do 
Rio de Janeiro. D. frei Antonio da Gua- 
delupe, nascido na villa de Amarante, 
cm Portugal, a 27 de setembro de 1672 c 
bacharel formado em cânones na Univci" 
sidade de Coimbra.

Succedeu a 1). frei Francisco dc S. Je* 
ron '̂mo.

Nomeado pelo rei D. João V a 22. ou, 
tros dizem que a 25 de janeiro de 1722, 
confirmado a 21 de fevereiro de 1725 por 
bulla do pontifico Benedicto XIII, sa
grado em Lisboa a 13 dc maio do mesmo 
anno.D. frei Antonio da Guadelupe toma 
posse do seu cargo, por procurador, a 
2 de agosto, fazendo a sua entrada pon
tificai na diocese no mesmo dia.

Foi este prelado quem lançou a pedra 
fundamental da igreja da S. Pedro do 
Rio de Janeiro, fundou a obra do Aljube 
e 0 seminário episcopal de S. José, e le
vantou a proveitosa fabrica de um col- 
Icgio para meninos orphãos, alem da pra
tica dc outros muitos actos louváveis do 
seu santo ministério.

P. frei Antonió dc Guadalupe foi, diz 
Abreu e Lima, incançavel na instrucção 
do clero e na escolha de sujeitos hábeis 
para oa beneficias ecclésiasticos e ao 
mesmo tempo caritativo c generoso com 
os orphãos, viuvas e pessoas necessita
das do bispado. Com igual generosidade 
olhou para os templos, como se viu nos 
valiosos donativos que fez á sua catlie'
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dral. Idêntico elogio lhe faz o auctor 
do Roteiro dos BUpados.

Trasladado Iff nnnos de])ois para o bis_ 
pado de Vizeu (a 12 de feveireiro de 1739). 
partiu para Portugal a 25 de Maio do 
anno seguinte; chegando a Lisboa a 26 de 
agosto d’esse anno,, alii falleceu, sem to
mar posso da sua nova mitra-, a 30 de 
agosto d’esse mesmo anno, outros dizem 
que do anno de 1741.

Jaz em uma sei)ultura rasa do cemi
tério dos religiosos de S. Francisco, como 
pedira em testamento, feito ainda no Rio 
de Janeiro,

1778 — Francisco Antonio da Veiga 
Cabral da Camara, 12° governador daüha 
de Santa Catharina, toma posse do seu 
cargo e exerce-o até 5 de junho de 1779.

1811—Abertura solemne da Bibliotheca 
Publica da Bahia, fundada pelo gover
nador conde dos Arcos sob o plano tra
çado por Pedro Gomes Ferrão Castello- 
Branco. O conde forneceu para ella alguns 
livros seus, oíTereceu para as despezas 
do seu estabelecimento uma boa quantia 
de dinheiro o obrigou-se a dar cada anno 
um subsidio para o mesmo destino (Vide 
a Kphcmcrideác, 13 de maio d’esse mesmo 
anno).

1854—Toma assento no senado o barão 
do Antonina, >Ioão da Silva Machado, como 
representante da provinda do Paraná 
(Vide a Ephemcride de 19 do março de 
1875),

AGOSTO— 5

/ j  1576 — Chega á cidade do Salvador 
y^ahia) D. frei Antonio Barreiros, prior 

* da ordem de Aviz. 3“ bispo do Brazil, e 
assume no dia 15 (ao que parece) o go
verno da diocese.

Prudencio do Amaral, no sou Catalogo
DOS niSPOS QUE T E V E  O Ü U AZIL A T É  O ANNO

DE 16/6, que acompanha as Constituições
P K IM E IU A S  no A R C E B IS P A D O  D A B a HIA  

(Lisboa, oílicina de Miguel Rodrigues, 
anno do 17o>), diz acerca da chegada 
d'este prelado ;

« Chegou á Bahia em dia de Ascenção 
de 1576. como para enxugar as lagrimas 
d’aquelle saudoso dia. quando na igreja 
succedeu a primeira vagante.»

O visconde do Porto Seguroo dá como 
empossado no dia 15 dejagosto (Vide essa 
data).

D. frei Antonio Barreiros era natural 
de Portugal ; fòra eleito no reinado de 
D. Sebastião, sob o pontificado de Grego
rio XIII.

P'’alleceu a 11 de maio de 1600, segundo 
reza um manuscripto antigo c(ue possue 
0 Sr. Dr. iMello Moraes. Fez testamento, 
em que deixou por testamenteiros ao 
deão Pedro de Campos, ao chantre Jorge 
de Pina e ao licenciaclo Manuel Rodri
gues. cura da Se'. Estas indicições nin
guém as dá. a nao ser o referido manu
scripto ; especialmente a data precisa da 
sca morte não encontrámos nos auctores 
que consultámos.

Consta que,fora zeloso cumpridor dos 
deveres do episcopado, e não menos nos 
negocios da administração civil do Estado, 
quando substituiu como membro do go
verno interino o governador Manuel 
Teiles Larreto, ao fallecer este em março 
de L5S7.

1591 Fundação da primitiva villa 
Magdalena, nas visinhanças das Alagoas.. 
Foi creada villa e m /l^ .  Em 1633 0̂ 1101- 
landezes saquearam-na e deitaram-lhe 
fogo.

Augmentou-se depois, e, por carta im
perial de 8 de março de 1823, foi-lhe con
ferido 0 titqlo de cidade das Alagoas.

1624—f;  auctorisado o governador do 
Rio de .Janeiro, capitão-mOr Martim de 
Sá, a tomar da real fazenda o necessário 
para as fortificações da capitania, amea
çada do invasão pelos hollandezes,

1659 Carta do senado da camara do 
Rio de Janeiro ao Dr. Manuel de Sousa 
Almada, administrador da respectiva ju- 
risdicção ecclesiastica. participando-lhe 
que haviam sido consultados os doutores 
ã respeito da mudança do padroeiro da
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cidade a igreja de S. José, que 
cspei ava não osexcoinmiingaria, comoos 
ameaçara fazer, mas quo ainda aguar
daria a camara pela resolução de S. M. 
cl-rei a tal respeito.

—O padre Antonio Vieira vai do Ma
ranhão, onde já se achava de regresso da 
sua viagem a Lisboa (para onde partira 
do Pará a 8 de junlio de lG5Jj, á Ilha 
Grande de Joannes ou Marajó, acompa
nhado de seis mosqueteiros, dos princi- 
paes das aldeias mais vizinhas da cidade 
de Belém do Pará e de um oílicial, no 
proposito de assentar pazes com as tribus 
anthropo23hagas dos N e e k g a i u b a s ,  o  que 
conseguiu no fim de 14 dias, celebrando- 
se depois 0  T R A T A D O  com grandes festas,

1858 — A Bibliotheca Nacional e i^ublica 
da còrtc começa a funccionar no edificio 
que j3ara esse fim comprara o governo 
á rua do Passeio n. 48, onde hoje está, 
mudada no correr do mez de julho jDOr 
frei Camillo de Monserrat, então biblio- 
thecario, do escuro e inapropriado cor
redor que occupava desde a sua, fundação 
ao lado da igreja do Carmo.

Conta actualmcníe este iraportanto re- 
positorio do saber humano para mais de 
120,000 volumes impressos, em sua maxi
ma parte de obras antigas, e n’essc parti
cular sem duvida o mais rico da America 
do Sul; com um gal)inete de trinta mil 
estampas; em cujo numero o amador de
parará com vei'dadciras 2^rcciosidades ; 
contendo além disso uma secção dè 
manuscriptos que montam ao numero 
de seis mil, d’entre os quacs, si o curioso 
não tiver para admirar numerosos cocffces 
vetustos como os da idade média, co
bertos de deslumbrantes arabeseos e por
tentosas iliuminnras que a arte moderna 
tem tratado de reproduzir por não poder 
excedel-òs, achará o sério amador de 
nossas cousas muito documento, original 
ou cópia, que interesse á historia patria 
c porventura á d’esta parte da Amejuca.

1863—ouceumbe aos 59 annos de idade, 
victima do um ataque de apoidexia cc-

rebral, em Soultzraatt (Alto Rheno), onde 
se achava, Junius Villeneuve, proprietá
rio do Jornal do Commercio. Seus res
tos mortaes descansam ao lado dos de 
seu filho primogênito, o bravo Edmundo 
Villeneuve, natural d'esta côrte, que tão 
gloriosamente tombou morto na tomada 
de Sebastopol, em que foi do numero dos 
l^riraeiros na investida,

1868—Rende-se ás nossas forças, com 
as honras da guerra, a guarnição dafor- 
taleza de Ilumaytá, refugiada na lagoa 
do Junco, depois de nove dias e nove noites 
de fogo, tendo resistido a todos os hor
rores de um sitio e por ultimo aos da 
fome.

« O material encontrado em Ilumaytá, 
diz 0 Sr. engenheiro Emilio C. Jourdan 
na sua obra G u e r r a  d o  P a r a g u a y , con
sistia em 1 tl canhões, 3 estativas de ca- 
libi e 0, immensa quantidade de jiolvora, 
armamento, munições, 90 carros, bandei
ras, etc., e lançando-se um olhar retros- 
jiectivo, via se que o presidente Lopes 
tinha perdido até então cerca de 80 mil 
homens, cm combates, prisioneiros e mo
léstias, 271 bocas de fogo, 8 navios, 18 ba
terias íluctuantes, / estativas de foguetes, 
51 ban ieiras e enorme quantidade dei^e- 
trcchos beIlicos.B

a g o s t o — 6

1661 Conclusão da 2iaz entre Portugal 
e a Hollanda.

Portugal annue em 2>agar a esta {W- 
tencia doze milhões de cruzados em di
nheiro, assucar, tabaco e sal, como 
melhor lhe convier, em seis prazos, assim 
como em llie entregar toda a artilharia 
tomada no Brazil com a marca das Pro
vindas Unidas ou da companhia das 
índias Orientaes, A Hollanda renuncia de 
todo hostilisar o Brazil.

Este tratado, que firmou a casa de 
Bragança na inteira ])osse da sua colonia 
na America, foi concluído no correr do 
anuo do 1660 pela industria c prudente 
1’cserva do'condc de Miranda,que, tendo

f)
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sido para esse fim enviado como embai
xador ás Provindas Unidas a 21 de ou
tubro do anno antecedente (1659), sahiu 
da Haya a 24 de agosto de 1060 com 
elle concluído e assignado. Depois da 
morte de D. João IV, occorrida a 6 de 
novembro de 1656, ponderam Abreu Lima 
e 0 Sr. J. de Vasconcellos, e na regencia 
da rainha viuva, a paz tornára-se uma 
necessidade para todas as classes do 
reino, porque a monai’chia estava esgo
tada, posto que triumphante.

1822—Manifesto de D. Pedro de Alcan
tara ás nações e governos amigos e al- 
liados, expondo-lhes a serie de factos e 
motivos que o levaram á annuir á von
tade do povo do Brazil, que proclama a 
sua independencia.

Este manifesto, cuja integra se pode 
vêr na já citada obra do Sr. conselheiro 
Pereira da Silva ( f u n d a ç ã o  d o  i m p é r i o  

B R A Z IL E IR O , tomo VI, documcntos do 
livro duodecimo), começa :

cc Desejando eu, e os povos, que me 
reconhecem como seu Principe Regente, 
conservar as relaçoens políticas, c com- 
merciaes com os Governos, e Naçoens 
Amigas deste lleyno...

E acabo, :
cc na dura necessidade de obrar contra 

os desejos de seu generoso coração. Pa- 
lacio do Rio de Janeiro... P r í n c i p e  R e 

g e n t e . »
Tanto este manifesto como o anterior 

(do 1° de agosto) foram redigidos por 
um dos redactores do Reverbero Consti
tucional Fluminense, Joixc\uim Gonçalves 
Ledo cc reputado como o escriptor mais 
elegante e aprimorado, segundo refere 
o Sr. conselheiro Pereira da Silva na sua 
alludida obra.

1862—Fallece no Rio de Janeiro o sena
dor pela província do Ceará, Miguel Fer
nandes Vieira. Escolhido a 9 de abril do 
mesmo anno, tomára posse da sua cadeira 
a 31 de maio, oceu pando-a, portanto, só 
por 3 mezes e 27 dias,

1870 — Decreto concedendo uma me-

dalha ('em fdrma de cruz) ao exercito e 
armada e aos empregados civis em ope
rações na guerra do Paraguay.

E’ feita com o bronze dos canhões to
mados ao inimigo.

1879— Inaugura-se no edifleio da Typo- 
graphia Nacional o, Exposição Industrial 
Portugueza promovida pela companhia 
Fomentadora da Industria e Agricul
tura de Portugal e suas colonias, pro
nunciando n’essa oceasião o discurso do 
estylo 0 Sr. Luciano Cordeiro, director 
geral da exposição.

Assistiram ao acto o Imperador e o 
ministério, além das pessoas gradas para 
esse fim convidadas.

O conjuncto da exposição leva a consi- 
deral-a como um sufficiente attestado 
para honrosamente se aflfirmar o pro
gresso das industrias d’aquelle paiz, 
avaliando-se por ella, com justiça, de 
quanto seria ca; az si á iniciativa par
ticular se houvesse juntado o impulso 
oílicial.

A G O S T O — 7

1551—Fallecc em Olinda o 1° donatario 
da capitania do Pernambuco Duarte 
Coelho, a cujo nome ajuntam alguns 
escriptores o appellido Pereira ( Vide as 
Memórias de Pernambuco de Fernandes 
Gama).

Em uma carta, que Duarte Coelho es
creveu da sua capitania ao rei D. JoãoIII 
ém 20 de dezembro de 1546, lê-se o se
guinte topico relativo ás remessas que 
então se faziam de degradados de toda a 
cspecie para a colon ia :

a Certifico a V. A., e lh’o juro pela 
hora da morte, que nenhum frueto nem 
bem fazem na terra, mas muito mal. 
Creia V . Alteza que são peiores cá na 
terra que peste ; pelo que peço a V. A. 
que pelo amor de Deus tal peçonha me 
cá não mande.»

Fora esta carta escripta (Vide Batas 
Celebres) quando os degradados eram 
para aqjai enviados em maior numero,

i t
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espGcialmente para Pernambuco, «por scr 
conhecido o rigor com quo os costumava 
levar o seu velho donatario, que se viu 
por fim obrigado a representar contra 
uma tal medida, antes abuso.»

IGSO—D. Jose' Garro, governador hes 
panhol de Buenos-Ayres, ataca a colonia 
do Sacramento n este dia ( e não a 2, 
como referem Abreu e Lima e o Sr. .T. de 
^asconcellos], segundo documentos con
temporâneos do alludido ataque, exis
tentes na Bibliotheca nacional do Rio de 
Janeiro, na opulenta collecQão de D. Pe
dro de Angelis.

Òom a ide'a de limitar pelo estuário do 
rio da Prata a ironteira das suas posses
sões na America, encarregara a corte de 
Portugal ao governador do Rio de Ja- 
neiio D. Manuel Lobo de oecupar a 
margem septentrionalM’aquelle rio, fun
dando alguma colonia nas ilhas de S. Ga
briel ou na paragem qge mais apropriada 
para esse fim lhe parecesse.

Arranjou-se com a maior promptidão a 
recommendada expedição colonisadora. 
que em fins de 1GT9 penetrou n’aquelle 
rio. cc E subindo por elle, diz’ o visconde 
de Porto Seguro na sua Historia Geral 
do Brazil (Vol. 2% secção XXXVII), até 
perto da ilha do S. Gabriel, e sobre o 
continente se assentou a que foi chamada 
nova Colonia do Sacramento, que veio a 
ser 0 pomo de discórdia, que deu origem 
a tantas guerras, a tantos cuidados, a 
tantas intrigas, a tantas negociações 
feitas e desfeitas e a tantos gastos. »

Sete mezes havia que se entregava 
D. Manuel Lobo áquella construcção, 
quando ao amanhecer de 7 de agosto 
(data também dada com exacção pelo 
visconde de Porto Seguro) d’este anno de 
1680, como ficou dito, D. José Garro a 
accommette com 4;500 homens de tropa 
regular, milicianos e indios.

Depois de uma obstinada resistência, 
foi a fortaleza tomada e arrazada. esca
pando da sua guarnição com vida apenas 
dez pessoas, entre as quaes o prop rio

D.̂  Manuel Lobo, que, gravemente ferido, 
foi levado para Buenos-Ayres, onde fal- 
leceu, ma’s de desgosto pelo desastre 
solTrido, do que de moléstia ( Vide a 
Ephemeride de 29 de outubro de 1762b

1716— Toma posse do governo da ca
pitania do Ceará Francisco da Costa, que 
occupa 0 31° lugar na ordem chronològica 
dos seus governadores. Succede a Jose' 
de Teive Barreto e Menezes.

Pallecendo Francisco da Costa a 3 de 
setembro de 1748, substitue-oa 10 de ou
tubro d ’esse anno Pedro de Moraes Maga
lhães, como governador interino. ^

1754—010° condede Attouguia, D. Luiz 
Pedro Peregrino, 6° vice-rei do estado do 
Brazil, deixa o governo que exercia. 
Abreu e Lima e Accioli dão este facto 
como oceorrido em 1755. Verifica-se que 
não é isso exacto pelo codice da Biblio
theca Nacional que contehn o registro 
integral das cartas de officio d’aquelle 
conde.

horam seus successores no governo, 
emquanto nãochegavao conde dos Arcos!
0 arcebispo D. José Botelho de Mattos, o’ 
chancellor da relaçao Manuel Antonio da 
Cunha e o coronel do 2° regimento Lou- 
renço Monteiro, continuando os dous 
primeiros no exercieio do cargo depois 
do fallecimento do terceiro, acontecido a 
29 de abril de 1755, como se vê da carta 
á fl. 109 do mencionado coclice (Vide a 
Ephemeride de 16 de dezembro de 1749).

1831 Prisão e deportação do visconde 
de Goyana, Bernardo José da Gama, pre
sidente da provincia do Pará ( Vide a 
Ephemeride de 3 de agosto de 1854).

Quando em 22 de maio d’este anno de 
1831 chegou áquella provincia a noticia 
da abdicação do imperador D. Pedro I 
não era lisongeiro o seu estado. O presi
dente, que era então o barao de Itapicurú- 
Mcrim, reuniu logo o conselho e dirigiu 
uma proclamação aos habitantes recom- 
mendando-lhes a paz. Os partidos diversos 
a que esta crise embaraçava e contra
riava, puzeram-se em campo. O partido
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denominado a primeira requisição
que fez foi a deposição do brígadeiro 
Francisco José de Souza Soares de 
Andréa, commandante das armas, que 
foi todavia, por influencia do partido 
opposto, conservado, bem como o presi
dente da provincia, até que chegassem 
novas auctoridades, nomeadas pela re- 
gcncia do império.

a Com eíTcito, diz Abreu e Lima, no 
dia 16 de julho alli aportarão o visconde 
de Goyana como presidente, e o coronel 
José Maria da Silva Bitancourt como 
commandante das armas. Ambos to
marão posse e começarão suas respec
tivas funeções por vias oppostas, tanto 
que no dia 7 de agosto, 21 dias depois, 
foi 0 visconde deposto por uma sedição 
militar, em que teve grande parte o 
commandante das armas Bitancourt.
O ex-presidente partiu para o Ilio de 
Janeiro ; e mais cinco ou seis individuos, 
entre elles o celebre conego Baptista, 
forão confinados para diversos presidios 
da mesma provincia. A Presidência foi 
então entregue ao cpnselheiro mais an
tigo, e assim ])ermaneccu até 22 de fe
vereiro de 1832, em que chegou outro 
Presidente.»

1851— E' escolhido senador pela pro
vincia do Minas Geraes o desembargador 
Gabriel Mendes dos Santos, para a vaga 
deixada pelo fallecimento do conselheiro 
Bernardo Pereira de A'asconcellos.

Foi 0 19° senador nomeado pelo Im
perador actual.

Tomou assento no dia 13 ( Vide a 
Ephemerido de 31 de maio de 1873).

1867—Decreto concedendo uma medalha 
ás forças expedicionárias em operações 
ao sul da provincia de 5Iatto-Grosso e 
ás que marcharam da capital da mesma 
provincia afim de operarem contra Co
rumbá ( Campanha do Varaguay).

A G O S T O — S

1587— Por carta regia d’esta data suc
cédé Lopo de Souza a seu pai Pedro

Lopes de Souza, filho de Martim AfTonso, 
na donataria da capitania de S. Vicente, 
com 0 mesmo forai concedido a seu avo.

N'este mesmo anno apparccem no porto 
de Santos dois galeões armados cm 
guerra, ao mando do inglez Edward 
p^tón, que se viram forçados a reti
rar-se pela chegada do almirante hespa- 
nhol André Ilygino com suas náus, que 
a esse tempo pairavam nas aguas da 
capitania de S. Vicente.

1618— Alvará concedendo aos mineiros 
da capitania de S. Vicente o privilegio de 
não serem presos.

1633—Os hollandezes, que na vespera 
tinham vindo com embarcações artilha
das atacar a nossa gente no B.eal, são 
presentidos de madrugada pelas nossas 
scntinellas; dão estas rebate, acodem os 
que mais perto se achavam c depois o 
general Mathias de Albuquerque com 
mais gente, e tomam a embarcação prin
cipal ao inimigo. Quando os hollandezes 
viram perdido o seu navio, desampararam 
os outros menores que o acompanhavam, 
deitando-se ao rio e deixando todas as 
embarcações em poder dos nossos, com 
tudo 0 que nellcs vinha.

1709— Faz em Lisboa a primeira ex- 
periencia do seu engenhoso invento para 
andar pelo ar o famoso padre Bartho- 
lomcu Lourenço de Gusmão, irmão do 
celebre secretario particular e ministro 
de D. João V, Alexandre de Gusmão.

Bartholomeu Lourenço, denominado 
pelos seus contemporâneos o voador, 4° 
filho de Francisco Lourenço, que foi ci
rurgião-mor do presidio de Santos,ede sua 
mulher Maria Alvares, nasceu ifaquella, 
já então villa,cm 1685. Era também irmão 
de frei Simão Alvares, prégador de me
recimento, nascido em 1682; de frei Pa
tricio dc Santa Maria, frenciscano, nas
cido ém 1690, que estudara na Italia, 
formando-se em Pisa, viajára a Asia, 
■estivera em Jerusalém e publicára em

1
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latim (em 17-1:2) a relação das suas viagens, 
ale'm de algumas obras de controvérsia 
religiosa ; teve ainda mais por irmãos ao 
padre Ignacio Rodrigues, jesuita, nascido 
cm 1701, e ao padre João Alvares de 
Santa .Maria, carmelita, nascido em 1703. 
Distinguira-se este como pregador, phi- 
losopho e theologo. acompanliára Bar- 
tholomeu á Hespanha e, regressando 
depois a Lisboa, alli faliecera. Que ir
mandade esplendida ! Era uma familia 
privilegiada de principes pela intelli- 
gencia !

Bartholomeu Lourenço nascera pelos 
annos de 1GS5, conforme a opinião mais 
segura e acceitavel; era presbytero se
cular, e não jesuita, como o suppuzeram 
alguns escriptores, licenciado em cânones 
pela Universidade de Coimbra, fidalgo 
capellão da casa real, e desempenliára 
em 1721 missões diplomáticas na corte 
de Roma : fòra membro da Academia 
Real de Historia Portugueza, etc. Era 
versado, além da propria, na lingua la
tina ; fallava correntemente a franceza e 
italiana, e traduzia a grega e a hebraica: 
possuia farto cabedal em muitos ramos 
do saber humano, mas consagrava pai’- 
ticular predilecção ás sciencias physicas 
emathematicas. Deixou alguns escriptos, 
entre elles très sermões, de extrema ra
ridade hoje. O que porém maior celebri
dade lhe grangeou foi a machina que 
engenhara eque era, como diz o proprio 
inventor na petição de privilegio que di
rigira ao rei, um instrumento para 
andar pelo ar da mesma sorte que pela 
terra ou pelo mar, com muito mais bre
vidade ,f az endo-se muitas vezes duzentas 
ou, mais léguas de caminho por dia, 
etc. Esse requerimento teve favoravel 
despacho em 19 d>: abril de 1709. Na pre
sente data põe o inventor por obra o seu 
maravilhoso machinismo. cujadescripção 
se acha em todas as memórias relativas 
a esto notável paulista, cspçcificadamente

na do visconde de S. Leopoldo, na do 
conego Francisco ID’eire de Carvalho Fi
gueiredo e na Nota Supple,ncmar que 
Innoccncio F. da Silva ajuntou ao capi
tulo das Maravilhas do genio do homem, 
de Amédée de Bast, traduzidas pelo Sr. 
Matheus de Magalhães, em que se trata 
da invenção dos acrostatos. N ’esse dia, 
pois, perante um luzido concurso de fi
dalgos c pessoas da corte, no pateo da 
Casa da índia, em Lisboa, subiu o enge
nhoso padre na sua portentosa 
a altura da Sala das Embaixadas, não 
dando de si a experiencia todo o frueto 
que d’ella se esperava pelas imperfeições 
inherentes aos primeiros experimentos e 
ensaios, e não tendo tido mais depois, não 
se sabe bem porque,o sabio padre oceasião 
de aperfeiçoar aquelle seu invento.

Victima dos apòdos de muitos dos 
seus contemporâneos, da inveja de alguns 
e receioso talvez de cahir como feiticeiro 
nas formidáveis garras da Inquisição, 
das quaes de certo o não subtrahiria nem 
0 valimento de que gosava seu proprio 
irmão Alexandre; oqueé féra de duvida 
é que, não obstante se occupar ainda com 
outras tentativas, reputadas então mara
vilhosas, do puro dominio todavia das 
sciencias physicas e raathematicas, no 
firn de 15 annos, isto é, a 2G de setembro 
do 1721, sahiu Bartholomeu occultamente 
de Lisboa em companhia de seu irmão 
mais novo João Alv'ares, o carmelita, que 
com elle convivia, fugindo para Toledo 
cm Hespanha, onde succumbiii a ,19 de. 
novembro do referido anno de 1721 a um 
accesso de febre maligna,’ no hospital de 
Misericórdia d’aquella cidade, a que se 
acolhera. Alli foi o seu cadaver sepultado 
na matriz de S. Romão.

A sua certidão de obito legalisada foi 
enviada ao Instituto llistorico' (Vide a 
respectiva Itecista, tomo XIX, n. 21, 
pag. 71 do supiplemento).

a Houve infallivelmente, como muito 
bem pondera Innocencio da Silva, causa 
occulta, e para nós maravilhosa, quo
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obstou a que nos quinze annos que de
correram de 1709 a 1721 o P. Gusmão 
deixasse de em2)reliender novos ensaios 
para realisar a sua tentativa. »

Só oitenta e cinco annos depois, a 24 
de agosto de 1794, assistiu Lisboa ao pri
meiro espectáculo de uma ascenção aeros- 
tatica, a realisada pelo italiano Lunardi; 
e só quasi setenta e quatro annos depois 
do tentame do nosso compatriota effec- 
tuaram os irmãos Montgolfiers em An- 
nonay, na França, a primeira ascenção 
dos seus acrostatos (a 5 de junliode 17S3).

1808— Na povoação do Assú, hoje ci
dade, provincia do Rio Grande do Norte, 
ouve-se pelas 8 horas da manhã um 
grande estrondo vago, á maneira de um 
trovão subterrâneo, que se dirigia de 
léste a oeste, e em seguida sente-se 
tremer a terra por algum tempo, aba
lando de tal modo as pessoas que mal 
podi:im suster-se em pé, causando choque 
nos vidros e louças, que perdiam o equi- 
librio. Esse terremoto foi sentido em todo 
0 sertão do Assú, desde a costa até vinte 
léguas para o interior e ao longo da 
costa até 0 sertão do Piauhy, onde se 
attribuiu o terremoto a castigo por ha
verem alli umas mulheres torrado uma 
criança pagã, pondo-a dentro de um 
tacho sobre brasas, yai-a faserem feiti
çaria com as suas cinzas I

Este facto é referido pelo juiz de di
reito João Valentino Dantas Pinagé, ci
tado na Selecta Brajiliense, pag. 26S.

1823—Portaria do ministro do império 
José Joaquim Carneiro de Campos, diri
gida ao governo provisorio de Pernam
buco, enviando-lhe uma proclamação ncio 
datada do imperador D. Pedro 1, para 
ser espalhada pela pimvincia.

O cumpra-se do governo do Pernam
buco posto n’esta portaria teni a data de 
5 de dezembro e está assignado—7Vo- 
Vi'esidente Barreto —Cavalcanti—Mello.

1843—Toma assento no senado Antonio 
Luiz Dantas de Barros Leite, como rc-

presentante da provincia das Alagoas 
(Vide a ephem. de 9 de junhòjpíe 1870).

I860—Fallece em Nictlieiarj’ o ilesem- 
bargador aposentado João Cândido de 
Deus e Silva, que prestára bons serviços 
na epoca da independência.

Era doutor em direito e fòra por um 
anno lente da faculdade juridica de 
S. Paulo, jmis nomeado a 30 de outubro 
de 1830, demittira-se no anho seguinte.

Nascera no Pará.
Innocencio da Silva dá no seu Biccio- 

nario bibliographico a enumeração das 
traducções que fizera,entre as quaes toda
via n ã o f i g u r a r  o compendio de phi- 
losophia de Geruzez.

AGOSTO—9
1633—Mathias de Albuquerque, depois 

de dar graças a Deus, com as demons, 
trações possiveis, pela victoria alcançada 
nà vespera sobre o inimigo, manda des
mantelar as fortificações que este fizera 
e participa o successo para a côrte. Em 
novembro responde-lhe não só o rei 
louvando 0, pelo feito, como o conde 
duque de Olivares, seu imimeiro ministro 
(Vide as Memórias diarias do marquez 
de Basto, conde de Pernambuco).

1784—Nasce na cidule do Rio de Ja
neiro frei Franci.sco de Montalverne, o 
ultimo dos oradores sagrados do Brazil 
c um dos prodigies de eloquência que 
D. João VI veio encontrar na colonia e 
lhe faziam dizer muitas vezes que lhe 
não consentiam lembrar os que deixára 
na métropole. Montalverne merecia, como 
S. João Chrysostomo e Vieira, o epitheto 
de bocea de ouro.

Francisco José de Carvalho, tal era 
0 seu nome de familia, teve por paes a 
João Antonio da Silveira, natural da 
freguezia do Pico, bispado de Angra 
(Portugal), e D. Anua Francisca da Con
ceição, natural da freguezia da Guia, do 
Rio de Janeiro.

Sentindo-se com disposição para a vida 
monastica, acolheu-se ao convento de
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Santo Antonio da ordem franciscana da 
siia cidade natal a 28 de junho de 1801 e 
n’elle proferiu votos a 3 de outubro do 
anno seguinte. Só, porém, em 1801 foi 
que o bispo de S. Paulo, D. Matheus 
de Abreu Pereira, o investiu das oi'dens 
sacras, quando o nosso franciscano fora 
á mencionada capitania beber conheci" 
mentos dos lábios dos sábios theologos 
da sua ordem, domiciliados n’ella : os 
de philosopl:\ia e rhetorica, além dos de 
tlieologia, recebeu-os elle com uma ap
tidão admiravel, tornando-se em breve 
superior a seus mestres.

Foi por isso ascendendo rapidamente em 
honras na sua ordem. Em S. Paulo e na 
cidade do seu nascimento uma mocidade 
avida de saber e enthusiasta do mestre 
circumdou-o e espalhou por toda a parte 
a fama da sua sabedoria e os prodigios 
da sua eloquência sem rival.

Fm 1810 foi nomeado pregador da 
ordem, substituto de pliilosophia e oppo- 
sitor da cadeira de tlieologia ; em 1813 
era nomeado lente de pliilosophia do 
collegio de S. Paulo : provas cabaes do 
seu mérito, pois para ser aos 25 annos 
de idade pregador regio e lente, em uma 
epoca em que a ordem franciscana en
cerrava em seu seio tantas capacidades, 
era preciso que o proprio merecimento 
se impuzesse. Emflm, em 1816 foi Mon- 
talverne esc( Ihido lente de prima d’a- 
quelle collegio e nomeado por D. João VI 
prégador da sua capella.

Como orador sagrado Montalverne sup- 
plantou a lembrança dos seus predeces
sores no púlpito e fez escurecer a fama 
dos prégadores seus contemporâneos ; a 
pompa e poesia do seu estylo, a riqueza 
e novidade da sua imaginação produziam 
milagres ! Na cadeira do magistério 
também não encontrou rival condigno 
no seu tempo. Na serie não interrompida 
de vinte annos de triumplios soube fazer 
immortal o seu nome. Tendo exercido 
no correr d’elles muitos cargos impor
tantes na sua ordem, inclusive o de lente

de philosophia doSeminaiüo de S. José 
que desempenhou até 1836, viu esca
par-se-lhe avista, arrebatada pela amau- 
rose. Recolheu-se então ao silencio do 
seu cubiculo no convento de Santo An
tonio da Còrte.

(í Eu, diz 0 proprio Montalverne, era 
como 0 cego Ossian sentado sobre as 
cinzas do rei de Morven ; para qualquer 
lado que estendia os braços tocava os 
ossos dos meus companheiros d’armas. 
O silencio dos tumulos me cercava, a 
deserção avultava progressivamente e, 
para cumulo de desventura, as trevas 
mais espessas me envolvião este bello 
céu, onde tinhão fulgurado tantos sóes 
e tão radiantes cstrellas. ».

Dezoito annos viveu elle no isolamento 
do claustro, como si.tivesse sobrevivido 
a si mesmo. D’ahi o arrancou um convite 
do actual imperador para que o glorioso 
emulo de S. Carlos, S impaio e Januario 
prég.isse na festa de S. Cedro de Alcan
tara, em 19 de outubro de 1851. Montal
verne accedeu ao convite e deixou-se 
ouvir na capella imperial n’aquella fes
tividade, produzindo no extraordinário 
concurso do que o templo poude conter 
de selecto na sociedade da capital do 
império uma commoção de admiração 
impossivel de descrever-se. Foi o seu 
canto de cysne ! Era uma verdadeira 
resurreição. Os que. como nós, tiveram 
a rara ventura de ouvir aquelle athleta 
da oratoria sagrada, como que evocado 
do tumulo, puderam fazer idéa do poder 
da eloquência nos séculos de predominio 
da religião, que tanto tem hoje perdido 
da sua antiga preponderância.

Montalverne subiu ainda ao púlpito a 
15 de agosto de 1855, na festa da Gloria; 
n aso tumulto da multidão, agglomerada 
no acanliado templo, não permittiu que a 
sua voz, já enfraquecida pelo supremo 
e;-forço que flzera, retumbasse magestosa 
como outr’ora.

D’all '̂oltou de novo para o seu silen
cioso recolhimento, até que a morte veiu
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cerrar-lhe os olhos a 2 do dezembro de 
1858, pelas 11 horas da noite, em S. Do
mingos de Nictheroy, na casa de urn 
amigo, com quern lora passar alguns 
dias.

Felizmente para a posteridade, Montal- 
verne não morreu de todo: auxiliados 
por um amigo dedicado, o Revm. Si’. João 
Diniz da Silva, publicaram os Srs. E. & II. 
Laemmert em 1853 as suas Obras ora
tórias em 4 volumes, apezar de se não po
der só por ellas aquilatar no seu justo va
lora suamásculae poderosa eloquência: 
faltam-llies o movimento, o gesto, oaccio- 
nado, que no facundo e austero orador 
completavam de um modo admiravel o 
seu pensamento, e como que iam muitas 
vezes antes da idea, fazendo-a conhecida 
do auditorio primeiro que lhe jorrasse 
dos lábios a palavra que a devia exprimir^

Maior que o seu incontestável mereci
mento só 0 seu orgulho í Fallando elle 
proprio da lucta que teve de sustentar 
com os seus formidáveis competidores, 
diz 0 orgulhoso franciscano :

« O paiz tem altamente declarado 
que eu fui uma d’essas glorias de que 
elle ainda hoje se ufana. Lançado na 
grande carreira da eloquência em 18Jü, 
como prégador regio, oito annos depois 
que n’eila entrarão S. Carlos e S. Paio, 
mohsenhjfr Netto e o conego Januario 
da Cunha Barbosa, tive de luetar com 
esses gigantes da oratoria, que tantos 
loiros tinhão ganhado o que forcejavão 
por levar de vencida todos os seus dignos 
rivaes.

« O paiz sabe quaes forão Jneus suc
cesses n’esse combate desigual; ' elle 
apreciou meus esforços e designou o 
logar a que eu tinha direito entre os 
meus contemporâneos, »

O cadaver do grande franciscano, depois 
de embalsamado pelo celebre I)r. Jose' 
Antonio Peixoto, abrindo-se d’esse modo» 
cm sua honra, excepção nos estylos da 
ordem seraphica, foi conduzido a 4 de 
dezembro em uma. galeota do de

marinha e depositado no convento de 
Santo .Antonio da Corte, onde se lhe deu 
condigno jazigq na capclla do claustro, 
junto áquella em que estão encerrados 
os dos dous filhos do Imperador.

« A cella de Montalverne, diz seu amigo, 
já hoje também sombra apenas, mas 
similhante á de Homero, nos arraiaes 
dos vivos, a a sua cella, diz o visconde de 
Castilho na biographia que nos deixou 
do orador franciscano. ficou religiosa- 
menie fechada e assim permanecerá. 
Junto da vasia cadeira de Anchieta a ca
deira vasia d> Montalverne.

1789 —Nasce na provincia da Bahia o 
illustrc bencdictino frei Pv,odvigo deS. José 
Silva Pereira, de qinun aqui se trata 
na data de 24 de Abril de 1853.

Sem querermos e sem o premeditar
mos, aproximámos o nascimento do ul
timo franciscano do do ultimo benedi- 
ctino no Brazil. Não é esta todavia a 
unica coincidência do datas c de factos 
que apresentam estas paginas.

• AGOSTO—10

1587— Assume o governo geral do es
tado do Brazil a junta presidida pelo 
bispo D. Antonio Barreiros. i)or falleci- 
mento do governador Manuel Telles 
Barreto. Era companheiro do prelado o 
provedor da real fazenda Christovão de 
Barros. Esta junta administrou o estado 
(J. de Miralles) até 24 de outubro de 1591. 
Devia succeder a Barreto o donatario dos 
Ilhéos, Francisco Giraldes, para esse fim 
nomeado.Tentou este duas vezes a viagem 
para vir desempenliar o régio mandato, 
mas teve de renunciar a elle por não 
poder de ambas as vezes completar a 
travessia (Vide a Ephemaride de 4 de 
outubro de 1591'.

1G30— Atacam 1,500 hollandczes a trin
cheira que o capitão LuizyBarbalho estava 
construindo no lugar chamado Buraco 
de Santiago, na margem direita do Bi-, 
beribe.
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Acudia Mathias de Albuquerque do 
forte do Arraial com a gen to que ]>ùde 
trazer; mas quando chegaram já os hol- 
landezes estavam de posse da trincheira 
c d’ella faziam fogo para os nossos em 
campo aberto. São, porém, atacados pela 
nossa gente com tamanha galhardia e 
fortuna, quo f o r a m o b r i 
gados não só deixqr a posição conquistada 
como a repassarem o rio, em que alguns 
perecem afogados.

1632—Morre Martim de Sá, capitão-mór 
governador da capitania do Rio de Ja
neiro, que tantos serviços prestou ao 
paiz em quenascera, sobretudo em relação 
com a catechese dos indios.

Era 13 de junho de 1633 succede-lhe^io 
cargo llodi-igo de Miranda líenriqiies, 
provido pelo governador geral do estado 
Diogo Luiz de Olivcii'a.

1823— Nasce em Caxias, cidade da pro- 
vincia do Maranhão. Antonio Gonçalves 
Dias, 0 primeiro poeta lyrico do Brazil. 
Gonçalves Dias veiu a morrer na madru
gada de 2 para 3 de novembro de 1861 
no naufrágio que soffrou o navio ile vela 
írancez V i l l e  d e  B ou lo 'jn e,Q m  que vinha e 
que partira do Havi‘e para o Maranhão a 10 
de setembro. Esto navio bateu no baixo dos 
Atins ou C oroa  ãOíi o v os , costa da villa 
de Guimarães, proximo ao pharol de Ita- 
culumi ; a gente do bordo n’essa emer- 
gencia tratou d-o salvar-se, esquecendo 
no seu beliche o misero poeta, que nem 
fallar já podia e iijos dias estavam con
tados ! O seu corjio, que se afundou com 
0 navio, não poude ser encontrado, apezar 
das diligencias que para osse íim se fi
zeram. Tinha o poCta pouco mais de dl 
annos de idade.

Antonio Gonçalves Dias era filho na
tural do negociante portuguez Joiio Ma- 
nuelGonçalves Dias e de Vicencia Mendes 
Pereira, mulher de cór acobreada, que 
ainda vivia cm 1875.

Complotára em Coimbra, no collegio 
das Artes, o sou curso de humanidades, 
que começára no Maranhão, c matricu'

lúra-se na faculdade de direito da luza 
Atiicn :s no anuo lectivo de 1810 q 1811. 
Alli obteve cm lSl-1 o grau de bacharcb 
tendo-se n’esses cntromcnics applicado 
ao cTítudo das litteraturas portugueza. 
franceza, inglcza, hespanhola. italiana e 
latina nos propriosoriginacs, aprendendo 

iquasi sem mostre o inglez e o italiano. 
Estudara depois Jambem a lingua e littc- 
ratura allemã.

Em 1815 voltou para a sua provmcia 
e foi exercer a advocacia na cidade natal. 
Ahi, porérn, pouco se demorou, partindo 
para o Rio de Janeiro em meiados do 
1̂ 16. Apenas chegado á capital do im
pério deu á imprensa, os seus P r im e ir o s  
C an tos, que o collocaram logo na primeira 
plana dos poetas lyricos da lingua por
tugueza, não fazendo os dois voliurtes que 
deu ao prélo depois ;os Scf/undos C an tos  
em 1818 e os C ltim o s  Conitos cm 18-31) 
mais do que confirmar o elevado con
ceito om que foi logo tido, provocando a 
admiração e o louvor da imprensa con
temporânea não só no Brazil como em 
Portugal, omle o grande historiador 
Alexandre Hcrculano o sagrou poeta 
desde o appa.i'ecimento do seu primeiro 
volume. Em 1817 pmblicou um drama em 
prosa, L e o n o r  d e M cndo^iça. Depois, em 
1857, imprimiu em Leipzig, na casa E. 
A. Brockans. segunda edição dos seus 
tres volumes do C an tos em um só tomo. 
Em I860 deu a me.sraa oííicina terceira 
edição d’oiles. com o YQívàio a f a c  s im ile  
da assignatura do poctá. Em 1863 ainda 
0 mesmo editor da Aliemanha publicou 
em 2vols. quarta edição da mesma obra.Os 
T y m h iru s , poema americano que llcou 
no 1“ canto, sahiu á lume na mesma im
prensa em 1837. Além d’estas ebras, ha 
muitas m ey n o r ia s  e ouusculos seus, disse
minados por variiis revistas e pubii ‘ações 
do império, nomeadaincnte 0 G u a n a b a ra  
e a R e - is tu  tr im o n sa l do In s t itu to  J lii-  
to r ic o , do que ci‘a membro c em cuja sala 
de honra .se vé o seu busto eni mármore.

Do volta em 1832 de uma iiuportanlc
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commissão <ao norte do im]>erio, de 
que 0 incumbira o governo, fôra no
me ido oílicial da secretaria de estado 
dos negocios estrangeiros e casára-se com 
a Sra. D. Olympia, flllia do Dr. Claudio 
Luiz da Costa. Desse consorcio houve 
uma unica fillia, que morreu criança.

Em 1851 partiu o poeta para a Europa, 
encarregado de nova e importante incum
bência em relação com o ensino publico c 
a histoi'ia patria.

Em outra commissão, que desempe
nhou de 1860 a 1861 no Ceará, Maranhão o 
Amazonas, jierturbo i se-llic profunda- 
mente a saude, obrigando-o a voltar ao 
Rio de Janeiro, de onde partiu de novo, 
6m 1862, para a Europa, com o fím de 
vèr si alli obtinha melhoras ao seu es
tado. Foi u’essa oceasião q ie se espalhou 
a falsa noticia da sua morte, o que 
proporcionou ao poeta o singular ensejo 
de ser tcstemuitha da sua 'pro'pria apo- 
theose ! Iiifelizmente. antes de dois annos 
realisou-se o fatal acontecimento, que 
liôz de pesado luto as letras patrias.

Por iniciativa e diligencias do seu de
dicado amigo 0 Sr. Dr. Antonio Henriques 
Leal, quo lhe levantou o monumento lit- 
terario das suas oliras posthumas, cr- 
gueu-se á commemoração do seu nome 
um monumento de pedra na capital d.i 
provincia, que lhe íoi berço. A 10 de 
agosto de 1872, anniversario do nasci
mento do eximio poeta, collocou-se a 
primeira pedra d’essa memória na praça 
denominada Largo ãe Nossa Senhora 
dos Remeãios, da cidadít,de S. Luiz do 
Maranhão, sendo então presidente da 
provincia o Sr. Dr. Jo.sé Bento da Cunha 
Figueiredo Junior e bispo diocesano 
D. frei Luiz da Conceição Saraiva, hoje 
fallecido. O monumento foi solemnemente 
inaugurado a 7 de setembro de 1373, ás 
5 horas da tarde. Assistiram á cqremonia 
o presidente da ]>rovincia, que então era 
0 Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro da 
Cunha, e o arcediago governador do bis
pado por parte do bispo ; os Srs. se*

nador Luiz Antonio Vieira da Silva e 
Dr. Cesar Augusto Marques representa- 
v am 0 Instituto Historico. Esteve pre
sente ao acte o poeta maranhense Dr. 
Gentil Homem de Almeida Braga, já tam
bém hoje inscripto no rol dos mortos 
illustres.

A columna, que levanta aos ares a es
tatua do nosso primeiro lyrico, repousa 
sobre uma base quadrangular, em cuja^ 
faces se vém os bustos de João Francisco 
Lisboa. 0 Timon maranhense, de Manuel 
Odorico Mendes, 0 Vii’gilio brazileiro, 
de Francisco Sotero dos Reis, o gramma- 
tico e philologo distincte, e do Dr. Joa
quim Gomes de Souza, o portentoso gê
nio da mathematica no Brazil, — nomes 
que tanto lustre dão ás paginas da his
toria, da litteratura, das sciencias no 
Maranhão.

A’cerca do mérito litterario do illustre 
cantor nacional, disse .linda em vida do 
poeta um juiz abalisado, o Sr. Dr. An
tonio Joaquim de Macedo Soares : « Ao 
Sr. Gonçalves Dias compete o primeiro 
lugar entre os j^rimeiros poetas da gera
ção nova : a elle a honra de ter trazido 
do seio da floresta a planta da poesia na
cional e completado a nossa emancipação 
do jugo da Arcadia : a elle, a gloriada 
éra nova, aberta aos destinos da arte bra- 
zileira. E n’esse primado póde descançar 
tranquille : para ose-piritos predestina
dos não se mede a distancia do Capitolio 
á rocha Tarpeia. »

1861—O governo do Brazil notifica ao 
do Uruguay que as forças brazileiras 
vão entrar no seu território.

AGOSTO— 11
1615—0 exercito pernambucano deixa 

0 acampamento do monte das Tabocas, 
onde se conservára desde a grande ba
talha do dia 3, occupado cm enterrar os 
mortos, curar v)s feridos, aproveitar as 
armas deixadas pelo inimigo e em exer
citar a gente quasi toda bisonha de que 
se compunha.

j
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1738—Carta regia desannexando da ca.
• pitania de S. Paulo todo o territorio de 

Santa Catliarina e Rio Grande do Sul, e 
encorporando-o na do Rio de Janeiro.

( 0 alvará de IS de dezembro de 1741 versa 
sobre o inesmo assumpto. São ambos do 
governo de El-Rei D. João V. Comtudo,

|. 0 municipio de Lages flcou ainda sujeito 
i á capitania de S. Paulo e só veiu a per* 

tencer ao de Santa Catharina por alvará 
de 9 de setembro de 1820 [Memória his
tórica do major Manuel Joaquim de Al
meida Coellio).

1815—Permitte-se aos habitantes do 
! Brazil a faculdade de usarem do oíficio 

de ourives de ouro e prata e trabalharem 
nos referidos metaes, julgando-se levanta
da a prohibição estabelecida a esse respei- 

I to na carta regia de 30 de agosto de 1766.
1827—Carta de lei crcando os dous cur

sos de direito de S. Paulo e de Olinda, 
i Para contentar o espirito provinciano 
j deixa o governo de para logo crear uma 
F; Universidade, falta que ainda hoje se 
i sente.

Foi 0 visconde de S. Leopoldo quem,
! como ministro do império, referendou o 
i decreto ,de creação dos supra menciona- 
! dos cursos e quem mais pugnou pela 
: realisação d’cssa idea.

Esses dous cursos tiveram estatutos 
f por decreto de 7 de novembro de 1331 e 

resolução de 19 de agosto dc 1837.
0 'deS . Paulo foi inaugurado no 1° de 

março de 1828 {lelo lente da 1‘ cadeira do 
L anno Dr. José Maria da Avellar Bro- 

;■ toro (Vide Azevedo Marques, Aponta- 
t MENTOS HisTORicos, etc., art. Faculdade 
í; de Direito).

Foi seu primeiro director o tenente-ge- 
t neralDr. José Arouche de Toledo Rendon.

O de Olinda, actualmente no'Recite, fo 
; aberto a lõ de maio de 1828 pelo Dr. Lou_ 
c renço José Ribeiro.

No de S. Paulo foi o conselheiro Pru- 
» dencio Giraldes Tavares da Veiga Cabral, 
t natural da cidade de Cuyabá e formado 

ein 1822 em Coimbra, o que instituiu em

1829 0 ensino do direito civil pátrio, que 
professou até 1852 (Vide a éphemeride de 
9 de janeiro de 1832).

1876—Inauguração da linha telegra- 
j;ihica paulista de Campinas ao Rio Claro.

AGOfSTO— 12

1531—Martim Affonso de Souza, que 
no dia 1“ deixára o porto do Rio de Ja
neiro para continuar a derrota que le
vava no rumo do sul, fundeia a sua 
armada entre a ilha de Cananéa (ilh i do 
Abrigo) c a terra firme, e manda o piloto 
Pedro Annes com um dos bergantins, 
para haver fallas dos indios. Este piloto 
só volta a 17, trazendo comsigo ura ba
charel portuguez, que havia trinta an- 
nos alli estava degradado, e também um 
tal Francisco Chaves e cinco ou seis cas
telhanos.

SuppOcm alguns dos nossos historiado
res que 0 alludido bacharel era João 
Ramalho, outros que era Gonçalo da 
Costa, que Cabot trouxe comsigo, ou o 
que chamavam mestre Cosme, ou,_ como 
julga Charlevoix, citado pelo visconde 
de Porto-Seguro (Lcia-se a nota 10 ao 
1° vol. da sua Historia Geral], seria 
Duarte Peres, companheiro deMosqueira. 
Azevedo Marques, nos seus A p o n t a m e n - ,  

TOS H i s t ó r i c o s , guiando^se pelo D ario 
de Pero Lopes de Souza, diz que Pedro 
Annes « voltára no dia segiànte tra
zendo a Francisco de Chaves, o bacharel 
c mais cinco ou seis castelhanos. » O 
bacharel era, poii’tanto, no dizer de Pero 
Lopes, pessoa distincta de Francisco de 
Chaves. Aquelle celebrisado personagem 
residia na terra havia trinta annos. Se
gundo opina 0 Sr. senador Cândido 
Mendes, com tão aceitáveis fundamen
tos, nas suas eruditas Notas para a his
toria patria, publicadas na Revista do 
Instituto (tomo NL, parte 2‘ , 1877), o 
bacharel de Cananéa não era senão João 
Ramallio.

Martim Affonso, dopois de se demorar
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na mencionada ilha 41 dias, seguiu a sua 
dcn-ota para o sul (Vido a ephein. de 27 
de setembro).

171Õ—O 5° bispo de Olinda. D. ]\Ianuej 
Alvares da Costa, natural de Lisboa, prin
cipiou a administrar a sua diocese a 5 ou 

' C de fevereiro de 1710. Chamado depois á
corte de Lisboa, entrega o governo do 
bispado a frei Manuel de Santa Catha- 
rina, carmelita observante, e embarca 
na presente d ita. Promovido ao bispado 

^^{^A^^de A n í^ ^ e  conlirmado a 21 de Janeiro 
de 17M, lá falleceu.

-■yi^ Quando a - novemhi'^de 1710 (Vi(,ie 
essa data) o governador de Pernambuco 
Sebastião de Castro Caldas levou .um tiro 
na famosa questão denominada Guerra 
dos mascates e fugiu para a llahia, o 
bispo D. Manuel Alvares, que estava de 
visita pastoi’c\l na Paraliyb.i do Norte, 
vein tomar posso do governo civil da ca
pitania, 0 que fez a 15 do mesmo mez e 
anno, e exerceu-o ató passal-o, em 10 de 
outubro do anno seguinte, ao novo gover. 
nador Felix Jose Machado de Mendonça 
Eça Castro e Vasconcellos.

1816—Decreto creando a .Icademia das «
Bellas-Artes do Rio de Janeiro, por in- 
lluencia o solicitações do commeadador 
Antonio de Araujo de Azevedo, conde 

Barca.
Foi solcmnemente instituida a 5 de no

vembro de 1826 e ucíinilivamente organi- 
sada pelo decreto de 31 de dezembro de 
1831.

181Ü—Os inglczes residentes na cidade 
do Rio de J ineiro, em virtude da permis
são ^outorgada no tratado de commercio 
de 19 de Fevereiro de 1^^, lapçam na rua 
dos Barhonos, hoje denominada de Eva- 
rísto ãa Veiga, no paleo da casa que foi 
do bispo D. Jose' Joaquim Justiniano, a 
pedra fundamental do seu templo, obser
vando iresse act o o ceremonial do rito 
anglicano, O auto respectivo é encerrado 
em uma garrafa, bem como gazetas in- 
glezas e moedas do tempo.

Diz 0 padre Luiz Gonçalves, nas sua§

'  ^

Memórias, que esse tc.mplo d dedicado a 
8. Jorge e a S. João Baptista, em obíse- 
quio ao então principe regente da Grã- 
Bretanha e ao rei D. João VI, que consen
tiu na sua fundação.

Este templo inglez tom no frontispício 
a era MDOCCXX.

1832—Fallece na córte o senador pela pro
víncia do Rio de Janeiro JosdEgydio Alva
res de xáimeida. marquezdeSanto Amaro, 
nomeado a 19 de abril de 1826 pelo 1° im
perador. Tomara assento a 4 de maio do 
mesmo anuo. O Mappa necrologico dos 
senadores publicado no tomo XXIX, parte 
segunda, da Revista do Instituto, o dá er
radamente fallecido em dezembro de 1833.

1834—Adopta-se a lei das Reformas 
constitucionaes, chamada Acto adãicio- 
nal, pela qual se extinguiram os conse
lhos geraes de provincia, creando-se em 
seu logar as assembleas provinciaes, com 
muito mais amplas attribuições, bem 
como se extinguiu o conselho de Estado, 
lista lei foi solcmnemente promulgada 
no dia 21.

1854 Fallece na cidade de Goyaz o 1° 
bispo d’essa diocese D. Francisco Ferreira 
de Azevedo, que reunia a um nobre ca. 
racter verdadeira caridade e um profundo 
s’aber.

Alguns o fazem fallecido em outubro 
(Vide a Ephemeride de 29 de agosto de 
1819'.

1865—Colloca-sc na casa em que morou 
e falleceu João Fernandes Vieira, em 
Olinda, umalápidacommemoraüva, man
dada gravar c collocar pelo Instituto Ar- 
cheologico e Geographico Pernambucano, 
que asèiste ao acto representado por uma 
commissão especial (Vide a Ephemeride 
de 2 de agosto de 1866).

1 8 6 9 -Assalto e tomada de Pirybebuy 
{Campanha do Paraguay).

A villa d’esse nome, elevada pelo dierta- 
dor Lopes á categoria de capital da Re
publica, estava bem fortificada: tinha 19 
bocas de fogo assestadas nas trincheiras 
que a. circulavam e estas, bem como todo

I
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O povoado, eram dominados pelas collinas ' 

visinhas. ,
O principe conde d’Ea, commandante 

do exercito alliado desde 16 de abril d'esse 
anno de 1869, dispostas convenientemente 
as tropas, decide tomar de assalto a nova 
capital paraguaya.

Na manhã d’este dia a nossa infantaria 
arroja-se ao ponto objectivo, respondendo 
com a fuzilaria dos seus atiradores á 
metralha dos artilheiros inimigos.

<c A posição, diz uma testemunha ocular 
(o Sr. engenheiro E. C. Jourdan), é ata
cada por très lados : ao norte a brigada 
■\Vanderley e o batalhão de engenheiros; 
a le'ste òs- argentinos : ao sul o 1“ e 2'' 
corpos ; em menos de vinte minutos ' 
acha-se a nossa gente na contra-escarpa 
da trinchéira. Os engenheiros entulhão 
0 fosso. A bandeira do 23° do voluntários 
é a primeira que tremula, fincada no pa
rapeito inimigo; Os nossos soldados pene- 
trão por todos os lados. A villa é nossa 1 

K Os paraguayos perderão 19 bocas de 
fogo, 12 bandeiras e 1.800 homens, sendo 
683 mortos c 1,117 prisioneiros, ale'm de 
muito armamento e outros despojos. » 

Infelizmente tivemos que lamentar a 
perda do bravo brigadeiro João Manuel 
Menna Barreto e do distincto capitão 
Athaj'de Seixas. Ficamos com 326 praças 
fora de combate, das quaes 272 fei'idosI  e i n  cl

Ct-ni.e 51 mortos, e os argentinos com ct-
1879—t̂ ão escolhidos senadores pela 

provincia de S. Paulo os Srs. conselheiros 
Josd Bonifacio de Andrada e Silva, que 
toma assento no dia 19 de agosto de 
1879. c José da Silva Carrão, que toma 
assento a 16 de julho do anno de 1880,

AGOSTO—13

1638—Regimento novo dado aò prove- 
dor-mór do Br ;zil. Consta de 28 artigos, 
regulando o pagamento dos soidos da 
gente de guerra e outras despezas mili
tares, e estabelecendo regras par.i a res
pectiva contabilidade e fiscalisação.

1763—-Nasce no 1-lio de Janeiro o illustrc

poeta e pregador franciscano frei Fran
cisco de S. Carlos. Alguns o fazem 
nascido no dia 10 (Vide a exthcyncride de 
6 de maio de 1S29\

1811—Nasce na cidade do Rio dc Ja
neiro, então corte da monarchia portu- 
gueza, 0 Sr. Dr. Domingos José Gonçalves 
de Magalhães, hoje visconde de Ara
guaya e ministro do Brazil em Roma, 
junto á Santa Sé.

Chefe da nova escola poética no Brazil, 
como Almeida Garrett o fòra em Portu
gal, 0 Sr. Magalhães tem-nos dado os 
Suspiros jpoeticos c saudades, as tragédias 
Antonio José, Othelo, Olf/iaio, o poema 
heroico Confederação dos Tamoyos, os 
volumes de poesias intituladas— 
('Vienna, 1862J. Mysteriös, cântico fúne
bre (Paris, 1S58) o as obras de philosophia 
Factos do espirito humano, A alma e o 
cerebro, além dc outros escriptos de menos 
folego, insertos na Minerva Brasilioièe, 
na Xictheroy. revista Brasiliensc, publi
cada cm Paris em 1836, de collaboração 
com Salles Torres-IIomem, Azeredo Gou- 
tinho e o Sr. conselheiro Pereira da Silva, 
c na Revista irimcnsal do Instituto Ris- 
torico.

O Sr. Baptista Luiz Garnier publicou 
em 8 volumes de 8° grande as suas obras 
completas, constantes das que deixamos 
apontadas e das seguintes: Poesias avid- 
sas. Os PJysterios, O louco do cemiterio, 
A morte de Sócrates (traduzido de La- 
mar'ine) e Opuscules histéricos e liàc- 
rarios.

A estas obras cumpre acrescentar Co
mentários e Pensamentos, volume rccen- 
temente publicado (1880) em Roma c 
dedicado a seu íllho o Dr. Matheus de 
.'iraguaya.

1817 — Embarca em Liorne na nau 
portugueza J). João IV, com direcção ao 
Brasil, a archiduqueza íéAustria D. IMaria 
Leopoldina Joscplia Carolina, primeira 
consorte do princii-ic regente D. Pedro e 
mãe do actual imperador do Brasil.

Vem como embaixador extraordinário
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da Austria o conde de Eltzi, que embarca 
com toda a sua comitiva na famosa nau 
S. Seh stião, outr’ora Serpente, tão cele- 
brisada nos versos de José Basilio da 
Gama. Como damas da còrte imperial 
au^triaca acompanham a archiduqueza 
as condessas de Huenburg, de Barenthein 
e de Londron, e o marquez de Castello- 
melhoi’ e os condes de Louzã e de ifiel 
por parte de Portugal.

A 5 de novembro chegam ao Rio de 
Janeiro.

1820--Salie do porto do Rio de Janeiro 
para a Inglaterra a náu ingleza Vengeur, 
levando a seu bordò Lord Beresford, que 
pela segunda vez visitava o Brazil. 
D. João VI deu-lhe o posto de general c 
o commando do exercito do Reino-Unido. 
O illustre lord leva do Rio de Janeiro 
para Portugal uma considerável somma 
de dinlieiro para pagamento das tropas 
portuguezas.

1822— Inaugura-se a Relação de Per
nambuco, creada pelo alvará com força 
de lei de G de fevereiro do anno ante
rior. E' seu primeiro chanceller o des
embargador Lucas Antonio Monteiro de 
Barros.

1834—Toma assento no senado o padre 
José Bento Leite Ferreira de Mello como 
representante da provincia de Minas- 
Geraes, escolhido no dia„8 pela Regencia 
permanente (Vide a ephem. de 8 de feve
reiro de 1844).

18^ — Toma assento na mesma casa 
do parlamento Gabriel Mendes dos Santos, 
como senador pela mesma provincia de 
Minas (Vide a ephem. de 31 de maio de 
18-73).

Fòra escolhido por carta imperial de 
7 de agosto de 1851.

AGOSTO —14

1630—Amãnhecem os hollandezes dando 
principio a um forte pentágono ( de cinco 
baluartes ) junto ás cacimbas de Am- 
brosio Machado, na ilha de Antonio Vaz

OU de Santo Antonio, a 500 passos de um 
outro que alli tinham quasi acabado.

E’ 0 forte das Cinco Contas. Foram os 
nossos reconheccr.de perto o trabalho 
com 500 homens, dos quaes 300 indios. 
Houve por isso uma escaramuça que 
aturou duas horas, ficando elles por fim 
com a sua fortificação, matando-nos 14 
homenseferindo-nos8,com eguaes perdas 
do seu lado { Memórias Biarias do mar
quez de Basto, conde e senhor de Per
nambuco, traduzidas pelo Sr. Dr. Mello 
Moraes e o coronel Accioli).

1747— Toma posse do governo do es
tado do Maranhão o capitão-mór Fran
cisco Pedro de Mendonça Gurjão, que foi 
0 seu 29° governador e succedia a .João 
de Abreu Gastello Branco. Gurjão exerceu 
0 seu cargo até 28 de julho de 1751.

1761— O senado da camara da cidade 
da Bahia dirige ao rei D. José I a se
guinte representação :

cc Senhor ! Por noticia, que temos, nos 
consta que Vossa Alteza foi servido 
mandar passar um decreto, para que 
nenhum filho do Brazil occupe, da data 
d’elle em diante, o cargo de Desembar
gador d’este Estado, quando os que de 
presente o são não devem nada a nenhum 
dos mais ; parece. Senhor, que lie uma 
offensa que V. Alteza íáz aos filhos d’este 
Estado, e principalmentc aos da Bahia, a 
quenT V. Alteza por seus serviços con. 
cedeu o privilegio de iufanções e outras 
muitas mercês, de que estão de posse ; 
pois, Senhor, se elles são capazes do 
posto e dos da guerra em que V. Alteza 
os tem provido, e todos servido a V. Al
teza com as vidas e fazendas, que razão 
haverá que os prive de servirem a V. A, 
na patria, quando os dessa còrte o exer
cem na sua ?Seja V. A. servido mandar 
reparar um damno tão affrontoso para 
os filhos do Brazil, e conceder-lhes o 
exercido, pois sem elle não haverá filho 
d’elle . que continue os estudos ; po’" 
que se por elles não hão de ser pre
miados e,. t̂er a esperança de servir a

rr,
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V. Alteza na patria, como o fazem os 
das outras, cessará o ^studo, 'quando 
po>‘ muit-is vezes temos pedido a V. A. 
que conceda aos filhos il’esie estado os 
privilégios, que tem, e gozam os da ci
dade de Evora, e que possam os reli
giosos da Companhia de Jesus, que os 
ensinam, dar-lhes o mesmo grau, que 
n'aquella cidade se dá aos d'ella, pois os 
senhores Reis de Portugal oscrearam para 
augmento dos seus vassalos. Da gran
deza de V. A. esperamos nos concoda 
umae outra mercê, pois todas se dirigem 
ao serviço de A., que Deus guarde, 
para augmento de seus vassalos.»

Esta energica e patriótica, posto que 
respeitosa representação, fora assignada 
em camara pelo juiz Manuel da Rosa, 
pelos vereadores Thomé Pereira Falcão 
e Francisco Subtil de Siqueira e procu
rador João de Mattos .\ranha.

—Nasce em Pernambuco ojDv. Do
mingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, 
barão de Iguaraçú.

Falleceu no Rio de Janeiro a de
abril de 18J6̂  ^  r  ^ 9 / /

° parteiro que assistiu ao nasci- 
'in e n to  do actual Imperador, tendo igual

mente assistido ao das princezas D. Ja- 
nuaria e D. Francisca. ^a organisação 
das escolas de medicina do império foi o 
Dr. Peixoto provido na cadeira de 
physiologia na do Rio de Janeiro, da 
qual foi também director. Formado desde 
1812 pela nossa antiga escola medico-ci- 
rurgica, já cirurgião militar e medico da 
real camara, fldalgo cavalleiro, conse
lheiro e commendador da onlcm de Ch risto. 
foi 0 Dr, Peixoto em 1827 para a França 
formar-se em medicina, e com eííeito de 
lá voltou em 1831 medico pela universi
dade de Pariz, onde foi apreciado pelos 
mais abalisados e celebres mestres da 
sciencia d’aquella Universidatle.

Innocencio da Silva, que faz menção de 
très obras d’este distincte professor, uma 

^ i-T das quaes em francez, o dá^omo fallecido 
' a 29 de abril de 1846.'^^-''-^^^

1813—Nasce na cidade da Bahia Josd 
Thomaz Nabuco de Araújo, que morreu 
no Rio de Janeiro a 19 de março de 1878 
{Vicie essa data) senador do império pela 
sua provinda, conselheiro de estado effec- 
tivo e com a bem merecida reputação do 
primeiro jurisconsulto do Brazil.

1817— Fallece o 5° bispo de Marianna 
D. frei Cypriano de S. Jose, arrabido 
(religioso de S. Pedro de Alcantara). Jaz 
na cathedral de sua diocese. 'Yidc a 
Ephemeride de julho de 1796),

—kssume o governo da capitania de 
Santa Catharina o coronel João "Vieira 
Tovar de .Albuquerque, a quem se refere 
0 juizo que na Ephemeviãe de 20 de 
julho de 1821 {ziãe essa dccta) applicámos 
inadvertidamente ao conde do Rio Pardo, 
seu successor (Vide a Ephemeride de 20 
de maio de 1S22).

1822— O principe regente D. Pedro 
parte para S. Paulo. Foi ao voltar d’essa 
viagem que, recebendo em caminho cartas 
de seu pae el-rei D, João VI, se decidiu 
D. Pedro a declarar do modo o mais 
explicito a nossa independência. Deu-se 
este facto nas margens do Y pi ranga, 
insignificante riacho das visinhanças da 
cidade de Paulo e cujo nome por esse 
facto adquiriu assim a celebridade (Vide 
a Ephemeride de 7 de setembro de 1822',

1855— BVillece na cidade de S, Luiz do 
Maranhão o Dr. Eduardo Olyrnpio Ma
chado, presidente d’aquella provincia. 

Nascera na villa de Inhambupe, pro. 
vincia da Bahia, a 31 de março de 1817.

No seu sahimento mais de cinco mil 
pessoas lhe acomiaanham o féretro ate' 
á capella de Nossa Senhora da Boa 
Morte na Cathedral. O bispo diocesano 
oíTicia na cerimonia religiosa,

1879— Fallece na Bahia, na idade de 
47 annos, pois nascera na mesma cidade 
a 19 de maio de 1832, o distincto poeta 
lyrico Antonio Augusto de Mendonça. 
Sepultou-se no dia seguinte no cemiterio 
da Quinta dos Lazaros.

Rival de Gonçalves Dias na pureza de
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■[ingiiagcm, na espontaneidade de inspi
ração e na melodia do verso, a sua ex
cessiva modéstia tornou quasi desconhe
cido 0 seu nome. Aqnelle, vivendo irum 
cii’culo mais amplo de relações sociaes, 
soube tornar o seu nome popular no 
Brazil e em Portugal, onde teve por pa
drinho no baptismo das letras ao grande 
historiador portuguez ; Mendonça, menos 
apparatoso. de indole menos communi- 
cativa, mais timorato, retrahiu-so do 
grande clarão da [uiblieiciade c não, viu a 
fama de seu nome estender-se além das 
montanhas históricas da terra natal: 
não teve assim a consagração que a pu
blicidade confere aos que pelo talento 
a merecem.

Mal se conhecem fóra da Bahia o vo
lume de poesias perfeitamento lyricas 
quealli publicou em lísGl c o seu poemeto 
A inessedina. publicado em 1S6G tambcin 
na Bahia, c cm que. si não ostenta os 
arrojos de concepção c o opulento con
traste de imagens do seu conterrâneo 
Castro Alvos, mostra de certo a graciosa 
suavidade de um i Meditação lamarti- 
neana.

i.
AUOSTO — 1.)

152(3— Diogo Garcia, ]>i!oto portuguez 
ao serviço de Ilospanha, ];arte do cabo 
Finisterra. commandando uma expedição 
preparada a expensas do conde Fernando 
de Andrade, de Ghristovam de Faro e 
outros, com o fim de reconhecer o Rio 
da Prata, então chamado rio de Solis.

Garcia aportou ás costas do Brazil jiclos 
fios d-este anno, na altura dos Abrolhos, 
e, descendo, entrou no porto de S. W- 
cente. onde encontrou um bacharel por- 
tüguez (-loão Rarnalho), que o provô de 
rcfrescos c lhe dá um parente para lhe 
servir de lingua no rio Solis.

D’alii fi.i ter Garcia á ilha dos Paios 
(Santa Gaíharina\ onde os naturacs lhe 
ministraram também algum mantimento 
e se lhe queixaram de vÇebasíião Caboto

haver-lhes arrebatado os filhos cm paga 
do l)om agasalho que d’elles rcccbèra.

1509— Segundo*a relação nominal dos 
prelados do Rio de Janeiro desde 1569 até 
1081. confecoionada pcln Sr. Dr- Fer
reira Vianna, foi o padre 5íathcus Nunes 
0 l ” prelailo que teve esta diocese, da 
qual tomou posse a 15 de agosto de 1509. 
Retirou-se depois para o Espirito S into, 
onde falleccj cm 1597 ( Ahdc a Rplieo-w- 
r ide do lid e  maio de 1577). Ha eviden- 
temeníe aqui confusão de datas ou de 
nomes, que nos não é possível elucidar 
n’este momento ( Vide ainda a Epheme- 
ride da 0 de julho de 1029).

1570— Toma posse do governo da sua 
diocese 0 3“ bispo do Brazil I). frei sVn- 
tonio B irreiros, segundo o catalogo sum- 
mario que o visconde de Porto Seguro 
addiccionou á %\\tx Historia Geral (Vide a 
Ephemeride dio diü. 5).

Kill— Reunem-sc os camaristas An
tonio Ruposo c Antonio Rodi igues, o juiz 
ordinário Manuel Francisco Pinto, o pro
curador do conselho Jorge de Barres Fa
jardo e os homens bons do povo na villa 
de S. Paulo, para reclamarem do governo 
da metropolc providencias contra o pre
domínio dos padres da Companhia de 
Jesus sobre os indígenas, e pedirem que 
fosse concedido aos moradores o podo- 
derem alugar os serviços dos mesmos 
imligenas, que os padres monopolisavam 
(Azevedo Marques, Apontamentos).

1035— O coronel liollandez Christovam 
Articliofsky {Arquichofle, escreve Duarte 
Coelho nas ?>\yix%d[emor ias Piar ias, d'Ár- 
tisrhau Arcizewski. o visconde de Porto- 
Seguro na sua Historia das lutas com os 
hollandeses. e Arclietofis, o auctor do 
Castrioto lusitano)- este coronel hollan 
dc;q pois, oceupa nesta data a Pcripiiéira. 
na visinhauça da povoação de Santo An
tonio Grande,- com dois mil soldados, c 
trata de fortificar-se nesse ponto, que 
distava oito léguas das Lagunas do Sul 
e duas do Poço, lugar dc que os nossos 
haviam feito o sou posto avançado, con-

« u
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stituido por um destacamento que era 
rendido todas as semanas.

Em uma eminencia que deitava para 
a praia, junto á ermida de rf. Gonoalo, 
pertencente aos religiosos do Carmo, le
vantou 0 hollandez um redueto e outro 
na praia, á margem esquerda do rio Ca 
maragibe, para estorvara communicação 
da nossa gente com os moradores do 
campo, que não tinham podido retirar-se.

Este coronel servia á Ilollanda, mas 
era polaco de nação.

1633 Chega a Payamino, no território 
do Peru, o capitão Pedro Teixeira, que 
ia, como ficou já dito, em viagem de ex
ploração até Quito, por ordem do gover
nador geral do estado do Brazil (Vide 
a Ephcmericle de 3 de julho),

— Larga de Setúbal, em Portugal, 
a armada que enviava o governo da 
cone em soccorro da Bahi<.i; compu
nha-se de doze galeões e commandava-a 
Salvador Corrêa do Sá e Benevidos.

Vinha n’ella o conde de Villa Pouca 
de Aguiar, Antonio Telles de Me
nezes, governador e capitão general do 
estado do Brazil, nomeado para substituir 
a Antonio Telles da Silva, que se man- 
dára retirar, para se dar assim uma 
satisfação ao governo dos Estados Geraes 
.da Ilollanda.

1737— Antonio da Silva Caldeira Pi
mentel, õ* governador da capitania de 
S. Paulo, toma posse do seu governo pe
rante 0 senado da camaraque a adminis
trava interina.mente por ausência de Ro
drigo Cezar de Menezes, a esse tempo 
em Cuyabá.

Caldeira Pimentel governou aquella 
capitania por 5 annos exactos, isto é, até 
15 de agosto de 1732,

1728—0 capitão-mér Antonio Marreiros 
succede ao tenente gcneralJosé Velho de 
Azevedo no governo da capitania do 
Pará.

1732— Antonio Luiz de Tavora, 4° 
conde ,de Sarzqdas, succede a Caldeira

dePimentel no governo da capitania 
S. Paulo.

Este governador, que foi o 6° na res
pectiva serie, falleceu a 29 de agosto de 
1737 em Tocantins (no arraial das Tra- 
hb'as) quando, em cumprimento da carta 
régia de 11 de fevereiro de 1736, ia erigir 
a villa Boa de Goyaz.

Seus ossos foram transportados para 
Portugal a 26 de agosto de 1739.

1761— Expira no convento de S. João 
do Ermo, bispado do Porto, para onde o 
mandára confinado uma ordem regia, o 
illustre D. frei João de S. José Queiroz, 
4° bispo do Pará, e é alli sepultado a 16 
(Vide a EphemeHde de 31).

Tomára esse prelado posse do governo 
do seu bispado na cidade de Belém a 31 
de agosto de 1761 {Abreu e Lima), no 
reinado de D, José I e pontificado de Cle
mente XILÍ. A 21 de novembro de 1763 
recolheu-se ao reino em um navio de 
guerra, obedecendo á ordem que o cha
mava á corte. Fica regendo a diocese, 
na sua auzencia (Visconde de Porto Se
guro), 0 Dz’. Geraldo José de Abranches.

As datas da posse d’este bispo e do seu 
substituto vêm inexactas no catalogo 
final, a cada passo por nós' cjtado, do 
visconde de Porto Seguro (1' edição).

1803 —0 governador e capitão general 
de Matto Grosso, Caetano Pinto de Mi
randa Montenegro, enti’ega o governo 
d’essa capitania a uma jiznta com2zosta 
do ouvidor Manuel Joaquim Ribeiro, do 
coronel Antonio F^lippe da Cunha Ponte 
e do vei“ ador mais velho José da Costa 
Lima. ten^-a governado pelo tempo^de 
6 annosjj^mezes e^dias.

1867—A esquadra bi’azileira férça 
passagem de Curupaity {Camjoanha do 
Paraguay).

A 1* divisão da esquadra, tendo á sua 
frente o couraçado Brazil com a insignia 
do almirante Joaquim José Ignacio, 
depois visconde de Inhazzma, começa a 
passagem das baterias ás 7 horas da 
manhã c termina-a ás S e 45 minutos,

6
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tendo affrontado o fogo infernal de 32 
canhões de grosso calibre, que guarne
ciam as barrancas, Protege-a a 2‘ di
visão, convenientemente postada. Na 1 
além das avarias scíf''idas pelo Tamcin' 
darée Colombo, tivemos apenas 2 mortos 
e 12 feridos, sendo um d’estes o capitão 
de fragata Elisiario José Barbosa, que 
soíTreu a amputação de um braço.

1876—Inaugura-se em Campinas a casa 
de Misericórdia e benzem-se a igreja de
dicada a Nossa Senhora da Boa Morte e 
0 hospital.

a g o s t o — I d

1(337_  Chega á Bahia Luiz Barbalho 
BezeiTa com quatro caravellase duzentos 
e cincoenta homens, procedentes de 
Lisboa, de onde vinham em auxilio do 
exercito de Pernambuco, Barbalho, que 
ficara prisioneiro na rendição da forta
leza de Nazareth do Cabo e fóra solto 
na Europa, voltava feito mestre de 
campo d’esse terço.

Trazia como capitães a Guilherme Bar
balho, seu filho, a Pedro Cavalcanti de 
Albuquerque, Antonio Bezerra, Gaspar 
de Souza e Carvalho e Tristão da França, 
e por alferes a Antonio Teixeira.

Logo que desembarca. Barbalho parti- 
'cipa ao conde de Bagnuolo a sua chegada, 
enviando-lhe as cartas e ordens que 
trazia do rei e pedindo-lhe que escrevesse 
ao conde de Nassau para que se servisse 
enviar-lhe sua mulher e dez filhos que 
estavam em Pernambuco : o mesmo 
fazem os capitães Antonio de Freitas e 
Silva e Gaspar de Souza Uchôa. Bagnuolo 
escreveu logo a Nassau e este respon
deu-lhe enviando aquellas familias d ahi 
a alguns dias n’um navio que as levou á 
Bahia.

1Ô45—O coronel hollandez Henrique 
llous, que estava ainda acampado com 
as suas tropas no engenho de D. Anna 
Paes (hoje Casa Forté)^ manda o sar- 
gento-raór João Blaar com algumas com
panhias revistar tod'as as casas da Var-

zea do Recife e prender as mulheres dos 
moradores notáveis do logar, e que se 
achavam no exercito pernambucano. 
Blaer prendeu a D. Isabel de Góes, mu 
lher de Antonio Bezerra, a D. Luiza de 
Oliveira, mulher de Amaro Lopes, e a 
D. Anua Bezerra, mulher de Francisco 
Berenguer de Andrade, sogra de João 
Fernandes Vieira, não encontrando a 
mulher d’este, D. Maiãa Cesar, fim prin
cipal da diligencia, porque, mais caute
losa, havia fugido para o interior de 
uma matta, onde vivia occulta acompa
nhada de uma escrava fiel, que lhe pro
curava 0 alimento.

Assim que Blaer se retirou com as suas 
prisioneiras, partiram João Alvares da 
Guarda e o licenciado Matheus de Souza 
Uchòa, capellão de João Fernandes 
Vieira, e que residiam na Varzea, a levar 
a este a noticia do oceorrido, chegando 
á noite ao acamp imento de Tegipió, 
onde estavam Vieira e André Vidal de 
Negreiros com as forças que comman- 
davam.

Vieira, assim que soube do succedido 
mandou logo tocar a levantar acampa
mento e momentos depois se poz em mar
cha o exercito em direcção ao engenho 
de D. Anna Paes, indo elle na vanguarda 
e na retaguarda André Vida.1.

Esta marcha, apezar de curta, de cerca, 
de duas léguas, foi penosissima pelo mau 
estado do caminho epelachuva quecahia 
[Datas Celebres da Historia do Brasil).

1710— Das fortalezas que guarnecem a 
barra do Rio de Janeiro chega á cidade 
a noticia do apparecimento de cinco veias 
de alto bordo. E’ a esquadra de Duclei'c, 
que atacou depois, em Setembro, esta 
cidade. Toca-se imraediatamente a rebate 
ás 8 para 9 horas da noite. E’ um sab- 
bado (Vide as Ephemerides de 17 de 
agosto e de 5 de setembro).
°1779_  D. frei Antonio Corrêa é eleito

arcebispo da Bahia.
E’ 0 duodecimo primaz do Brazil na

ordem chronologica.

i,'
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; Duas vezes exerceu interinamente o 
cargo de governador civil e geral do 
estado (Vido as EphemeHdes de 12 de 
julho de 1802 e de 11 de fevereiro de 
1707). *

1818—Nasce 0 Sr. barão de Cabo Frio. 
director da secretaria de estado dos ne
gócios estrangeiros.

O Sr. barão de Cabo-Frio, Joaquim 
Tliomaz do Amaral, principiou a sua car
reira publica em 1810 como comrnissiirio 
arbitro da commissão mixta brasileira e 
ingleza de Serra Leòa.

Em 1812 foi empregado na legação im
perial de Londres, sendo em 1815 no
meado addido de 1‘ classe, servindo de 
encarregado de negocios. Foi em 1851 
promovido a secret rio de legação e nesse 
caracter removido em 1851 para Pariz.

Desde 18c5 até 1859 exerceu differentes 
missões nos estados do Rio da Prata.

Em 1861 foi nomeado ministro resi
dente para a Bélgica, de onde vein em 
1865 occnpar o elevado cargo, em que 
hoje se acha, de director geral da secre
taria de estado dos negocios estrangei
ros.

Em 1867 esteve ainda este illustre bra
sileiro em missão especial no Rio da 
Prata.

1821— Toma posse do governo da pro
víncia do Piauhy o conselho administra
tivo composto do presidente, brigadeiro 
Manuel de Souza Martins, vice-presidente 
padre Marcos de Araujo Gosta, membros, 
Ignacio Francisco de Araujo Costa, ca- 
pitão-mór João Nepomuceno Castello- 
Rranco, sargento-mér José Ignacio Ma
deira de Jesus e tenente coronel Raym undo 
de Souza ÍMartins.

1851— Fallece no Rio de Janeiro o se
nador pela provincia de S. Paulo, conse
lheiro Francisco de Paula e Souza Mello, 
escolhido pela regencia permanente a 27 
de julho de 1SJ3 e que tomára assento no 
áenado a 17 de agosto do mesmo anno.

A vida d’este eminente cidadão está tão

intimamente ligada á nossa existência 
politica, que, para a darmos em resumido 
esboço, fôra preciso passai’ em revista, 
ainda que summariamente, os differentes 
périodes da nossa independencia e evo. 
luçao constitucional.—-Tal e, pouco mais 
ou menos, o modo por que se exprime o 
auctor da biographia do conselheiro 
Paula e Souza, publicada no vol. 11 da 
Galeria dos Ihxc^ileù'os Illustres, edi. 
tada pelo Sr. Sisson em 1861.

Muiías das datas que lhe são relativas 
andam menos exactas em mais de uma 
das fontes que consultámos para por 
nossa vez a esboçarmos. O barão dg 
Sant’Angelo. por exemplo, no magnifleo 
discurso com que no Instituto Historico 
lhe burilou a vida, pois a sua penna 
era na verdade um burilf o fez nascido 
a 13 de junho, e o Sr. Dr. J. M. de Ma
cedo, no artigo que lhe consagrou no 
seu Á7tno Biographico, o dá como nas
cido a 5 de janeh'0. Azevedo Marques, 
nos seus interessantes a p o n t a m e n t o s  

insTORicos, também se equivoca quando 
diz que este seu notável comprovinciano 
morrera a 16 de abril. O auctor da bio- 
gi’aphia publicada na Gaderia dos Bra- 
züeiroa Illustres, que é provavelmente 
fllho do briographado, assim como Porto 
Alegre no respectivo discurso necro- 
logico, que leu ç/n 1852 perante o Insti
tuto Historico, 0 declaram fallecido em 
1852 (Revista trim. fase. n. 8 do vol.
XV. 1852). No Majppa necrologicg dos 
senado>'es dado no tomo XXIX (1866) da^ 
revistiu/ do Instituto vem Paula e Souza 
fallecido em 1851, deixando-se em branco 
0 inez c 0 dia. ^  ^  -

Com effeito, o illustre estadista pau_ 
lista falleceu a 16 de agosto de 1851 
como vermeamos nos peiúodicos do tempo 
(J. do Commercio e Correio Mercantil) 
e foi sepultado no cemiterio de Catumby.

Paula e Souza nascera em Itú a 15 de ^  
julho de 1791 ; fizera n’aquella cidade 
os seus primeiros estudos e completá- 
ra-os depois na de S. Paulo, mais com-;

7 ^
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pedras destinadas á edificação da igreja 
cathedral, a que se dera principio no 
largo de S. Francisco dc Paula, de onde 
foram para aquelle fim arrancad.is.

Pola terceira vez porem resurgiu elle 
das próprias cinzas, graças ao gen 
emprehendedor de João Caetano, que não 
desmaiava diante da fatalidade e não se 
temia das contrariedades que lhe oppunha 
0 mau fado. A’ 3 de j ineiro de 1857 abriu 
de novo o theatre S. Pedro de Alcantara 
as suas portas ao publico, tendo d’esta 
vez. como das outras, passado por novas 
transformações e modificações, que o 
tornaram mais apropriado ao seu fim- 
apezar de se não podar ainda dizer d’elle 
que seja um modelo das construcções do 
seu gencro, tanto interior como exterior
mente.

Em 1878 soíTrcu ainda aquelle temnlo 
da arte dramatica um longo concerto 
que muito deve ter-lhe melhorado as 
condições internas, reclamadas para o 
cabal desempenho do seu civilisador in
tuito.

18G0—Succumbe a um ataque apople- 
ctico 0 commend idor Manuel Moreira de 
C istro, director e redactor principal do 
Jornal do Commevcio do Rio de Janeiro. 
O seu cadaver, que foi embalsamado, jaz 
no cemiterio de Catumby.

186ü— Fallece o conselheiro Manuel 
Felizardo de Souza e Mello, senador pela 
provinda do Rio de Janeiro, escolhido a 
1~ de dezembro de 1818 : tomara assento 
no dia 29.

18G9—Batalha de Barreiro {Campanha 
do Paraguay).

No fim de mais de cinco horas de en
carniçado combate, 2,000 cadáveres ini_ 
migos jaziam por terra, 2,300 paraguayos 
eram nossos prisioneiros, e tinhamos-lhes 
tomado 23 canhões, muitas bandeiras c 
12 carretas de munições. Pela nossa parte 
tivemos apenas G2 mortos e 431 praças 
fdra de combate.

—Fallece no Rio de Janeiro o poeta e fo
lhetinista Faustino Xavier de "'Novaes,

nascido no Porto a 17 dc fevereiro de 
1820, e que 11 annos conviveu entre nós. 
A seu respeito escreveu uma extensa no
ticia Innocencio P']-ancisco da Silva no IX 
vol. (supplemento) do seu Diccionaino bi~ 
hliographico.

Jaz no cemiterio dc S. João Baptista
da Lagôa.

AG O STO — 17

1C45—Chega pela ante-manhã ás mar
gens do Capiberibe, ao logar chamado 
hoje Cordeiro, o exercito Pernambucano 
que ia em soccorro das matronas presas 
pelos lioll indezes no engenho de D. Annà 
Paes Vide a ephem. de IG'. Como o rio 
estava muito cheio e caudaloso e não 
havia canôa ou jangada em que se 
pudesse passal-o, João Fernandes 
Vieir.i dá o exemplo de o atravessar 
a cavallo com agua ate' o arção da sella, 
exemplo logo seguido pelos soldados que, 
pondo á cabeça as armas e as munições 
para não se molharem, entram no rio 
segurando-se tens aos outros p)ara me
lhor resistirem á correntesa e assim ga
nham todos0 ladoopposto. Assim sorpren- 
dem 0inimigo, encarregando se Camarão 
com os seus indios de tomar os caminhos 
por onde poderia ir elle para o Recife. 
Começado o ataque por parte dos nossos, 
e vendo o hollandez que levavam os per
nambucanos a melhor mandam pòr ás 
janellas as très mulheres que haviam 
aprisionado. Depois de acções de parte 
a parte, de que não nos occuparemos para 
não alongar esta noticia, capitulam os 
hollandezes com os seus chefes, o coronel 
Henrique IIous, o sargento-mór João 
Blaer, e Listry, governador dos indios, 
seus auxiliares, que obtiveram sahircom 
as suas armas e insignias militares.

N’esta j ornada, que é denominada da 
Casa Forte, perderam os hollandezes pou
cos mortos, mas ficaram prisioneii‘os 322, 
além de grande cópia de armamento, 
viveres em abundancia e crescido nu
mero de bons cavallos. Os míseros in-
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flios, sous adherentes, que oroavam por 
200, foram todos passados a flo dc espada.
Os oííiciáes prisioneiros foram mandados 
todos para a Bahia.

l'^_V ôm -se ao amanhecer os navios 
da esquadra fr '̂nceza de Duclcrc emban
deirados á jngleza. Das 3 para as 4 horas 
refresca o vento e a armada apròa a 
barra do Rio de .Janeiro. Não tendo obe
decido aos tiros de polvora secca que lhe 
dirige a fortaleza de S inta Crüz, faz lhe 
esta fogo de bala, assim como a de S. João,
A esquadra aprisiona umasumacafamaina 
6 dá. fundo longe do alcance ua nossa 
artilharia (Vide a ephemeride de 5 de 
setembro).

1770—Toma posse do governo da capi
tania de Goyaz, por nomeação do vice- 
rei marqitez dé Lavradio, o brigadeiro 
Antonio Carlos Furtado de l\Iendonça, em 
substituição d’o capitão-general .Toã<i Ma" 
nuel de Mello, que fallecei’a repentina- 
mente cm abril, ou antes, cm substitui
ção da junta governativa provisória que, 
pelo fallecimento d’aquelle governador, 
a camãra nomeára com a assistência dos 
homens bons do povo, nomeação que não 
fòra porém confirmada pelo vice-rei raar- 
quez do Lavradio.

1833 — Francisco de Paula Souza e 
Mello toma assento no senado como re
presentante da província de S. Paulo 
(Vide a oi>hemeride de 16 dc agosto de 
ISõl).

1841 — Nasce na freguezia de Nossa 
Senhora da Piedade, hoje villa do Rio 
Claro, província do Rio de laneiro, o tão 
infeliz quanto inspirado p'oeta Luiz Nico- 
láu Fagundes Varella, que falleceu de 
uma congestão (‘crebral a 18 de fevereiro 
de 187Õ na cidade^ .■Rio-do-tJaetciy^

Era filho do Sr. Dr. Emiliano Fagundes 
Vai'ella e de D. Emilia dc Andrade.

Matriculara-se em 1862 na academia 
jurídica de S. Paulo, no'intento de se
guir a profissão paterna; mas cursou-.i 
apenas dous annos, casando-se alli muito 
criança c transferindo-se em seguida

para Pernambuco, com o fim de concluir 
na faculdade db Recife o seu curso aca-- 
demico ; frequentou-a por um anno. Ao 
voltar nas ferias á provincia natal pas
sou pelo cruel dissabor de ver mortos 
sua mulher e o unico filhinho que d’es.se 
Consorcio lhe proviera. Essa dòr cru4 
ciante inspirou-lhe o seu magnifico Can0 
do Caltíavio, que póde ser considerado 
obra-prima no genero elegíaco. D’ahi por 
diante o tédio da vida apoderou-se da 
sua bella alma e o poeta não fez mais? 
do que correr de desatino em desatino/, 
até estinguir-so-lhe a existência. Casa 
ra-se entretanto segunda vez, deixçindo,j 
d’esse matrimonio duas filhas em tenrà* 
idade: nunca, porém, poude mais esque
cer a incurável magu i das primeiras do
lorosas perdas que soffrera. Referindo-se 
ao seu passamento, diz, melhor do que 
poderiamos fazei-o, o Globo de 20 de- fe* - 
vereiro de 1875 :

« A morte poz ante-hontem termo a 
uma carreira curta è vertiginosa, mas 
cheia de eSplendores e de admiráveis, 
scentelhas, como a de um cometa estra
nho que houvesse atravessado o espaço 
deixando esparsos no horizonte os ráios 
da sua luz. Varella, o joven Byron bra- 
zileiro, 0 p'-eta inspirado e primoroso' 
genio desordenado, mas verdadeiramente 
mages oso. succumbiu ante-hontem, âs i 
horas da tarde, á grave enfermidade que 
0 ataeou e de que demos noticia. » 

Varella publicou os seguintes volumes 
de poesias; :

Noctitrnas-^VozVS da America (S. Pau
lô  ISe-l)—Cauio.9 do ermo c da cidade 
{Paris.. Anchieta ou o Emngelho 
nas selvas, poema, cuja impressão só se 
ultimou depois da sua morte—Cnziíos, 
meridioiíacs e Cantos e Phantasias— 
além de muitas composições avulsas 
disseminadas pelos perioiUcos oontempo: 
ranços  ̂ c muitissimas outras, que se 
conservam inéditas por maos de amigos 
e que dariam por sisos um bom volume. 
Entre os seus rnanuscriptos, assegura ò

T '
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The Anglo Brazil'an Times úo Rio cle 
Janeiro que se encontraram Jois dramas 
intitulados—FwncZíípíYõ ãe Tiratininga 
e Tonto xYe/zro—que vão provavelmente, 
como as producçoeâ de muitos dos talen
tos que a fatalidade nos arrebatou, dor
mir 0 somno do esquecimento no limbo 
a que os tem condeinnado a nossa cul
posa indifferença.

Felizmente para as lettras. patrias, a 
Revista Brazileira ácaba de publicar no 
seu fasciculo de 15 de julho (1S80) um 
poemeto inédito do Varella intitulado— 
Diário cleLazo.ro, de que fez ao mesmo 
tempo uma edição especial para ser offe- 
recida á viuva do poeta. Si a Revista 
Brazileira já não tivesse conquistado 
pelo seu proprio mérito um log.ir de 
honra nas nossas estantes e a gratidão 
dos que prezam as lettras nacionaes 
tel-o-hia merecido dando-nos em suas pal 
ginas este formoso poema do primoroso 
poeta fluminense.

1814—Chegam á côrte e são recolhidos 
á fortaleza de Santa Cruz José IV^rianno 
'de Mattos e Joaquim Pedro 
õííieiaes superiores do exercito dos revol
tosos rio-grandeiisés, aprisionados em 30 
de junho pelo tenente coronel Francisco 
Pedro de Abreu em Piratinim.

1840—Regulamento creando o Instituto 
•V cüinico da côrte.

1861 — Fallece com pouco mais de 
60 annos de idade o desembargador dà 
relação da Bahia, sua patria, Cândido 
Ladísláu Japiassú de Figueiredo e Mello.

1864—Manuel Odorico MéndeS, o ver
náculo traduetor da Eneida e Georgicas 
de Virgilio e dos poemas de Homero, 
fallece em um vagão do caminho de ferro, 
em que vinha, com sua irmã D. Melitina, 
de Norwood, perto do palacio de crystal, 
em Londres, onde tinham jantado em 
casa de sir Alexandre Reid, ,seu amigo e 
antigo conhecido do Brazil. Foi sepultado 
no cemiterio catholico de Kenscd Green 
no dia 20, em presença de sua irmã. de 
seu amigo e antigo condiscipulo de Coirn“

bra, 0 Sr, A. R. Saraiva, a quem devemos 
0 conhecimento d’estas particularidades, 
do genro do poeta, o Sr. Dr. Cros, medico 
em Paris, edo cavalheiro Aguiar dé An
drade, então secretario da missão brazi
leira em Londres. Odorico Mendes suò- 
cumbirn a um accésso violénto de asthma 
complicada de lesão cardiaca.

Nascera na capital da provincia do 
Maranhão, terra f cunda em talentos de 

.primor, a 24 de janeiro de 1799. Descendia 
pelos lados paterno e materno do heroicO 
restaurador do Maranhão, o capitão-mér 
Antonio Teixeira de Mello (Vide a Ephè- 
meriãe de 28 de fevereiro de IG44), na
tural da mesma ilha feliz em que nascera 
0 restaurador de Pernambuco : e descen
dia aindapela parte materna do desditòso 
Beckman. Para a sua biographia veja-se 
a Selecta Braziliense, além do Pantheon 
Maranhense, que pôde todavia dispensar 
tudo o mais que se desejasse consultar 
para issO.

Poucas composições lyrícas, afdra as 
magnifleas versões das obras poéticas de 
Virgilio e dos dous poemas gregos, da 
Merópe e do Tancredo, de Voltaire, nos 
deiXoü Odorico Mendes, que podia entré” 
tanto competir,pela naturalidade e suavi
dade do metro e pureza da expressão, 
com os de melhor nota na nossa lingua. 
O sou Hymno á tarde é uma joia do 
mais fino quilate, engastada pelo seu ta* 
lento poético no florão dá litteratura na
cional. Ao ler-se aquelle seu melancólico 
Hymno, áquellé
—Transmonta o so l; o rio se espreguiça ; 
E a cinzenta alcatifa desdobrando 
Pelas a/ues diaphanas campinas,
Na carroça de chumbo assoma a Tarde,

fica-nOs n’alma o doce embevecimento do 
pòr do sol em céu americano, na quadra 
feliz da vida em que a alma sabe sentir e 
o coração pulsar de enthusiasmo por 
tudo quanto ha bello, e entretanto flcticio 
e passageiro,por tudo quanto ha mentido, 
e todavia adoravel, no mundo...
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1865—Batalha de Jatahy (Campanha 
do Paraguay).

0 general Venancio Flores, presidente 
da Republica do Uruguay, fôra o incum
bido d’esta entrepreza, c após renhido 
combate, deixa mortos 1,200 dos inimi
gos, toma-lhes 4 bandeiras e faz 1,700 
prisioneiros, entre os quaes o proprio 
commandante Pedro Duarte.

Os alliados tiveram fora de combate 
340 homens, dos quaes 188 orientaes, 99 
argentinos e 53 brazileiros. Póra ferido 
0 coronel Fidelis Paes da Silva, comman
dante do batalhão n. 16 de voluntários 
(garibaldinos).

Diz acerca d’esta acção o capitão Theo
dore Fix na sua Historia da guerra do 
Paraguay

a Mil e duzentos prisioneiros, toda a 
artilharia, bandeiras e bagagens, qua
renta batelões que se achavão na Res- 
tauracion, forão tomados pelos alliados. 
Duarte, vendo a sua columna completa- 
mente destruid i ou dispersada, suici
dou-se de desespero. As perdas do ven
cedor forão rel-)tivamente pequenas. »

O suicídio do coronel Duarte é pura in
venção do auctor, pois que ainda vive.

1867—Fallece o sen :dor pela província 
de Minas-Geraes Manuel Ignacio de An
drade Souto-Maior Pinto Coelho, marquez 
de Itanhaem, escolhido a 2 de dezembro 
de 1844 (Revista do Instituto t. XXIX) e 
que tomara assento no senado a 28 do 
mesmo mez e anno.

1875—Desembarcam em Santos, vindos 
da còrte, SS. MM. o imperador e a im
peratriz, que pela segunda vez visitam a 
província de S. Paulo. N’esse dia, pelas 
6 horas da tarde, chegam á capital.

Havia 29 annos, 5 mezes e 20 dias que 
a tinham visitado pela primeira vez 
(Vide 18 de fevereiro de 1816'.

AGOSTO —18
1631—Com 0 flm de atacar a esquadra 

portugueza-hespanhola de D. Antonio de 
Oquendo, que viera em soccorro de Per
nambuco, Bahia e Parahyba, sai do po rto

do Recife a esquadra hollandeza comman- 
dada pelo general Adriaan Janszoon 
Pater. Oquendo tinha chegado á Bahia 
a 13 de,julho. Mathias de Albuquerque, 
sabendo do intento do almirante hollan- 
dez, despachou logo em um barco a Anto
nio de Castro, que pai’tiu do rio Formoso 
com carta para D. Antonio de Oquendo, 
avisando-o da resolução do inimigo.

As duas esquadras só se avistaram a 
12 de setembro ( Vide essa data).

1721 — D. Lourenço de Almeida toma 
posse do governo da capitania de Minas 
Geraes na si:a capital, que tem por sédc 
a freguezia de Nossa Senhora do Pilar de 
Villa Rica ( Ouro Preto ).

O Visconde de Porto Seguro dá na sua 
Historia Geral ( 1° edição ) como ten
do-se effectuado esta posse a 28 de agosto

Claudio Manuel da Costa, no Funda
mento historico do seu poema Villa Rica 
(pag. XVI), diz porém o seguinte:

« Tomou D. Lourenço de Almeida posse 
na igreja matriz de Nossa Senhora dò 
Pilar de Ouro-Preto corn assistência da 
camara em 18 de agosto de 1721. »

Abreu e Lima na sua Synopsis diz que 
esse governador tomára posse do seu 
cargo no dia 8 de agosto, recebendo-o 
das mãos de D. Pedro de Almeida, conde 
de Assumai’.

D. Lourenço de .\lmeida foi o primeiro 
governador positivo e privativo de Minas, 
depois que, por alvará de 12 de dezem- 
bi'0 de 1720, se separái^a esta capitania da 
de S. Paulo, ficando sómente sujeita aos 
vice- reis do Estado.

Milliet dc Saint-Adolphe.histor'iando no 
seu Diccionario Geographico do Brazil 
a fundação de Ouro-Preto ou Villa-Rica, 
d'z também que o 1° governador da nova 
capitania tomára posse a 28 de agosto.

E’ obvia a razão por que preferimos a 
data fornecida por Claudio Manuel, que 
teve á sua disposição, como secretario 
do governo da capitania, os documentos 
oíliciaes para consultar.

Demais, na Instrucção para o governo

■■

■ \
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d’essa capitania, publicada no tomo 
XV (n. 7) da^revista/do Instituto, vem 

* mencionada na present’ data a posse 
d’esse governador.

1S2S—.lose saturnino da Costa Pereira 
toma posse da sua cadeira no senado 
como representante daprovincia de Matto 
Grosso.escoltiido pelo primeiro imperador 
a 29 de novembro do anno antecedv nte, 
E’ a cad ira que vipa.actua 1 m o no
senado o //A  iscondedo Rio Branco. Jose' 
Saturnino preencheu a vaga deixada pelo 
visconde, depois marquezda^Pr daGrande, 
que fora anteriormente -escolhido, mas 
que quasi não chegara a sentar-se n'ella 
(Vide as Ephem. de 22 de novembro de 
1773 e de 9 de janeiro de 1852).

1831—Creação da guarda nacional em 
todo 0 Império e extiucção dos corpos de 
milicias e ordenanças.

1838—Creação do Instituto Tíisforico, 
Geographico o Ethnograpliicn do Brazil.

O mareclial Raymundo José da Cunha 
Mattos e o conego Januario da Cunha 
Barbosa propõem na Sociedade Auxilia
dora da Industria Nacional do Rio de 
Janeiro ti*fundação d’aquella corporação. 
A proposta, depois de largamente dis
cutida, 6 aceita, e na respectiva acta são 
louvados os proponentes du idea, de cuja 
realisação grandes vantagens se espe
ravam em prol das letras patrias e da 
gloria de s us membros. Na verdade, é o 
Instituto Historico a unica de nossas as
sociações seientifleo-litterarias que tem 
conseguido, atravez das vicissitudes do 
tempo e do cansaço inherente á natureza 
humana, chegar até aos nossos dias. 
prestando verdadeiro serviço á no.s.sa his
toria e fazendo honra ao nome bi’azileiro. 
A revista trirnensal, que desde 1839 tem 
esta sabia cor()oração publicado com mais 
ou menos regularidade, e que forma hoje 
uma bella biblio.heca de mais de 40 vo- 

I lumes, constitue incontestavelmente um
' farto manancial de consulta e um coi)ioso 
' repositorio de noticias, memórias, dados

biographicos, etc., de um grande valor

A 21 de outubro do mesmo anno (do
mingo) foi esta associação solemnemente 
inaugurada no salão e;n que costumava 
a Sociedade Auxiliadora da Industria Na
cional celebrar as suas sessões, contan- 
do-se 27 membros instituidores. N’e.'sa 
sessão foram eleitos seu primeiro presi
dente pbenemerito vi.scondede S.Leopoldoy 
1° secretario o conego Januario da Cunhí 
Bai'bosa e 2° secretario o Dr, Emilio Joa" 
quim da Silva Maia. O marechal Cunha 
Mattos foi eleito, como era de justiç i, seu 
vice presidente.

1852— Decreto classificando a Bahia 
como província de B ordem.

AGOSTO —19

1627— Os campos dos Goytacazes são 
concedidos aos cai>itães Gonçalo Corrêa 
de Sá, iManoel Corrêae Miguel .-vyres Mal
donado e a Antonio Pinto. João de Cas
tilhos e Miguel Riscado, residentes no 
Rio de Janeiro, pelo governador e capitão, 
mór d’essa capitania Martim de Sá, em 
paga de serviços que fizeram á coroa no 
decurso de trinta annos, nas guerras ha-< 
vidas nas capitani is de S. Vicente e Rio 
de Janeiro e em Cabo-Frio. Foram elles 
os primeiros sismeiros d’esses campos, 
então incultos e despovoados, e tornaram- 
se conhecidos peU designação de hereos. 
A concessão era-lhes feita sob a condição 
de pagarem foro aos donatários João 
Gomes Leitão e Gü Góes da Silveira e o 
dizimo á Orde.m de Chi i.sto. quando levan
tassem engenhos de as.<ucar.

K 'a  cidade de Ca.mpos dos Goytacazes,
n.i província do Rio de Janeiro, teve prin- 
eij io em uma capella dedicada a S. Salva
dor, mandada construir n'este anno por 
Salvador Corròa de Sá e Benevides. pos
suidor d‘a quell s terras, e onde dizjam 
missa os benedictinos (J. de Vasconcellos, 
Datas Celebres). »

Essa capella foi elevgda á categoria 
de freguezia no correr do anno de 1071.

Balthazar da Silva Lisboa diz
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qnc a farula(^ao do templo de 
S. Salvador sc fizera em 1G52.

Foi por este ultimo anno quc os mo
radores dos Campos dos uoytacazes lor-' 
maram entre si uma I'dpuhlica, isto é, 
— « um governo a que deram o nome de 
republica (Balth., vol. 1, pag. 385)» 
bom 0 fim de reprimirem os crimes e de 
se governarem com aiguma apparencia 
de legalidade, visto residirem as justiças 
dc el-rei por esse tempo em Cabo Frio e> 
portanto, muito longe rA’i<ie a Ephcmc- 
ride de 2 de setembro de 1673).

— I'ambem a cidade dc Guaratinguetá, 
na provincia de S. Paulo, teve começo 
n’este anno de 1627, tendo pur fundador, 
segundo alguns chronista-, ao capitão- 
mdr Dionysio da Costa, como represen
tante do donatario da capitania dc S. Vi
cente. O auctor do üiccionario Geogra- 
phico do Império do Brazil diz todavia 
que a fundação d’cssa antiga villa pau
lista, ribeirinha do Paraliyba, começara 
em 1651. Guaratinguetá foi erigida em 
villa a 13 dc fevereiro de 1657 e por lei 
provincial de 23 de janeiro de 1841 teve 
0 titulo de cidade.

1651 — Antonio Galvão, nomeado pelo 
senado da camara governador interino da 
capitania do Rio de Janeiro, toma posse 
do cargo na presente data na cidade de 
S. Sebastião.

Foi 0 21“ na ordem chronologica e ad- 
,ministrou a capitania por sete mezes e 
meio, .acabando em 3 de abril do anno 
seguinte de 1652. em que tomou j)Ossc do 
governo 1). Luiz de Almeida.

1875—Inaugura-se â linha telegraphica- 
dc Camamú a Ilio de Contas, na provincia 
da Ihihia, com 17,617 k. de exiensão.

1879— Torna assento no senado, como 
representante da })rovincia de S. Paulo, 
0 íá'-’. conselheiro José Bonifacio de An. 
drada c Silva, escolhido no dia 12.

A G O S T O — 20
1510— Vasco Fernandes Couünho, do

natario da capitania do Espirito Santo,

faz doação a Duarte do Lemos da ilha 
quc se chamou por algum tempo de Santo 
Antonio e teve depois o nome do seu 
novo senhorio. E’ a maior da pahia do 
Espirito Santo, medindo duas léguas de 
cumprimento de norte a sul. A confir
mação regia d’essa doação é datada de 
Almeirim. a 8 de janeiro de 1549.

1616— Ambrosio Machado é nomeado 
capitão-mòr dO Rio Grande do Norte. 
Succede a Estevão Soares no governo 
d’cssa capitania e d rendido em 1623 por 
Bernardo da M tta, nomeado a 3 dé 
mai’ço d’esse anno.

O Catalogo dos capitaes-mores e go
vernadores d’essa capitania publicado no 
tomo XVII, n. 13, da^ revista^ do Insti- < 
tuto, só menciona os nomes e dados his 
toricos relativos a Valentim Tavares 
Cabral (1663) eseus successores,

1633— Conduzida por Calabar, parte 
do Recife uma expedição de quinze 
navios e diversas barcaças e lanchas, e 
vai fundear na barra da povoação das 
Lagunas (Alagoas), onde desembarca a 
gente que levava ; em seguida assaltami 
primeiro a povoação do sul. tinha 
mais de cem casaS, a que lançaram fogo; 
assim como á igreja matriz. O mesmo 
tentaram depois fazer á povoação dO 
norte, sete léguas distante da primeira ; 
ahi porém encontram os assaltantes tenaz 
resistência, promovida pelo capitão de 
milicias do lugar, Antoirio Lopes Filguei-' 
ras, que perdeu a vida na acção.

Depois d’isso volta Calabar para O Re-- 
cife com a sua .̂xpedição e as depredaçOeâ 
que haviam feito.

163.1— Chegam de Lisboa duas cara- 
vellas dc soccoi-ro. entrando uma no rio 
Cunhaú e a outi'a na Parahyba : vinham 
sob 0 commando de Balthdfzar da Rocha 
Pilta. com 30 homens cada um i, alguma 
polvor.i e roupa dc munição. Traziam a 
patente de governador e capitão general 
do reino de Angola para Luiz de Vas- 
concellos o Cunha, com ordem de partir 

logo, 0 que elle fez por meiados do mez

i
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sjguinte, indo por terra para a Baliia 
afim de lá embarcar para seu destino, 
por não haver embarcação na costa de 
Pernambuco. Acompanhou-o com licença 
seu sobrinho o capitão Bartholomeu de 
Vasconcellos, ficando a companhia d’este 
provida em Antonio de Gouvôa. ajudante 
da tropa de D. Frederico da Gamara.

1772— Decreto separando a capitania 
do Pará do estado do Maranhão, ficando 
a do Piauhy annexa a este estado.

A igreja do Pará separou-se da do 
Maranhão em 1780 com a creação do 
respectivo bispado.

1789— Luiz dc Vasconcellas c Souza, 
13“ vice-rei do Brazil, trausmitte a Mar- 
tinho de Mello e Castr > ('ministro) copia 
da rel.;ção do estado dos negocios da 
colonia, redigida segundo a ordem regia 
de 11 de abril deste anno, para ser pre
sente ao seu successor.

1798— Toma posse da sua diocese, por 
procurador, o 5° bispo de Marianna’ 
D. frei Cypriano de S. José ( Vide a 
Ephemeridè de 25 de julho de 1796).

1808—Ordena-se que e.n todas as igrejas 
das Ordens, que d’aqui em diante se pro
verem, imponha a meza da consciência 
e ordens uma módica pensão, arbitrada 
proporcionalmente á lotação d'ellas, que 
fica applic ula ]>ara a fabrica da capella 
real. igreja principal e cabeça de todas 
as Ordens.

1825—Tinharn-so a 10 de maio do anno 
anterior assignado as bases da incorpo
ração de Aiontevidéu ao Império do 
Brazil. Desde então líão cessou Biicnos- 
Ayres dc conspirar contra essa união ; 
atcou-sc logo em toda a campanha cis- 
platina o incêndio das guerrilhas, ini
ciadas em abril d’esSe mesmo anno por 
D. João Antonio Lavalleja com 32 coin- 
panbmiros., aos qnaes sc reuniu pouco 
depois Fruetuoso Ptivera com algumas 
tropas. A l i  dc j:;nho haviam elies cs- 
tabeleci.lo um governo provisorio na 
villa de La Florida e na pi'csente data 
reuniram alli uma assembléa legislativa

cujo primeiro acto foi declarar invali
dados e para sempre nullos todos os 
pactos de incorporação d’aquolle terri-' 
torio ao Brazil é Portugal, proclaman
do-o estado livrô e independente.

1835— Fallece o sabio publicista vis
conde de Cayrú, nascido na Bahia a 16 
dc julho de 1756 (Vide essa data).

1812— O barão, posteriormente duque 
de Caxias, vence, legu i e meia distante 
do arraiai de Santa Luzia de Sabará, os 
rebcllados da província de Minas, O com
bate, empenhado desde as 8 1/2 horas da 
manhã, só se dicidiu quasi á noite pela 
inesperada cooperação da columna com- 
mandada pelo Sr. coronel José Joaqui n do 
Lima c Silva, hoje visconde de Tocantins, 
irmão do general Caxias. Essa victoria 
deu ganiio de causa á iegalidade contra 
a revolução, c cm consequência cbella 
vieram presos para o Rio de Janeiro 
alguns dos principacs chefes dos revol
tosos, como Theophilo Benedicto Ottoni, 
os Srs. conselheiros Limpo de Abreu e 
José Pedro Di is dc Carvalho, o conego 
José Antonio Marinho e outros.

1870— Tom também esta data o de- 
ci-eto concedendo uma cruz (medalha) ao 
exercito e armada e empregados civis 
que serviram na guerra do Paraguay 
(Vide a. Ephemerido de G).

1873— BVallece no Rio de Janeiro, de 
hemorrhagia cerebral, o conselheiro Je- 
ronymo Martiniano Figueira de Mello, 
ministro aposentado do supremo tribunal 
de justiça, senador pela província *do 
Ceará, escolhido a 27 de abril de 18i0.

is'asceiM na cidade do Sobral, n’aquella 
província, a 19 dc abril de 1809. lo i urn 
dos primeii’os formados na faculdade ju- 
ridica de Olinda. c'n que teve por con
temporâneos a Eu/.ebio de Queiroz, Na- 
buco de Araujo e outros homens poli
ticos notáveis do paiz.

Eni 1833 era Figueira de Mello pro
motor publico da curte, onde foi quem, 
como tal, pòz em execução o codigo do
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processo criminal, sanccionado em 29 de 
novembro do anno anterioi'.

Ein seguida dospacliado juiz de direito 
da comarca da Fortaleza, na sua pro
vinda, e mais tardo secretario da pr - 
sidencia de Pernambuco durante a admi- 
nistra(;ão do a esse tempo barão da 
Boa Vista, foi por essa oceasião incum
bido de um valioso trabalho estatístico 
d’aquella provincia.

Presidiu em 1813 á do Maranhão e, 
depois de haver exercido o cargo de juiz 
dos feitos d l fazenda de Pernambuco, foi 
JeronymoMartini mo despachado chefe de 
policia d’essa provincia durante a agi
tada e'poca da revolução de 1818. Em 
1851 foi nomeado desembargador da Re
lação da dita provincia.

Desem[)enhou em 1855 o importante 
cargo de chefe de policia do municipio 
neutro, e voltando para a sua provincia, 
obteve ser removido para a Relação da 
cõrte, da qual foi nomeado presidente e 
onde permaneceu até ser elevado ao su
premo tribunal de justiça.

Deputadoj á as-sembléa geral em diffe
rentes legislaturas, não só pela sua pro
vincia como pela de Pernambuco, distin. 
guiu-se em diversas questões que se deba
teram no parlamento.

Senador pela provincia natal, tomou 
notável parte nas discussões relativas á 
questão religiosa, levantadas no senado

Foi um magistrado integerrimo e como 
tal respeitado pelos seus concidadãos,

Deixa trabalhos inéditos, que poderão 
apuoveitar á historia nacional contem
porânea: dos que deu á luz da imprensa, 
0 de mais vulto e mais importante n’essc 
sentido é a sua Chronica da rcbelliüo 
praíeira em 1848 c 1849, publicada em 
1850 no Rio de Janeiro.

AG O STO — 21

1003— André de Albuquerque é no
meado por seis annos capitão-mor da 
Parahyba (do Norte), toma posse do cargo 
em 1007 e governa até 1612.

Foi 0 3° na ordem chronologicv. tendo 
sido 0 1° de nomeação regia Feliciano 
Coelho de Carvalho, que tomára posso 
do governo d’essa capitania em 1595 e a 
governara por nove annos. Depois d’este 
serviu Francisco de Souza Pereira ((ue 
foi portanto o 2°, e fora nomeado a 3 de 
março de 1600.

1609— Lourenço Peixoto Cirne é no
meado capitão-mór do Rio Grande do 
Norte. Succédé a João Rodrigues Colaço.

1625— Dão fundo no Lamarão a capi
tanea hesp inhola em que vinha D. Fra- 
diqiie de Toledo e outros vasos da sua 
esquadra, separados dos restantes pelo 
máu tempo que encontraram da Bahia 
para Pernambuco, gastando n’esse tra- 
jecto dezesete dias de péssima viagem.

Só no dia 25 é que suspende ferro toda 
a armada em direcção á Hespanha, para 
onde voltava {Vide essa data).

1656— Mathias de Albuquerque Mara
nhão toma posse, como capitão-mór, do 
governo da Parahyba, e occupa o 12° 
lugar na respectiva serie..

1718—D. Sancho de Faro e Souza, 2° 
conde de Vimieiro, chega á Bahia e toma 
posse do governo geral do estado do 
Brazil. Foi o seu 38° governador e capi
tão general.

Succédé a D. Pedro Antonio de No
ronha, conde de Vill i Verde e marquez 
de Angeja, que fora antes governador 
da índia.

D. Sancho de Faro pouco tempo exerceu 
0 governo, por fallecer no anno seguinte, 
a 13 de outubro, depois de curta enfer
midade : está sepultado na capella-mój. 
da igreja da Piedade na Bahia.

Substitue-o um triumvirato composto 
do arcebispo D. Sebastião Monteiro da 
A'ide, do mestre de campo mais antigo 
(do terço velho) João de Araujo e Aze
vedo e do ouvidor geral do crime Caetano 
do Brito de Figueiredo, por ausência do 
chancelier Luiz de Mello da . il va, a quem 
competia o lugar (Vide a Ephemeride 
de Id de outubro de 1719).

I ! )1



1S06—Assume o exercido do ca’ go de 
vice-rei do Brazil no Rio de Janeiro o 
S“ conde dos Arcos, D. Marcos de Noro
nha e Brito, que o exerce até? de março 
de 1808, vespera da chegada de D. João VI, 
principe regente. Foi o 1G° e o ultimo 
dos vice-reis.

Succédé a D. Fernando José de Por 
tugal, tiLie falleceu a 21 de janeiro de 1817 
marquez de Aguiar [Vide essa data).

1831— Promulgação solemne da re
forma da Constituição do Império, co
nhecida pelo titulo de Acto Ãddicional, 
e pela qual foram creadas as assembléÿis 
provinciaes. A sancção d’esta lei tem a 
data de 13 do mesmo mez e anno.

1811— O presidente da provincia da 
Parahyba do Norte, Pedro Rodrigues 
Fernandes Chaves, depois barão de Qua- 
raim e senador do império escapa a uma 
emboscada, na qual lhe dispararam très 
tiros, ficando comtudo levemente ferido.

1865—A columna de cavallaria argen
tina, commandada peío general llornos^ 
derrota uma força paraguaya em Jagua- 
^eté-Corá, matando-lhe 83 homens, aprisio
nando-lhe 382 e tomando-lhe uma bam 
deira ( Campanha do Paraijuay).

1878— Fallece em Minas Geraes o se, 
nador por aquclla provincia Manuel Tei
xeira de .'Ouza, barão de Camargos, 
escolhido a 25 de Abril de 1860 e que 
tomára assento no senado a 28 dc maio 
do mesmo anno.

Fora deput:;do á assembléa geral em
très legislaturas.

A G O STO—22

1767— Ordem do capitão-gmcral de 
S. Paulo, D. Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourào, aos capitães-mores de 
todas as povoações da capitania, desig
nando 0 numero de homens que deveriam 
ser avisados para marcharem na segunda 
expedição do Iguatemy, e impondo pena 
de prisão aos paes, mulheres e filhos dos 
designados, si no dia aprazado não com
parecessem os que deviam marchar, fi

cando aquelles na prisão até apparecerem 
os designados.

« Esta pena, accresccnta Azevedo Mar
ques nos seus Apontamentos históricos, 
effcctivamente se verificou sobre alguns 
paulistas, como se vô do livro'62 de re
gistro de officios, capa de pergaminho, 
existente na Secretaria do Governo de 
S. Paulo. »

1786—Toma posse do governo da sua 
diocese o 11" bispo dc Pernambuco, 
D. frei Diogo dc Jesus Jardim, natural 
do Sahara, em Minas Geraes.

Foi apresentado a 11 de maio dè 1781 
e depois de confirmado, de receber a sa
gração e de ter tomado posse do seu 
cargo, chegou á diocese no 1“ de de
zembro do dito anno de 1786. Adminis
trou-a até voltar para Li boa a 16 de 
maio de 1793 com faculdaile regia. Tres 
dias depois da sua chegada áquella corte 
foi eleito successor d i mitra de Eivas, e 
alli veiu fallcccr a 30 de maio de 1796.

Este prelado foi bemfazejo, caritativo 
e generoso ; deu avultadas esmolas aos 
■expostos e lazaros e fez doações á Sé, á 
igreja de S. Pedro cm Olinda c ,ao Reco
lhimento de freiras. Tendo havido (A. e 
Lima e Roteiro dos Bispados) na capi- 
tani; uma grande secea no anno de 1792 
e pedindo-se-lhe licença para uma pro
cissão de penitencia, negou-a o prelado, 
dizendo que a verdadeira penitencia con
sistia .na emenda da vida e reforma 
dos costumes, ordenando ao rncsino tempo 
que nas missas se dissesse a oração ad 
petendam pluviam e se fizessem pi'eces 
publicas.

1805— Reprehensão begia ao ex-gover
nador cia capitania do Piauliy D. João 
dé Amorim Pereira, por ter procedido 
contra o governador interino tenen.te-co- 
ròncl Francisoo Diogo de Moraes (Do Re
gisto do expediente que baixou da real 
assignatura pela Secretaria de Estado. 
Mss.)

Igl7— Creação da . alfandega da villa 
da Parnalryba, na capitania do Piauhy,
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1839—Decreto da Regencia do Imperio 
concedendo amnistia para todos os crimes 

' politicos.
Esta medida, ditada especialmente pela 

face que tinham tomado as z-evoltas, não 
só do Maranhão, iniciada pela sedição 
de Raymmulo Gomes em dezembro do 
anno anterior, como do Rio Grande do 

í Sul, capitaneada por David Canavarro, 
dominadas ambas, esta pelo marechal 
Andréa, barão de Caçapava, e aqnclla 
pelo coroiiel Luiz Alves de Lima,posterior
mente duque de Caxias ; esta medida, 
dizíamos, foi de ura immenso alcance po. 
litico, porque era a unica que poderia 
suspender a lucta fratricida, sem o lugu
bre apparato das.execuções legaes, que 
não conseguem senão mediocremente e 
pela força o que suavemente obtem a cle
mência, que procura esquecer as oífensas.

«Com esta medida, dextramente mane
jada pelo coronel Luiz . Alves de Lima, 
conseguiu elle [^r termo áquolla lucta no 
principio do anno de 1811. Dest’arte con
cluiu a sublevação do Maranhão (que 
durou mais de dois annos) pela apresen
tação de alguns chefes e prisão de outros, 
que forão íínalmente confinados para 
diversas provincias por ordem do go
verno (Abreu e Lima). »

1826—Toma assento no senado Affonso 
de Albuquerque Maranhão como repre
sentante da provinda do Rio Grande do 
Norte, nomeado pelo 1° imperador a 19 
de abril do mesmo anno (Vide a epheme- 
ride de 10 de julho de 1836n segundo o 
Mappa necrolodico publicado no tomo 
XXIX (1866) das revistas do Instituto, 
ou a 22 de janeiro, como ficou dito na 
alludida ephemeride e vem n;i relação 
dada pelo Almanah Laemmcrt para o 
anno de 1880.

«
AGOSTO —23

1614— Faz-se de vela do porto do Re
cife a esquadrilha da conquista do Ma
ranhão, oceupado pelos fi-ancezes de La 
Ravardière ; commandava-a o sargente-

mór Diogo de Campos Moreno, e devia 
receber no Rio Grande do Norte a seu 
companheiro de expedição Jeronymo de 
Albuquerque, capitão-mór da empreza.

la ella munida de quanto parecia po
der-se precisar. BMziam, ale'rn d’isso,parte 
do seu pessoal frei Cosme de S. Damião, 
que havia sido guardião do convento da 
Parahyba, e frei Manuel da Piedade, na
tural de Pernambuco, de familia nobre, 
theólogo e gr.inde sabedor da lingua 
tupy. Foram também embarcados n’ella 
como voluntários, além de outros, o en
genheiro do Estado do Brazil Francisco 
dè Frias, que com grande louvor tinha 
acabado a fortaleza da Lagem (barra) do 
Recife, e o capitão Gregorio Fragoso de 
Albuquerque.

Compunham o pessoal da expedição 
quatro companhias de 60 soldados cada 
uma (Vide a ephemeride de 25).

1636—Confirma o governo dos Estados 
Geraes da llollanda a nomeação de João 
Mauricio, conde de Nassau-Siegen para 
governador-geral do Brazil hollandez, 
feita rw) dia 4 pela Companhia das Índias 
Occidentaes.

—Primeiro combate entre as forças do 
cominando de D. Antonio F^lippe Cama
rão e as do general hollandez Christo- 
vam Artichofsky.

Tendo os hollandezes sabido no Recife 
da chegada a Goyana do valente cabo 
dos Índios e da tomada do reducto e morte 
do seu commandante (Vide a ephem. de 
9 de junho), o Conselho Politico api’es. 
sou-se em mandar-lhe ao encontro o seu 
melhor general com mil homens de tropa. 
Camarão, que d’isso teve aviso, foi espe- 
ral-os em caminho e oífereceu-lhes tal 
resistência que, tendo-se combatido atá 
ao cahir da noite, por nenhum dos lados 
se decidiu a victoria.

1717 — Carta régia confirmando na 
pessoa de Martim Corrêa de Sá, visconde 
de Asscca, a doação da capitania da Pa
rahyba do Sul (Campos dos Goytacaze^), 
feita a seu pae. Em virtude d’essa con-
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, firm ação, foi no-anno seguinte 'tomar 
posse d’aquella capitania o tenente co
ronel Martini Corrêa de Sá, procurador 
do donatario.

O povo, porém, de S. Salvador de 
Campos dos Goytacazes, cabeça da 
donataria, irritado já contra a famí
lia do visconde por causa de vexames 
que soffrera desde o tempo do primeiro 
donatario, oppoz-se á posse do procu
rador, e cercando em tropel o pa;o do 
senado da camara, prendeu o juiz ordi
nário e os vereadores e os obrigou a cm, 
barcar para a Bahia ; atacou também a 
casa do capitão-mór (Antonio Teixeira 
Nunes), prendeu-o, depois de muitas 
mortes, e procedeu á eleição de novos 
officiaes da camara (vereadores). Isso foi, 
como se disse, no anno de 1718, e n’esse 
motim tomaram activa parte tanto ho
mens como mulheres, ao dizer dos chro- 
nistas.

« Na acção do levante deo 'grande 
brado huma mulher por nome Benta Pe
reira, que pelejava contra o partido do 
Donatario, a qual montada a Cavallo com 
pistolas nos coldres, e huma espada na 
mão fazia desapparecer tudo diante de 
si,com huma rezolução mais que varonil; 
e desde então ficou tão cf l̂ebre o seu 
nome, que inda hoje' lié mui nomeado 
{Memória topograx>hica e histórica sobre 
os Campos dos Goytacazes por José Car
neiro da Silva, depois visconde de Ara- 
ruama).» •

Referindo-se a essa tradicção, diz Cliar- 
les Ribeyrolles no seu Brazil Pittoresco:

cc Gósto muito d’esta Clorinda Cam
pista. Recorda as nossas rjaulczas do 
tempo de Cesar e as nossas vicandeiras 
da republica. E’ necessário, porém, não 
abusar da mulher-heroe. A familia tem 
seus deveres, as suas alegrias, os seus 
berços, que valem bem a gloria :— e 
depois, quem nos faria os doces ?

«. Quando as massas não são guiadas 
por uma grande idéa, as victorias da 
praça irublica duram pouco : a de Campos

não passou de um dia. A represália 
acudiu toda armada, feita por tres- ba
talhões de linha, expedidos pelo capitão 
general Gomes Freire de Andrada. Houve 
prisões, confiscações e condemn ações. 
Tendo-se, entretanto, acoutado os cabeças 
da revolta, a justiça só teve que se haver 
com pequenas correcções. Ficou, porém, 
uma guarnição militar em Campos e a 
auctoridade do visconde de Asseca foi 
reconhecida. »

Assim foi com effeito. Em dias de ju
nho (1718) chegaram á villa de S. Salva
dor, por Macahé, tres companhias dé fu 
zileiros e granadeiros, mandadas
conde de Bobadella, e d’esta arte se do- 
minou a sedição ou levante.

cc Depois de tomar posse o procurador 
do donatario, licárão alli só 80 homens 
de tropa para conter em socego aquelle 
povo inquieto (Aãrcw e Lima), v .

1808— A povoação de Porto Alegre^ 
logar da residência do capitão-general 
governador d i capitania deS. Pedro do 
Rio Grande do Sul, é creada villa em 
consideração ao augmento da sua popu
lação e á extensão do seu território, 
riqueza c commercio. O povo já lhe dava 
antecipadamente aquelle predicamento.

E’ a primeira que o principe regente 
D. João VI institue depois da sua che
gada ao Brazil.

Para perpetuar a memória do gover
nador José Marcellino de Figueiredo 
(Vide a ephemeride de 23 de abril de 1769) 
que fora quem lhe mudára o antigo nome 
de Porto dos Casaes para o que tem hoje  ̂
recebeu esta povoação o nome de Villa 
do S. José de Porto Alegre.

1811— Resolução regia creando a Re
lação do Maranhão.

1863— Fallece de repente no theatro 
S. João, onde assistia a um espectáculo 
como administrador do theatro publico, 
na. cidade da Bahia, Agrário de Souza 
Menezes, natural d’aquella cidade, ba
charel em direito pela faculdade do Re
cife, e não doutor em medicina, como es-
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creve o sr. dr. J. M. de Macedo no supple- 
mento (vol. I) ao sen Anno Biopraphico_ 
Nascera Agrário dc Menezes a 25 de Ce- 
vereiro de 1831.

Innocencio da Silva dá no seu Diccio- 
nario hiblioorapliico (Suppleinento) uma 
exccllentc noticia não só dos traços prin- 
cipaesda sua vida. mas também das suas 
notáveis c não pouco numerosas obras, 
como dramaturgo e jornalista político.

Além d’essas compoz o Dr. Agrário, e 
se publicáram postbuinas, os Miseraveis, 
drama de costumes em 5 actos ;que nada 
tem de commum com 0* romance de V. 
Hugo dc idêntico titulo), e Bartholomeu 
de Gusmão, drama historico em 3 actos. 
Conservam-se inéditas 0 retrato do rei, 
comedia em 3 actos, 0 dia da Indepen
dência, drama em (3 actos, 0 principe do 
Brazil, come.lia em 3 actos. Os contri
buintes ;comeJia'. 0 coto livre,Q Uma festa 
do Bomfim (ÍAvqtx%), ‘composições que fo
ram levadas á scena co.m íavoravel aco- 
lliimento publico. ♦ I

D’ellas trata detidamente c com a re 
conhecida proíicichcia o Sr. Alfredo do 
Valle Cabral no artigo bibliographico 
que consagra á memória d’aquelle seu 
illustre comprovinciano no Globo (Rio 
de Janeiro) dc 3ü de outubro de 187G.

1878— Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro José Martins da Cruz Jobim, 
senador pela província do Espirito Santo, 
escolhido a 1 dc maio de 1851 e que to
mara assento no dia 6. Nascera na cidade 
do Rio Pardo, província do Rio Grande 
do Sul, a 26 dc fevereiro de 1802,

Era bacharel em sciencias physicas e 
doutor em medicina pela faculdade de 
Pariz, onde se doutorara em 1828, e fora 
lente de medicina legal na do Rio de Ja
neiro por espaço de 22 annos, de 1833 a 
1855, director da mesma faculdade desde 
1811, medico da imperial camara desde 

' 1831. etc, *
Gozára o dr, Jobim de uma certa re

putação européa, e a designação ÚQhyp- 
poemia, por cllc dada á chloro-anemkt,

ou como melhor nome tenha, das regiões 
intertropicaes, é citada nos tratados de 
medicina franceza e ficou consagrada e 
acceita na sciencia.

Dos seus escriptos, tanto profissionaes 
como parlamentares, tratou devidamente 
0 benemerito Innocencio da Silva, no seu 
monumental Diccionario.

AGOSTO-

1501—A expedição, que a 10 de maio 
pa.rtira de Lisboa,

Cee4lÿ((̂  para continuar o des
cobrimento da terra da Ve- a Cruz feito 
poi’ Pedro Alvares Cabral, e fòra a 
primeira que com esse determinado flm 
mandara a estas costas el-rei D. Manuel, 
depois de escapa dos azares da navegação 
e de formidável tempestade, fundeia a 16 
de agosto á pouca distancia de um cabo 
que denominaram de S. Roque, por ser 
d’esse nome o santo que a egreja com
mémora n’este dia, costume seguido pe
los antigos descobridores c navegantes 
portuguezes.

Preparava se a expedição na presente 
data para levantar ancora e seguir o 
rumo do sul, que levava, quando um 
grande numero deindigCnas se api'e^enta 
na praia. M a n d a ça 1 (»‘■C e o R uin dos, 
seus homens mais robustos á terra a ter 
com elles e indagar do destino de dois 
outros que desde o dia 17 se esperavam 
dcbalde. Grande porção de mulheres o 
cerca e examina com curiosidade ; n’isto 
uma, que vem por detraz sem ser presen- 
tida, descarrega-lhe uma tremenda cace
tada, que 0 prostra por terra: no mesmo 
instante as demais o agarram pelos pés e 
braços e levam-no ao som de immensa vo- 
zeria para um pequeno monte vizinho. O 
pobre marinheiro, reduzido a postas, era 
em breve assado á vista dos da armada. 
Ao mesmo tempo intentam os indios ata
car os dos navios, e tel os-iam segura- 
menté tomado, anão dispararem idles 
quatro tiros de canhão com metralha, 
que os íizeram dispersar.
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0 commandante ordena immediata- 
mertteque a armada se faça de vela e deixe 
a costa inhospitaleira, obstando assim á 
pretenção de vingança que dos selvagens 
estavam dispostos a tomar qitarenta ho
mens da sua equipagem (V. as Epueme- 
RiDES de 28 de agosto de 1501 e de 7 de 
setembro de 1502j.

1554:—Partem da villa de S. Vicente os 
jesuítas Pedro Corrêa e João de Souza 
(padres) e o leigo Fabiano, para a missão 
de catecliese dos indígenas das tribus 
Tupis e Carijós em Cananêa, e são alli 
assassinados por;aquelles indigenas, de 
combinação com um castelhano que vo- 
tara odio aos padx'es, que entretanto o 
salvaram das garras dos indios.

Pedro Corrêa, natural de Portugal, no
bre de geração (no dizer de Simão de Vas- 
concellos, Chronica), passando-se para o 
Brazil, tornara-se um dos mais poderosos 
e ricos liabitadores de S. Vicente e dos 
mais famosos conquistadores, diremos 
antes caçadores de indios. Mudára depois 
de vida por influencia do padre Leonardo 
Nunes,e tomára a roupeta da cbmpanliia 
de Jesus, fazendo então em prol dos in
digenas, que antes perseguira, todo o bem 
que i)Oude, atrave's dos maiores perigos 
e sacriíicios. José de Anchieta em mais 
de uma das suas cartas falia de Pedro 
Corrêa com muitos elogios.

y 1636 — Segundo combato entro
Fciippe Camarão 
idez Artichofsky.

forças de D. Antonio F) 
e as do general holland 
Depois de quatro horas de rude pelejar 
de uma parte e da outra, mostrando-se 
os indios de Camarão tão dextros no ma
nejo das armas de fogo como os euro
peus, mandou Artichofsky cessar o com
bate, e retirou-se para a povoáção de 
S. Lourenço da Matta, caminho do Recife, 
por ver que não levava vantagem sobre 
os nossos, e Camarão tornou para o 
redueto de Goy.ina, por elle tomado aos 
hollandezes a 9 de junho.

1737—Henrique Luiz Freire de An- 
drada, irmão do conde de Bobadella, toma

posse do governo da capitania de Per
nambuco.

Foi 0 25° na ordem chronologica e 
xerceu o ^argo ate' 25 de janeiro de 
1746, em que é rendido por D. Marcos de 
Noronha, 6° conde dos Arcos.

No tempo do seu governo íizeram-se 
as pontes do Recife, da Boa Vista o dos 
Afogados e pela primeira vez foram leva
dos á forca alguns criminosos de morte. 
Rehavida a ilha do Fernando de Noronha 
do poder dos francezes, mandou este go
vernador presidial-a com tropa, e em 1741 
fizeram-se fortificações nella, afim de 
impedir o contrabando com os estran
geiros.

Pela carta regia de 24 de setembro 
de 1700 pertence esta ilha á jurisdicção 
de Pernambuco, e para ella iam, como 
ainda hoje, os criminosos sentenciados a 
degredo.

1789—Incendeia-se o recolhimento de 
Nossa Senhora do Parto no Rio de Ja
neiro.

Fundado pelo bispo D. frei Antonio do 
Desterro (em 1742 foi collocada a sua 
pedra fundamental) para mulheres não 
virgens, que quizessem mifdar de vida e 
costumes, abandonando o mundo, arrui- 
nara-se em breves annos por causa da sua 
má construcçãô. Em 1787 reparou-o de 
todo 0 benemerito vice-rei Luiz de Vas- 
concellos e Souza. Ainda se trabalhava 
no seu interior quando se deu o incêndio, 
que devoraria igualmente o templo que 
lhe fica contíguo, a não o atalharem as 
promptas providencias dadas pelo vice-rei. 
No curto espaço de 3 mezes e 14 dias 
estava todo o cdificio reparado, e a 8 de 
dezembro d’este mesmo anno voltavam 
as recolhidas ao seu asylo. Na sacristia 
da sua igreja viam-se ainda lia poucos 
annos dous quadros de José Leandro, re
presentando um d’clles o incêndio com 
todos os seus horrores e outro o edifleio 
já reparado. Esses quadros, que foram 
retocados, acham-se hoje (1880) em um 
salão por traz do còro, onde não estão
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sujeitos á humidade, como na sacristia. 
Do primeiro d’elles deu uma interessante 
e fiel reducção o Ostensor Brazileiro. 

d-/  Jornal Literário e Littoral (Rio‘ de Ja- 
’ neiro, tom. I, 1845—1846).

Extincto 0 recolhimento cm 1812, ser- 
' viu 0 edificio de enfermaria á ordem ter-

ceira do Carmo ; s e r ^  ultimamente de 
secretaria geral da instrucção publica do 
municipio neutro e em algumas de suas 
salas do pavimento terreo funcciona o 
Instituto vaccinico.

1819—O capitão general Bernardo da 
Silveira Pinto da Fonseca, quadragésimo 
nono e ultimo governador da capitania 
do Maranhão, toma posse do seu cargo. 
Succede n’elle a Paulô José da Silva Gama 
e exerce-o até 6 de abril de 1821, em que 
0 substitue uma junta provisória, que é 
também substituida por outra presidida 
pelo bispo diocesano D. frei Joaquim de 
Nossa Senhora de Nazareth.

1863—-Fallece ás, 6 horas e 20 minutos 
da manhã, na rua denominada hoje do 
Senador Vergueiro, o grande actor na
cional João Caetano dos Santos. O seu 
cadaver,graciosamente embalsamado pelo 
Sr. Dr. Costa Ferraz, foi á noite transfe
rido para a rua do Lavradio, casa então 
n. 36, e d’ahi levado no dia seguinte para 
o cemiterio de S. Francisco de Paula, 
onde jaz.

Contava o Talma brazileiro pouco mais 
de 55 annos de idade, pois nascera (no Rio 
de Janeiro) a 27 de janeiro de 1808. O Sr* 
Dr. Moreira de Azevedo, na biographia 
do 'artista, que publicou na revista do 
Instituto Historico (tomo XXXIII, 1870), 
declara-o nascido nesse dia. No Tperfil 
biographico do grande actor najiional, 
publicado com o seu retrato pelo Sr. Felix 
Ferreira no Guarany (Rio de Janeiro, 
1871), também vem consignada essa data. 
O Sr. Dr. J. M. de Macedo, porém, no seu 
Anno biographico,' diz positivamente, 
não sabemos com que fundamento, que 
João Caetano dos Santos nascera a 24  
de abril.

As datas que aqui damos, tanto do nas
cimento como do obito do eminente‘ ar
tista, foram pór nós authenticadas na 
sua propria campa em Catumby.'

Referindo-se ao seu fallecimento, diz o 
Correio Mercantil do dia 25:

K Na historia do theatro brazileiro fi
gurará no primeiro lugar o nome do 
actor Juão Caetano. A natureza o dotára 
com mão pródiga; dei’a-lhe tudo quanto 
pode ambicionar um artista dramatico. 
Foi talvez um mal tanta riqueza; o ar
tista confiou demasiado em seus dotes e 
não quiz ou, quem sabe ? não poude es
tudar quanto devera.

<c Se algum dia entre nós as questões 
de arte merecerem attenção, a figura de 
João Caetano dos Santos dará assumpto 
para larga e interessante analyse. »

AG O STO — 25
1614—A expedição de Diogo de Campos 

Moreno, que ia á conquista do Maranhão, 
chega ao porto dos Búzios, de onde o 
capitão-mór Diogo Moreno expede o ca- 
ravelão do almoxarife para que fosse ao 
Rio Grande do Norte dar aviso da sua 
ida a Jcronymo de Albuquerque (Vide a 
Ephemeride de 26).

1625—Todos os navios da esquadra de 
D. Fradique de Toledo, que no dia 21 
chegaram a Pernambuco, suspendem an
cora do Lamarão com destino á Hes- 
panha (Vide a ephem. de 31 de julho).

O regresso d’essa armada para.a Europa 
foi tormentosissimo. Terriveis e repeti
das tempestades dispersar im-na toda. 
Tres embarcações hespanholas e nove 
portuguezas foram a pique, salvando-se 
apenas do seu pessoal um frade trinita- 
rio, que foi apanhado depois de ter boia
do dous dias agarrado a uma prancha. 
A almiranta foi ter á ilha de S. Jorge 
em tal estado,que se afundou apenas aban
donada pela tripolação. Duas outras fo
ram capturadas por uma esquadra hol- 
landeza. O galeão em que ia D. João de 
Orellana teve uma sorte singular, Depois

^1
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cle haver dado combate, ajudado por ou
tro, a uma nau liollandeza que vinha da 
Costa d’Africa e de a ter capturado, cahi- 
rain os vencedores com tanta gana sobre 
os despojos dos vencidos, que elles tive
ram modo de atacar fogo ao navio e este, 
que estava atracado, ardeu todo e com 
elle 0 seu vencedor ! Da armada portu- 
gueza, composta de 26 navios quando 
sahirado Tejo, só voltou um, o do seu gê  
neral D. Manuel de Menezes, que n’elle ia.

IGõl—São de novo reunidas em um só 
governo as capitanias do Maranhão e 
Pará e é nomeado para as governar, com 
a patente de governador e capitão ge. 
neral, André Vidal de Negreiros, um dos 
heróes na guerra brazilica contra o do- 
minio hollandez. A cidade de S. Luiz do 
Maranhão ficou sendo cabeça de governo 
dos dois Estados até 1753, em que foi 
transferida para o Pará.

1710—Francisco Duarte de V asconcellos 
toma posse do governo da capitania do 
Ceará, E’ -o 21° na ordem dos seus gover
nadores e exerce este cargo até 8 de Ou
tubro de 1713, em que o rende o capitão- 
mór Placido de Azevedo Falcão.

1733—0 condè de Sarzedas, capitão* 
general de S. Paulo, remette para o reino 
0 produeto do quinto do ouro das minas 
de Goyaz e Cuyabá, pertencente ao anno 
anterior, importando em 1,908 marcos 
em barra e 2:-1525600 em moeda, exce
dendo tudo ao peso de très arrobas. N’esta 
conta entrou uma folheta do 90 marcos 
(45 libras) achada nas minas de Goyaz 
no sitio chamado Maranhão.

N’este anno o soroeabano Gabriel An
tunes Maciel parte para.Cuyabá, á frente 
We uma forte expedição, contra os indi- 
'genas Payarjuás e derrota-os.

Ainda n’este anno alguns paulistas 
estabelecem se na mai’gem septentrional 
do rio Jacuhi/e fundam as povoações da 
Cachoeira do Rio-Pardo.

,1770 — Por decreto d’el-rei D. .José, 
expedido n’esta data á Meza do Desem
bargo do Paço, ordena-se que cesse a in

terrupção das relações da côrte portu- 
gueza cora a Santa Sé, interrupção qne 
durava havia dez'annos, e que, portanto, 
se reato communicação com a côrte de 
Roma para todos os negocios da compe
tência da dita Meza, salvas as leis, os 
louváveis costumes e bs privilégios dos 
reinos; ordena se outrosim que se abra o 
despacho da Nunciatura, ficando sus
pensos OS' decretos de 4 ’de Agosto de 
1760, pelos quaes se havia interrompido 
toda a communicação cora a mencionda 
corte.

1791—Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro 0 Dr. Joaquim José da Silva, um 
dos mais consumados práticos do Brazil 
e lente de pathologia interna da Facul
dade de Medicina da Côrte (Vide a Ephem. 
de 30 de setembro de 1857).

1803—Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro 0 duque de Caxias. Luiz Alves de 
Lima e Silva, senador pela jjrovincia do 
Rio Grande do Sul.

Assentou praça a 22 de novembro de 
ISOS, tendo 5 aunos de idade; a 12 de ou* 
tubro de 1818 era alferes ; tenente a 2 de 
janeiro de 1821, com antiguidade de 4 de 
novembro de 1820 ; foi promovido a capi
tão a 22 de janeiro de 1824, a major a 2 
de dezembro de 1828, com antignidade de 
12 de outubro do mesmo anno ; elevado 
ao posto de tenente-coronel a 12 de se
tembro de 1837, ao de coronel a 2 de de. 
zembro de 1839, ao de brigadeiro a 18 de 
julho de 1841. Era marechal de campo 
graduado a 30 de julliode 1842, c mare
chal effective a 23 de março do 1815. 
Passou a tenente-general a 3 de março 
de 1852, a marechal de exercito graduado 
a 2 de dezembro de 1862 e á effectividade 
d’este posto a 13 de outubro de 1866.

Foi successivamente barão, conde, mar- 
quez e duque de Caxias, sendo-lhe confe
rido esto ultimo titulo, unico no Império, 
pelos relevantes serviços que prestára em 
um dos mais embaraçosos periodos da 
guerra do Paraguay, e o primeiro pela 
activa parte que tomára, em 1839, na
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pacificação da província do Maranhão, 
revolucionada desde dezembro do anno 
anterior pela sedição de Raymundo

Foi por mais de uma vez ministro da 
corôa. Durante a viagem que o imperador 
fez pela segunda vez á Europa, ficára o 
duque de Caxias presidindo o ministério 
que, com a princeza-regente, se conser
vou á testa da administração publica, e 
que foi substituido pelo organisado a 
5 de janeiro de 1878, sob a presidência 
do Sr. senador conselheiro João Lins 
Vieira Cansanção de Sinimbu.

O duque de Caxias em todo o decurso da 
sua longa carreira, como militar, prestou 
0 seu braço e o seu concurso para manter 
a integridade do império de que seu pae 
fóra regente; onde quer que a monar- 
chia correu o risco de se perder, expoz 
a sua vida, pondo na balança dos acon
tecimentos 0 seu valor civico, a sua de
dicação pessoal, a sua espada (\ide a 
E'pheyt'icride de 7 de maio de 1880).

Todos os importantes actos da sua vida 
estão largamente narrados, com irre
cusável fidelidade histórica, pelo Sr. mon
senhor Joaquim Pinto de Campos, na 
biogi'aphia que escreveu d’bste grande 
cidadão.

1813 — Crcação do juizo de íóra, do 
civel, crime c orphãos cm Villa-Bella, 
cabeça da comarca da capitania de Matto- 
Grosso.

E’ também graduado o logar de ouvidor 
da mesma comarca com o predicamento 
de primeiro banco, com beca c posse na 
cidade da Bahia, podendo ser para elle 
nomeados bacharéis que só tenham servido 
primeiras, entrancias, com o ordenado de 
tres mil crusados, ale'm dgs emolumentos 
já estabelecidos.

1817—Approvação régia da crcação do 
celleiro publico na cidade da Bahia, co- 

■ nhecido pelo nome de Tullicis.
Monopolio, uiiico em seu genero exis

tente no Brazil, fòrá fundado pelo ca- 
pitão-gcucral D. Rodrigo José de Menezes

e Castro, depois conde de Cavalleiros, 
para oceorrer ás despezas com o novo 
lazareto que aquelle governador também 
creára, obrigando ao pagamento de 20 
réis por alqueire de farinha de mandioca, 
milho, arroz ou feijão, que se recolhesse 
ao dito celleiro, ^fonte de males para os 
cultivadores de taes generös».

í 822—Entrada solemnn do principe re
gente'; depois imperador D. Pedro I, na 
capital da província de S. Paulo. Cessam 
n’esse dia as funeçoes do Governo pro- 
visorio eleito pelo povo e tropa a 23 de 
junho do anno anterior { essa data).

1826—Decreto imperial concedendo á 
cidade da Bahia o titulo' de Leal e vale- 
rosa, em memoria dos brilhantes feitos 
que a tem illustrado.

1831—A assembléa geral legislativa 
prohibe que voltem á província de Pei- 
nambuco os frades carmelitas descalços, 
denominados llierezios, expulsos como 
suspeitos de infensos á independencia 
nacional, c converte o seu convento e 
igpeja em casa pia para recolhimento 
e educação de orphaos, destinando aS 
rendas dos bens dos ex.congregados de 
S. Felippe Nerv á sua manutenção.

1872—Fallece na còrte o conselheiro 
Cândido Borges Monteiro, visconde dc 
Itaúna, senador pela província do Rio 
de Janeiro, escolhido a 21 de abril de 
1857, e que tomara assento no senado a 
1 de maio de 1859.

Era doutor em' medicina e lente jubi
lado da cadeira de operações, anatomia 
topographica e apparelhos na faculdade 
medica da corte, depois de mais de 25 
annos de exercicio do- magistério. * 

Nascera em 1812, a 12 de outubro, na 
cidade do Rio de Janeiro.

Acompanhou o imperador não só como 
amigo, mas como medico, na sua pri
meira viagem á Europa, de onde tinha 
voltado pouco antes. Em abril de 1872 
encarregara-se da pasta dos negocios da 
agricultura, commercio o obras publicas,
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cargo quo exercia quando adoeceu da 
moléstia de que vein a fallecer.

187S—Yictima de apoplexia cerebral, 
succumbe na capital de Minas Geraes 
0 bacharel em direito João Salome 
Queiroga, pouco antes nomeado desem
bargador para a Relação do Recife.

Nunca publicára colleccionadas as mui
tas poesias que compuzera e de que tra
taram com elogio diíTerentes periódicos 
do Império, como a Actualiãade ávt, còrte, 
0 Recreador, Diário e Liberal (de Ouro 
Preto), 0 Jequüinho?iha (da Diamantina) 
e 0 Sr. Dr. J. M. Yaz Pinto Coelho, no 
seu recente escripto ácerca da poesia po
pular brazileira, ate' que se resolveu por 
suggestões de amigos a dal-as em volume. 
Temos, pois, de Salome Queiroga o volume 
que intitulou Canhenho de poesias brasi
leiras, publicado em 1870 na typographia 
universal de Laemmert, eom o retrato 
do auctor, e Arremedos—Lendas e can
tigas populares, publicado em 1873 pela 
typographia Perseverança, Rio de Ja
neiro .

São versos despretenciosos, escriptos 
sob a inspiração do momento e de cunho 
inteiramente nacional.

AGOSTO— 26

1591—Emquanto procuravam os por- 
tuguézes os vestigios das famosas minas 
de prata de Roberio Dias, que nunca até 
hoje se descobriram, um pirata inglez, 
Thomaz Cavendish, sahia do Tamisa para 
vir exercer depredações nas costas do 
lirázil, cuja natural riqueza tinha aos 
olhos de muitos paizes da Europ.i tomado 
proporções fabulosas.

Este famoso aventureiro esbanjara o 
património da sua casa e lembrara-se de 
0 refazer no Brazil. Para esse fim sae na 
presente data ao mar com tres embar
cações de alto bordo e duas galeras, 
tudo muito bem tripulado. Chegando idal- 
tura da capitania de S. Yicente destaca 
dois dos seus navios para se apoderarem

da villa de Santos o fazerem provimento 
(Vide a Ephemeride dc 25 de dezembro).

Já n’uma primeira viagem que fizera 
Cavendish á roda do mundo, commettêra 
com a sua gente taes atrocidades, que ma
cularam por muito tempo o caracter do 
povo inglez no conceito das demais na
ções do globo.

1611—Jeronymo de Albuquerque, chefe 
da expedição contra os francezes que 
oceupavam o Maranhão, vem por terra 
esperar Diogo de Campos Moreno, seu 
companheiro de empreza, no porto dos 
Búzios. E ahi, de accòrdo com Moreno, 
manda ciue as caravellas e caraveliões 
entrem no porto do Rio Grande do Norte 
na maré da tarde, e os navios redondos 
no outro dia, o epm tudo se fez.

1642—Antonio Telles da Silva toma 
posse do governo do Estado do Brazil 
na cidade de S. Salvador da Bahia.

Foi 0 seu decimo nono governador e 
capitão-general e exerceu esse cargo por 
quatro annos, tres mezes e vinte e sete 
dias, passando-0 em 22 de dezembro de 
1647 ao seu successor, o conde de Villa 
Pouca de Aguiar, Antonio Telles de Me
nezes.

1748—Pela bulia d’esta data Quod ex- 
pensis omnium, passada a instancias do 
rei D. João V, concede o papa Bene- 
dicto XIV aos sacerdotes portuguezes, 
tanto regulares como seculares, a facul
dade de dizerem tres missas no dia de 
finados, em vez de uma, como diziam 
até então.

1802—A grande distancia que mediava 
entre a villa de S. Salvador, hoje cidade 
de Campos dos Goytacazes, e a freguezia 
de Nossa Senhora do Desterro de Quis- 
samã, a de Nossa Senhora das Neves, 
ambas hoje do districto de Macahé (pro
víncia do Rio de Janeiro), e a de Santa 
Rita, de Campos, fez com que o bispo 
diocesano D. José Joaquim Justiniano 
Mascarenhas Castello-Bi'anco erigisse a 
de Quissamã em cabeça de comarca eccle- 
siastica, tendo debaixo da suajurisdicção
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a clas Neves. Foi sen primeiro parocho o 
padre José Antonio de Souza, quc tomou 
Tia presente data posse do seu cargo. Em 
1812 passou essa freguezia a pertencer a 
S. João de Macahé, então novainente 
creada e logo erigida em cabeça de co
marca.

Aproveitamos o ensejo para aqui con
signarmos que a vaccina foi pela primeira 
VM propagada em Campos no anno de 
1805, pelos esforços e diligencias do co
ronel Joaquim Vicente dos Reis.

]S13—Por ausência do Marquez de Ale. 
grete, governador e capitão-general da 
capitania de S. Paulo, que se retirara 
para o Rio de Janeiro com licença regia, 
fica encarregado interinamente da ad
ministração civil da capitania um trium- 
virato, composto do bispo diocesano 
D. Matheus do Abreu Pereira, do ouvidor 
da comarca I). Nuno Eugenio de Lossio 
Seilbtz e do intendente de marinha de 
Santos Miguel de Oliveira Pinto.

O marquez de AÍegrete não voltou a 
S. Pauio, por ser transferido para o Rio 
Grande do Sul em 1814 (Vide a Ephe- 
meriãe de 1 de novembro de 1,811).

1819—Creação do logar de juiz de fóra 
de Oeiras, então capital do Piauhy. e do 
juízo de fóra do civel, crime e orphãos 
das villas da provinda do Pd o Grande do 
Sul, R;o Pardo c S. A /  da Cachoeir 1, 
em attenção ao progressivo augmento da 
sua população e riqueza.

1875—Inauguração da estrada de ferro 
de Campinas a Mogy-mirim (S. Pauloh 

No dia 25 tinham o imperador e a im
peratriz visitado a primeira d essas cida. 
des, na excursão que faziam á provinda 
desde o dia 17.

No dia 20 visitaram SS. DIM. a cidadg 
de Sorocaba; a 21 vão á fabrica de ferro 
de S. João de Ypanema; e a 23 ás cida. 
des de Jundiahy e deltú.

A G O S T O — 27

1G90— Hilário de Souza do Azevedo, 
capitão-nfór da capitania do Pará, toma

posse do seu cargo c exerce-o até ser 
rendido por João Velasco de Molina em 
20 de julho de 1098.

Foi 0 seu 45° governador.

Nasce n’este anno em Santos, nao nos 
consta em que mez e dia, frei Patricio 
de Santa Maria, frandscano, irmão de 
Bartholomeu Lourenço e de Alexandre 
de Gusmão. Estudou na Italia, forman
do-se em Pisa; viajára a Asia, estivera 
em .Jerusalém e escreveu as seguintes 
obras (em latim), citadas no Summario 
da Bibíiotheca Lusitana (tomo III): — 
«Mel dc petra S. S. Sepulchri D. nostri, 
etc.. Lisboa, 1742.—Elenchus Cæremoniar. 
Terræ Sanctæ, Lisboa, 1754.»

1735— Fallece na sua dioce.se, aos 05̂  
annos de idade e 10 de episcopado, o 6° ■ 
arcebispo da Bahia, primaz do Brazil, 
D, Luiz Alvares de Figueirédo, natural 
de Portugal. A data da sua morte foi ve
rificada pelo auctor do Roteiro dos Bis
pados no respectivo assentamento e por 
nós ein manuscriptos existentes na Bi
bliotheca Nacional. Entretanto, o letreiro 
da sua campa o dá fallecido a 28, como 
teve oceasião de observar o Sr. A. do 
Valle Cabral. Abreu e Lima, Accioli e o 
conego Ildefonso o dão fallecido a 19.

D. Luiz Alvares era bispo coadjuetor 
do arcebispado de Braga e bisj)0 titular 
de Uranópolis, quando foi eleito em 1725 
métropolita do Brazil. Chegou á Bahia 
n’esse mesmo anno c tomou posse do seu 
cargo a 17 dc setembro, segundo o vis
conde de Porto Seguro.

Jaz na capella de S. José da Sé cathe
dral, como pedira em testamento.

Foi em virtude dc representação d’este 
prelado que se expedira pelo Conselho ul
tramarino a provisão de 19 de setembro 
de 1732, que pro.'’Ogou por mais dez annos 
a prestação annual de um conto dê  réis 
para as obras da cathedral da Bahia, c 
duzentos mil réis' para a respectiva fa
brica.
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1795— Nasce na cidade de Ouro Preto 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, a 
quem o partido liberal no Brazil deveu 
as mais importantes instituições poli- 
ticas : o codigo criminal, o do processo, 
as reformas do acto addicional.

Este grande politico, estadista consum- 
mado, notável financeiro e parlamentar, 
falleceu no Rio de Janeiro, no tempo da 
primeira invasão da febre amarello. a 1 
de maio de 1850.

Tomara o gráu de bacharel em direito 
na Universidade de Coimbra em 1818. 
Foi deputado á assembléa geral legisla, 
tiva nas tres primeiras legislaturas, con
selheiro de estado e ministro, e era se> 
nador por Minas Geraes desde 1838.

Atacado de paralysia nos últimos annos 
de sua vida, nunca ponde esse mal phy. 
sico quebrar-lhe a natural actividade nem 
arrefecer-lhe a solicitude com que se em
penhava nos públicos negocios.
, « Sua vida abraça um dos mais largos 

periodos da historia contemporânea bra- 
zileira. Sua superior intelligencia e 

. grande capacidade de homem de estado, 
0 qualificam um dos vultos mais proemi
nentes do nosso systema ropresentativo 
[Barão de Römern de Mello, Esboços Bio- 

• graphicos, 2“ parte).»
1812— Fallece na fazenda da Tapera, 

em viagem da villa da Parnahyba para  ̂
cidade de Oeiras, Amaro Joaquim Raposo 
de Albuquerque, governador nomeado da 
capitania do Piauhy. Foi sepultado na 
igreja matriz da villa de Valença.

Este governador fòra o primeiro pro
vido parao Piauhy, depois da independên
cia d’esta capitania do governo do Ma
ranhão. A sua carta de nomeação é de 
outubro de 1811, Não chegou porém a 
exercer 0 seu cargo,.por fallecer, como 
fica dito.

1831— E’ eleito bispo de Guyabá D. José 
Antonio dos Reis (Vide 27 de novembro 
de 1833;.

1847— Lei da assembléa geral creando 
0 bispado do Rio Grande do Sul, des-

membrado do do Rio de Janeiro. Por 
bulla do pontiflce Pio IX Ad oves p 'S- 
cendas, de 17 de maio do anno seguintp, 
e beneplácito i nperial de 7 de dezembro 
do mesmo anno, foi essa creação confir
mada. D. Feliciano José Rodrigues ^  

Prates, natural do novo bispafüo,
é eleito seu primeiro bispo ( Vide, 27 de 
maio de 1858).

1849— Fallece no Rio Grande do Sul o 
marechal do exercito barão de S. Gabriel, 
João de Deus Menna Barreto, uma das 
glorias militares d’aquella heróica pro' 
vincia.

AG O STO — 28

1501— Navegando ao rumo do sul, e 
sempre á vista da terra, as caravellas da 
expedição começada a 24 de agosto chegam 
n’este dia a um cabo, a que por isso de
nominam de Santo Agostinho. Ahi fun
deiam os navios e se demoram cinco 
dias, attrahidos os navegantes pela aífa- 
bilidade que encontram nos indigenas, 
tres dos quaes espontaneamente os acom
panharam (Vide as Ephemerides de 2 de 
setembro do mesmo anno e de 1 de 
janeiro e 7 de setembro de 1502).

1700— D. João BTanco de Oliveira, na
tural de Portugal, 4“ arcebispo da Bahia, 
embarca para Lisboa, de onde tem de ir 
tomar conta da séde episcopal de Mi
randa, para a qual fôra transferido, 
dando n’isso prova do seu desapego ás 
vaidades mundanas, deixando de ser me
tropolitano e'primaz,'para ir ser simples 
bispo suffraganeo.

D. João Franco tinha sido por quatro 
annos bispo de Angola, quando foi eleito 
arcebispo e confirmado no cargo pelo 
papa Innocencio XII, Chegara á Bahia a 
5 de dezembro de 1697 (como dizem o 
auctor das Batas Celebres, o visconde de 
Porto Seguro e Abreu e Lima), ou em 
1692 (como o indica o auctor do Roteiro 
dos Bispados), etoma posse do seu cargo.

O conego Dr. Ildefonso Xavier Ferreira, 
na sua edição das Constituições primeiras
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do Arcebispado da Bahia, e o mss. do 
Sr. Dr. Mello Moraes, o dão também 
como tendo chegado á diocese no dia 5 
de dezembro de 1G92. O alludido mss. 
accrescenta :

« . . .  e desembarcou em S. Antonio da 
Barra, onde esteve o espaço de .3 dias, 
nos quaes mandóu tomar posse do Arce
bispado pelo R. Deão André de N., e aos 
8 do mesmo mez fez a sua entrada pu
blica, e alguns mezes depois, na Capi
tania da Fróta lhe chegou o Palio (que 
lh’o Lançou por ser fallecido o Deão que 
vinha nomeado para Iho Lançar) o The- 
70ureiro mér da Sé João Pastos da Silva 
aos 29 de junho de 1693, dia dos SS. Apos- 
tolos S. Pedro, e S. Paulo, na Capeba-mór 
da Sé, prezente um grande concurso de 
povo, Nobreza, Pv,eligiosos, etc., que 
autorizarão o Acto, e flzerão o dia mais 
Solemne.»

Exerceu pois por pouco tempo a sua 
missão pastoral no Brazil ; mas ainda 
assim visitou algumas das suas fregue- 
zias(as do rio de S. F’rancisco) e admi
nistrou 0 chrisma a quarenta mil pessoas. 
Os padres do Concilio de Trento paten
tearam-lhe por carta o seu reconhecimento 
pelo zelo apostolico com que se houvera-

Falleccu em Condeixa, lugar do seu 
nascimento, cm agosto de 1715.

1803— E’ sagrado em Lisboa, como 
bispo in partihus de Titópoli, o padre 
Vicente Alexandre de Tovar, 3° prelado 
de Goyaz, provido n’essa prelazia por 
consulta da Meza da consciência e ordens 
e Resolução de 11 de setembro do anno 
anterior.

Era natural de Portugal e formado em 
cânones.

O general Abreu e Lima na sua Sy
nopsis e Fluvianq nas suas Ephemerides 
publicadas na Revista Popular o dizem 
natural da B ihia.

Tendo-se deixado ficar em Lisboa até 
1807, foi por ordem regia obrigado a 
partir para a sua prelazia, onde cointudo 
não tinha de chegar; porque, indo do

Rio de Janeiro para ella, por terra, foi na 
villa de Paracatú. provincia de Minãs 
Geraes, accommettido de uma violenta 
indigestão, que o levou á sepultura no 
dia 8 de Outubro de 1808. O marechal 
Cunha Mattos na sua citada. .
pliia de Goyaz o dá fallecido em dezem
bro. Por sua morte ficou vaga a prelazia, 
até ser elevada á categoria de bispado 
em 1826.

1805—̂ Nasce na capital da capitania de 
Goyaz D. Manuel de Assis Mascarenhas, 
filho de D. Francisco de Assis Mascare
nhas,que foi depois marquez de S. João da 
Palma e exercia por esse tempo o 
cargo de governador e capitão general 
d’aquella capitania.

D. Manuel formara-se em direito na 
Universidade de Coimbra, onde recebeu 
0 grau de doutor. Começ.ára a sua'car
reira publica pela diplomacia, exercendo 
0 lugar de addido de primeira classe na 
missão J r̂azileira em Berlim e em se
guida 0 de secretario de legação em 
Vienna d’Austria.

Deputado á assembléa geral em mais 
de uma legislatura e senador do Império 
desde 1850 pela provincia do Rio Grande., 
do Norte, de que fòra duas vezes presi
dente, falleceu na cidade do Rio do Ja
neiro em 30 de janeiro de 1867.

Do artigo que lhe consagra o Sr. Dr, 
Macedo no seu A n n o  B i o g r a p i i i c o  toma
remos 0 seguinte periodo, que faz resal- 
tar perfeitamente os traços característicos 
da sua individualidade politica como re
presentante da nação ;

« Na camara como no senado foi orador 
muito frequente na tribuna ; tinha pa
lavra facil, memória assombrosa, promp- 
tidão no improviso, cnthusiasmo pelos 
principios ,que sustentava, e era terrivel 
no sarcasmo, cxcedehdo-se ás vezes no 
ataque violento ao adversário. A inde
pendência, a franqueza, a dedicação p a 
audacia' o caracterisárão como orador 
parlamentar.>3

1811— O chefe de esquadra Paulo José

«a
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da Silva Gama, 48“ governador da ca
pitania do Maranhão, toma posse do seu 
cargo. Succede ao governo interino do 
bispo diocesano D. Luiz de Brito Homem, 

|i que a governava desde 21 de maio do 
mesmo anno de 1811.

Paulo José da Silva Gama teve em 1821 
0 titulo de barão de Bagé.

1817—Tratado com a França, no qual 
se estipula a devolução da colonia de 
Cayenna a S. M, Christianissima e se 

• marcam os limites d’aquella possessão 
il franceza com o Brazil, em execução do 
^  art. 107 da Acta do Congresso de 

Vienna, firmada a 9de junho de 1815. Esta 
fJÉ ultima parte dos compromissos tão solem- 
fi| nemente contrahidos, é uma questão ainda 
q» pendente, cuja solução ficou adiada para 
G* as kalencas gregas.
«• Em janeiro de 1809 tinha sido esta co

li Ionia tomada por 900 homens ao mando 
õ'; do brigadeiro Manuel Marques d’Elvas 
í- Portugal, com duas embarcações de 
VI guerra. No dia 12 o governador francez
0 de Cayenna, Victor Hugues, assigna uma 
) > capitulação, e as nossas tropas occupam
1 . no dia 14 a praça,-da qual sahe a guar- 
f nição franceza, composta de üOO Immens, 
> com todas as honras da guerra e sob a 
' condição de ser transportada para a 
í França em navios portuguezes,

1820— Como 0 padre João Manzoni,
I nomeado arcebispo da Baliia em 1818 
) ’ (Vide a Ephemeride de 13 de maio), re- 
I nunciou o, cargo, foi no mesmo anno 
r. apresentado para a Sé, assim vaga, frei 
' Vicente da Soledade, benedictino, lente 
b'̂  da Universidade de Coimbra, natural de 
í Portugal.

Confirmado pelo pa'pa Pio VII e pro- 
■jg. clamado arcebispo em consistorio secreto 
h| da presente data, tomou D. frei Vicente 
I' posse do seu cargo por procurador, mas 
fi| nunca veio á sua diocese: deixara-se 
A ficar em Lisboa como membro das cortes, 

e alli falleceu. A diocese foi por todo esse 
d tempo administrada pelo respectivo vi- 
■g' gario capitular.

Foi D. frei Vicente o 16" arcebispo 
contando-se como tal o precedente, èm_ 
bora Manzoni renunciassedepois a mitra.

1828—Convenção entre o Brazil e a 
Banda Oriental, pela qual terminou a 
campanha áã Cisplatina.

Depois da violenta reclamação do al
mirante Roussin (Vide a ephem. de 6 de 
julho), receiando-se D. Pedro I de outras 
diííiculdades, firmou com os commissaries 
de Buenos-Ayres, debaixo da mediação 
da Inglaterra, a alludida convenção, cujas 
bases eram : que a Banda Oriental ficaria 
por cinco annos independente e depois 
adoptariao governo que lheapprouvesse.

Este convênio foi depois ratificado por 
ambas as partes contratantes.

1840 — Por decreto d’esta data fixa-se 
em 800:0003 annuaes a dotação do Impe
rador oSr. D. Pedro II, e a da Imperatriz, 
logo que se verifique o casamento, será 
de 96:0003, sendo a pensão ou arrhas, no 
caso de viuvez, de 50:000$000. Estas deli
berações são tomad<qs em virtude do que 
prescreve o art. 107 da constituição.

Já pelo decreto de 19 de junho de 
1839 se havia estabelecido uma presta
ção annual de 50:0003 á duqueza de Bra
gança, Imperatriz viuva, que a recebeu 
até fallecer.

Para o dote das princezas as Sras. 
D. Januaria e D. Francisca se marcara 
a quantia de 750:0003 para cada uma.

1847 — O senador Francisco de Paula 
e Souza pede exoneração do cargo de mi
nistro dq império e fic i encarregado da 
mesma pasta o senador Manuel Alves 
Branco, depois 1° visconde de Cara- 
vellas.

1865 — Fallece na còrte o visconde de 
Cabo-Frio, Luiz da Cunha Moreira, almi
rante reformado e conselheiro de guerra*

Fora miinstro da marinlia na época da 
independencia. Tinha a grande medalha 
da conquista de Cayena.

Nascera na cidade da Bahia a 1 de 
outubro de 1777.
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Tendo ido para Lisboa aos 7 annos de 
idade, lá estudou desde as primeiras 
lettras até muitos dos preparatoiúos 
exigidos para os cursos superioi’es, e em 
outubro de 1795 matriculou-se no colle- 
gio dos Nobres. Terminado o respectivo 
curso embarcou como homem de mar e 
commandou dep is difíerentes vasos, 
desde biágucs até corvetas- e fragatas.

Foi ajudante de ordens do major ge
neral que cohduziu para o Brazil a fa. 
milia real portugueza.

Commandando um vaso de guerra, se
guiu do Pará com a expedição que ia á 
conquista de Cayena; commandou n’essa 
jornada a força de mar que desembarcou 
em Vroaqui, que foi conquistado; foi fe
rido n’essa oceasião ria cabeça por um 
golpe de espada.

Assistiu, porém, a todos os desembar. 
ques até á tomada da praça franceza, em 
que também se achou. Seguiu depois para 
a França nó navio do seu commando 
como parlamenta»* e, concluida essa com- 
missão, veio para o Rio de Janeiro. 
D’aqui partiu para Buenos-Ayres em 
missão secreta do ministério dos negocios 
estrangeiros.

Foi do numero dos que tomaram Mal
donado em novembro de 1816. Assistiu ao 
bloqueio de Pernambuco em 1817.

O cargo de ministro da marinha a que 
alludimos, exerceu-o desde 1822 até flns 
do anno seguinte, retirando-se da alta 
administração publica por não querer 
assignar o decreto de dissolução da con
stituinte. *

Serviu depois ainda diversos cargos, 
inclusive o de commandante-director da 
academia dos guardas-marinhas.

1868—Assalto do Passo Real do Tehi- 
(Campanha do Paraguay).

O barão do Triumpho á frente das bri- 
íradas dos coronéis Fernando Machado e 
Paranhos, toma de assalto um redueto 
inimigo defendido pòr-lOO homens e 3 boc- 
cas de fogo.

O exercito de Lopes acliava-se então

acampado em S. Fernando. O diotador, 
que acabava de mandar fuzilar e passar a 
flo de espada centenares de victim as, re
tira-se precipitadamente para Assumpção, t 
ordenando que degolassem ou acabassem 
á 'ponta de lança os infelizes que, venci
dos pelo cansaço, não o pudessem acom
panhar na precipitada fuga. Quando o 
mai quez de Caxias entrou com o seu es
tado maior e muitos oíliciaes no acampa
mento de S. Fernando, verificou por seus 
proprios olhos que o que se dizia das 
atrocidades do tyranno não era o parto 
de uma imaginação em delirio : 358 cadá
veres jaziam ainda alli, uns insepultos, 
outros mal enterrados e aqui e acolá os 
de miseras mulheres que tinham sido 
suppliciadas por ordem sua !

AGOSTO—29

1633_  Parte de Lisboa uma flotilha 
commandada pelo capitão-mér Francisco 
de .Vasconcellos e Cunha, destinada a 
soccorrer Pernambuco. Compunha-se de 
dous galeões, a capitanea e almiranta, de* 
20 e 16 peças de ferro, e de cinco cara- 
vellas. Trazia 600 homens de tropa, mu
nições e fazendas.

154.5_Ordena o Supremo Conselho hol- 
landez o arrazamento da cidade Mau. 
ricéa ou Mauricia, bairro hoje de Santo 
Antonio e S. José (do Recife).

Sahiu para isso um bando a toque de 
caixa e em que se ordenava aos habi
tantes que demolissem as suas casas no 
praso de dez dias, -no fim dos quaes po
deria qualquer appropriar-se do material 
das que estivessem ainda de pé.

Arrasaram-se também todas as obras 
exteriores do rico palacio denominado 
Friburgo, que para sua residência edifi
cara na ilha de Antonio Vaz o principe 
Mauricio e cuja perspectiva e planta po
dem ainda vér-se na obra de Barleus His
toria do Brasil hollandes, desenhadas 
c gravadas por Francisco Post. Destrui
ram-se igualmente os jardins d’esse pala
cio, feitos com principesca magnificência.

4:
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1677— Por aviso do jesuita Frandsca 
Yplloso evita-se a revolta preparada contro 
0 governador do estado do Maranhão o 
Grão-Pará, Pedro Cesar de Menezes.

1721—0 1° bispo do Pará, D. frei BaiC 
tholomeu do Pilar, chega -á cidade de 
Bele'm, capital da sua diocese ( Vide a 
E 'p liem erid e  de 21 de setembro}.

1737— Morre em Toeantins, em viagem 
para Goyaz, onde ia erigir a villa d’esse 
nome, o 1° conde de Sarzedas, D. An
tonio Luiz de Tavora, governador da ca
pitania deS. Paulo ( Vide a E p h e m e r id e  
de 15 de agosto, 1732j. Devia succeder-lhe 
n’aquelle cargo e succede-lhe Gomes 
Freire de Andrada, governador ecapitão 
general do Rio de Janeiro e Minas Geraes 
segundo a auctorisação da carta regia de 
29 de outubro de 1733.

171.3_  Por ausência do governador ou 
commandante de Santa Catharina, o bri
gadeiro José da Silva Paes. incumbido 
pelo capitão general do Rio de Janeiro 
das fortiíicaçõcs da Colonia do Sacra
mento,fica interinamente á testa d’aquelle 
governo e commando o capitão de infan
taria Patricio Manuel de Figueiredo 
desde a presente data até 20 de maio do 
anno seguinte.

1770—b. frei Domingos da Encarnação 
Pontevel, 1“ bispo de Marianna, toma 
poss ' da sua diocese por seu procurador, 
0 conego doutorai Ignacio Corrêa de Sá.

D. frei Domingos era da ordem dos 
frades prégadores dominicanos c fóra
por .15 annos lente de philosophia e theo- 
logia e director da ordem terceira da sua 
religião 'Vide a E p h em er id e  de 16 de 
junho de 1793).

1733— Ordena a rainha D. Maria I que 
se mandem viajantes aos sertões do 
Brazil para colligirem noticias e objectos 
dos vários ramos da natureza. Odistincto 
e consciencioso naturalist i bahiense Dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira (Vide a 
E p h em er id e  de 27 de abril de 1756) faz 
parte d'esta expedição scientifica, tendo 
por auxiliares os dous desenhadores José

Joaquim Freire e Joaquim José Codina e
0 preparador botânico Agostinho Joa
quim do Cabo.

Esta expedição, posto que nomeada 
desde 1778, só poude sahir de Lisboa a
1 de setembro de 1783.

Para mais desenvolvimentos acerca 
d’esta materia 16a-se o importante tra
balho que a respeito do notabilissiniq,na
turalista e de sua viagem publicou no 
1” vol. dos A n n a es  ã a  B ib lio th eca  E a_  
c io n a l  0 Sr. Alfredo do Valle Cabral.

1819— Toma posse da sua diocese, por 
procurador, o 1° bispo de Goyaz D. Fran. 
cisco Ferreira de Azevedo-, natural de 
Portugal (Abreu e Lima e o A D n a n a k  de 
Laemmert para 1855 o dizem natural de 
Cuyabá), que já havia sido eleito bispo 
titular de M elia p o r  em J7 de dezembro 
de 1811, titulo que não podendo reali- 
sar-se, fora mudado para o de C asio- 
r i a .  Era prégador da capella real quando 
foi apresentado para o bispado de Goyaz. 
Havia sido anteriormente^parocho da ,fre- 
guezia de Santo Antonio de Casserubú, 
villa deMacacü (provincia do Rio de Ja
neiro).

Fòra a 18 de outubro de 1818 eleito 
prelado d’essa diocese e só chegou á cila 
a 21 de outubro de 1821, segundo refere 
0 marechal Raymundo José da Cuuha 
Mattos na sua C h o r o g r o p h ia  h is tó r ic a  
d a  p r o v in c ia  de G o y a s , impressa no tomo 
XXXVHI (1875), parte primeira, da re
vista trimensal do Instituto Ilistorico do 
Brazil. Todavia o auctor o faz «natural 
da villa de Macacú ou Santo Antonio de 
Sá, freguezia de Santo Antonio de Cas- 
sarebio^. Parece que, conforme alli ŝ e de
clara. teve 0 prelado depois nomeaçao de 
bispo c como tal vem mencionado em 
primeiro lugar no R o te ir o  dos B ispo,dos.

Antes de chegar á sua diocese ficou 
completamente cego: «mas assim mesmo 
re^eu por si o bispado até morrer, diz o 
padre Peixoto de Alencar no seu citado 
R o te ir o , cumpiindo com muita solici
tude os deveres pastoraes: pregava
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com muita dedicação, pontificava, e 
fazia tudo o mais, menos a visita 
da diocese, que nunca poude fazer por si 
mas fel-o por visitadores idoneos, que 
deputava. Era orador distincto, fecundo 
e eloquente, e no trato familiar de muita 
affabilidade, mansidão e caridade, quali
dades essas que .sempre mostrou em todos 
os se'.is actos. Vivendo muitos annos no 
bispado, não o vi-u nunca : porque Deus. 
por seus altos desígnios, tirou-lhe a vista 
quando elle se achava proximo a se
guir. 35

Falleceu a 12 do agosto de 1854 (O Ro
teiro 0 dá como fallecido cm outubro), 
quasi nonágenario, chorado pelo seu re
banho, que 0 venerava. Ao sentir que 
morria pediu que lhe dessem por epita- 
phio a seguinte,palavra, que resume to
das as suas virtudes e a sua humildade 
de coração:

P E C C A V I !

18,25 — Tratado de reconhecimento do 
Império do Brazil pelo rei de Portugal-; 
ajustado por mediação da Inglaterra, en 
tre 0 Imperador D. Pedro I e seu pae, o 
rei D. João VI.

Assignaram-no no Rio de Janeiro por 
pa t̂e do Brazil o conselheiro Luiz Jose' 
de Carvalho e Mello, depois visconde da 
Cachoeira, então ministro dos négocies 
estrangeiros, o barão de Santo Amaro, 
depois marquez do mesmo titulo, e Fran
cisco de Villela Barbosa, depois marquez 
de Raranaguá, c por parte de Portugal o 
cavalheiro Carlos Stuart, consellieiro pri
vado de S. M, Britanica, que chegara 
ao Rio de Janeiro a 18 de julho.

« Era uma carta de alforria, diz Abreu 
e Lima, comprada por dois milhões de 
ibras sterlinas. 3>

1852 — EtTectua-se pela primeira vez 
entre nós a cerimonia do começo de tra
balhos de caminho de ferro no primeiro 
que se construe no Brazil, entre a Serra 
da Estrella e o porto de Mauá, na bahia 
do Rio fie Janeiro. Os instrumentos sym- 
bolicos que serviram na cerimonia, na

qual tomou parte o Imperador, e que con
stam de um carrinho e uma pá de ma
deira lavrada e cheia de lavores de prata, 
foram guardados no museu do Instituto 
Historico no Rio de Janeiro,

1853—Lei creando a provincia do Pa
raná (Vide a extliemeriãe de 19 de de
zembro), constituída pela comarca de 
Coritiba, da provincia de S. Paulo. Tem 
0 n. 701 a lei da sua creação.

1874—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Uruguayana a Alegrete, ambas na pro
vincia do Rio Grande do Sul, com a ex
tensão de k. 128,000.

AGOSTO— 30

1605—O Anno Biographico dá como 
nascido n’esta data o douto franciscano 
frei Vicente do Salvador, natural da ci
dade da Bahia, data fornecida ao auctor 
pelos apontamentos biographicos manus- 
criptos de Balthazar da Silva Lisboa «que 
aliás, accrescenta o Sr. Dr. J. M. de Ma
cedo, nem sempre são seguros em datas.» 
Com eíTeito assim é, quanto a esta, pois 
que do alludido franciscano bahiense ha 
a obra intitulada Chronica ãa Custoclia 
cio. Brazil escrita, em 1618, Mss., que 
vem mencionada com individuação na 
Bibliotheca Luzitana por Barbosa Ma
chado. Não é muito possível que o auctor 
a escrevesse aos 13 annos de idade.

Diz Jaboatão no seu Orbe Seraphico que 
frei Vicente do Salvador fora eleito cus
todio da provincia de Santo Antonio a 
15 de fevereiro de 1614.

1677—Tratando de D. Pedro II de Por
tugal, diz D. Antonio Caetano de Souza 
na awixllistoria Genealógica da. Casa Real 
Portugueza. (Tomo IV. pag. 678).

« . . .  de Pernambuco, foy o primeiro 
Bispo D. Estevão Brioso de Figueiredo^ 
que era Vigário Geral do Arcebispado de 
Lisboa. O mesmo" Papa Innocencio XI, 
erigio em Bispado o Maranhão, por Bulia 
pussada a 30 de agosto de Í077, de que foy 
seu primeiro Bispo Dom Fr. Antonio de 
Santa Maria, titular de Neocesaréa, Deão
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da Capella Real, que liavia sido Religioso 
da Ordem Seraphica da Provincia de San
to Aiitonio dos Capuclios, que não foy ao 
Bispacio,e depois promovido ao de Miran
da: e pela largueza do Estado do Mara
nhão se erigio depois o Bispado do Grão- 
Pará, como diremos no Capitulo X deste 
Livro.

1715—Manuel da Fonseca Jayiiie, 23° 
go' ernador da capitania do Ceará, toma 
posse dosou cargo e exerce-o até 1718, 
em que, a 1 de novembro, lhe succede 
n’elle Salvador Alves da Silva.

1755—D. Alvaro Xavier Botelho, conde 
de S. Miguel, toma posse do governo da 
capitania de Goyaz. Succede á D. Marcos 
de Noronha, conde dos Arcos, que fôra 
0 seu primeiro governador e fixára os 
limites da nova capitania, e a quem se 
deve, em execução de ordem regia, a 
abolição da capitaçãoe do censo e o esta
belecimento de duas casas de fundição, 
uma em Villa-Boa, outra em S. B̂ elix, 
para as quaes deu I’egimento, D. Marcos 
pex'correu toda a capitania e foi no tempo 
do seu governo que se descobriram as 
minas do Coral, tão rendosas, que na ex
tensão de menos de um oitavo de legua 
deram 150 arrobas de ouro c cujas da
tas renderam cerca dc cincoenta mil oi
tavas.

176G—Carta régia mandando fechar as 
lojas de ouiãves, sequestrar-lhes os ins
trumentos, recrutar os oííiciaes solteiros, 
prohibir o oflicio na cidade do Rio de 
Janeiro e castigar os contraventores com 
a penados moedeiros falsos.

« Semelhante carta regia, diz o barão 
de Santo Angelo, foi lançada cm favor 
de alguns ourives de Portugal, a quem 
os nossos tiravão o g:^nho, o que é claro 
á vista da perfeição das obràs de prata 
e ouro*d’aquelles tempos, e das lampadas 
e mais objcctos que se vêm em S. Bento, 
Carmo e Santa Rita, modeladas c inven
tadas por Valentim. »

1771 -Chega a Pernambuco o seu 1Ü° 
bispo D. Thomaz da Encarnação da Costa

e Lima (Vide a Ephemeride dc S de se
tembro).

1802—Lopo Joaquipa de Almeida Hen- 
riques toma posse da administração da 
capitania do Rio Grande do Norte, succe. 
dendo ao governo interino de Antonio dc 
Bari’os Passos e adjuntos, que a adininis- 
vam desde 1800.

1809—Toma posse do governo da capi
tania da Parahyba do Norte o seu qua
dragésimo terceiro governador Antonio 
Caetano Pereira.

Segue-se-lhe no governo o triumvirato 
estabelecido pela lei de 12 de setembro 
de 1770, e que tomou posse da adminis
tração a 12 de de/.embro de 1815.

No Catalogo dos governadores e presi
dentes da Pa^rahyba, organisado pelõ 
coronel Frederico Carneiro de Campos e 
publicado no tomo VIII da^revist;^do 
Instituto, vem Antonio Pereira como o 
22° governador d’aquella capitania, por
que 0 auctor do referido catalogo começa 
por Antonio da Silva Barbosa, que pelo 
catalogo do visconde de Porto Seguro 
foi 0 13°, sem contar os quatro que a 
governaram de 1581 a 1591.

Antonio Caetano Pereira falleceu a 12 
de dezembro de 1815 (Vide a ephem. do

i s a * -  Publica-se o tratado de reco
nhecimento da independência do Brazil*

1828 — E’ exonerado do cargo de sena
dor do Império pela provincia Cisxola- 
tina 0 padre D. Antonio Liyí:yíaga, no- 
meado a 22 de janeiro dc 182b. '

1819 — Fallece no Rio de Janeiro o 
conde do Rio-Pardo, Thomaz Joaquim 
Pereira Valente, marechal, 20“ e ultimo 
governador de Santa Catharina (\ ide a 
Ephemeride de 20 dc maio de 1822), e é 
sepultado no dia seguinte no convento 
de Santo Antonio.

O seu nome vem com a suppressão do 
nome Thomaz em muitos auctores e na 
nossa ephemeride de 20 de julho de 1821.

O marechal Valente nascera era 1790 
na cidade do Porto,

' f í



1859—E’ encarregado da pasta dos ne
gócios do Império o Sr, deputado pelo 
circulo de Campos, província do Rio de 
Janeiro, Dr. João de Almeida Pereira, 
no ministério presidido pelo senador An
gelo Muniz da Silva Ferraz, posterior
mente barão de Uruguayana, organisado 
no dia 9, e no qual geria a pasta dos 
negocios da justiça o conselheiro João
Lustosq da Cunha Paranaguá, então de
putado, a dos de estrangeiros o Sr. sena
dor consollieiro J. L. Vieira Cansanção 
deSinimbíi, a dos da guerra o deputado 
Sebastião do Rego Barros, a dos da mari
nha 0 deputado Francisco Xavier Paes 
Barreto e a dos da fazenda o organisa-
dor do gabinete.

A G O S ÏO  31

1061—Morre na cidade do Recife o 
mestre de campo Hemãquc Dias, com. 
mandante dos homens pretos, que tão 
celebre se fizera na guerra sustentada 
pelos pernambucanos contra a invasão 
hollandeza.

a Henrique Dias era bravo, fogoso e 
ás vezes desabrido ; mais valente para 
obrar, que apto para conceber. Natural- 
mente loquaz, dosconhecia o valor do 
segredo e discrição nas emprezas ; mas 
era dotado de coração benevolo e uma 
aliuabemfazeja.(Varnhagen, Ilist, Ger,)y>

1713—Toma posse do governo da capi
tania de S. Paulo e Minas Geraes, pe
rante a camara de S. Paulo, o seu 2° 
governador e capitão general D. Braz 
Balthazar da Silveira.

Succede â Antonio de Albuquerque 
Coelho de Carvalho,' que tão bons servi
ços prestára áquellas capitanias. D. Braz 
fundou na de Minas as villas da Rainha, 
do Principe e de Pitanguy, e expelliu 
d’ella os frades e clérigos desempregados, 
que traziam com suas intrigas divididos 
os povos.

O seu governo aturou até 11 dd setem
bro de 1717, era que o,passou ao seu suc
cessor, 0 conde de Assumar. 0 visconde

de Porto Seguro porém dá o dia 1 de 
setembro como o da posse d’este ultimo 
governador, e Azevedo Marques, nos «eus 
Apontamentos, dá o seu governo termi
nado no dia 3, e posto que na Chronolo- 
gia indique o anno de 1712 como o da 
sua posse, quando trata dos gfouemac?o- 
res e ca.pitãas-generaes o faz empossado 
em 1713,

1740 — Fallece em Lisboa, cinco dias 
depois de chegado do Brazil, o 4” bispo 
do Rio de Janeiro, D. frei Anton,io de 
Guadelupe, que demos na Ephcmeride 
de 4 de agosto como fallecido n’essa data, 
com a singular inadvertencia de termi. 
narmos aquella noticia fazendo-o falle
cido no dia 30. Achámos baralhadas 
todas estas datas nos auctorcs que con
sultáramos para resumir a vida d’este 
excellente prelado.

Monsenhor Pizarro diz nas suas Me
mórias históricas que D. frei Antonio 
assumira o'exercido da administração 
da sua diocese no dia 2 de agosto de 1725, 
mas que só fizera entrada puhlica no 
dia 4.

Este auctor o dá fallecido na presente 
data, das moléstias com que partira do 
Brazil e se aggravaram na viagem, que foi 
demorada (Vide a ephem. do dia 4), mas 
do anno de 1741. Cremos porém que o 
auctor se equivoca quanto ao anno. Com 
eífeito, na transcripção que á pag, 162 
do vol. IV da sua citada obra faz do epi- 
taphio aberto na sepultura d’aquelle pre
lado, verifica-se que fallecèra no anno de 
l74ü e -ã 31 de agosto.

Também o Almanac Ilistorico da Ci-- 
daãe cie S. Sebastião, de Antonio Duarte 
Nunes, reproduzido no vol. XXI (1858) 
da^ revista^ do Instituto Ilistorico, con
signa esta data para a sua morte. ,  ^

Fica, portanto, invalidado o que a esse 
respeito di«semos na mencionada ephe- 
meride. ^

A 23 de dezembro do mesmo anno 
de 1740, acrescenta ainda monsenhor Pi-
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Pizarro, chegou ao Rio de Janeiro a no 
ticia do faüecimento do dito prelado.

Barbosa Machado menciona na sua 
Bibl. lusitana os tres tomos de sermões 
que de D. frei Antonio de Guadelupe se 
publicaram em Lisboa em 1749 e 1753, e 
um quarto volume que ficou inédito.

1753—Alvará incorporando á corôa a 
capitania de S. Paulo, com indemnisaçáo 
ao donatario. A carta régia de 28 de 
janeiro de 1754 versa sobre o mesmo as
sumpto.

1761—Chega á sua diocese o 4“ bispo 
de Belem do Pará, D. frei João deS. José 
e Queiroz, e n’esse mesmo dia toma posse 
do governo d’ella (Vide a Ephemeride 
de 15 de agosto de 1764).

O visconde de Porto Seguro dá nas 
duas edições da sua Historia Geral a se_ 
guinte indicação acerca d’este prelado:

«4 . D. Fr. João de S. José e Queiroz, 
31 de agosto de 1774 (Posse?), fica regen
do a diocese na ausência d’este bispo o 
Dr. Geraldo José de Abranches, 1761.»

lla visivel equivoco n’estas duas datas. 
Vamos elucidal-as.

D. frei João de S. José e Queiroz era 
natural de Portugal; nascera em Matto- 
sinhos a 12 de agosto de 1711 e teve no 
século 0 nome de João de Queiroz da Sil
veira .

Monge benedictino, fôra apresentado 
bispo a 10 de outubro de 1759, recebendo 
a nominata no dia 14. A. 4 de maio do 
anno seguinte foi sagrado na cidade do 
Porto, sendo sagrante o bispo de Mauri- 
castro, conego na sé portuense. Tomou 
posse do seu cargo a ‘31 de agosto d’esse 
mesmo anno, como refere o Sr. Camillo 
Gastello Branco nas Memórias que d’este 
infeliz prelado publicou em 1868, e que 
temos á vista, ou como já consignámos 
na e'phemeride de 15 de agosto, guiado 
por Abreu e Lima.

Infamado por inimigos que o seu zelo 
religioso contra si levantara na diocese, 
é chamado á côrte na data que já indi
cámos, e mandado para o convento de

S. João de Pendurada (ou do Ermo], 
entre Douro e Minho, em fins de janeiro 
de 1764.

A 15 de agosto do mesmo anno alli 
expirou sob o peso das graves imputações 
que 0 desprestigiavam no' conceito pu
blico e no da côrte, sem qué o governo 
do marquez de Pombal lhe tivesse con
cedido 0 defender-se d’ellas !

1774—José Cesar de Menezes, trigésimo 
segundo governador e capitão general de 
Pernambuco, toma posse do seu cargo.

Succede lhe n'ellej em 13 de dezembro 
de 1787 (Abreu e Lima diz que em janeiro 
de 1788), D. Thomaz José de Mello {Var- 
nhagen—His.i. Ger.).

Houve no seu tempo de governo uma 
notável epidemia de bexigas, de que 
morreu muita gente.

1832 — As villas de S. Salvador de 
Campos dos Goytacazes e S. João da 
Barra, hoje cidades, passam de novo, por 
lei d’esta data, a incorporar-se á pro- 
vincia do Rio de Janeiro, desannexadas da 
do Espirito-Santo, a que desde 1753 per
tenciam.

1852—Dá 0 imperador um esplendido 
sarau no paço imperial da cidade do Rio 
de Janeiro aos representantes da nação.

1864—Para substituir o gabinete 15 de 
Janeiro organisa outro o conselheiro se
nador Francisco José Furtado, ficando 
com a presidência do conselho e a pasta 
dajustira; o Sr. conselheiro José Liberate 
Barroso, deputado, com axloimperio ; o 
senador Carlos Carneiro de Campos com a 
da fazenda e interinamente a de estran
geiros; 0 Sr. brigadeiro Henrique de 
Beaurepaire Rohan com a da guerra; o Sr. 
conselheiro Francisco Xavier Pinto Lima, 
deputado, com ada marinha; Sr. o conse
lheiro Jesuino Marcondes de Oliveira e^á, 
deputado, com a da agricultura.

Este gabinete completou-se no dia 4 
de outubro, encarregando-se da pasta 
dos negocios estrangeiros p Sr. senador 
José Pedro Dias' de Carvalho.

1879 — Inaugura-se ■iv linha telcgra-
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phica de Mossord ao Assii, província do 
Rio Grande do Norte, com 70.062 kilo, 
metros de extensão.

1864 — Em dias de agosto d’esse anno 
inauguram-se a linha telegraphica da 
praça e as urbanas da capital do imperio 
(9 linhas) com 24.000 kilometros dç ex
tensão.

1866 — Em dias do mez de agosto 
d’esse anno inaugiira-se a de Paraty (Rio 
de Janeiro) a Ubatuba (S. Paulo), na ex
tensão de 51.000 kilometros.

— Idem a da Ponta Negra a Maricá, 
aVnbas da provincia do Rio de Janeiro» 
com 16.000 kilometros de extensão.

1868 — Idem a do Rio Bonito á Venda 
das Pedras, do Rio de Janeiro ambas, na 
extensão de 27.000.

' SETEMBllO— 1

1634—Partem do porto do Recife, cona 
destino á llollanda, quatro navios d’est  ̂
nação fartamente carregados de assucar 
e páu Brazil. N’essas embarcações vão de 
passagem os dous directores delegados 
hollandezes van Ceulen e Gysselingh, 
que tanta actividade tinham desenvolvido 
nas operações militares dos seus.

1645— Chega a Tibiry, tres léguas 
ao sul da cidade da Parahyba, o soc- 

, corro mandado por João Fernandes 
Vieira e An(Jré Vidal de Negreiros, com 
0 fim de se promover n’aquelle districto 
a restauração da capitania do poder dos 
hollandezes.

Compunha-se a expedição dos capitães 
Antonio Rodrigues Vidal, sobrinho de 
Andrd Vidul c natural da mesma Para
hyba, Simão Soares, Cosme da Rocha e 
outros ofliciacs subalternos destinados a 
comraandarcm as companhias que se or- 
ganisassem. Vinham também o capitão 
Diogo Pinheiro Camarão, do corpo de 
Índios de D. F^ippe Cainsjrão, para com- 
mandar os du; sua raça que se alistas
sem, c 0 preto Henrique de Mendonça,

capitão nomeado para o commando de 
pretos como elle, que tomassem i ârte 
no exercito que se ia crear.

Este corpo expedicionário partira da 
Varzea cm fins de agosto, levando tam
bém patentes de governadores da Para
hyba a Lopo Curado Garro, Jeronymo 
de Cadena e Francisco Gomes Muniz, 
aos quaes, mandaram logo os chefes da 
expedição participação da su i chegada c 
convocar para aquelle sitio. Não. se de
moraram elles em acceder ao convite, 
trazendo comsigo pessoas de importância, 
CO n quem contavam.

Discutiram entre si o assumpto e deci- 
dira'm proclaihar a restauração em toda, 
a capitania no mesmo dia e hora, e para 
que não se divulgasse o aceordo em pre. 
juiso da idéa, assentaram em fazel-o no 
dia seguinte.

1700—Assenta praça de soldado em 
Lisboa, sob o nome de Balthazar do 
Couto Cardoso, a fluminense D. Maria 
Ursula de Abreu Lencastre, filha de João 
de Abreu Oliveira, na idade de-18 annos. 
Fugira para isso da casa paterna.

E como soldado partiu esta nossa 
heroina para a índia. Alli tomou parte 
em muitos combates, fez prodígios-de 
valor e procedeu sempre de um modo 
irreprehensivel.

Refere-se que no assalto á fortaleza de 
Amboina foi ella, o soldado Cardoso, um 
dos primeiros e mostrára intrepidez 
varonil na tomada das ilhas do Corjuem 
e Panelein. Depois de 13 annos de servi
ços d’essa natureza, teve baixa a 12 de 
maio de 1714 e esposou o valente official 
da índia, Affonso Teixeira Arraes do 
Mello, que fóra governador do forte de 
S, João Baptista na ilha deGôa.

D. João V fez-lhe mereô, por despacho 
de 8 de março dç 1718, do paço de Pan- 
guim por tempo de seis annos e de um 
xaraflm por dia, pago na alfandega de 
Gòa, com a faculdade de u testar em seus 
descendentes, ou em favor de quem qui- 
zesse.
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1732—Das mãos de D. Lonrenço de Al
meida recebe o conde das Galvéas, Andre' 
de Mello e Castro, o governo da capitania 
de Minas Geraes, tomando posse do cargo 
na igreja matriz de Nossa Senhora da 
Conceição de Antonio Dias.

O visconde de Porto Seguro dá esta 
ceremonia como etlectuada no dia 10. 
Seguimos a Claudio Manuel da Costa no 
seu poema Vüla-Rica.

O conde das Galvéas governou esta 
capitania até 26 de março de 1735, em 
que lhe succédé Gomes Freire de An- 
drada, conde de Bobadella.

1752—0 governador Gomes Freire e o 
marquez de \al de Lyrios, principaes 
commissaries das cortes de Portugal e 
de Hespanha para a demarcação dos li
mites do sul, têm a sua primeira entre
vista em Castilhos Grandes.

1782 — Chega á villa de Cuyabá a com- 
nüssão scientifica, astronômica e geo- 
graphica, encarregada das demarcações 
da capitania.

Faziam parte d’ella os matliematicos 
Drs. Antonio Pires da bilva Pontes e 
Francisco José do Lacerday^s engenhei
ros Ricardo Fi’anco de Almeida Serra e 
Joaquim José Ferreira, e dous desenha- 
nhadores.

O naturalista Dr. Alexandre Rodrigues 
Ferreira não fazia parte d’esta commis- 
são, como alguns suppõem. A sua era 
inteiramente pessoal e diversa, tendo 
por fim 0 estudo da nossa flora e dos 
mais productos da nossa natureza. (Vide 
a Ephem. de 21 de outubro de 1783 ).

1808—E’ abolido 0 uso de correr o 
Ouro em pò como moeda nas capitanias 
ccntraesde Minas, Goyaz e Matto Grosso, 
e permitte-se que em seu logar circulem 
moedas de ouro, prata e cobre.e que todo 
0 producto das mesmas capitanias seja 
trocado por moeda corrente ou bilhetes 
de determinados valores nas casas de per
mutas que para esse fim se haviam de 
estabelecer.

1851—Fallece na sua antiga diocese o

12° bispo de S. Luiz do iMaranhão D. frei 
Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth,

Era natural do logar d’esse nome. 
termo da villa de Pederneira, comarca 
de Leiria na provincia da Extremadura 
(em Portugal); religioso da Ordem dos 
Menores reformados da provincia reli
giosa da Arrábida, onde ensinou phiio* 
sophia. Nascera a 12 de maio de 1775.

Fòra primeiramente prelado ordinário 
de Moçambique (em 1811),depois sagrado 
bispo titular de Leonthopoli (em 1816); 
de onde o transladou para o Maranhão 
o rei D. João VI, sob o pontificado de i
Pio VII, a 13 de maio 1819. A 11 de m a ia ^ í^ /^  V  
de -820 assumia o excercteio d’este seu 
cargo, tendo aportado á diocese no dia 3.

Não querendo, porém, depois adherirá 
inde))endencia do Brazil, nem prestar ju
ramento de fidelidade ao fundador do 
império, ausentou-se para Lisboa a 7 de 
novembro de 1823, sendo então alli no- 
meado por D. João Vi^ispo de Coimbra, 
conde de Arganil, sennor de Coja, alcaide 
mòr de Avô c^par do reino. Legitimista, 
não quiz,depois da morte d’aquelle rei e da 
deposição de D. Miguel de Bragança,jurar 
obediência ao governo de D. Maria II e 
sahiu de Portugal, partindo para a Ingla- • 
terra quasi fugitivo. Do lá voltou para o 
Maranhão, onde chegou a 3 de maio de 
1810, 20 annos, dia por dia, depois que ̂  

e ahi foi acolhido com toda a 
cordialidade, em seu proprio palac^p, pelo 
bispo D. Marcos Antonio de Souza, seu 
successor no cargo. Dias depois foi resi
dir no convento de Santo Antonio dos 
Franc^anos, onde passou o resto ̂ da 
vida. ."v f

Publicou logo depois da sua chegada 
uma traducção da Biblia, que faz honra 
á sua illustração, no dizer do auctor d o ^
Roteiro dos Bispados.

D. frei Joaquim jaz no presbyterio da 
cathedral do Maranhão.

Veio morrer no bispado que deixara, 
tendo n’esse sentido sorte igual á do 
bispo de Olinda, D. Thomaz de Noronha

J /
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e Brito (Vide a ephcmeride de julho Ü de 
1847).

0 Ahnanack Laemmert o dá fallecido
em outubro, mas recorrendo^Jl» jornacs do
tempo, verificámos que fallecôra na pre
sente data (V. 0 C. Mercantil de 7 de 
outubro de 1851, e ainda ma’s explicita
mente 0 Jornal do Commercio do mesmo 
dia, correspondência do MaranhaO.

lS59_Fallece de uma erysipella fleg- 
monosa o illustre lente substituto da 
faculdade de direito de S. Paulo, Dr. Joao 
Dabney de Avellar Brotero, nascido no 
Rio de Janeiro a 21 de dezembro de 182G.

18G(]_0 vice-almirante visconde de Ta- 
mandaré, tendo a insignia a bordo do 
Magé, segue rio Paraguay acima até a 
ilha dos Palmares com os cncouraçados 
Lima Parros. Brazil, Bahia, ha> roso. 
Rio de Janeiro e Tamandaré, os navios 
de madeira Parnahyha. Beberibe, Ypi- 
ranga,Belmonie. Araguay e Greenhalgh, 
as bombardeiras Pedro Afíonso e Forte 
de Coimbra e tres baterias lluctuantes, 
e entre a ilha e o chaco manda o almi
rante ancorar a esquadrilha de madeira 
e avançar os couraçados, bombardeiras 
e biterius. com o ílm de bombardear 
Guruzú {vwmpanhj/f  do Paraguay).

1877 — Inauguração da linha telegra- 
phica de Î Iaroim a Aracaju, provinda 
de Sergipe, na extensão de 32,592 k,

1878 — Fallece no Rio de Janeiro o 
conselheiro Duarte da Ponte Ribeiro, 
barão d /  Ponte Ribeiro, enviado ex- 
traordinL'io e ministro plenipotenciário 
aposentado. Tinha 84 annos de idade: 
nascéra a 2 de março de . 1791 em Por
tugal.

Prestou relevantes serviços á sua pa- 
tria adoptiva, no decurso da sua prolon
gada existência, em diversas commissões 
que recebera do governo, não só como 
alto empregado da secretaria dos negó
cios estrangeiros, mas também como ple
nipotenciário junto ás republicas do Pa
cifico. distinguindo-sc sempre pelos seus

conscienciosos estudos ácerca dos limites 
do Brazil.

Deixa algumas memórias importantes 
n’essa especie.das quaes algumas se guar. 
dam na secção de mss. da Bibliotheca 
publica, e ultimarnente, em lS7ô, impri
mira no Rio de Janeiro (Typogr. Laem
mert) um Catalogo dos mappa^ geogra- 
phicos do Império possuídos pela se
cretaria de estrangeiros, dando expansão 
á sua predilecção por esse genero de ê s- 
tudos. Tinha já publicado uma relação 
das muitas e interessantes memórias que 
escrevera sobre limites do Brazil e no 
mesmo anno del8/(i, na Ijpographia Ra
cional, uma Exposição dos trabalhos his
tóricos, geographicos e hydrographicos 
que serviram de base d c a r t a  g e r a l  d o  

IMPÉRIO, que fora apresentada na expo-  ̂
sição nacional de 1875.

S E T E M B R O — 2

1501—Ascaravellas J^-f^expedição ex
ploradora da nossa costa deixam o porto 
do cabo de Santo Agostinho e proseguem 
a sua derrota para o sul (Vide agosto 28‘ 
setembro 7 e outubro 4 .

1015—Conforme se tinha ajustado na ves- 
pera emTibiry, solta se em diversos pon
tos da Parahyba o grito de restauração 
da capitania do poder dos hollandezes e a 
consequente expulsão d’estes, romavam 
parte activa n’este movimento todos os 
parahybanos de importância, que se fa
ziam acompanhar dos seus fâmulos e es
cravos, armados como melhor puderam ] 
ÇVide 3, ephemeride de

1073_Como ficavam as justiças d el-iei, /  
no bom dizer d’esses tempos, en Cabo- 
Frio,c portanto longe, os moradores de 
Campos dos Goytacazes fizeram entre si 
uma republica em 1652 , no mesmo anno 
da fundação da igreja de S. Salvador,com 
0 fim de reprimirem os crimes e se go
vernarem coin alguma apparencia de 
legalidade, como já tivemos oceasião de 
dizer. Esta republica aturou onze annos. 

ü povo via-se opprimido e vexado pelos
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pi'ocuradores e prepostos dos senhores 
das fazendas de criação de gado, que resi
diam na cidade do Rio de Janeiro ; in
tervém os da republica, e os capitães 
João Gonçalves Romeiro e João Pacheco, 
os alferes Domingos Lopes Barreto e 
Pedro Serpes de Mendonça, e Manuel 
Corrêa da Fonseca, Gaspar Rodrigues de 
Magalhães e mais homens hons do povo 
aceordam em levantar cm nome do rei 
que era então D. Pedro ÍI, a povoaçãò 
em villa com a mesma invocação do 
orago da igreja, e assim o executam, fa
zendo logo a eleição dos juizes e dos oíli- 
ciaes que deviam formar a camara muni- 
ci^pal, 0 senado da camara, como então 
se dizia, e levantando o indefectível pe
lourinho, dão parte da sua resolução e 
nomeações ao ouvidor e corregedor da 
comarca do Rio de Janeiro, o Dr. André 
da Costa Moreira, em S de setembro de 
1673. E’, portanto, esta a primeira data 
positiva e memorável para Campos.

Por esse tempo já havia 40 an nos que 
fallecera Gil de Gées e fòra por isso a 
sua donataria encorporada á coróa. O 
conde Francisco de Attouguia e seu ir
mão Affonso Furtado de Mendonça pre
tenderam fundar n’ella uma villa ; mas 
não puderam realisar o seu intento, por 
lhes faltarem os aprestos necessários.

Foi então que o visconde de Asseca 
Martiin Corrêa de Sá e Benevides, por 
si e como procurador de seu irmão João 
Corrêa de Sá, general do Estreito na ín
dia, requereu ao rei a posse das terras 
que demoravam entre a capitania do Es
pirito Santo e Cabo Frio, obrigando-se a 
fundar n’ellas duas villas, uma perto do 
mar para segurança da navegação marí
tima e outra no interior das terras para 
rebater as invasões sempre temerosas 
dos Índios e as desordens em que viviam 
os povos, por falta de justiças que os 
contivessem. Foi-lhe a pretenção deferida 
sob as mesmas condições e nos mesmos 
termos com que haviam sido dadas aquel-

las terras a Gil de Góes. O que succedeu 
a 15 de setembro de 1G74.

Estava, porém, o visconde um o i dous 
mezes depois a tomar as suas medidas e 
a preparar-se para mandar povoar a sua 
donataria, quando morreu. Passou a 
doação a seu filho 'Salvador Corrêa de 
Sá e Benevides, então menor e sob a tu- 
tella de seu avô, o general do mesmo 
nome, que o requereu por seu neto. Essa 
transferencia de direito deu-se a 23 de no
vembro d esse anno de 1674. N’esse mesmo 
anno deixaram os monges beneuictinos 
de parochiar a villa, e foi nomeado seu 
primeiro vigário o padre M inuel de 
Bastos.

Só quasi dois annos depois, em 1676, é 
que tomam posse da sua donataria o vis
conde de Asseca, Salvador e seu tio o gê  
neral João Corrêa de Sá.

— Baptisa-se na igreja parochial 
de S. Pedro de Miragiia, no Porto, o 
afamado e desditoso poeta Thorn az An
tonio Gonzaga, por muito tempo consi
derado natural do Brazil.

Posto que seu pae, o licenciado João 
Bernardo Gonzaga, tivesse nascido no 
Rio de Janeiro e sua mãe, D. Thomazi«, 
Izabel Gonzaga, fosse também brazileira> 
comtudo nasceu Thomaz Gonzaga na ci
dade do Porto em dias de agosto de 1744, 
pois seu pae, depois de ter exercido no 
Brazil diversos cargos de magistratura, 
fora por esse tempo despachado ouvidor 
para aqueda cid ;de.

Gonzaga matriculou-se na faculdade de 
direito da Universidade de Coimbra no 
1° de outubro de 1763, contando 19 
annos de idade. Depois de haver 
exercido em Portugal a magistra
tura come juiz de fóra, foi em 1782 no
meado ouvidor da comarca de Villa Rica, 
na capitania de Minas, para onde partiu 
em um dos annos seguintes e onde, tendo 
cumprido o seu tempo, fóra despachado 
desembargador da relação da Bahia, por 
decreto de 19 de agosto de 1786, cujo re-
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gistro original teve presente o visconde 
de Porto Seguro.

Quiz, porém, a fatalidade que, contra.- 
tado a desposar-se com D. Maria Joaqui- 
na Dorothéa de Seixas Brandão (Vide a 
epTiemeridede 9 de fevereiro de 1853), que 
elle immortalisou em suaslyras, que hão 
de affrontar o tempo e as injustiças, não 
tivesse partido para o seu novo destino, 
quando arrebentou a celebre conjuração 
da. inconfidência, em que se achou envoi, 
vido 0 poeta com outros nao menos pres
tigiosos homens de lettras da capitania.
Preso na manhã de 23 de maio de 1789, 
é conduzido ao Rio de Janeiro e ahi en
cerrado na fortaleza da ilha das Cobras, 
e processado. Embora negasse semin̂ e 
toda e qualquer compartecipação no in
tentado levante, foi, depoiy de longos e 
enfadonhos interrogatórios, condemnado
em 18 de abril de 1792 a degredo perpe
tuo para as pedras de Angoche.na Afi ica, 
pena commutada em 10 annos de desterro 
em Moçambique, para onde partiu com 
outros companheiros de infortúnio a ~3 
de maio d’esse ultimo anno.

Acommettido, pouco depois de chegado, 
de uma violentissima febre cerebral, de 
que escapou graças aos cuidados de 
D. Juliana Mascarenhas, íilha do dono 
da casa em que sp hospedara, e com a 
qual veiu a casar se no anuo seguinte, 
alli arrastou o resto dos seus dias amar
gurado e atacado quasi sempre de ac
cesses de profunda melancolia, que to
mavam por vezes o caracter de verda
deira loucura, até que falleceu em 1807 
ou 1809. A sua vida na Africa foi uma 
lenta e dolorosa agonia.

Tal acabou aquelle, cujas lyras sono 
rosas são as composições poéticas em 
lingua portugueza que, depois do im
mortal poema dos Luziadas, tôm tido 
maior numero de edições n’este século, 
e que terão apreciadores emquanto se 
fallar no mundo a nossa lingua e exis
tirem debaixo do sol corações sensiveis 
e almas apaixonadas, que as entendam.

As Lyras de Dirceu foram impressas 
nela primeira vez, em vida, portanto, do 
poeta, em 1792 (Typ. Nunesiana. Lisboa) 
e em 1800, e foram depois successivamente 
reimpressas, ora uma das suas paites, 
ora duas, ora as tres, em Lisboa (na Typ. 
Nunesiana) em 1802, no Rio de Janeiro 
(Imprensa Regia) em 1810, em Lisboa 
(Typ. Lacerdina) em 1811, 1819 e 1820, 
na mesma cidade (Typ. de J. F. M. de 
Campos) em 1821, id. (Typ. Lacerdina) em 
1801, id. (Imprensa Regia) em 1812, id. 
Typ. Rollandiana) em 1827, id. (Typ. de 

João Nunes Esteves) em 1828,̂  na Bahia 
Typ. do Diário) em 1835, em Lisboa (Typ. 

Rollandiana) em 1810, em Pernambuco 
Typ. de Santos &C.) em 1812, no Rio de 

Janeiro (Typ. de J. J. Barroso & C.) no 
mesmo anno de 1812, id, (Typ. de E. & 
H. Laemmert) em 1815, na Bahia jTyp. 
de Carlos Pogetti) no anno de 1850. no 
Rio de Janeiro (Typ, Commercial de 
Soares & C.) em 1855, ibi. na mesma casa 
(sem data), ibi. B. L. Gamier (Paris, S. 
Raçon & C.) em 1862.

Cumpre advertir que a presente relaçao 
é da Bibliotheca Nacional do Rio de Ja
neiro, que possLie todas essas edições das 
Lyras de Gonzaga, exceptuando se a pri 
meira e a da Viuva Serva (Bahia 1813J. 
Ainda foram eilas reimpressas por João 
Nunes Esteves em 1821, 1825 e 1833 (Se
gundo Innocencio da Silva) e na Imprensa 
Regia ('Lisboa) em 1827.

Foram traduzidas para o francez por 
Eugenio de Monglave e P. Chalas ; para 
0 italiano por Giovenale Vegezzi Rus- 
calla, e para o hespanhol por D. Enrique 
Vedia. Diz o Sr. conselheiro Pereira da 
Silva que ha ainda uma traducção para 
a lingua allemã por Iflland. O Sr. Dr. 
Antonio de Castro Lopes traduziu-as (to
das ou em parte) para o latim.

As afamadas Cartas Chilenas, satyra 
ao capitão general de Minas D. Luiz da 
Cunha Menezes (Fanfarrão Minesio, tal 
é 0 nome que lhe dá 0 poema), que tem sido 
attribuidas a Claudio Manuel da Costa
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por uns, a Alvarenga Peixoto por outros 
e pelo Sr. conselheiro Pereiracla Silva ao  ̂
dous de liga e combinação com Thomaz 
Gonzaga, são pelo primeiro bibliothecario 
da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro 
(D, frei Antonio da Arrabida, bispo de 
Anemuria) lançadas em conta de Gon
zaga, como se vè do pequeno Catalogo 
alfabético dos Manuscriptos da men
cionada Bibliotheca, no qual se lè :

« Cartas Chilianas [sic), Traduzidas em 
verso por Thomaz Antonio Gonzaga.»

1866—Proseguindo-se na acção iniciada 
na vespera pelo sr. vice almirante Ta- 
mandaré, salta o barão de Porto-Alegre 
com as forças do seu commando meia 
légua abaixo de Curuzú [Campanha do 
Paraguay).

O encouraçado Rio de Janeiro é des
truído por um torpedo. Seu commandante, 
0 brioso Silvado, que se illustrara na 
companha da Crimea, na esquada fran- 
ceza, e com elle mais très otticiaes e 
cincoenta marinheiros, morrem envol
vidos neste desastre.

1877—Fallece na cidade da Fortaleza, 
capital da provinda do Ceará, Thomaz 
Pompeu de Souza Brazil, senador por 
aquella provincia,escolhido a 9 de janeiro 
de 1864; tomara assento no senado a 1 de 
fevereiro d’aquelle anno.

Nascera o senador Pompeu a 6 de junho 
de 1818 na villa de Santa Quiteria, co
marca de Sobral, na mencionada pro
vinda. Era presbytero secular e recebera 
0 gráu de bacharel em sciencias sodaes e 
juridicas na academia de Olinda. Exer
cera na sua provinda não só a advocacia, 
como os importantes cargos de vigário 
geral, professor de geographia e historia 
no respectivo Lyceu provincial e director 
da instrucção publica. Foi sempre mem
bro proeminente do partido liberal da sua 
provinda, e alli, com outros co-religiona- 
rios, fundara o jornal Cearense, que sub
siste ainda. Entre outras composições da 
sua lavra, deixa publicadas as se-guintes 
obras;

Compêndio de geographia geral e es
pecial do Brazil, que tem tido numerosas 
edições;—Dicdowario topog->'ayhico e cs- 
tatistico da provincia do Ceará-,— Prin
cípios elementares de chronologia 
Memoria estatística da provincia do 
Ceará,—0 n’e t̂es últimos tempos uma— 
Memoria sobre o clima e seceas da mesma 
provincia, recebida com elogios pela 
imprensa.

— Fallece na cidade do Rio de Janeiro, 
na casa da rua da Conceição n. 34, o Dr. 
Constantino Josd Gomes de Souza, me
dico e homem de lettras, natural de Ser
gipe. Succumbiu ás 9 1/2 horas da noite 
a uma congestão pulmonar, na idade de 
47 annos. Sepultou-se no cemiterio de 
S. João Baptista, na manhã do dia 4.

« Gomes de Souza, diz o Diário Po
pular de 5, cultivou quasi todos os ge
nerös litterarios. Depois da poesia, o 
drama; depois do drama, o romance. 
João Caetano poz-lhc em scena A filha 
do Salineiro, O engeitado e O espectro 
da floresta. A filha sem mãi veio conflr- 
mar-lhe, como romancista, a reputaçao 
adquirida como dramaturgo, e a Illus- 
tração ^razileira  está publicando o seu 
ultimo romance, cego. O finado deixou 
alguns manuscriptos inéditos, entre elles 
dous dramas, O libertino e Os ladrões 
titulares, que fazemos votos não fiquem 
condemnados ao esquecimento. »

Em 1851 tinha eile publicado um vo
lume de poesias sob o titulo Hymnos da 
minh'alma. Foi a sua estréa.

Morreu em extrema indigencia.
— Inaugura-se a linha telegraphica de 

Mamanguape á cidade da Parahyba 
(provincia d’esse nome), com a extensão 
de 47,000 kilometros.

SETKMBRO—3

1624—Um avultado numero de hollan- 
dezes, que da cidade da Bahia se diiigiam 
para o campo, sao atacados pelos capitães 
Francisco Padilha, Antonio de Moraes  ̂
Francisco Brandão e Antonio Machado,
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á frente da pouca gente de que se com
punham as respectivas companhias.

N’esse encontro perdem os hollandezes 
quarenta e cinco homens c, deixando no 
campo muitos feridos, voltam em deban
dada para a cidade, que occupavam desde 
maio, como se sabe.

O bispo-soldado D. Marcos Teixeira, 
chefe dos naturaes contra os invasores, 
flca tão satisfeito com o successo, que 
a'’ma cavalleiros áquelles capitães, em 
virtude da preeminencia de que gosava 
como capitão mór, e premia igualraente 
aos soldados.

No mesmo dia o capitão Alonso Rodri
gues Adorno ataca uma esquadrilha ini
miga, que ia buscar gado a um engenho 
da ilha deltaparica, e toma-lhe algumas 
lanchas carregadas de munições de bocca 
e de guerra, matando-lhe treze homens 
e capturando dous. O capitão Pedro de 
Campos consegue também apoderar-se de 
outra lancha com duas roqueiras, que 
os hollandezes deixaram na fuga.

1626 — O capitão general Francisco 
Coelho de Carvalho, nomeado a 25 de 
março de 162i governador do novo estado 
do Maranhão, toma posse do seu cargo 
na cidade de S. Luiz, capital do referido 
e.stado.

1611—Parte do Recife, em viagem de 
exploração pelo interior do paiz, uma 
caravana composta de 113 pessoas, sob 
a direcção do governador hollandez da 
Parahyba, Elias llerekmans, amigo intimo 
do principe Mauricio de Nassau, e um dos 
homens de sciencia que o haviam acom
panhado ao Brazil. A expedição tinlia 
por fim 0 descobrimento de minas de 
ouro, que se dizia existirem no sertão. 
Obtendo apontamentos e informações que 
lhe ministrára um velho portuguez, o 
alcaide Manuel Rodrigues, que já em 1625 
havia empreliendido igual viagem, partiu 
0 sabio mineralista bátavo e, depois de 
ter vagado de um para outro lado por 
espaço de dois mezes, sofTrendo durante 
esse tempo incommodes de todo o gener-o

e correndo grandes perigos, recusaram 
os seus companheiros ir mais longe e 
forçaram n’o a tornar para o Recife sem 
nada ter conseguido.

Existe nos archivos da Ilollanda um 
minucioso relatorio d’essa infruetuosa 
tentativa, dirigido por Herckmans ao 
principe Mauricio.

1615— Reunem-se os insurgentes da 
Parahyba em Tibiry, onde estavam acam
pados desde o dia 2 os ofíiciaes enviados 
por João Fernandes Vieira e Andrd Vidal. 
Faltava Lopes Curado Garro, porque, no
meado governador da cidade da Para
hyba, lá ficára fortifleando-a e guarne
cendo-a para repellir alguma investida 
dos hollandezes.

Organisado o exercito libertador, de- 
cretafain os governadores dos districtos 
uma contribuição geral para os gastos 
da guerra, e em nome de Vieira, gover
nador da liberdade,<kïïi\3.Yd.m-ÿ,Q editaes 
na cidade e seus contornos, em que « se 
concedia a todo e qualquer estrangeiro, 
que quizesse ficar no paiz, a ’ posse e 
livre uso de suas fazendas, da mesma 
maneira por que até então as gosavam,e 
aos que quizessem assentar praçano exer
cito se lhes faria bom o soldo dos postos 
que deixassem. » Esta promessa deu aP 
gum resultado, pois muitos vieram alis
tar-se.

Como, porém, Tibiry era um campo 
aberto e improprio para acompanhamen
to, resolveram deixal-o e escolheram o en
genho Santo André, de Joi’ge Homem, e 
ahi S3 fortificaram em regra.

1667— O capitão-mór Manuel Guedes 
Aranha toma posse do governo da capi" 
tania do Pará. Succédé a Antonio Pinto 
da Gaya.

Foi 0 39° e governou seis mezes e vinte 
e oito dias, até 1 de abril de 1668, em que 
começa o governo de Paulo Martins 
Garro, seu successor.

1759—Òs regulares da companhia deno
minada de Jesus, havidos como rebel
des, traidores, aggressores e advefsos
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á pessoa e governo cio rei D. José T,são, 
por alvaiíá desta data, declarados pro- 
scriptos, exterminados, desnaturalisados 
e expulsos de Portugal e seus domínios.

Em virtude da carta régia de 21 de 
julho desse mesmo anno, o conde de Bo- 
badella mandára prender os jesuítas resi
dentes na cidade do Rio de Jan iro e nas 
outras capitanias do sul, no mez de no
vembro, obrigando-os a sahir de todos 
os lugares em que se achassem. Outro 
tanto se fez, com igual sigillo c pontua- 
lidade,no anno immediato nas capitanias 
do norte.

Por outro alvará, de 25 de fevereiro 
de 1761, foram conflscaclos os seus bens 
não consagrados ao culto divino ou não 
sujeitos a encargos pios, e reverteram 
para a coroa.

Os jesuítas a esse tempo existentes no 
collegio do Rio de Janeiro embJrcaram 
a 16 do março de 1760 a bordo da nau 
Nossa Senhora ão Livramento e S. José. 
Eram 119, dos quaes 2 domiciliados em 
Campos dos Goytacazes. Foram transpor
tados para Lisboa na data mencionada, 
na supra dita nau, de que era comman- 
dante Gaspar Pinheiro da Camara Maciel.

Das Alagôas foram elles expulsos tam
bém em 1760, por força do citado alvará, 
sendo governador da capitania Francisco 
Pedro dc Mendonça Gurjão. Do Maranhão 
foram expellidos e embarcaram em março 
de 1681. Da Bahia sahiram 117. Do Es
pirito Santo foram embarcados em um 
brigue que entrara a 4 de dezeVnbro de 
1759 na barra da capital. N’elle ia um 
desembargador aelhoe e uma companhia 
dc granadeiros, que cercaram e guardaram 
0 coljegio dos padres,e publicou-se, antes 
do seu embarque, um bando ao som de 
tambores. A 10 de março de 1760 sahi
ram do Piauliy, com destino á Bahia. Em 
S. Paulo tinham nos já compellido a dei
xar a villa e a capitania, por aceordo ou 
assento de 13 dejulho de 1610, celebrado 
em S. Vicente por procuradores para

esse fim deputados por todas as camaras 
da capitania.

Do Pará haviam sido remettidos pre
sos, antes e depois, 115, e entre elles o fa
moso padre João Daniel, auctor da notá
vel obra Thesouro descoberto do máximo 
rio Amazonas, e o padre José de Moraes, 
auctor de uma historia da companhia de 
Jesus, no Maranhão e Pará. que depois 
se publicou. De Pernambuco foram depor
tados 119.

Referindo-se a este notável aconteci
mento, diz Azevedo Marques nos seus 
Apontamentos Ilistoricos, ácerca da pro
víncia de S. Paulo: «São inegáveis os 
grandes serviços prestados á catechese e 
civilisação dos indios e dos colonos do 
Brazil na segunda metade do século XVI 
pelos primeiros jesuítas que vieram á ca
pitania de S. Vicente. Porém de então 
em diante a ambição os cegou atai ponto 
que 0 proprio governo que os protegia 
viu-se obrigado a extinguil-os.»

« Esta violenta e inesperada medida, 
diz Abreu e Lima, causou sem embargo 
poucos pezares no Brazil. onde o sys- 
tema de civilisação adoptado pelos jesuí
tas não tinha achado entre os colonos, a 
cuja avareza se oppunha, senão re
pugnância invencível, e uma perpetua 
lueta de interesses.

O visconde de Porto Seguro, historiando 
0 facto, conclue:

« Quanto á companhia de Jegus, res
peitável por tantos titulos, que deu ao 
mundo tantos talentos insignes e á igreja 
vários santos, instituição, que longe de 
ter infancia, começou logo varonilmente, 
justo é confessar que prestou ao Brazil 
grandes serviços ; bem que, por outro 
lado, parcialismo ou demencia fora ne
gar, quando os factos o evideceam, que» 
ás vezes pela ambição e orgulho de seus 
membros, provocou no paiz não poucos 
distúrbios. »

1829—0 Imperador D. Pedro I encerra a 
sessão da assembléa geral legislativa, 
cujos debates a tornaram tão arida e
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esteril, com a seguinte falla. notavel pelo 
seu intencional laconismo : « Augustos 
e digníssimos senhores representantes da 
nação Está fechada a sessão.— O Im 
perador constitucionol e defensor per. 
petuo do Brazil.

A camara dos deputados não tinha 
ainda concluido a discussão do projecto 
de lei do orçamento !

1843—Chega ao Rio de Janeiro a esqua
dra napolitana e brazileira que trazia a 
actual Imperatriz do Brazil, a Sra. D. The- 
reza Christina Maria de Bourbon. O Im
perador foi á noite a bordo fazer-lhe a sua 
visita de comprimento (Vide a Ephem. 
de 4). Como official de guarnição de um 
dos vasos napolitanos vinha o principe 
Luiz d’Aquila, irmão de S. M. a Impera
triz, e que se casou depois "Com a prin- 
ceza D. Januaria.

1856—Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro de estado Ilonorio Ilerraeto Car
neiro Leão, marquez de Paraná, senador 
por Minas Geraes desde 2 de janeiro 
de 1843. Fòra escolhido a 27 de maio do 
anno anterior.

Nascido na villa de Jacuhy, provinda 
de Minas, a 11 de janeiro de 1801, for
mara-se em direito civil na Universidade 
de Coimbra, em 1825.

Veja-se para a sua biographia, além 
da que foi publicada na Galeria dos hra- 
zileiros ülustres, o Anno biographico do 
Sr. Dr. Macedo. No capitulo consagrado 
a este notabilíssimo homem de estado, 
que foi em muitos pontos da sua vida 
publica comparado ao marquez de Pom
bal, diz d’elle o Sr. Dr. Macedo com 
summa justiça e imparcialidade de apre
ciação :

a O marquez de Paraná foi estadista 
gigantescamente moldado para as grandes 
crises do Estado, e para as epochas dos 
mais diíficeis e disputados empenhos pú
blicos. »

1863—Fallece no Rio de Janeiro o vis
conde de S. Salvador de Campos, José 
Alexandre Carneiro Leão, vinte annos,

dia por dia, depois da sua chegada a 
essa cidade acompanhando a actual Im
peratriz, que -elle fora receber como em
baixador extraordinário e buscar a Ná
poles.

Carneiro Leão nascera no Rio de Janeiro 
a 28 de março de 1793.

Sua mãe, I\ Anna Francisca Maciel da 
Costa, foi a primeira baroneza do titulo 
de que era elle visconde (Vide a Epheni. 
de 17 de dezembro de 1812).

1866—Decide-se em favor das armas 
brazileiras o bombardeio que o sr. vis
conde de Tamandaré e o barão de Porto 
Alegre levaram ao forte de Curuzú Cam
panha do Paraguay) nos dias 1 e 2.

Ao romper o dia manda este general 
formar em massa a artilharia, á reta
guarda e esquerda da bateria inimiga, 
que corresponde vivamente ao ataque, 
mas que afinal cahe em poder dos nossos, 
graças ao denodo verdadeiramente estu-' 
pendo com que o investe a nossa infan
taria, command ida  ̂ pelo velho general 
Gon^lves Fontes e 0 brigadeiro Alexan-, 
drí^Albino do Carvalho. O inimigo atter- 
rado diante de tanta audacia, nos 0 
despojo de 13 bocas de fogo, 2 bandeiras, 
muito armamento e munições, 30 prisio
neiros; 852 cadaveres fica^m  no sitio da 
acção.

As glorias d'esta admiravel jornada 
pertencem exclusivamente ao Brazil ; 
n’ella não tomaram parto os soldados da 
triplice ailiança.

«
'  S E T E M B R O—1

1639 -  Carta patente do governador do 
Estado do Brazil D. Fernando do Mas- 
carenhas, conde da Torre, conferindo ao 
bravo Henrique Dias o posto de cabo o 
governador dos homens pardos e crioulos 
do exercito do Brazil, com o soldo mensal 
de quarenta cruzados, em virtude da 
ordem do conselho da fazenda de 2 de 
agosto de 1638. Esta patente acha-se re
gistrada a folhas 9 do livro 54 das ordens
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régias da secretaria do governo da Bahia 
(J. (Ic Yasconccllos, Datas celebres'.

Diz Abreu e Lima que Henrique Dias 
era natural de Pernambuco. E' da mesma 
opinião 0 conego Dr.Fernandes Pinheiro 
na serie de esboços biographicos que. 
sob 0 titulo Brazileiros Celebres, publi
cara na Re'oista Popular (tomo 13, anno 
de'lSG2).

1619— Para acalmar o desassocego pu
blico suscitado pela cares tia a que tinham 
chegado no Rio de Janeiro os generös de 
primeira necessidade, por causa da ava
reza e arbítrio dos monopolistas e atra- 
vessadores, a camara fixa n’esta data o 
preço de taes generös,, estabelecendo que 
a pipa de vinho de sessenta canadas só 
valesse 40$. o bacalhau 50 rs. a libra. etc.

1717— D. Pedro de Almeida Portugal, 
conde de Assumar, 3“ governador e ca_ 
pitão general da capitania de S. Paulo 
e Minas Geracs, toma posse do seu cargo 
e exerce-o até 5 de setembro de 1721.

Fundou as villas de S. João d’El-R.ei e 
de S. José do Rio das Mortes. Foi durante 
0 seu governo, em 1720, que se des
membrou a capitania de Minas da de 
S. Paulo e houve o levante do morro de 
Ouro Preto contra as casas de fundição 
(Vide a Ephemeride de 28 de junho de 
1720).

1813— A D de março sahira do porto 
do Rio de Janeiro uma divisão naval en
carregada de ir a Nápoles conduzir a 
futura imperati-iz do Brazil. Comman- 
dava-a o chefe de esquadra Theodoro de 
Beaupaire e levava como embaixador ex
traordinário do Brazil o commendador 
José Alexandre Carneiro Leão, depois 
visconde de S. Salvador de Campos.

No dia 30 de maio celebrou-se. em Ná
poles, na capella P datina, o casamento 
do Imperador, por seu procurador o 
conde de Syracusa. com a princeza 
D. Thereza Christina Maria, irmã do 
rei I). Fernando das Duas Sicifias.

No dia 1° de julho recebeu oíliciulmente 
no palacio Chiaramonti, em Nápoles, a

pessoa de S. M. a Imperatriz o embai' 
xador brazileiro. Feita a entrega com a 
cerimônia e usos do estylo, embarcou a 
princeza em um escaler brazileiro, que a 
levou para bordo da fragata Constituição. 
um dos tres vasos da nossa divisão naval, 
A’s 2 horas da manhã seguinte partiram 
a nossa e a divisão napolitana para o 
Rio de Janeiro, onde chegaram a 3 de 
setembro.

O desembarque só se eíTectuou na pre
sente data.

A Imperatriz desembarcou no cues do 
Vallongo e d’ahi se dirigiu para a ca
pella imperial, onde se lançou aos con
juges a benção nupcial. D’ahi foram 
ambos para a quinta de S. Christovão, 
em que os esperava um esplendido ban
quete.

1863— Fidlece no Pará o senador pela 
província do Maranhão Angelo Carlos 
IMoniz, escolhido a 29 de novembro de 
1851, segundo o Mappa necrologico dos 
senadores publicado no tomo XXIX da^ 
revista^ do Instituto llistorico, e tomára 
assento a 6 de maio de 1852.

Fallece com 65 annos de idade.

S E T E M B R O — 5

]QQ9—pcovisão régia nomeando João 
da Silva de Souza para governar a capi
tania do Rio de Janeiro. No anuo se
guinte exercia clle esse cargo, lla nos 
archivos públicos registros de actos seus, 
que provam ter a..'lministrado esta capi
tania pelo menos até o anno do 167-1. Foi 
depois encarregado do governo de An
gola, de que tomou posse a II de se
tembro de 1680. Succcde-llie em 1675 
(segundo o visconde de Porto Seguro) no 
do Rio de Janeiro Mathias da Cunha, no
meado por patente de 30 de outubro de 
1671 (Vide 21 de outubro de 1688).

No principio d’estc anno de 1669 par
tira de Lisboa no galeão Sacramento João 
Corrôa da silva, que vinha substituir a 
Alexandre de Souza Freire no governo
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geral do cstado do Brazil. Mas. por incu, 
ria dos pilotos, naufragou no ])arcel de 
Snnto Antonio, tendo avistado a B iliia 
perto da noite. Deu logo o galeiio varios 
tiros_em signal de naufragio, repetiu-os 
a'fortaleza de Santo Antonio, e logo sa- 
hiram da ribeira os auxilios necessários; 
quando porém estes, já ao romper do dia, 
chegaram ao Rio Vei’melho, acharam â  
praias alastrad is de cadaveres, pois só 
da guarnição vinham a bordo oitocentos 
homens. O corpo do infeliz governador, 
encontrado pelo mestre de campo Anto
nio Gueles de Brito, que linha ido por 
terra acudir aos naufragos, foi levado 
para a cid >de da Bahia e sepultado na 
igreja do convento de S. Francisco.

^ 1

1710—0 capitão Carlos Duclerc, official 
da marinha franceza, preparara uma ex
pedição de seis navios armados, com mil 
homens de desembarque, e partira de 
Brest para o Rio de Janeiro. E’ a armada 
de que falíamos nas datas de 16 c 17 de 
agosto.

O governador da capitania do Rio de 
Janeiro, que a esse tempo era Francisco 
de Castro de Moraes, avisado pelos mo
radores de Cabo Frio da aproximação da 
frota invasora, prep.xra-se para a defeza. 
Duclerc porém prosogue nara^sul, depois 
de ter querido, como vimos, investir para 
a bai-ra do Ri > de Janeii'O. cujas forta
lezas lhe fizeram fogo, e desembarca na
presente data no porto da Guaratib i. O 
governador entretanto, em vez de sahir- 
Ihe ao encontro e disputar-liie o passo, 
dcix i-se ficar na mais completa inacção: 
0 invasor penetra na cidade, sem que 
lhe fosse preciso disparar um tiro ! Ani
mado pela felicidade d’este primeiro 
passo, dirige-se Duclerc para o palacio 
do governo, o tel-o-hia occupado, si Gre
gorio de Castro de Moraes, irmão do 
governador e dota.do da valentia que a 
natureza negára áquelle, llic não tivesse 
embargado o intento, defendendo o pala-
cio governam^tal durante très horas,

ehr-

até cahir mortalmente ferido. Esta he
roica resistência despertou os brios de 
Francisco de Castro de Moraes, que acu
diu com as suas tropas quando já os 
assaltantes tinham perdido 400 homens: 
á vista d’esta resolução e d’este reforço 
Duclerc se resolve a suspender o com
bate e vai imprudentemente encerrar-se 
em um trapiche da cidade, ao qual o go
vernador, depois de ter debalde intimado 
a Duclerc que se rendesse, manda por 
fogo. O edifício continha uma boa porção 
de polvora. Esta circumstancia poz os 
francezes na dura alternativa de salta
rem pelos ares ou de se renderem á dis
crição : escolheram a menos dura; de- 
puzeram as armas, como prisioneiros de 
guerra, com o .seu chefe, no dia 11 de 
setembro. Poucos dias depois.T^uclerc, 
a quem se tinha dado por menagem a 
cidade, foi encontrado morto na ca«a 
que lhe servia de prisão; acto de cobar
dia inútil, cujo auctor nunca se chegou 
a descobrir, e que mareou a gloria do 
feito, que dera em resultado a sua ren
dição ás nossas armas.

1721—Rodrigo Cesar de Meiozes, 4° go
vernador e capitão-general da capitania 
de S. Paulo, toma posse do referido cargo 
em substituição do conde de Assumar, 
que acabara o seu tempo.

177.5—0 coronel Pedro Antonio da Gama 
Freitas toma posse do governo da ilha de 
Santa Catharina e n’elle se conserva até 
7 de março de 1̂ 77, em que os hespanhoes, 
commandados por D. Pedro de Cevallos, 
invadiram aquolla ilha e se apossaram 
d’ella.

1812—Chega ao Rio de Janeiro o prín
cipe Adalberto da Prussia e aqui se de" 
mora até o dia 30, em que embarca para 
0 ^ ^

1850—E’ elevada á categoria de pro
vi ncia com a denominação de província 
do Amazonas, a coniarca d’este nome, 
que fazia parte da província do Pará, e 
dá-.se-lhe provisoiiainente por capital a 
cidade da Barra do Rio Negro, hoje Ma-

I -

 ̂t <. v<-
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náos, seu antigo nome, que lhe provém da 
na(̂ ‘ão indiana mais considerável d'eritre 
as que habitam as terras banhadas pelo 
rio gigante.

Foi seu primeiro pi'esidente o depn ado 
João Baptista de Figueiredo Tearc'ro 
Aranha, nomeado a Id de junho do ar.no 
seguinteSlYide a Ephemeride de 19 de 
janeiro de 1861).

A 1 de janeiro de ]8.d2 6 a nova pro
vinda installada per aquelle fiinecio- 
nario.

— Decreto legislativo auctori,saudo o 
governo a marcar o numero e localidade 
dos cemitérios que convenha estabelecer 
na cidade do Rio de Janeiro, cessando-se, 
estabelecidos elles, o enterramento nas 
igrejas.

Em marro d’esse anno tomára o go
verno da Bahia todas a.s medidas tenden
tes a pòr de uma vez termo á inhuina- 
ção dentro dos templos. 0 Campo Ssuito 
e 0 cemiterio da terceira ordem de 
S. Francisco de Paula [Quinta, cios I,a- 
zaros), benzido a 19, foram os si ti os 
para esse ílm escolhidos.

S E T E M ira o  6

1633—Os hollande/.es que oceupavam 
0 Recife, continuando em suas sortidas, 
sahem pela madrugada, capitaneados 
pelo coronel Byma c se dirigem á vilhí de 
Iguarassú, então abandonada dos nossos. 
Mathias de Albuquerque manda-lhes no 
encalço os capitães Antonio André e Es 
tevão Alvares com 50 homens, e Antonio 
FÍlippe Camarão com 180 indios, «dos 
quaes alguns já usavam de ntosquetes », 
como escreve Duarte Coelho em suas 
Memórias (liarias.

Seguiram-nos depois o capitão Luiz 
Barbalho com algumas companhias do 
terço de Portugal e o capitão hespanhol 
D. Fernando de la Riba Agucro com as 
suas. Estes porém não tomaram parte 
na acção, porque o inimigo, apezar de 
levar duas horas de avanço, foi alcan
çado pelos primeiros em um caminho que

não comportava mais do que quatro 
em fileira e depois de uma escaramuça 
singular, por causa da disposição do 
sitio, 0 inimigo retira-se com tanta 
pressa como desordem , deixando 47 
mortos c muitos feridos (Vide a Ephe- 
m ride de 8).

1639—Nasce no Rio de Janeiro Martim 
Corrêa de Sá, 1° visconde de Asseca. 
titulo que lhe foi dado pelo rei D. Af- 
fonso VI e de que o agraciado tirou carta 
a 15 de janeiro de 1666.

Era fillio de Salvador Corrêa de Sá e 
Renevides, alcaide m(5r do Rio de Janei
ro. governador de Angola, que restau
rou do poder do hollandez, por duas 
vezes governador da supracitada capita
nia e, fallecendo a 1 de janeiro do 1688 
(Vide essa data), jaz na sacristia do mos
teiro dos Carmelitas descalços de Nossa 
Senhora dos Remedios, em Lisboa.

Martim Corrêa morreu em Setúbal em 
1 6 ^  antes de seu pae, como se vê, dei
xando do seu consorcio com D. Angela 
de Mello dons filhos. Salvador Corrêa de 
Sá, que foi o 2° visconde de Asseca, 
alcaide-inór também do Rio de Janeiro e 
morreu moço, sem casar, Diogo Corrêa, 
3° visconde, c duas filhas, uma das 
quacs, D. Thereza, foi priora do convento 
de Santo Alberto, das Carmelitas descal
ças. em Lisboa.

1681 —Por carta patente d’esta data 
confere o principe regente, depois D. Pe
dro II. 0 governo do Rio de Janeiro ao 
mestre de campo Duarte Teixeira Chaves, 
com jurisdicção sobre todas as capita
nias do sul, sendo ao mesmo temiio encar
regado de receber e reparar a praça da 
colonia do Sacramento, que a Ilespanlia 
mandára restituir a Portugal cm virtude 
da Convenção de 7 de maio do anno an
terior.

Duarte Teixeira Ciiaves tomou posse 
do seu cargo a 3 de junho de 1682 
e foi 0 trigésimo oitavo governador d’essa 
capitania, logar que exerceu até 6 de
aneirode 1683, em que partiu para a sua
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commissão no Rio da Prata, deixando o 
governo entregue interinameiite ao se
nado da camara. Só a 13 de jimho d’esse 
anno foi que voltou, tendo recebido e re
parado aquella colonia, e continuou no 
governo da capitania até 22 de abril de 
1686, em que foi rendido.

1822—Plm virtude de accôrdo tomado 
n’esta data na então villa da Cachoeira, 
é substituidaa Jimta provisória que go
vernava a Bahia desde 10 de fevereiro do 
anno anterior (V. a ephemericle corres
pondente a este facto) por um governo 
provisorio constituido pelos seguintes 
membros:

Capitão-mór Francisco Elesbão Pires de 
Carvalho e Albuquerque, presidente ; ba
charel Francisco Gomes Brandão Mon
tezuma (posteriormente visconde de Je
quitinhonha). que foi eleito secretario ; 
desembargador corregedor da comarca 
Antonio José Duarte de Araujo Gondim 
(posteriormente senador por Pernam
buco); capitão-mór Manuel da Silva e 
Sousa Coimbra; capitão Manuel Gonçalves 
Maia Bittencourt; padre Manuel Dendê 
Bus; Miguel Calmon du Pine Almeida 
{depois marquez de Abrantes); Manuel da 
Silva Carahy; Theodoro Dias de Castro ; 
Simão Gomes Ferreira Velloso; Manuel 
dos Santos Silva e P''rancisco Ayres de 
Almeida Freitas.

A esse governo succedeu di. junta creada 
por carta imperial de 5 de dezembro do 
mesmo anno de 1822 (V. essa data).

1837—Toma assento no senado, como 
representante da provinda de Pernam
buco, Pedro de Araujo Lima, depois 
marquez de Olinda, escolhido no dia 5 
pelo regente P'cijó (Vide a ephem. de 7 
de junho de 1870).

1871—Fallece na côrte o bacharel Fia' 
vio F'arnese, um dos redactores e funda
dor úa, Actualiclade^ que tantos serviços 
prestou á idéa democrática, e depois um 
dos creadores da Republica e dos seus 
redactores nos primeiros tempos.

Natural do Serro, provinda de l Îinas

Geraes, formara-se em S. Paulo em 1856 
e representara o 4° districto da província 
natal na sessão da assembléa geral que 
foi dissolvida.

S E T E M B R O — 7

1502— As caravellas da primeira expe
dição mandada em 1501 por D. Manuel 
para explorar a costa da terra de v̂ era 
Cruz, recentemente achada por Cabral, 
e que partiram de Lisboa a 10 de maio, 
chegam do torna viagem áquelle porto, 
sahindo da costa d’Africa ( Vide á Ephe
mericle de 15 de fevereiro).

Demol-a até aqui como tendo por chefe 
a Gonçalo Coelho, seguindo o Sr, J. de 
Vasconcellos e o general Abreu e Lima, 
que conclue por estas formaes palavras: 
« 0 que s<̂ accommoda, em boa parte, 
com Góes, Gabriel Soares e Osorio.» Sabe-

I

se. porém, por investigações ulteriores do 
visconde de Porto Seguro, do Sr. sen idor 
Cândido Mendes, que não fôra Gonçalo 
Coelho 0 commandante d’ella. nem tão 
pouco 0 famoso Américo Vespucio, como 
quer Southey na sua Historia ão Brazil 
(traducção do Sr. Dr, Luiz de Castro). O 
navegador llorentino viera com effeito não 
só n’essa como na seguinte expedição (de 
meiados de 1503', mas na qualidade de 
piloto e cosmographo, para esse flm cha
mado por el-rei D. Manuel de Sevilha, 
onde se achava. Humboldt é de parecer 
que Gonçalo Coelho viera commandando 
a segunda expedição, e do mesmo 
modo pensam os supra-mencionados in
vestigadores d’esses pontos obscuros da 
nossa historia.

1722— Fallece na sua diocese o 5” ar
cebispo d \ Bahia D. Sebastião Monteiro 
da Vide, conforme se vê do seu assenta
mento de obito no livro competente, fl. 
239. Tinha de idade 79 annos e 5 mezes, 
tendo regido a diocese 20 annos, 5 mezes 
e 7 dias, e pessoalmente 20 annos, 3 mezes 
c 19 dias. Fez testamento, em que instituiu 
sua alma por herdeira. Foi sepultado na 
capella-mór da Sé metropSlitana.
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í). Sebastião Monteiro da Vide era na
tural da villa de Monforte no Alemtejo^ 
em Portugal. Fora a principio jesuita, 
seguiu depois a carreira militar na 
guerra da restauração, em que chegou 
ao posto de capitão. Deixou também essa 
carreira e passou a frequentar a Univer
sidade de Coimbra, na qu d se formou 
em cânones, adoptando definitivamente o 
estado sacerdotal ; serviu então o cargo 
de vigário geral do arcebispado de Lisboa 
ate' ser nomeado para o da Bahia, onde 
chegou a 22 de março de 1702, tomando 
pessoalmente posse da sua dignidade a 
22 de maio do mesmo anno.

I

Em pastoral datada de 21 de junho de 
1707 publicou as Constitidções cio arce
bispado, depois de aceitas e approvadas 
pelo synodo diocesano, celebrado na ci
dade da Bahia a 12 d’aquelle mez e anno, 
dia do Espirito Santo. Foi o primeiro que 
se reuniu no Brazil. A elle assistiram, 
no primeiro dia, o bispo de Angola 
D. Luiz Simões Brandão, e o governador 
e capitão general do estado Luiz Cezar 
de Menezes.

Abreu e Lima o dá como fallecido a 7 
de outubro, e assim o auctor das Ephe- 
merides publicadas na Revistei Popular. 
Acciolie Ildefonso dão também esta data 
como a do seu fallecimento.

Attendendo-se a representações suas a 
el-rei D. João V, crearam-se no arcebis
pado vinte igrejas parochiaes; mandou-se 
edificar a de S. Pedro Novo e a casa de 
residência dos arcebispos.

Substituiu no governo civil da capi
tania ao vice-rei D. Sancho de Faro, 
conde de Vimieiro, fallecido a 13 de ou
tubro de 1710.

Segundo um curioso manuscripto que 
nos confiou o Sr. Dr. Mello Moraes e já 
aqui citado, D. Sebastião Monteiro da 
Vide foi confirmado por bulia de Cle
mente XI, do sexto Iduo de agosto cie 
1701, primeiro anno do seu pontifi
cado, 0 que corresponde a 7 de agosto em

vulgar. Devemos observar que este papa 
foi eleito a 23 de novembro de 1700.

O visconde de Porto Seguro faz o arce
bispo empossado do cargo a 22 de maio 
de 1683. O Roteiro, Accioli nas suas Me
mórias, Abreu e Lima e o Sr. conego 
Ildefonso o fazem chegado á diocese no 
anno de 1702, os dous primeiros em março 
e os dous últimos em maio, como o vis
conde de Porto Seguro, Innocencio F. 
da Silva, no seu Diccionario, dá o dia 22 
de março de 1701 como o da sua posse, 
e 0 dia 12 de julho de 1707 como o da 
celebração do sjmodo que elle ordenára.

Quanto ao do seu falleciménto dá In
nocencio a data que indicámos, isto é, 
a presente, no que estão de accòrdo Porto 
Seguro, 0 Roteiro e o mss. que temos á 
vista. Este cita o seu epitaphio, cujo ul
timo dizer — Obdormivit in Domino 7 
Sept. Anni M.D CCXXII— confirma o 
facto, e 0 Roteiro, á pag. 51, transcreve 
integralmente o seu assentamento de 
obito do livro e íl. que já consignámos.

1773-Sahede Goyaz uma expedição, 
que pela primeira vez sóbe o rio To
cantins com destino ao Pará, organisada 
por diligencias do governador e capitão 
general de Goyaz José de Almeida \ as- 
concellos de Several e Carvalho.

1822— Data da independencia politica 
do Brazil.

Este acontecimento importantissimo 
realisa-se mais pela força das circumstan- 
cias e marcha natural e providencial dos 
acontecimentos, do que pela força das 
armas c pela luta de interesses óppostos» 
0 que todavia não deixou de todo de se 
dar, mas de um modo tibio e sem a 
energia desesperadora do que tentasse 
conservar no captiveiro o escravo, para 
quem soára a hora solemne da libertação, 
ou do que se esforçasse por manter na 
sujeição da tutclla official o filho que che- 
gára á idade da emancipação longamente 
desejada.

Esta pagina gloriosa, com que se inau
gura a nossa historia como povo indo-
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seu nome e data da proclamação da nossa 
independencia. A b.ise em que assenta o 
monumento é de mármore rosa do Monte 
Jura, e os degraus da escada octogonal 
que 0 circumda são de granito do Rio de 
Janeiro.

— Illumina-se pela primeira vez a ci
dade de Campos dos üoytacazes á gaz 
corrente. '

1876 — Inauguração da linha telegra- 
phica da cidade da Paraliyba, j)rovincia 
d'esse nome, a Goyana, provinci i de 
Pernambuco, na extensão de k. 71,101.

1877—Inauguração oílicial da villa de 
Cataguazes, província de Minas Geraes, 
e ao mesmo tempo da estrada de ferro da 
Leopoldina, que conta 20 léguas de exten. 
são do Porto Novo do Cunha, na via 
ferrea de Pedro II, áquella villa.

No principio d'este sccnlo, explorando 
alguns aventureiros a região sudoeste de 
Minas, acharam um rio, do qual extrahi- 
ram o peso de meia x>ataca de ouro ; por 
causa d’isso derarn-lhe essa denomina
ção, que SC estendeu á pequena po
voação estabelecida em suas margens. ,\o 
povoado da Meia Pataca, até ha bem 
pouco tempo quasi ignorado, é que sepoz 
o nome de Cataguazes, e que, com ser a 
mais nova das cidades d’aquella vasta e 
rica província, é a primeira a receber esse 
grande e j oderoso vehicula de civilisação 
e engrandecimento. Graças a elle, em não 
remoto futuro será a nova villa uma das 
mais prosperas cidades da província.

Estes primeiros passos, que ella acaba 
de dar na senda do progresso, deve-os 
aos perseverantes esforços e iniciativa do 
Sr. coronel José Vieira de Rezende Silva, a 
quem é devida já. n,i maior parte, a sua 
actual prosperidade.

SETEMBRO— 8

1633—Sabendo os hollandezes no Re
cife do apuro em que estava em Iguarassú 
0 seu coronel Byma, parte o coronel Se- 
gismundovan Schkoppe á frente de mil 
soldados para acudir-lhe. Sabendo tam-

bem Mathias de Albuquerque d’este nm- 
vimento do inimigo, manda-lhe ao encon
tro 200 homens sob o commando dos 
capitães Franci.sco de Almeida Ma.ccare- 
nhas, Francisco Duarte, Antonio de Fi
gueiredo e Vasconcellos, Manuel Rebelle 
da P'ranca e João de Campos Gamboa c 
0 capitão Henrique Dias com 35 dos seus 
pretos.

Ivssa gente passou por caminho diverso 
do seguido na véspera pelos nossos, de 
sorte que aquella não poude auxiliar 
esta, mas mesmo assim, com essa des
igualdade tamanha de numero, siippriu-a 
de tal moílo o valor, que, cahindo sobi’e 
0 inimigo duas léguas antes de chegar á 
villa de Iguarassú, em uma hora o punha 
em debandada, « mas pouco a pouco, diz 
Duarte Coelho nas suasã/emormí Piarias, 
porque muitas vezes volvia o rosto, como 
si elles fossem os duzentos e nós ô  
mil. » Neste encontro flearam mortos 
130 do inimigo e 7 dos nossos e Henrique 
Dias sahiu ferido com dois mosquetaços.

Outra sortida fazem os hollandezes 
n’esse mesmo dia, sahindo dos Afogados 
em numero de 300 e tomando pela praia 
até á passagem do rio das Jangadas, duas 
léguas distante do cabo de Santo Agos
tinho, onde estava de guarda o capitão 
João Paes de Mello com 50 homens, «que 
mui bem a defendeu, fazendo retirar-se 
0 inimigo com alguma perda.»

« E quem vir que com tão pouca gente, 
como a que sempre tivemos, pelejavamos 
com um inimigo dos mais formidáveis da 
Europa, não só muitos annos, muitos me- 
zes e muitos dias, como até no mesmo 
dia 0 faziamos em duas partes, não tendo 
em nenhuma igualdade para fazel-o, lhe 
parecerá com razão que seria grande des
cuido não transmittir á posteridade o 
valor, constância e circumstancias qqe 
presidirão a esta guerra, e sem embargo 
disto houve homens tacs que ainda em 
acç(5es tão honrosas acharão que calum- 
niar [Memórias Piarias). »

1615—Rendição da fortaleza de Naza-
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retU (Jo Cabo de Santo Agostinho. Com- 
mandava-a o major hollandez Hoogstra- 
ten, que assim se entrega aos inimigos da 
sua patria e da sua causa ! lloogstratcn 
fora duas vezes enviado pelo supremo 
conselho do Recife, com outros, cm mis
são ao governador geral do Estado na 
Bahia, e alii ajustara secretamente a en
trega da fortaleza que os seus llic haviam 
CQDÍladOyî eobond /  cm paga da traição 

'  18,000 flí^ins e o commando de um regi"
mento. Para colorir o seu acto dava por 
causa 0 ser catholico, embora hollandez, 
e abominar por isso os seus compatrio
tas, que tinha por hereges.

Na occasião de cumprir a promessa 
allegou perante os seus oííiciaes que não 
havia mais viveres, nem munições para 
se sustentar o assedio que os nossos 
faziam de ha alguns dias á fortaleza, e 
outras razões na apparencia plausiveis. 
Só tres dos seus oííiciaes se oppuzeram á 
rendição, mas esses c os poucos soldados 
que não a aceitaram foram /mandados 
para/Bahia como prisioneiros. « Entre 
estes  ̂ últimos, diz Netscher, contava-se 
Isaac Zweers, que se tornou mais tarde 
tão celebre como vice-almirantc na IIol- 
landa. » Depois de um longo c duro capti- 
veiro foi Zwers trocado por prisioneiros 
nossos,

Hoogstraten foi com eíTeito nomeado 
commandante da gente com quem se 
bandeára. Si recebeu ou não os trinta 
dinheiros, a historia o não diz.

O auctor da Historia d is lutas com os 
hollanãezes (nova edição, 1871), dá a 
rendi(;ão d’este forte oceorrida no dia 3, 
«justamente quando se cumpria um mez 
depois da victoria das Tabocas.»

1705 — O alferes-mór do reino Luiz 
Cezar de Menezes toma posse do governo 
geral do estado do Brazil na cidade da 
Bahia.

Foi 0 31° na respectiva serie e gover
nou até 3 de maio de 1710, em cjue o 
rende D. Lourenço de Almada. 

1713--Nasce na então villa de S, Sal-

vador de Campos dos Goytacazes, provin
da do Rio de Janeiro, D. José Joaquim 
da Cunha de Azeredo Coutinho. bispo 
d’Elvas e o 12° de Pernambuco, honra 
do episcopado colonial do Brazil.

Era 0 primogênito ■ílos filhos de febas- 
tião da Cunha Coutinho Rangel e de D. 
Isabel Sebastiana Rosa de Moraes, ori
undos ambos de distinctas e abastadas 
famílias d’esta provincia. D. José Joaquim 
recebeu as aguas do baptismo na capella 
de Santa Rita do engenho Santa Cruz, 
pertencente a seu avô materno. Domin
gos Alves Pessanha, capitão-mór e go
vernador da comarca dos Campos dos 
Goytacazes.

Concluidos os seus estudos prelimina
res na cidade do Rio de Janeiro e tendo 
percorrido, em viagem de instrucção e 
recreio, as principaes localidades da sua 
capitania natal e d i de Minas Geraes, 
passou-se para Portugal, onde se matri
culou em 1775, com mais de 30 annos de 
idade, na faculdade de direito canonico 
da Universidade, então reformada, de 
Coimbra, em que recebeu o grau de ba
charel e depois o de licenciado, tendo 
abraçado o estado ecclesiastico e renun
ciado os direitos de primogénitura em 
favor de seu irmão segundo.

Apresentado arcediago da Sé do Rio de 
Janeiro em 1781 ; nomeado deputado do 
Santo Oílicio da Inquisição de Lisboa em 
1785 ; eleito a 21 de novembro de 1791 
para a séde episcopal de Pernambuco, 
vaga pela transferencia de D, frei Diogo 
de Jesus Jardim para a d’Elvas ; sagrado 
a 25 de janeiro de 1795 na basilica do 
convento novo de Jesus pelo bispo titular 
do Algarve, inquisidor geral, com a as
sistência dos bispos de Angola o de 
S. Thomé, concorrendo ao acto a Acade
mia Real das Sciencias de Lisboa, da 
qual D. José Joaquim era membro; di
rector geral dos estudos e governador 
civil interino da capitania de Pernambuco 
por ausência do capitão general D. Tho- 
maz José do Mello, chamado á côrte era
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» 1798. D. José Joaquim chegara á sua di/
, cese a 25 de dezembro uUii’f);<<

rj e fizera n’ella a sua entrada so-
lemne no dia 29. No 1” de janeiro de 

. 1790 ratificou a posse que d’ella tomara
por procurador e em data de 6 de agosto 
do mesmo anno fòra auclorisado para 
eleger examinadores regulares e secula
res para os concursos.

Fundou 0 seminário episcopal de Olin
da, 0 mais completo collegio de educação 
secundaria, diz Abreu e Lima, que houve 
até então no Brazil, obtendo para esse 
fim a igreja e collegio que tinham sido 
dos jesuitas ivaquella cidade. O principe 
regente fei-o director do referido collegio, 
para o qual deu o prelado os estatutos. 
Deu também estatutos para o 'ecolhi 
mento de Nossa Senhora da Graça, fun
dado na Boa-Yisía pelos irmãos Araujo 

’ Gondim. Obteve o augmento de congrua 
para o corpo capitular da respectiva Sé. 
Como membro do governo civil fez orga- 
nisar o regimento de artilharia de Per
nambuco, e tanto n'ossa qualidade, como 

; na de bispo, prestou D. José Joaquim 
' outros muitos serviços importantes a 

.estàvçapitania. que se acham consignados 
na Befeza de seus actos, que''q eminent^ 
prel ido publicou em Lisboa em’ i803.

« Todavia, jiondera o general Abreu e 
Lima na sua Synopsw, não faltaram pes
soas que quizessem 'abscuiXcer o seu 
•credito depois do facto da trasladação do 
Santissimo Sacramento da igreja matriz 
para a que tinha sido dos jesuitas; acòn- 
tecimcnto fatal, que lhe acarretou im- 
mensos dissabores. »

E’ que 0 prelado, como se lé no Diccio- 
n n-io de Innocencio F. da Silva — « se
vero por indole, e em extremo zeloso de 
conservar intactas as prerogativas c im- 
munidades que julgava pertencerem-lhe,

- teve de sustentar por vezes no exercido 
í do seu ministério as conti’adicções o des- 

é, gostos, que bem se manifestam por al- 
g guns dos cscriptos que nos deixou ; po

rém não que d’ahi Ih« proviesse a menor

quebra na estima e amizade do soberano, 
cujas boas graças o acompanharam até 
0 fim da vida.

Transferido em 1802 (por carta regia 
de de-mitt'j^ para a séde episcopal de 
Bragança e Miranda, como coadjutor e 
fntui-o successor do bispo D. Antonio 
Luiz da Y-eiga Cabral, que a occupava, 
sahiu de Pernambuco a de julho do 
mesmo anno ; não se tendo porém effe- 
ctuado a transferencia, por ter recla
mado contra esse acto aquelle bispo, 
recolheu-se D. José Joaquim ao convento 
de S. Vicente de Fóra. Mais tarde qua
tro annos, em 1806, foi o bispo d’Elvas, 
D. José da Cunha Torres, promovido ao 
arcebispado de Braga, e o nosso illustre 
conterrâneo occupou então a séde vaga 
d’Elvas. em Janeiro d’esse anno.

Em 15 de novembro de 1817 foi ainda 
traslad ido para a diocese de Beja, que 
1'enunciou.

Foi então provido no importantíssimo 
cargo de inquisidor geral do Santo Oílicio, 
sendo elle o ultimo q ò desempenhou taes 
funcções, por ter sido abolido logo depois 
aquelletribunalem Portugal. Em 1818 era 
também nomeado presidente da Junta do 
exame do estado actual e melhoramento 
temporal das Ordens religiosas do Reino.

Quando rebentou a revolução de 24 de 
agosto de 1820, foi D. José Joaquim 
eleito deputado pela provincia do Rio de 
Janeiro ás Cortes constituintes da na
ção portugueza; mal porém tomou as
sento n’ellas em 10 de setembro de 1821, 
por fallecer quasi repentinamente, a 12 
do mesmo mczeanno, contando portanto 
78 annos completos do edade.

« Este grande bispo e distincto brasi. 
leiro, diz o conego Januario da Cunha 
Barbosa, jaz na casa do capitulo dos 
padres de S. Domingos (Lisboa). »

0 bispo D. José Joaquim da Cunha dc 
Azeredo Coutinho era um espirito de 
muito variada cultura e um dos filhos 
da terra americana mais doutos do seu 
tempo. Elle e o viscond« de Cayrú foram

9
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os primeiros naturacs do Brazil que es- 
• creveram acerca de economia politica, 

sciencia em que eram profundamente 
A / /  versados^Cayrú/ainda mais que 0 bispo, 
' /  j  0 de que nos legaram nümerosas obras, 

que attestam a extensão dos seus co
nhecimentos.

Lea-se 0 que deixaram dito d’este pre
lado 0 padre'Carlos Augusto Peixoto de 
Alencar no seu Rott î>'0 dos liispcídos e 0 
visconde de Porto Seguro na sua monu
mental liistoida Geral do Brazil e os 
Tit. I e VII das rev. do Instituto Hist.

« Sobre a sua cabeça brilhar.iin succes- 
sivamente as mitras dos bispados de 1 ei 
narobuco, Miranda e Bragança e Blvas, 
e 0 baculo que empunhava guiou sempre 
o seu rebanho com honra e dignidade 
ao verdadeiro aprisco. Deixou-nos impor- 
tantissimas memórias politicas. scientifi- 
cas e litterarias, onde figur i a sua vasta 
erudicçao sobre todos os ramos dos co 
nhecimentos humanos e algumas dellas 
mereceram as honras da traducção nas 
linguas mais cultas da Europ i (Fi.u- 
viANO, Ephemerides publicadas na Re
vista Popular^ tomo XV. 1862). »

1763—Assume 0 governo da capitania 
de Pernambuco 0 conde de Villa-Flor, que 
e 0 29° na serie dos seus governadores.

1770—Descobrimento dos campos de 
Guarapuava pelo tenente Cândido Xavier 
de Almeida e Souza, natural de b. Paulo, 
depois tenente general. Estendem-se estes 
campos desde Itatú ate ás cabeceiras do 
Uruguay, e desde a serra dos Agudos 
àté 0 rio Paraná,

177q_l). Thomaz da Encarnação da 
Costa e Lima, 10° bispo de Oliiida. 
faz a sua entrada pontificai na sua 
diocese.

Nascera na Bahia a 25 de junho 
de 1723. (Vide essa data'.

Manuel da Cunha Menezes, 47° capi
tão general da Bahia, recebe as re leas 
da administração das mãos do governo 
interino presidido pelo arcebispo D. Joa
quim Borges de Figueirôa.

179G-—Nasce em Pernambuco 0 poeta 
José da Natividade Saldanha, auctor de 
um volume de p o e s ia s  o f je r e c id a s  aos  
a m a n tes  do B r a s i l , impresso -pela pri
meira vez em Coimbra em 1822. e que 
tomára activa parte na revolução de 
Pernambuco em 1823 para 0 est ibeleci- 
mento da C o n fed era çã o  do E q u a d o r .

1808—Chega á corte do Rio de Janeiro 
na fragata ingle/.a Stork, e desembarca 
no caes da cidade, no escaler real, 0 
nuncio apostolico monsenhor Lourenço. 
conde de Caleppi. arcebispo de Nisiby 3J 
preconisado depois cardeal em consis
tório de 8 de m irço. ^

e que morreu no
Rio de Janeiro a 10 de janeiro de 1817 - ■
(Vide essa data'. ' _ ,

O principe regente já 0 conhecia de.
Lisboa.

B’ aospedado com toda a magnificên
cia no mosteiro de S. Bento.

1836—Fallece na côrte 0 marouez de 
Caravellas, José Joaquim Carneiro de 
Campos, conselheiro de estado, senador 
pela provinciada Bahia e um dos red icto- 
res da Constituirão do Império. Na^era 
na Bahia a 4 de março de U&i

Fòra escollndo senador a 22 de janeiro 
de 1826, segundo a relação dada pelo  ̂
A lm a n a k  Liemmert para 1880, ^ a  19̂ ^̂ |̂  
de abril. 0 Mappa necrologicof^
publicado na revista do Instituto.

1856—Fallece na còrte 0 marquez de 
Válença, Estevão Pubeiro de Resende- 
senador por Minas-Geraes, escolhido nas 
condições de d «ta do precedente. »

1879—Succumbe na corte a antigos pa- 
decimentos do coração 0 senador pelar  ̂
Parihyba Frederico de Almeida e Albu-j^- 
querque, natural d’aquella proviucia, e 
escolhido por carta imperial de 8 de 
maio de 1856.

Tendo frequentado 0 curso juridicoda 
Universidade de Coimbra até ao 3 anno, 
interrompeu-o e voltou á patria, onde se 
dedicou á industria agricola. Exercera
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na província natal diversos cargos pú
blicos e de eleição popular, tendo sido 
'prefeito de policia (lei provincial que foi 
revogada) na tempestuosa administração 
do barão de Quaraim, presidente da 
asspmble'a provincial, deputado á assem- 
bléa geral e afinal senador, occupando 
por longo tempo o logar de 2” secretario 
do senado.

Além de haver administrado por diver
sas vezes a província da Paraliyba como 
seu 1° vice-presidente, presidiu ás do 
Piauhy, Pernambuco, Parabyba e Mara
nhão, cargos que desempenhou com mo
deração e cordura.

« Se não era desses talentos brilhantes 
que rastream luz nas lutas políticas, diz 
o Cruzeiro de 10 de setembro, era carac- 

' ter acrysolado de profunda honestidade 
individual e politica, dando na integri
dade de sua vida traslado honroso, digno 
de imitação e apreço. »

SETEMUHO— 0

1632—Toma posse da prelazia do Rio de 
Janeiro o Dr. Lourenço de Mendonça, que 
succede a Matheus da Costa Aborim.

Não foi este prelado mais feliz que os 
seus antecessores, porquanto, além de 
perseguido e injuriado, tentaram conti’a 
a sua vida, sendo porflm preso pelo povo 
e remettido para Lisboa ao Tribunal do 
Santo OÍIicio. Provada, porém, a sua in- 
nocencia, absolveu-o aquelle tribunal e 
declarou-b livre de culpa. Em compen
sação dosdpsgostos que soffrera, mandou 
el-rei consultai-o para o cargo de prior 
de Aviz, como o declara a provisão de 2 
de setembro de 1639, que confirmou em 
Pedro Homem Albernaz a nomeação de 
administrador interino da prelazia.

! O Dr. Lourenço de Mendonça fôra no
meado por Fj l̂ippe IV em 22 de julho de 
1631; chegára da côrte ao Espirito Santo 
em princípios do anno seguinte, e d’ahi 
se passara para o Rio de Janeiro, e to 
mara posse do seu cargo na presente 
data, como fica dito.

Monsenhor Pizarro relata nas suas Me
mórias as perseguições de que féra alvo 
este prelado, e acaba jmr nos dizer quê  
El-Rei, em paga do que elle soffrera, o 
accrescentara em honras e rendas e re
querendo á Sé Apostólica, por carta de 7 
de outubro de 1639, a erecção da admi
nistração ecclesiasticu do Rio de Janeirã 
em bispado, o nomeara bispo da nova 
diocese. Foi como tal sagrado, mas não 
veiu oceupar a séde, por ter em 1610 to
mado 0 partido do rei hespanhol na revo
lução que devolveu a corôa de Portugal 
aos reis da sua raça na pessoa do duque 
de Bragança, e ficou em Castella como 
bispo de annel do arcebispo de Toledo.

1645—Ataque e quasi t'ffal destruição 
da' esquadrilha do capitào-mór de rnar 
Jeronymo ãerrão de Paiva pela hollan- 
deza ás ordens do almirante Lichthardt.

Compunha-se esta de tres embarcações 
grandes e cinco hiates ; e aquella de sete 
barcos maiores, tres c iravellas e quatro 
sumacas, e depois de terem desembar
cado os terços de André Vidal de Ne
greiros 0 Martim Soares Moreno, man
dados pelo governador geral do Estado 
Antonio Telles, com o fim simulado de 
obrigar os sublevados de Pernambuco e 
os seus auxiliares a deporem as armas, 
fundeara Serrão de Paiva a sua frota na 
bahia de Tamandaré.

O visconde de Porto Seguro refere com 
bastante particularisaçáo este combate 
na sua 
landet
ginas que não foi facil ao liollandez a 
victoria e que da nossa esquadrilha só se 
salvou um navio, que poude fazer-se ao 
mar e foi para a Bahia, ■ A capitanea de 
Paiv I foi abordada por tres lados .ao 
mesmo tempo, e elle defendeu-se com 
grande coragem e ainda depois de ver o 
inimigo senhor da coberta da embar
cação, á porta da sua camara, de espada 
em punho, derril)OU a muitos, sem que o 
pudessem fazer prisioneiro, senão quando 
cahiu exhausto d« forças pela fadiga e

,nte particularisaçáo este combate ^  . 
la Historia das luttas com os hol- ^ /  
.̂zes. Baste-nos recordar n’estas pa- /
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l̂ elo sangue que lhe jorrava de feridas 
sem numero.

A nossa perda n’esta acção foi de 700 
homens. A victoria foi completa para os 
hollandezes. Serrão de Paiva, depois de 
curado no Recife, foi enviado pura a 
llollanda.

A achada de documentos reservados e 
importantes na camara de Serrão de 
Paiva e que eile não tivera tempo de des
truir, revelaram aos hollandezes o plano 
concertado entre o governador geral, o 
proprio rei de Portugal e os sublevados 
contra o dominio hollandez no Recife 
para a restauração de Pernambuco do 
poder d’elles.

1688—Fallece em Pernambuco o seu 
[duotlecimo capitão general e governador 
Fernão Cabral Belmonte, que não havia 
ainda completado tres mezes de governo, 
pois apenas o havia assumido a 29 de 
junho d ’este mesmo anno.

Em virtude d’esseacontecimepto esteve 
a capitania quatro dias sem chefe, até 
que tomou interinamente conta da admi
nistração 0 bispo diocesano D. Mathias de 
Figueiredo e Mello, que a regeu por oito 
mezes e 16 dias, isto é, até 25 de maio 
de 1689.

1760—O coronel Ignacio Eloy de Madu- 
reira é nomeado governador da nova ca
pitania deS. Pedro do Rio Grande do Sul 
(Vide a Addenrla do mez de setembro .

1780—João Rodrigues Bezein-a marcha 
de Oeiras para S. Gonçalo e S. João de 
Sande (Piauhy), afim de submetter os 

q u e  S3 haviam sulile-
' f  vado. '

1812—0 bispo do Rio de Janeiro D. José 
Caetano da Silva Coutinlio, ern visita 
pastoral pela sua diocese,, tendo desem
barcado cm Macahá a 20 de agosto, cheg i 
na presente data á então villa de S. Sal
vador de Campos dos Goytacazcs, onde 
é recebido com toda a pompa c solemni- 
dade e ahi se demora até o dia 26, cm 
que parte para a então também villa de 
S. João da Barra ; .,dc lá se dirige até ao

Rio Doce, Jia provincia do Espirito-Santo, 
de onde volta a S. Salvador a 15 de 
no''embro, e continuando quatro dias 
depois a sua viagem de regresso para o 
Rio de Janeiro, por S. Bhdelis, S. José de 
Lconissa, Cantagallo c Macacú. chega 
no Rio de Janeiro a 3 de dezembro.

Quando o prelado veiu de Macahé para 
Campos, percorreu a freguezia de Nossa 
Senhora das Neves, a de Quissaman, a de 
S. Gonçalo, atravessando a Lagôa Feia 
e!rf,uma lancha, e finalmente a freguezia 
de S. Sebastião.

1820—A villa de Lages é desannexada 
da capitania de S. Paulo e incorporada na 
de Santa Catharina.

1853—Fusão dos dois ramos do corpo 
legislativo no paço do senado, para a 
discussão da emenda não approvada pela 
camara dos deputados á lei das forças de 
terra.

A emenda foi regeitada.
1870 — Inauguração da linha telegra- 

phica do Triumpho a Porto-Alegre,'pro
vincia do Rio Grande do Sul, com 70,000 
kilometros de extensão.

1877—Celebra-se com a maior pompa no 
mosteiro de S. Bento, no Rio dc Janeiro, 
a ceremonia da sagração do Sr. D. Anto
nio Maria Corrêa de Sá e Benevides, apre- 
sent'ulo l)ispo de Marianna a 24 de maio 
de 1876 e preconisado em Roma, a 27 de 
junho de 1877, pelo SS. Padre Pio IN* 
Poi ministro sagraníe o intern.uncio apos 
tolico monsenhor Cesar Roncetti, arce
bispo titular de Seleucia, assistido pelos 
monsenhores Felix Maria de Freitas e 
Albuquerque, vigário capitular da dio
cese íP.ininensc, e Bernardo Lyra da 
Silva, ministrando no altar ao inter- 
nuncio os Srs. conegos Plduardo Freire e 
Pires de Amorim.

Serviram de padrinhos ao sagrando os 
Srs. Dx's. Benjamim Franklin Ramiz 
/Galvãop.Aldrete de M. Queiroz Carreira. 
Achararn-sc presentes ao acto o Sr. con. 
ded’Eu, muitos cone.os da imperial ca
pei la. os reitores dos seminários maior c
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menor, e suas respectivas communida- 
des, representantes de todas as ordens 
religiosase muitos professores ealumnos 
do eollegio de Pedro lí, alem da commu- 
nidade b nedictina, presidida pelo respe
ctivo abbade.

O novo prelado foi 'obsequiacío por di
versos amigos com muitos presentes de 
valoja
\ S. Ex. Pv,evma. fòra vice-reitor do col- 
Icgio do Pedro II (Yide a Eplicmcviãa 
de IG dc IS'ovembro).

SETEMBUO— '̂10

1556— A convite de Yillegaignon, que

7 desde o anno anterior estava no Brazil.
t  0 veliio F’̂ lippe d£e Corguillerav. Senhor

du Pont,'que vivia perto de Genebra- e 
fora visinho do almirante Gaspar dcCol- 
ligny em França,annue em conduzir para 
aqui os qup quizessem associar-se á em- 
preza da propagação da religião calvi- 
nistanas virgens plagas do Novo Mundo,e 
acompanhado dc quatorze corajosos pro
testantes. que em Gehebr.i accederam em 
vir pregar a nova doutrina aos selvagens 
e auxiliar Yillegaignon na empreza dc 
povoar e civilisai' estas remotas regiões, 
parte d’aquella cidade na presente data
na direecão de Chatillon-sur-Loing, onde

. /

residia Colligny, que os recebeu muito 
bem e os animou no diííicil emprehendi- 
mento, promettendo-lhes auxiliai- s pelo 
lado da marinha, pondo para esse fim 
em contribuição a privança que tinha 
com 0 rei de França Henrique II. D’ahi 
dirigem-se a Pari/, onde se demoram um 
mez, e on le se lhes associam outras 
pessoas que abraçaram a iiléa, entre 
ellas alíuns fidalgos. Passam d’alü a 
Pmão e depois a Ilonfleur, onde também 
estacionam um mez em preparativos 
para a expedição e de onde’"deviam partir 
para ella (Yide a ÈphemcHde de lü de 
novembro'.

N’essa expedição, que era capitaneada 
por Bois-le-Comte, sobrinho de Ville-

V

gaignon, vinha João de Lery, que foi 
depois ministro da sua. religião e 
nos deixou uma curin.sa, si bem que 
abstrusa, narração delia na obra que pu
blicou sob 0 titulo Historia de uma 
viagem á term, do B>-asü, a qual teve 
numerosas edinões e ainda ultimaraente 
uma. dada pelo Sr. Paulo Gatïarel, auctor 
da Histoire du Brésil Français.

IGIO— Carta de lei pela qjual manda 
D. Fjlippe III considerar livres os in
dígenas do Brazil (Yide julho 50 dc 1609 
c abril 9 de 1655'.

1633—Sabe-se no Real, por um expresso 
enviado pelo governador da Parahyba, 
que havia alli chegado de Portugal o 
capitão Francisco Souto Maior com dois 
navios, em que trazi i 70 soldados de 
soccorro para os nossos, e vinha com a 
mercê de governador da dita capitania 
da Parahyba. não obstqnte não que:'er o 
rei (lue tior entãQiffrcarghiJeixass^Vntonio 
dc Albuquerque, que a exercia. Souto 
Maior pelejára, antes de entrar a barra» 
com très navios liollandezcs, tendo elle 
um só, 0 em que vinha, pois o outro nao 
tr zia artilharia.

A gente que vein, teve por capitão ,a 
Gregorio Guedes Souto Maior, irmão do 
commandante, que assim o pedira a 
Mathias de Albuquerque.

l(55q_Xa vespera haviam os vereado
res, 0 clero, a nobreza c o povo da ci
dade de Bole'm, reunidos na casa da ãli- 
sericordia. eleito a Ayres de Souza Chi- 
chorro governador interino da capitania 
do Pará, vago por fallecimento de Pedro 
Corrêa. O onieado, que toma na presente 
data posso do cargo, exerce assim 
pela terceira vez o governo da capitania.
Foi então o 32° dos seus administradores 
e regeu-a até 8 de dezembro do anno 
seguinte.

P716—D. Francisco Xavier de Tavora. 
que governava a capitania do Rio dc Ja- i
neiro desde 1713 (ã'ide 7 de junl^, ha--^ 
vendo obtido licença para tornar ao 
reino, deixa nesta data o governo a cargo

 ̂ \\
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intei’inamente do mestre de cninpo Ma
nuel de Aim ida Gastello Branco, que o 
occupa até 27 de junho do anno seguinte.

1808— Como resultado immediato do 
estabelecimento da Imprensa Begia no 
R,io de Janeiro (Decreto de 13 de M.iio 
d’este anno), começou-se a publicar du is 
vezes por semana a Gazeta do Rio de 
Janeiro, «modelada pelo teor d i rachi- 
tica e magrissima Gazeta de Lisboa, 
contendo os actos, decisões e ordens do 
governo, a commemoração dos anníver- 
sarios natalicios da familia real e das 
festas na corte, odes e pmegyricos ás 
pessoas reaes, e por descargo de con
sciência dos redactores a noticia dos 
principaes acontecimentos da guerra pe
ninsular, que lá iam resoar aos ouvidos 
da corte, longe dos perigos e das cala- 
midailes de Portugal {José Silvesti-e Ri
beiro).»

Tal foi com eíTeito o'^rimeiro periodico 
que se publícôú'no Rio de Janeiro : o seu 
1” numero sahiu a lume na presente data 
(era um sabbado) e foi seu primeiro 
redactor frei Tiburcio José da Rocha 
(Vide a Ephemeride de 5 de Janeiro de 
18ir.

1827— Abei’tura do Lyceu de Pernam
buco. E’ seu primeiro director o padi'e 
Laurentino Antonio Moreira de Car
valho.

1 /̂i"— Fallece na côrte o Dr. Francisco
/  d(de Paula Menezes, nascido em Nictheroy

a 22 de agosto de 1811, doutor em me
dicina e professor de rhetorica e littera- 
tura nacional no collegio Pedro II.

1S72— Fallece na cidade da Bahia o 
stínador por aquella provincia Francisco 
Gonçalves Martins, visconde de S. Lou- 
renço. Fora escolhido a 1 de maio de 1851 
c tomára posse da sua cadeira no senado 
no dia 6.

Nascex’a o visconde de S. Lourenço no 
Rio Fundo, termo da cidade de Santo 
Amaro, da dita provincia, a 12 de março 
de 1807.

Estudara humanidades no seminário

de Sarnache, em Portugal, para onde 
fóra mandado muito moço. Recebera o 
grau de bacharel em direito pela Univer
sidade de Coimbra em 18>7 e tinha-se ha
bilitado para a competente formatura 
quando, ixerseguido pelo governo de 
D. Miguel, em razão da sua manifesta 
adhesão á' causa de D. M iri i II, foi obri
gado a deixar Portugal. Viajou ei>tão 
pela Ilespanha, França e' Inglaterra, 
voltando em 1830 para a sua provincia 
natal. ^

A respeito das demais indicações con_ - 
cernentes á sua vida publica como ma. 
gistrado, administrador, parlamentar e 
homem de partido, o leitor consultará 
com vantagem o —Anno Biograpihico— 
do Sr. Dr. Macedo n i data supra.

1877— Morre na casa de saude dos Drs. 
Marinho & Werneck, na cidade do Rio 
de Janeiro, victima da extrema penúria 
em que por largo tempo jazera, D. Luiza 
Joaquina das Neves, mãe do popular e 
melodioso poeta Casimiro de Abreu.

Fica por essa causa frustrado o gene
roso appello que em seu beneficio tinham 
feito á população d i capital do Império 
os benemeritos redactores do Diário 
Popular.

A misera senhora foi sepultada no ce
mitério de S. João Baptista.

SETEMBRO —11
15S9—A ilha das Cobras, na bahia do 

Pão de Janeiro, que pertencia a um oleiro 
por nome João Guteres, é arrematada em 
praça puhlica dos ausentes por 15S300 
pelo mosteiro de S. Bento.

Levanta-se então a fortaleza quen’ella' 
se vò hoje, segundo o risco do engenheiro 
José da Silva Paes, ficando o mosteiro 
com a posse e dominio de todas as terras 
que se acham fóra das muralhas e for
tificações tVide a ephem. de 15).

16-15—Combate do engenho Inhohim.na 
Parahyba,entre as tropas hollandezas di-

hi'-’

ty' j piíífJ
1 t ó

; :1

rigiílas por Paulo de Linge e cre insur-r?
gentes d’aquelle districto, commandados

,  ^  ^  A -
^  .4P •-
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por Francisco Gomes Muniz (Vide a 
epfiemeride de 3).

Os holUmdezes sahiram de manhã da 
fortaleza do Cabedello em numero de 
seiscentos com tresentos indios auxilia
res. em quanto um grande numero de lan
chas artilhadas subiam vagarosamente 
0 rio. Os nossos, que estavam, como 
vimos, no engenho Santo André, suppu- 
zeram que o ataque era dirigido á cidade 
e partiram n’aquella direcção com o go
vernador Jeronj'mo Cadcna, deixando no 
engenho ^Francisco Muniz com muito 
pouca gente. O inimigo, porém, logo que 
percebeu o movimento dos nossos, mar
cha contra o-acampamento, deixando a 
direcção simulada que levava.

Muniz, apezar de reconhecer que vinha 
sobre elle todo o poder hollandez, sahe- 
Ihe ao encontro e tr.ivam combate nas 
campinas do engenl^o Inhobim. Era ex
traordinária a desigualdade de numero e 
a das armas dos combatentes ; não seria 
duvidoso 0 resultado da lucta, a não so
brevir, logo depois da primeira descarga 
dos hollandezes, superiores em armas de 
fogo, um grande aguaceiro que lhes tirou 
essa vantagem ; investem então os nossos 
á espada com tanto valor e ímpeto que 
puzoram em debandada o inimigo, ma
tando setenta e sete d’elles.

Esta victoria animou os nossos a cha
mar para a cidade as mulheres, filhos e 
escravos, que tinham escondidos pelas 
mattas, e a tel os no acampamento.

1655—Renova André Vidal de Negreiros, 
per.iiite acamara de Belem, o seu jura
mento de posse como governador e capi
tão-general do estado do Maranhão e 
Grão Pará. com as mesmas formalidades 
com que já o havia feito a 11 de maio 
na capital do Maranhão.

Este governador propugnou pela mu
dança da cidade de Belem para a ilha de 
Joannes, no sitio onde se achava então 
a aldeia d’esse nome, e procurou fazer 
jrizes com os naturaes d’aquella ilha. 
mandando para alli com esse intuito os

missionários jesuitas João de Souto Maior 
e João do Valle, apoiados por um corpo de 
tropas sob o commando do sargento-mór 
Agostinho Corrêa. A’ expepção do prin
cipal d’elles, aceitaram todos os indios 
a paz e alliança propostas, sem que fosse 
preciso usar de violência para. com elles.

1778—Ftillece o principe D. José, filho 
primogênito da rainha D. M iria I. Tor
na-se por isso 0 principe D. João her
deiro presumptivo da corôa ie Portugal 
com 0 titulo de principe do Brazil.

1817—Ajusta-se em Londres o artigo 
separado da Convenção de 28 de julho 
d’este anno, addicionul ao Tratado de 
22 de janeiro de 1815, entre os reis de 
Portugal e da Grã-Bretanha, que tinha 
por fim impedir o commercio illicito de 
escravos por parte dos naturaes de uma
e outra ^

1837-0 coronel Bento Gonçalves da 
Silva, um dos caudilhos da revolução do 
Rio Grande do Sul, que, vencido no com
bate do Fanfa em outubro de 1836, fòra 
mandado para uma fortaleza na Bahia, 
consegue evadir-se da sua prisão na pre
sente data. e volta para o Rio Grande, 
onde reassume as suas funcçõesde presi
dente da republica, dando com a sua pre
sença novo impulso á rebellião.

lgj.6_Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro Francisco Villela Barbosa, marquez 
de Paranaguá, senador por essa provin- ^ 
cia, escolhido a ■ do abrade 1826 e /V  
que tomára assento no senado a 4 de 
maio do mesmo anno.

Foi sepultàdo no dia 12 de setembro 
na igreja de S. Francisco de Paula, de 
onde os seus restos mortaes passaram para 
0 respectivo cemiterio, e alli repousam 
presentemente n’uma das urnas de már
more qufe guarnecem a avenida de cj'̂ . 
prestes que dá accesso para a^parte alta 
d’aquelle cemiterio. ' ^  _

Í̂ cXsc \ illôlíi lí£u*l)0S3( iici rnôsrnâ ci* 
dade do Rio de Janeiro a 20 de novembro 
de 1769. Orphão de pae e mãe em tenra 
idade, foi aos 18 anuo» para Portugal

^  / l í . ■*
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com 0 intento de alii estudar direito civil, 
que depois deixou pela mathematica. e 
n’essa sciencia se formou em 1796. Exer
ceu 0 magistério em Lisboa como lente 
substituto na Academia Real de Marinha, 
da qual foi depois lente proprietaido, ju
bilando-se n’ella em 1822.

Em 1821 fòra eleito pela sua provinda 
deputado ás cortes constituintes da nação 
portugueza,em que tomou assento,e exer
ceu esse mand ito até se encerrarem os 
trabalhos d’aquelle congresso.

Regressando para o Brazil em 1823, 
aqui tomou parte na elaboração do Pacto 
fundamental do Tmperio e oceupou por 
uma vez (cm 1823) a pasta dos negocios 
Estrangeiros e Império no primeiro rei
nado, e por quatro vezes a dos da Ma
rinha, sendo a ultima já depois da maio
ridade do imperador actual.

O marquez de Paranaguá havia sido 
um dos tres negociadores brazileiros do 
tratado celebrado com Portugal em 1825 
para o reconhecimento da independencia 
do Brazil.

Distinguiu-se nas sciencias exactas e 
primou na poesia lyrica, deixando-nos 
n’esse genero de litteratura composições 
fáceis e breves, mas elegantes e de muita 
amenidade e harmonia: entre ellas so 
bresahe a cantata—A Primavera.

1865— a Depois de uma penosa viagem 
de mais de 400 léguas a matacavallo, 
viagem que excitou o enthusiasmo das 
populações, D. Pedro II achou s.e no meio 
do seu exercito, em frente de Uruguaya" 
na ... Até então Estigarribii^iavia rejei 
tado todas as propostas de negociações, 
esperando ser soccorrido por Lopez ; mas 
fizera poucas sortidas. O Imper idor opi
nou por uma nova proposta de capitula
ção, mas sem condições : esta proposta 
foi eíTecti vam ente feita no dia 17 de se
tembro. Estigarribia, quasi a morrer de 
fome, sem munições, e perdida toda a 
esperança de soccorro, viu-se forçado a 
aceital-a. No dia 18 de setembro 5.103
officiacs e soldados paraguayos se entre-

garam como prisioneiros de guerra, e 
desfUaram, sem armas nem honras, pelo 
meio do exercito alliado... ü infeliz Esti- 
garribia foi publicamente declarado trai
dor por Lopez (Theodoro Fix, Historia 
da guerra do Paraguay). »

« A 11 de setembro, S. M. o Imperador 
e os dous principes (seus genros) chegam 
ao acampamento, e, compartilhando dos 
perigos e privações do exercito, mais 
animam com sua augusta presença as 
nossas tropas. O general Mitre acha-se 
tàmbem á testa dos Argentinos.

cc A 18 de setembro, emfim. o ch,efe pa- 
raguayo rende-se com toda a força, sem 
dar um tiro. no momento em que nosso 
bello exercito de 22,000 liomcns [dos 
quaes i 6,000 brazileiros) ia d ir o as
salto á praça (Emilio Carlos Jourdan, 
Guerra do Paraguay). »

O Imperador ))arti^ do Rio de Janeiro 
(Vide 10 de julho com um de seus genros, 
logo que teve noticia de haverem os pa- 
raguayos invadido a provincia do Rio- 
Grande do Sul.

S E T E M U R O—12
1631—Combate naval entre o almirante 

hespanhol Oque-ndo e o hollandez Pater. 
O primeiro chegára á Bahia a 13 de julho 
[Vide 5 de maio) e a 18 de agosto dei- 
xára 0 almirante Adrian Janssen Pater as 
aguas do Recife, para sahir-lhe ao en
contro. D. Antonio de Oquendo partira 
da Bahia no dia 3 com uma esquadra 
composta de 20 navios de guerra, bem 
que alguns rd essa oceasião mais'gareciam 
de pa^.nccrescenta Duarte Coelho nas suas 
Memórias Diarias, e de 12 caravellas de 
soccorro, comboiando 24 embarcações 
mercantes carregadas de assucar, ao todo 
56 vasos. Pater Mispunha de 16 navios, 
a cujo bordo havia nove companhias do 
tropas de cem homens cada uma, sob o 
commando do major EngclbrechtSchutte.

Ao avistarem as respectivas esquadras 
cada um- dos dois chefes julgava segura
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Começara a acção is 8 horas da manhã, 
e eram já quatro da tardo quando na 
capitanea inimiga se manifestou um in
cêndio que ia communicando-se á heí-- 
panhoia, a ella atracada, do que conse
guiu esta escapar. A perda total de um e 
outro lado foi de mais de mil homens. 
Morre no combate D. Francisco de Val- 
lecilla. almirante hespanhol, e do valente 
Pater refere-se que ao vór devorada pelo 
incêndio a sua capitanea, não quiz sal
var-se. podendo fa/.el-o e «que, preferindo 
a morte nas aguas, elemento das suas 
glorias, á das cli immas, envolveu-se no 
estandarte da hollanda e deitou-se ao 
mar e morreu afogado ( Historia das 
luetas hoUande:;as ).» Antonio Thysio, 
pordm, auctor contemporâneo da acção, 
citado pelo visconde de Porto .Seguro, e 
que então escrevera uma historia das 
batalhas navaes m lis celebres dos seus 
compatriotas, apenas diz. tr itando d'esta. 
que « abandonado Pater pcr.dçlameute 
pelos seus. succumbiu em meio das ondas 
de cansaço.»

De parte a parte os estragos foram 
consideráveis, mas o almirante hespanhol 
teve a vantagem de con.scrv.ir o soccorro 
que levava. Com a noite fizer im-se os hol- 
landezes .10 rumo do norte, co.m os navios 
que lhes restava.m e um:i preza que ha
viam feito, e ficaram no lugar do combate 
os hespanlióese portuguezes (Vide a Ephe- 
mevide de 15).

1652—Restabelécc-se por diploma d’esta 
data a Relação da Bahia, que fôra creada 
pela resolução de 7 de março de 1609 e 
em cujo e.'t ibelecimento .se sobreestára 
por acto de 5 de ahril de 1G2G. K’ a pri
meira cpeada no Brazil.

1653_0 rei D* João IV, providenciando 
sobre a conservaçã,o das liberdades dos 
indigenas. especial mente dos do Pará e 
Maranhão, ordena que sejam governados 
como os demais vassalos da coroa.

1659—Vindo ilc Lisboa nomeado govei'- 
nador geral da Repartição do Sul. Sal
vador Corrêa de Sá e Benevides vai pri-

meiro a S. Salvador da Bahia onde nest‘d' 
data se eífectua a cerimonia do levanta
mento da homenagem iiue prestavam ao 
governador geral do estado os demais 
governadores c a que não ficava elle 
mais sujeito, em virtude do caracter do 
cargo de que 0 investira a rainha re
gente.

1683— Expira nos paços de Cintra 0 
infeliz rei D. AlTonso VI. Seu irmão, 0 
principe D. Pedro', de ha muito regente 
do reino,Ãiásii^he Otitulo deirei’..de Por
tugal e dos Algarve?, sob 0 nome de 
I). Pedro II.

1711— Entra a bahia do Rio de Janeiro 
a expediçãp frahceza de Duguay-Trouin.

A nova do insuccesso da expedição do 
anno anterior, capitaneada por Duclerc’ 
e do aleivoso assassinato d este official. 
engrossada pela distancia e pelo patrio
tismo suble\'ado, fizera os francezes es
tremecerem de horror e indi^naçao, e 
Duguay-Trouin, um dos maiores homens 
de mar que a França possuia n’aqnelle 
tempo, jurou vingar osseus compatriotas 
e reparar a derrota que haviam solfrido. 
Animado pelo rei Luiz XIV' c auxiliado 
pelo commercio- de Saint Maio, conseguiu 
armar dezeseis navios de alto bordo, dis
pondo de 1.500 homens de desembarque, 
c com esta poderosa expediçã) se dirigiu 
par.i 0 Brazil. O que aqui se passou á 
sua chegada offeude 0 nosso patriotismo, 
por sua vez revoltado ; mas a verdade 
histórica nos obriga a referil-o. Sirva-nos 
dc 2,'uia na sunirnuria narrativa 0 insus 
peiTo historiador inglez Roberto Southey 
[Torno T).

Penetram as canhoneiras írancezascom 
• perda de 300 homens a nossa Ijahia n’esta 
f (lata. e na ipanhã seguinte apossam-se da 

ilha dasCobr:is. Alii planta logo baterias 0 
almirante francez 0. tendo-se apoderado 
de algumas cmbai'caçoes mercantes que 
seaclnvirn mais próximas do lugar em 

i que resolvera desembarcar, salta, eni terra 
I a 14 de setembro ( Vide a Ephenieride 
I d’esse dia ).

f
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1801— Decreto do principe regente no
meando Pedro Maria Xavier de Athayde 
e Mello governador e capitão general da 
capitania de Minas Geraes. Athayde en
trou a exercer o seu cai’go ein 1801. Este 
governador teve depois o titulo de barão

/

e Dosteriormente o de visconde de Con- 
deixa.

1821— Morre subitamente em Lisboa o 
bispo d’Elvas D. José Joaquim da Cunha 
de Azeredo Coutinho (Vide a Ephemericle 
do dia if/

18jq _  O brigadeiro Francisco de Lima 
e Silva, mandado do Rio de Janeiro a 
Pernambuco com o flm de suübcar a re- 
bcllião denominada da Confederação do 
Equador, entra na cidade do Recife.

No dia seguinte as tropas imperiaes e 
as forças revolucionarias batem se na Boa 
Vista, sem outro resultado mais do que 
grande mortandade de uma e outra parte_ 
N’essa conjunctura, Manuel de Carvalho 
Piics de Andrade, indo encontrar-se com 
as tropas que se retiravam da Barra 
Grande,quartel general das forças legaes, 
foi interceptado pela vanguarda do bri
gadeiro Lima c Silva e, não podendo 
tornar.ao Recife, refugia-se a bordo da 
cor veta ingleza Tweed..

No dia 17 tomam as tropas imperiaes a 
cidade de Olinda (A'̂ ide a Ephemeride de 
21 de julho).

1847— Resolução da assembléa geral 
legisl itiva auctorisando o governo a 
mandar levantar a planta de um palacio 
])ara residência da família imperial e de 
outro para o senado. Esta resolução 
nunca teve principio de execução.

1851—Decreto cre mdo o imperial insti
tuto dos meninos cegos, expedido em 
virtude da lei do 10 do mesmo mez e 
anno (Vide a ephemeride de setembro 
lô de 1851).

1863— Fallece na capital da provincia 
de Goyaz o 2* bisi)o d’aquella diocese 
D. Domingos Quirino de Souza. Suc- 
cumbiu pelas 7 horas da manhã a um i 
gastrite aguda, de que resultára uma

grave hydropesia, —« deixando na maior 
indigência uma familia composta de mãe 
e treS irmãs loucas furiosas, de irmão e 
sete senhoras sem profissão alguma ou 
meios que lhes possam garantir uma sub
sistência ainda a mais módica ( Roteiro 
d.os Bispados ).»

O sentimento geral produzido pela sua 
morte ainda mais se aggravou pelo estado 
de insensibilidade de sua mãe. que pela 
sua loucura mostrava não se ter compe
netrado da dolorosa pebda que acabava 
de soffrer. Consta que estas senhoras 
tinham vindo sãs de Sergipe, onde mo
ravam .interiorraente, e enlouqueceram 
por causa do penoso da viagem, primeiro 
a mãe do prelado, depois duas de suas 
irmãs e a terceira, que chegára no goso 
da razão, perdeu-a com a morte do bispo. 
Constou depois que a mãe ao voltar para 
Sergipe, fallecera em caminho.

Para elogio do bispo basta saber-se 
que supportava com a mais evangélica 
resignação os desatinos d’ess is infelizes, 
que nenhum momento tinham de socego, 
nem de dia, nem de noite. « Comtudo, 
accrescenta o correspondente do Consti
tucional. de onde colhera estas informa
ções 0 auctor do Roteiro dos Bispados ; 
comtudo, apezar de nunca se lhe ouvir 
queixa algum i a esse respeito, sentia-se 
bem quanto elle soífria; seu ar era de 
uma tristeza que gelava, e suas p.ala- 
vras eram raras. Este sentimento contido 
parece ter-lhe cavado a exist-.meia, ou 
pelo menos abreviado os seus dias de 
vida. Ainda nos últimos momentos o 
destino de sua mãi e irmãs o preoceu-
pava. Na noite de 11 para 12 o presi-
dente da provincia (O 5r. Dr. Couto de 
Magalhães) indo visital^o, perguntou- 
lhe. ao voltar elle de um deliquio, se 
soffria muito; respondeu : —«Sim ; isso, 
porém, ha de acabar ; mas esta familia  ̂
0 que será d’ella V coitada ! » — Ao que 
o ])residente ll.ai respondeu :•» Que, quando 
ella tivesse a desgraça de perdel-o, não 
ficaria abandonada ; que o governo im-



perial, a cujo conhecimento levaria as 
circumstancias em que se achava, havia 
certainente de amparal-a, e que, por
tanto sua excellencia a esse respeito po
dia ficar descançido. » Ao ouvir isto, 
pareceu que se lhe havia tirado do peito 
um grande peso: começou a conversar 
sobre assumptos de religião e theologia 
com calm i tal, que as pessoas que alli 
se achavam retiraram-se animadas e com 
algumas esperanças; mas infeli/anente 
foram ellas illusorias. ?>

Dos prelados e bispos nomeados para 
esta infeliz diocese só dons chegaram a 
ella: D. Francisco l''crreira de Azevedo, 
que ficou cego ao entrar no bispado 
(Vide a Ephem. de 29 dfe agosto de 1819), 
e D. Domingos Quirino de Souza, que 
vô toda a sua familia enlouquecer e 
morre, depois de um breve episcopado 
de sete mezes.

O seu enterro, feito a expensas do go_ 
verno, pois não havia outros meios, effe- 
ctuou-se ás 9 horas da manhã do dia 13, 
com a pompa e solcmnidade possíveis 
n’aquellas paragens. *

D. Domingos Quirino era natural da 
provincia da Dahia e residja na de Ser" 
gipe, quando foi apresentado bispo de 
G(f\MZ. Foi preconisado em consistorio se
creto de 18 de março de 1861, com o ar
cebispo monsenhor Silveira, e sagrado de 
1861 a 1862, no'reinado do actual impera
dor,occupando 0 bolio pontifício o S. ^.Pa
dre Pio IX. Nada pudemos apurar quanto 
á sua chegada á diocese e á posse d’ella. 
Aceitando o baculo pastoral de Goyaz, 
aceitou 0 martyrio; elevado pela noto
riedade das suas virtudes ás eminências 
do episcopado, chegou ao seu destino pela 
via dolorosa, pelo caminho das amar
guras. Tal é 0 que nos relata o Consti  ̂
tucional da Côrle, referindo-se a uma 
correspondência publicada no Mercantil 
de 27 de outubro de 1863 e reproduzida no 
Roteiro dos Bi pados, onde a colhemos, 
acercado passamento deste virtuoso apos- 
tolo de Ghristo, e como o divino mestre

manso e resignado. «Deus se compadeceu 
d’elle, diz aquella correspondência, encur
tando-lhe com a vidaja estação das dores»,

Snccedeu-lhe no cargo D. Joaquini Gon
çalves de Azevedo, depois arcebispo da 
Bahia, que foi substituído em 1876 pelo 
Sr. D.yi^ugtts-tO’ Jut^  de Almeida, 4° e 
actualmispo de Goyaz, escolhido a 28 de 
dezembro.

1866—Entrevista dos generaes Venan- 
cio Flores eBartholomeu Miti-e com Fran
cisco Solano Lopes [Campanha do Para
guay) •

lãnha-sedado a tomada de Curuzú pelas 
forças brazileiras, commandadas as de 
terra pelo conde de Porto Alegre e as ma- 
rit mas pelo Sr. visconde de Tamandare' 
(Vide 2 e “ò de setembro^, quando a 11
12 chega ao logar da acção o exercito 
argentino, sob as ordens do presidente da 
republica argentina general Mitre, e o 
dictador do Paraguay manda a 11 um par- 
1 imentario ao acampamento alliado, soli
cit indo uma conferencia em .Jatahyty- 
Corá.

A’s 9 horas da manhã verifica-se ella, 
comparecendo ao ponto indicado os ge
neraes acima referidos. Flores retira-sc 
pouco depois, tendo repellido energica
mente uma allusãoque se fizera, offen- 
siva à dignidade da republica oriental e 
injicriosa para ó Brazil, ficando a sós o 
<T"neral Mitre e o dictador. Esta entre- 
vista aturou 5 horas. Mitre declara de
pois aos seus collegas de comm mdo das 
forças alliadas que Lo{)es desejava tei-- 
minarpor meios pacíficos a guerra, dando 
todas as satisfações ans governos'' da al- 
liança, mas que por modo nenhum aban
donaria 0 poder.

Diz 0 Sr. engenheiro Jourdan na sua 
obra Guerra clh Paraguay, que. analy- 
-sado mais tarde o facto, pareceu exube
rantemente provado que a conferencia de 
Jat diyty-Corá não fora mais que um 
ardil, a favor do qual qriz Loit̂ es ganhar 
tempo para fortificar Curupaity.

1S76—Inaugura-se a linha telegraphica >>
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de Goyana ao Recife, provincia do Per
nambuco, na extensão de 00,835 kilo
metros.

1877—Inauguração do engenho central 
de Quissanui. primeira realisição no Im
pério da idea que tern de salvar o futuro 
da lavoura da canna de assudai', con- 
denrnada a perecer por carência do braço 
servil.

A fabrica foi montada em terra's da pa- 
rochia de Quissamã. municipio de Macahé, 
provincia do Rio de Janeiro, pela com
panhia franceza Fives Lille, que a con- 
tr ictúra em março do 1876. O edifício, 
cuja primeira pedra foi collocada em 
março de 1877, occupa uma superfície de 
quatro.mil metros quadrados. Os respe
ctivos machinismos são movidos por força 
de 600 cavallos, e as moendas moem em 
21 horas quinlientos mil kilograiiimas de 
canna, cujo sueco deve produzir em assu- 

.car no primeiro jactp 7 °/ . da
materia prima. Para a conducção das 
cannas até'ao tópico ha um caminho.de 
trinta e cinco kilometros de extensão, 
com tres locomotivas a vapor e quarenta 
roagões. As machinas e apparelhos que 
compõem a fabrica pesam cinco mil to- 
nelladas e occupam 120 trabalhadores, 
cujos chefes são francezes contractados 
pela companhia Fives Lillc e já experi. 
mentados em fabricas iguaes do Egypto 
e das colonias francezas e hollandezas. 
Além do assucar em p(5 ou em pedra, é 
possível extrahil-o refinadoeapresental-o 
sesundo as necessidades do mercado. Pro- 
ximo do edifício principd foram con_ 
struidos pela mesma companhia armazéns 
p:ira deposito de assucar e aguardente, 
as oíücinas, o gazomerro, a casa do di
rector !quc ficára sendo o habil enge
nheiro francez Miguel Mano) e as viveu- 
das dos operários.

A associaç.ão fundadora e mantenedora 
do Engenho central de Quissamã tem 
por directores 0 Sr. Ijarão deAraruama 
(presidente), os Srs. tenente-coronel José 
Caetano Carneiro-da Silva, barão de Villa

Franca e Dr. Euzebio de Queiroz Mattoso 
Ribeiro.

O engenho foi montado sem onus algum 
para os cofres públicos, pois os respeitá
veis cidadãos supra nomeados, e os que 
se lhes associarauj, desistiram volunta
riamente da fiança de juros por parte do 
governo para o capital de 700 contos, Çom 
que se constituiu aqueile primeiro enge
nho central fundado no Brazyi ê que tanta 
honra faz á illustre familia A'raruama,por 
cuja intelligcnte iniciativa sc eíTectuou.

Por tão justo motivo foram por decreto 
de 19 elevados ii categoria de visconde 
0 Sr. barão de Araruama e o Sr. barão 
de Villa-F'-anca ás honrayde grandeza: o 
Sr. coronel Manuel Carneiro da Silva é 
distinguido com o titulo de barão de Uru- 
rahy, titulo que já andou em sua fami
lia ; 0 Sr, tenente-coronel José Caetano 
Carneiro dá Silva com a commenda da or
dem da Rosa e o Sr. Dr, Euzebio de Quei
roz ãlattoso Ribeiro cora o ofíicialato da 
mesma ordem.

SETEM BRO-— 13

1577—D. Jeronyma >de Albuquerque, 
André de Albuquerque e D.' Izabel de 
Lima, successores de Pedro Lopes do 
Souza na donataria da capitania dc S. Vi
cente, nomeiam a Lourenço da Veiga 
seu capitão-mór loco tenente.

1593_Fallece com aidadede71 annosno 
palacio do Escurial, que fundára e onde 
jaz em soberbo mausoléu, a rei I^lippe II 
de Ilespanha e I de Portugal, depois de 
um reinado de 18 annos, 7 mezes e 13 
dias nesta nação elO annos menos 8 dias 
em toda a monarchia. Denominado pelos 
francezes o demonio do meio dia, diz 
d’eile Larousse no seu grande Dicciona- 
rio que «nada de humano batera n’aquelle 
coração de bronze.»

Succede-lhe seu filho de igual nome 
nascido ein Madrid a 14 de abril de 1578.

1629— Por provisão do bispo do Brazil 
D. frei Miguel Pereira é nomeado o
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Dr. frei Maximo Pereira para administrar 
a prel aüia do Rio dc Janeiro na vuga 
deixada pelo fallecimento do prelado 
Slatheus da Costa Aborim.

T gJo—Intima o capitao Nicolau Aranha 
ao commandante hollandez da fortaleza 
Vrincipe Mauricio, na villa, hoje cidade 
do Penedo (Alagoas), á margem do rio 
de S. Francisco, para que se r.mda.

O capitão Aranha, que commandava o 
assedio que faziam os nossos áquclle 
forte, manda n’esta data um parlamen- 
tario, precedido de um tambor, fazer ao 
hollandez a intimação supra mencionada, 
a que este, apezar de reconhecer a supe
rioridade dos nossos c o desanimo dos 
sens, que eram diariamente accossados 
corn perda pelos sitiantes desde que co- 
merára o sitio, deu uma resposta eva
siva e equivoca, pedindo-lhe très dias de 
tréguas para deliberar com seus oíliciaes 
acerca do caso Adde a Ephemeride ú.q 19).

16S5—Portaria de João da Cunlia Souto 
Maior, gO' ernador da capitania de Per
nambuco, mandando abrir assento ãe 
■praça a Santo Antonio, para ir á guerra 
dos Palmares e proteger as armas do rei 
na conquista do fa uigerado quilombo. 
Expede igualmente ordem para que. cm 
virtude dessa nomeação, se pagasse ao 
syndico do convento de Olinda soldo e 
fardamento para o santo, cmquanto hou 
vesse gente de guerra na capitania.

1G8S— Toma posse do governo civil in
terino  ̂ da capitania de Pernambuco o 
respectivo bispo I). Mathias de Figueiredo 
e Mello, e exerce esse cargo até 25 de 
maio do anno seguinte, em cpie o rende 
Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Cou- 
tiuho.

0 bispo substituia a Fe'mâo Cabral 
Belmonte, fallecido a 5 ^  setembro (Vide 
essa data).

171 ’— O cnpiião-mér João ViiMasco de 
Molina toma posse do governo da capi
tania do Espirito Santo.

1768— Providenciando sobre a creação 
dc escolas para as aldeias {ão Ceará)  ̂ o

governador de Pernambuco fixa, em uma 
ordem d’estadata, o vencimento dos res
pectivos mestres em um alqueire de fa_ 
rinha annualmente por cada rapaz ou 
rapariga que frequentasse,a escola, en- 
tendendo-sc que cada chefe de familia não 
seria obrigado a concorrer com a contri
buição de mais de dois alqueires de fa
rinha, no caso de mandar mais de duas 
pessoas p ira a escola.

Não havia outra moeda, a não ser a 
farinha, para as transacções da terra ; o 
dinheiro era rarissimo. Assim se deter
minou C|ue, faltando cila, se effectuasse o 
pagamento em outros generös alimen
tícios, nunca ern dinheiro.

No Maranhão serviam de moeda os 
tecidos de algodão do paiz [da. terra), c 
em outras partes eram outros produetos 
;J. Biigido dos Santos—Taesirmo chrono- 
logico da historia do Ceará).

1775—.Arvora-se a bandeira portugueza 
no presidio de Nova Coimbra, levantado 
por ordem do governador de Mafto 
G osso, 0 capitão general Luiz d*e Albu
querque de Mello Pereira e Cáceres. no 
lugar denominado Fecho dos Morros, onze 
léguas abaixo da foz do rio Mondego, 
com 0 fim de assegurar os terrenos dia-^ 
mantinos do Alto Paraguay o impedir a' 
navegação dos hespanhcíes. O sitio do 
Fecho dos Morros tinha sido occupado 
desde maio pelo capitão Aíathias Ribeiro 
da Costa com alguns soldados dragões, 
por ordem do capitão general da capi
tania c a requerimento do povo de Cuyabá.

ISOl— E’ b irbaramente assassinado em 
Oeiras 0 advogado .Antonio Pereira Nunes, 
secretario interino do governador do 
Piau .y Pedro Cezar de Menezes. Esta 
morte é attribuida ao ouvidor José Pedro 
Fialho do Mendonça, mancommunado 
com 0 coronel Luiz Carlos Pereira de 
Abreu Baeellar. vulgarmente conhecido 
por Luiz Carlos da Serra Negra, com 
Antonio do Rego Gastello Branco e 
outros.

1830— Fallece no convento do Santo
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Antonio no Rio d e , Janeiro o illustre 
prégador franciscano frei Francisco de 
Santa Thereza de Jesus Sampaio, nascido 
em agosto de 1778 na mesma cidade. To
mara 0 h íbito a 14 de outubro de 1793. 
Em S.Paulo. no convento da sua ordem , 
appiicara-se ao estudo da philosophia ei 
voltando ao Ri> d7 Janeiro, recebera em 
1802 0 diploma de lente de theologia e 
mestre de eloquência sagrada : já então 
tinha as ordens de presbytero.

Por seus sentimentos religiosos, modo
de proceder exemplar c profundo saber, 
fora sempre considerado pela sua commu- 
nidade e n’eUa exercera- cargos de con
fiança a contento geral.' Em agosto de 
1808 fizcra-o D. João VI prdgador da real 
capella e examinador da Meza da con
sciência e ordens. Fora também o seu ;ne- \ 1
rito aquilatado por corporações litterarias 
estrangeiras: a real aÇademia das bellas 
letras de Munich enviara lhe o diploma 
de socio. Em 1813 fora Sampaio nomeado 
censor episcopal c a  19 de novembro de 
1824 deputado da Junta da Bulia da Cru
zada.

Foi no seu tempo considerado o pri
meiro orador sagrado.

Tomára parte activa nas questões po
líticas da época, isto é, antes e depois da 
declaração da independência, em que 
figurou mais talvez do que convinha ao 
estado que abraçara. Fora por algum 
tempo 0 orador da loja Commercio e 
Artes do Rio de Janeiro, tendo entrado 
para a maçonaria quando essa associação 
se tornára abertamente politica. falsean
do 0 caracter puramente humanitário que 
constitue a sua essencia e a tom feito 
atravessar os séculos.

Redigira em 1822 a folha politica O Re
gulador e de 1824 a 1825 o Biario Flu
minense. Abandonou logo depois a scena 
politica, em que seguramente só colhera 

os fructos do desengano e daamargos
ingratidão, c refugiara-se no seu oon-
vento, de onde p mcas vezes depois sahiu 
e onde o foi colher a morte.

Era um homem de constituição athle- 
tica, como bem se reconhece pelos re
tratos que d’elle existem; de trato urbano 
e maneiras aíTaveis, mas de uma timidez 
extrema.

Diz 0 Sr. Dr. Moreira de .\zevedo, na 
biographia que escreveu d’este eximio 
pi’egador. que o seu craneo está em 
poder do Sr. Dr. José Mauricio Nunes 
Garcia, que o tem na devida veneração,

Na sua obra lÁções de anthrontologia 
descreve o provecto professor de anato" 
mia .̂nosso sabio mestre,todos os ossos que 
constituiain o craneo do illustre francis
cano.

No convento de Santo Antonio do Rio 
de Janeiro existe um retrato seu, obra 
do artista italiano Tirone, que fora inau
gurado a 13 de Junho de 1860, dia da 
festa do respectivo orago.

1831—Sedição militar e popular na ca
pital da provincia do Maranhão, a esse 
tempo presidida por Cândido José de 
Araujo Vianna, posteriormente marquez 
de Sapucahy (Vide a Ephemeride de 19 
de Novembro).

1870 —Inaugura-se a liniia telegraphica 
do Rio Pardo ao Triumpho, provincia 
do Rio Grande do Sul, na extensão de 
k. 86,400.

S E T E M B R O — 14
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1613—E’ nomeado capitão-mór do Rio y  
Grande do Norte Estevão »Soares, que é jf 
0 3' na ordem chronologica. Succédé no /.■ 
cargo a Lourenço Peixoto Cirne.

1629—Com 0 fim de esperarem pelos ■ 
mais navios que deviam sahir da Hol- 
landa. fundei im no porto da ilha de S. Vi
cente todos os vasos das très primeiras 
divisões da esquadra hollande/.a, que vi
nha á conquista de Pernambuco (Vide 
a Ephemeride de 21 de dezembro).

164.5_André Vidal, Fernandes Vieira e 
os outros chefes dos insurgentes contra 
0 dominio hollandez, amanhecem com o 
seu exercito na povoação de IguarassiV



EPHEMERIDES NACIONAES li3

/

em viag m para a illia de Itamaracá, q.ne 
tinham deliberado atacar. Ao lado norte 
da ilha haviam os hollandezes postado 
um vaso de guerra para impedir qual
quer desembarque n’aquelle ponto. Era 
um embaraço que convinha remover 
em primeiro logur. Para esse fim des" 
tacam os chefes pernambucanos cem ho
mens, em diversas embarcações, sob o 
commando do capitão rimão Mendes. 
Pariiram esses valentes para a sua pe
rigosa missão, mas encontraram tão forte 
opposição que tiveram de recuar; inves
tem porém de novo c d’esta feita com feliz 
resultado. Em menos de meia hora dc 
um combate desesperado conseguem ex
terminar quasi toda atripol 'Ção do navio, 
inimigo, da qual so escapam dezeseis, 
que ficam prisioneiros.

Depois d’esta façanha, começa o exer
cito a fazer a sua passagem (Vide a Ephe- 
meride de 15).

1711—Desembarca na praia do Valongo. 
com 3,300 homens das suas tropas, o almi
rante francez Duguay Trouin (Vide a 
Ephem. de 12) e apodera-se do morro de 
S. Diogo. de onde, assim como das bate
rias que levantara na ilha das Cobras  ̂
começa a despejar sobre a cidade as me
tralhas da sua artilharia, emquanto 0 go
vernador, Francisco de Castro de Moraes  ̂
renova a imbecil pusilanimidade que mos
trara no anuo anterior com Duclerc, dis
pondo entretanto de forças duas vezes su- 
peric^ás do inimigo! «Vendo, diz o histo
riador inglez Roberto Southey,sem fazer 
a menor tentativa de opposição, como os 
francezes siqueavam as casas e rouba
vam 0 gado a tiro de mosquete da cida
de. » Os invasores não se arriscavam a 
penetrar nas ruas da cidade, e o gover
nador, cpie nenhum plano de defeza pre
parara, tudo confiava do acaso. Assim se 
]iassarain seis dias, até que Francisco de 
Moraes se retirou em debandada na noite 
de 21 para o Engenho Novo e d’nlii para 
Iguassú. com a maior parte das tropas 
regulares que havia. Presentindo os fran

cezes 0 abandono da cidade, penetra 
ra.Ti rella no dia 22 e se entregaram a 
um rigoroso saque, nada poupando do 
.que puderam encontrar de valor. Vendo 
entretanto Duguay-Trouin que não po- 
deria manter-se indeflnidamente na posi
ção vantajosa mas precaria que alcan
çara. tratou de aproveitar-se do terror 
que inspirára, intimando ao governador 
que se rendesse á discrição e impoz lhe 
a contribuição que lhe pareceu não só 
pro ria para punir a deshumanidade 
exercida anteriormente pelos habitantes 
do Rio de Janeiro contra Duclerc e seus 
companheiros, como para cubrir o custo 
da sua propria expedição.

« Depois de algum debate sobre o preço, 
assignou o governador a aífrontosa con- 
diçào de pagar a Duguay-Trouin^^j^^mil ^  
cruzados em moeda, cem caixas de assu 
car e duzentos bois, como contVibuição 
de guerra; o que se roalisou dentro do 
prazo de 15 dias. Tal foi o resultado da 
famosa empreza d’estc celebre aventu
reiro: em dez dias triumphou de todos 
os obstáculos, viu-se senhor da cidade 
mais impoi’tantc do Brazil, e de todos os 
Fortes que a defendiam (Abreu e Lima, 
Synopsis) .»

A 10 de outubro finalmente assignou-se 
0 convênio e no seguinte dia chegava An
tonio de Albuquerque Coelho dc Carvalho, 
governador da capitania de Minas,que ac- 
cudia em auxilio dos moradores da cidade 
do Rio de Janeiro, achando portanto já 
consummada a ignomínia. Si mais cedo 
tivesse podido chegar, outra face muito 
diversa teriam de certo tomado os acon
tecimentos: nada mais porém poude elle 
fazer. A í  de novembro concluiu-se o 
ultimo pagamento e no mesmo dia rc- 
embarcaram os francezes, tendo já posto 
antes á bordo todos os despojos que pude- 

’ ram transportar. Respeitaj-ara todavia, 
os objcctos empregados no culto divino.  ̂
Duguay-Trouin chegou a arcabusar 18 
soldados seus. em cum poder se achara 
alguma prata de egreja e, ao retirar-se.
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confiou a clos jcsuitas, para ser entrevue 
ao bispo.

Avalia-se em mais de seis mil contos 
a perda ,dos particulares.

« Outro, que não fosse o inerte e cobarde 
Francisco de Castro de Moraes, caro teria 
feito pagar ao invasor o seu temerário 
ari’ojo. »

Quando se soube em Lisboa ebeste fa- 
mentavel successo, mandou-se logo suc
cessor ao governador; foram os culpados 
postos ciu estreito cárcere e, depois de 
longa devassa, foi Francisco de Mor les 
condemnado a degredo e 'á prisão per
petua e u uma das fortalezas da índia.

Assim terminou esta triste occurrencia, 
que tão feia nodoa derrama sobre a me
mória dos que n'clla tonaram a principal 
parte.

1763—Fernando da Cost i Ataliyde e 
Teive assume o governo da capitania do 
Maraniião, como capitão-general e suc
cessor de Joaquim de ?víelIo e Povoas. 
Teive foi rendido a 21 de noveuibro de
1772 por João Pereira Caldas com igual
patente.

1792—0 capitão general Fernando An- 
tojiio de Noronha, quadragésimo segundo 
governador da capitania do .Maranlião, 
toma posse do seu cargo.

1827—Luiz Joaquim Duque-Estrada to
ma assento no senado como represen
tante da provincia da Bahia. Fora esco
lhido a 3 de maio pelo primeiro imperador, 
segundo o mrqi'pa publicado na revista 
do Instituto (Vide a epheyn. de 28 de no 
vembro de 183i;.

1830- Chega H cidade do Rio de Janeiro 
a noticia da revolução de Pariz, que des- 
thronisou o rei Carlos X.

0 partido liberal da capital do império, 
em opposição aos actos de D. Pedro I, 
exulta com o triumpho obtido pelas ide'as 
liberaes em França e cnthusiasma-se com 
a esperança de igual victoria.

1831— Sedição da tropa estacionada na 
cidade do Recife. 0 batalhão n. 14 dá o 
exemplo da indisciplina e corre ás armas

durante a noite de 14 de setembro. Toda 
a mais tropa segue a suadr.lha: muoti- 
na-se c assenhorea so da cidad* no dia 
seguinte, arrombando portas a golpe de 
machados, abrindo e saqueando as loj is 
e armazéns, commcttendo cm fim tod i a 
especie de attentidos. No dia 16, porém, 
á fatigados eexhaustos. carregados dos 

déspojos do saque c ebrios, foram facil
mente vencidos pelas milícias e cidadãos 
armados, que os acommetteram pela Boa 
Vista e Recife, morrendo no conílicto 
mais de 300 d’elles e sendo presos niciis de 
800, que foram maudados para a ilha de' 
Fernando de Noronha.

Esta sedição teve o nome de selem- 
brisaãa.

1833—Chega á sua diocese o 16° bispo 
de Olinda. D. João da Purificação Mar
ques Perdigão, que até então a regera 
co.mo vigário capitular e bispo eleito 
iVide a 2* EpJiemeride de 18 de outubro 
de 1829).

1850—Decreto creando a Junta'central 
de hygiene publica na capital do Império.

1876 — Fallece em Lisboa, na idade de 
40 an nos. o poeta Luiz Antonio de Alva
renga Silva Peixoto, natural do Rio de 
J.ineTO. Servia como membro do corpo 
diplomático do Brazil na corte de Portu
gal, depois de ter comó tal servido nas 
republicas do Prata com o maior tino e 
proficiência. Temos d’elle ape>;as algumas 
bellas poesias esparsas pelas revistas e 
diários do tempo , e o volume Aponta
mentos p%ra a Historia: O Visconde do 
Rio Branco^ publicado em 1871 no Rio de 
Janeiro.

O seu cadaver cmbalsamado é transfe
rido da Europa e sepultado e.m um dos 
(.emiterios da cidade do Rio de Janeiro a 
4 de fevereiro de 1878.

SE T E M B R O  — 15
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1589 — Dão. alguns chronistas como 
eíTectuadã na pi-esente data a compra da 
illia das Cobras, que referimos ivà -Eplic- 
meriãe de 11, como a achámos em outros.
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1631— Concluem-so os reparos dos es- 
tiagos causados na esquadra de Oquendo 
pelo combate do dia 12 com o almirante 
Pacer, e indispensáveis para poder ella 
seguir viagem para as colonias liespa- 
p^qlas. O navio portuguez A-ossa 5e?-i7iora 
dos Prazeres Maior foi obrigado a ar- 
libar á Bahia, por causa do estado em 
que flcára. Para substituir a muita gente 
que perdera toma o almirante hespanhol 
300 homens do pequeno soccorro desti
nado a Pernambuco. Segue depois d’isto 
a esquadra hispano-portugueza o immo 
do norte (Vide a Ephcmeriãe de 17).

1632— A gente hollandeza que occu- 
pava 0 Recife ia frequentemente á Olinda 
colher fructas (laranjas, limões, limas e 
outras), que havia alli em abundancia.

O general Mathias de Albuquerque, que 
d isso sabia, mandava-os sempre emba
raçar no abastecimento,quando passavam 
0 isthmo. Eis como o auctor das Me
mórias Liarias se refere a um d’esses 
factos :

« A 12 de setembro volveu o inimigo 
á mesma villa, por ter mais fructa. e 
nos ás trincheirás, para dar-liie a dos 
nossos mosquetes, e a muitos que a pro- 
várao devia jmrecer mais verde, porque 
também d’esta vez perderão gente.55

Para tirar de uma vez esse recurso ao 
inimigo, Mathias de Albuquerque vai na 
presente data áquella villa, com a gente 
que poude levar, e os escravos dos mo
radores visinhos, com marracos c ma
chados, e derruba todas as arvores fru- 
ctiferas « com grande sentimento do 
inimigo, que, apezar de tanto custo, 
apreciava muito aquelle regalo [Memórias 
Liarias)') .̂

Ainda a 4 de agosto haviam elles per
dido 24 homens em uma excursão d'esse 
genei'0 que flzeram á villa incendiada 
(Olinda).

1636— Morre na povoação de Cametá, 
capitania do Pará, 0 capitão general 
Francisco Coelho de Carvalho, que go
vernara por dez annos a capitania do

Maranhão e que tinha alli chegado no 
dia 1% vindo da cidade de S. Luiz. Foi 
sepultado na capella mór da matriz d’a- 
quella villa.

1642— Fallece 0 vigésimo segundo go
vernador da capitania do Grão Pará, 
Francisco Cordovil Camacho, que tomara 
posse do dito governo a 26 de maio do 
anno anterior.

Foi substituído interinamente no cargo 
pelo senado da camara, ao qual elle ha- 
bilitára com a precisa nomeação dois dias 
antes.

1645— Ataque infructifero á ilha de 
Itamaracá, occupada pelos hollandezes, 
levado por Fernandes Vieira e André 
Vidal, que haviam chegado na vespera 
pela manhã á povoação de Iguarassxi. 
Tornava-se indispensável esta operação, 
porque, sendo Itamaracá, como então 
era, o celeiro, por assim dizer, do Recife 
e de onde 0 inimigo recebia as poucas 
provisões com que se sustentava, desa- 
lojal-os d’ella era cerrar 0 assedio da 
praça do Recife e, terrivel recurso de 
guerra, augmentar a fome que n’elia .se 
sentia : serviria também para cubrir as 
communicações com a Parahyba suble
vada.

Effectuada a passagem da ilha na foz 
do rio Catuama, no dia anterior, pelo exer
cito dos insurgentes, que se compunha de 
oitocentos homens, distribuiu-se este em 
quatro divisões, uma sob 0 commando 
do transfuga hollaudez Hoogstraten, 
outra commandada por Antonio Dias 
Cardoso e a terceira e quarta por João 
Fernandes Vieira e André Vidal de Ne
greiros.

Tinham de percorrer tres léguas de 
caminho do ponto de passagem ao em 
que flcava a cidadellainimiga, que haviam 
os nossos deliberado atacar ao raiar do 
dia seguinte ; guiados, porém, por uma 
mulher hollandeza, que as nossas pri
meiras avançadas haviam aprisionado, 
deram taes voltas, que já era dia claro e 
nada se descubria. Cardoso, que descon-

10
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flára de tantos rodeios e seguira outra 
vereda, confiado no seu propino conhe
cimento e da sua gente, achoivse ao 
amanhecer deante das fortificações co 
inimigo, sem ter sido visto poi este, mas 
sem saber o rumo levado pelos seus com
panheiros.

Mesmo assim, seguro do valor dos que 
eommandava, estende uma linha de ati
radores em frente das trincheiras ini
migas e dispõe-se a investil-as, quando 
é vtsto por duas indias que saldam a 
buscar agua e voltam em giitos jiaia 
dentro da praça,onde dão rebate. Cardoso, 
vendo-se descoberto, faz avançar a sua 
divisão atraz das mulhures e penetra com 
ellas na cidadella,onde então se empenha
0 combate. As descargas dos combatentes
dão aviso do ataque ao commandante 
hollaiidez do forte Orange, mas também 
fazem Vidal e Vieira accelerar a marcha 
dos seus corpos, que entram por outro 
lado da praça e se apoderam dos arma
zéns de munições e mantimentos do ini
migo, que, tendo acudido ao ponto ata
cado por Cardoso, deixara esses deposites 
mal guarnecidos.

Trava-se então nas ruas da povoação 
uma mortifera peleja entre a nossa gente 
e não só a hollandeza que já ahi estava, 
como a que aciidira do forte de Orange: 
indecisa até a chegada da força de lloogs- 
traten, que desejoso de dar arrhas da 
sua dedicação á nossa causa, vem conti a- 
riado por chegar tão tarde e cahe tão en- 
furec.do sobre os contrários queosobriga 
á retirada. Cardoso pratica sempre acções 
de inexcedivel coragem, avançando a 
peito descoberto contra a artilharia do 
forte, onde o inimigo se havia concen
trado ; mas vô-se obrigado a retroceder 
por falta de apoio, pois os das outras 
divisões, e com elles os de lloogstraten, 
se haviam entregado exclusivamente ao 
saque da cidade. O capitão Ruyter, com
mandante do fortehollandez, vendo recuar 
0 denodado Cardoso, sahe de novo ás 
1’uas e facilmente acutila os invasores>

que encontra dispersos e carregados do 
que haviam piUiado. Ainda n’esse passo 
valeu de muito a coragem de Cardoso, 
que iàz frente a uma parte dos hollan- 
dezes e dá ensejo de se refazerem algumas 
companhias e eiïectaar-se a retirada sem 
maior damno.

Custou este mallogrado ataque setenta 
mortos e outros tantos feridos á nossa 
sente (alguns dizem que tresentos), sendo 
dos primeiros trinta o quatro soldados
do terço de lloogstraten,

N’esta acção foi Camarão ferido pehi 
primeira vez, posto que não gravemente, 
e André Vidal escapou da morte, espe- 
daçando-lhe uma bala os fechos da pis
tola.

Regressa já noite a nossa gente para 
Irruarassú. onde se demora alguns dias 
a°reorganisar-sc e a cuidar dos feridos, 
depois do que marcha para o seu acam
pamento da Varzea.

167-1._0 principe D. Pedro, então re
gente do reino, concede ao visconde de 
Asseca, Martim Corrêa de Sá eBenevides, 
vinte léguas de terra na antiga ca^utania 
de S. Thomé, que, por morte do primeiro 
donatario, Pedro Góes da Silveira, e do 
seü herdeiro, havia sido encorporada a
coròa. , i

1739__Morre de febres intermittentes
junto á passagem de Santo Antonio, na 
margem do Parnahyba, D. Francisco 
d’Eça e Castro, quando ia tomar posse do 
governo da capitania do Piauiiy. Seu 
corpo é levado para Aldeias Altas (Ca 
xias), onde recebe sepultura.

]̂ gQ2_Luiz da Motta Feo e lorres, qua
dragésimo primeiro governador da capi
tania da Parahyba, toma posse do seu
cargo.

1817—1). José Verdun, principal cabe
cilha argentino, que havia escapado na 
derrota de Catalan, conseguindo então 
evadir-se a todo o galope do seu cavallo, 
é n’esta data feito prisioneiro na povoaçao 
de Belém, com 300 dos seus guerrilneiros, 
pelo capitão Bento Manuel Ribeiro, de-
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pois marechal de campo, que apenas tem 
sob as suas ordens quarenta lanceiros e 
cincoenta milici?nos do Rio Pardo. Bento 
Manuel era paulista, nascido em Soro
caba, e oriundo da familia Almeida Paes.
' 1821—Começa a publicar-se na cidade 
do Rio de Janeiro o Reverbero Constitu
cional Fluminense, folha i>;)litica redi
gida pelo conego Januario da Cunha Bar
bosa e Joaquim Gonçalves Ledo.

a Este periodico semanal, diz o Dr. Si- 
gaud, encaminhou os brazileiros á inde
pendência, fortificou-lhes a opinião con
tra os disfarçados accommettimentos das 
cortes de Lisboa, acendeu-lhes o enthu- 
siasmo d’aquella época, dispondo os âni
mos para a emancipação do Brazil.»

1822—Já ao anoitecer chega de S. Paulo 
o principe D. Pedro e apresenta-se no 
theatro, levando no braço um distinctivo 
com a legenda Independencia ou morte.

Os applausos e o contentamento do 
povo a esta vista chegam ao maior auge.

1831 — A cidade do Recife amanhece 
sob a pressão dos desatinos da solda
desca desenfreada e insubordinada, que 
se revoltára desde o dia anterior (Vide 
a Ephemeride de 14).

I860 — Fallece o vigário do Icó, Car
los Augusto Peixoto de Alencar, auctor 
do Roteiro dos Bispados do Brazil, obra 
tão frequentemente posta em contribui
ção n’estas paginas.

Sentimos não poder dar ao leitor ou
tras indicações biographicas da sua 
pessoa.

S E T E M B R O — -16

1801—D. Lazaroda Ribeira, sahindo de 
Assumpção no Paraguay, ataca o Forte 
de Coimbra, mandado construir pelo go
vernador de Matto Grosso Luiz de Albu
querque de Mello Pereira e Cáceres. 
Fazendo alarde da sua superioridade bel- 
lica, intima no dia seguinte a rendição 
do forte, ao seu commandante, o coronel 
engenheiro Ricardo Franco dc Almeida 
Serra,

« Este, porém, respondeu como os 
heroes portuguezes do século XVI cos
tumavam responder na Asia, e poude 
salvar a gloria e a honra da bandeira 
luzitana, vendo, depois de nove dias de 
cerco e de bellicosas diligencias frustradas, 
retirar-se com perda e abatimento o chefe 
hespanhol inimigo ( Dr. J. M, de Macedo, 
Chorographia).y>

As duas peças ofliciaes respectivas, a 
intimação e a resposta, podem-se ver na 
Viage Vintoresco de Bartholomé Bossi, 
pag. 38 e 39.

Quasi idêntico facto se deu depois com 
0 mesmo Forte de Coimbra, como tere
mos ensejo de referir na Epliem. de 28 
de dezembro de 1884.

1817— A comarca das Alagòas é desan- 
nexada da capitania de Pernambuco, de 
que fazia parte, e fica constituindo um 
governo separado, a que se outhorga a 
faculdade de conceder sesmarias.

E’ seu primeiro governador o capitão 
general Sebastião Francisco de Mello 
Povoas.

1848— Fallece no Rio de Janeiro o 
marquez de Maricá, Marianno José Pe
reira da Fonseca, escolhido a 22 de janeiro 
de 1826 senador pela provincia do Rio de 
Janeiro e que tomára assento n’aquella 
casa do parlamento a 4 de maio do mesmo 
anno (Vide a Epliem. de 18 de maio de 
1773). O marquez de Maricá foi sepul
tado em uma das catacumbas da igreja 
de S. Francisco de Paula.

1854— Inaugura-se na cidade do Rio de 
Janeiro o Instituto dos meninos cegos do 
Brazil.

SS. MM. e um luzido concurso de pes
soas gradas assistem a esta tocante ceri
monia. O Dr. José Francisco Sigaud, 
director do Instituto, lê o discurso de 
inaugiu^açáo, depois de uma curta allo- 
cução allusiva ao acto, pronunciada pelo 
Sr. conselheiro Pedreira, hoje visconde 
do Bom Retiro, ao que se segue um to
cante hymno cantado pelos primeiros 
meninos cegos que este asylo recolhe.
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O edifício provisoriamente escolliido 
para tão pia e humanitaria instituição 
era situado no morro da Saude, e reunia 
as condições requeridas para tal fím.

Construe-se actualmente (1880) na praia 
da Saudade, pouco além do sitio em que 
está 0 Hospicio de Pedro II, um edifício, 
que ficará verdadeiramente monumental 
quando completo, para abrigar e suppi’ir 
com a Inz do espirito a esses miseros 
entes, condemnados desde o berço a uma 
noite eterna, e tanto mais dignos de 
compaixão e de amparo quanto cm nada 
concorreram para a desgraça que os 
pungc.

1866— Fallece cm Maceió na idade de 
36 an nos, tendo apenas regido oito mezes 
a sua diocese, D. Manuel do Rego de Me
deiros, 18° bispo de Olinda.

Obsequiado com Apontamentos hiogra- 
pMcos d’este illustre infeliz prelado, cs- 
criptos por seu irmão o Dr. Antonio Ma
nuel de Medeirr s,' abalisado c humanitário 
medico em Maceió, também hoje fallecido, 
d’elles nos utilisaremos larga marm 
n’estas paginas.

D. Manuel do Rego de Medeiros nasceu 
na cidade do Aracaty, provincia do Ceará, 
a 21 de setembro de 1830. Era filho legi
timo do fallecido negociante portugue , 
brazileiro adoptive, do mesmo nome e de 
sua mulher, já também fallecida, D. Ma
rianna do Rego da Luz, natural do Ceará.

Depois de estudar as primeiras letras 
c 0 latim na sua cidade natal, continuou 
no Recife o curso de prepar itorios geraes 
e 0 exigido para o sacerdócio, leccionando 
ao mesmo tempo os preparatórios que já 
sabia. A docilidade de seu gcnio. a sua 
applicação aos estudos, a sua não vulgar 
intelligencia, flzeram-n’o sempre acatado 
pelos condiscípulos e considerado pelos' 
mestres.

Recebendo em junho de 1853 ordens 
sacras das mãos do bispo diocesano de 
Olinda, D. João da Purificação Marques 
Perdigão, foi por elle instado para que 
alli ficasse como lente de algumas das

matérias ensinadas no Seminário epis
copal respectivo, convite a que o novo 
levita não accedeu, regressando para o 
Ceará. A 28 de agosto d’esse mesmo anuo 
cantou elle a sua primeira missa na ca_ 
pella do Senhor do Bomfim,na sua cidade 
natal. Tendo depois servido por algum 
tempo como capellão do corpo ecclesias- 
tico do exercito, passou-se em principies 
de 1854, com sua mãe e mais familia, para 
a cidade da Fortaleza, capital da sua 
provincia, onde,continuou a Icccionar 
humanidades e foi um dos creadores do 
collegio dos orphãos, alli mantido pela 
provincia, e de que foi o professor de 
doutrina christã.

Por esse tempo percorreu a provincia e 
d’ella traçou uma carta geographica. De
senhava bem e sabia bem musica.

O seu ministério exerceu-o elle sempre 
gratuitamente, e raras vezes aceitou 
oífertas pecuniárias. Era tão austero cuni" 
pridor dos seus deveres sacerdotaes, que • 
até em casa andava de batina. Era grave, 
mas de caracter expansivo e alegre ; emi- 
nentemente esmoler, tudo o que obtinha 
pelo sou trabalho repartia-o com os 
pobres. Tinha, como Jesus Christo, par
ticular predilecção pelas crianças.

Depois de haver servido de secretario 
ao actual bispo do Pará. seguiu para a 
França, e alli esteve por algum tempo 
estudando no seminário de S. Sulpicio 
em Paris. Percorreu depois toda a Eu-. 
ropa, a Asia c parte da Africa. Voltando 
de uma peregrinação a Jerusalém, fixou 
residência em Roma, onde recebeu em 
tempo competente da academia da Sa
piência 0 gráu de doutor em ambos os 
direitos. Jornaes francezes, que sentimos 
não possuir, publicaram as suas impres
sões de viagem aos lugares santos e 
muitas cartas suas foram estampadas em 
periódicos religiosos do Recife e repro
duzidas em muitos outros.

« Eram lidas com interesse, diz seu 
irmão e biographo, e mui procuradas,, 
porque elle era minucioso e ameno cm
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snas clescripções. Como fallava muitas 
linguas e era affavel e bondoso por na
tureza, obteve a estima e correspondência 
de quasi todo o episcopado de BYança e 
da Italia. O fallecido papa Pio IX, assim 
como todo 0 Sacro Collegio, o tinha em 
grande consideração, que era comparti
lhada por quantos brazileiros residiam 
então na cidade eterna. »

Dispunha-se, depois de doutorado, a ir 
missionar no Japão, quando o surpre- 
hendeu b decreto de õ de abril de 1865, 
que 0 apresentava á Santa Sé para a vaga 
deixada pelo bispo de Olinda, que o 
ordenara sacerdote.

Não quiz aceitar a honra e o encargo; 
mas Pio IX 0 obrigou a isso. A 12 de 
novembro foi sagrado n’aquella cidade, 
recebendo n’esse dia um jantar que lhe 
offereceu o cardeal Carolli, e a que assis
tiram todos os cardeaes existentes então 
em Roma, o corpo diplomático brazileiro 
e estrangeiro e seu dedicado irmão o 
Dr. Antonio Manuel de Medeiros; e o 
collegio Pio Americano deu-lhe pob essa 
occasião um livro ricamente enquader- 
nado, preciosissimo pela materia que 
continha : eram discursos e poesias, com
postos em differentes linguas por estu
dantes e pessoas de alta importância, que 
haviam assistido á festa de homens de 
lettras denominada Academia. O papa 
poz-lhe ao pescoço uma cruz episcopal de 
brilhantes e rubis, prova de alto apreço 
nunca concedida antes a nenhum outro 
bispo; essa cruz tinham-n’a trazido por 
muitos annos Pio IX e o seu antecessor. 
Por dis})Osição testamentaria de D. Ma
nuel de Medeiros voltou ella por sua 
morte para Roma.

A 12 de dezembro d’esse mesmo anno 
de 1865 deixou 0 prelado as terras do velho 
mundo, e al2 de janeiro|do anuo seguinte 
pisava as da sua diocese, onde foi perfei
tamente recebido. Pouco depois foi ao 
Pará oílieiar na sagração do bispo eleito 
de Goyaz, D. Joaquim Gonçalves de 
Azevedo, mais tarde metropolita do

Brazil. Aportou então, de volta, ao Ceará 
para beijar a mão á sua velha mãe, e 
como que para se despedir d’ella, já im- 
pellido pela fatalidade para o silencio do 
tumulo.

De regresso ao Pará dirigia-se para a 
côrte a agradecer ao imperador a sua no
meação ; d'aqui voltou em setembro para 
a sua diocese e, chegando a Maceió, adoe
ceu e a 16 desse mesmo mez de setembro 
de 1866 exhalava o derradeiro alento, na 
ílor da idade o dispondo de tão aprovei
táveis elementos para ser um dos pri
meiros bispos do Brazil. « Sua morte, diz 
oseu alludidobiographo,foi lim mj-sterio; 
e este foi denunciado no senado pelo illus
tre senador Cândido Mendes de Almeida, 
Durante o seu curto governo encetou a 
reforma do clero e seminário, o que não 
agradou a muita gente. »

Foi fugaz a sua p assagem na terra 
mas a sua lembrança perdurará viva na 
memória dos homens puros de coração e 
consciência e nas paginas eternas da 
historia.

Succede-lhe na sede, e assim no destino 
adverso, D. Francisco Cardoso Ayres, que 
também por pouco tempo se assenta 
n’ella (Vide a Ephemeride de M de Maio 
de 1870).

Vem depois D. frei Vital, que játambem 
hoje é apenas um nome illustre nos annaes 
do passado !

Parece que a fatalidade pésa sobre a 
diocese de Olinda!

S E T E M B R O—17
1599— N’esta data estava já de posse 

do governo da capitania do Rio de Ja
neiro Francisco de i\Iendonça e Vascon- 
cellos, nomeado em 12 de )uarço do anno 
anterior (Vide a Ephem, de 7 de julho 
de 1598).

Vasconcellos substituia a Salvador 
Corrêa de Sá, que administrara constan
temente esta capitania por espaço de 20 
annos. tendo pela segunda vez tomado 
posse do seu governo em 1578 e exercido o
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cargo até ode 1598. Não subsistem todavia 
outras memórias do governo de Vascon- 
cellos, senão alguns titulos de sesmarias 
concedidas por elle desde Setembro d’este 
anno de 1599 até Janeiro de 1602.

1614;— Fazem-se de véla para a bahia 
de Parámerim os navios <ia esquadrilha 
da conquista do Maranhão ; iam esperar 
n’aquellepontoJeronymode Albuquerque, 
chefe da expedição, que vinha por terra 
com os seus auxiliares indigenas {Vide 
as Ephfímerides de agosto 23, 2.5 e 26).

Do Rio Grande do Norte haviam os 
navios expedicionários tentado seguir 
viagem no dia 3, mas, tendo encalhado a 
capitanea em um banco de ai’eia, sd o pu
deram fazer no dia 5.

Nesse dia, 7, entrou a esquadjdlhanaba- 
hia de íguape, onde desembarcou Jerony 
mo de Albuquerque, por muito enjoado, 
com os seus indios, que seguem com elle 
por terra para o Ceará. As embarcações, 
com os soldados,continuam a viagem, sob 
0 commando de Diogo de Campos Moreno, 
para o Mucuripe, onde fundeiam.

No dia 8 levantam ancora e seguem 
até tres léguas distante da povoação do 
Ceará, no sitio e.n que estava a casa e 
forte de Nos-la Senhora do Ampai-o. D’ahi 
expede Moreno um caravellão com farinha 
para Jeracoacoara a dar aviso da expe
dição. líavia quatorze mezes que a estava 
esperando o capitão do presidio do Ceará, 
Manuel de Brito Freire, que se lhe reune 
com dezessis soldados, a flôr da sua gente, 
deixando o commando do presidio a um 
sargento, com algumas praças da expe
dição, que não quizerara proseguir n’ella.

Emquanto alli se demoram, chega o 
chefe Camarão, vindo a pi do Rio Grande 
do Norte com alguns indios ; mas vem tão 
estropiado da viagem, que alli íica com 
seu parente Jacauná, para se refazer, 
obtendo se d’este ultimo vinte indios fle
cheiros com mandados por um filho seu 
de dezoito annos de idade, deixando Je- 
ronymo de Albuquerque um filho de

2 annos de idade, como refem, e algumas 
escravas indigenas.

Em Parámerim tratou o sargento-mór 
Diogo Moreno de exercitar a sua gente 
emquanto não chegava o capitão-mór Je- 
ronymo de Albuquerque com os indios 
que vinham, como se disse, por terra ; e 
que sd chegaram no dia 24.

No dia 28 os dois missionários francis- 
canos, que faziam parte da expedição 
(Vide agosto 23),dizem missas no acampa
mento de Parámerim, a que assistem os 
soldados e indios e foram as primeiras 
que se disseram n’aquellas paragens (Vide 
a Ephemeride de 1 de outubro).

1618— Toma posse do governo da ca
pitania da Parahyba (do Norte) Affonso 
da Franca, que foi o seu oitavo capitão- 
mór, .chronologicamente considerado, e 
ainda em 1626 a governava.

Abreu e Lima não trata d’elle.
1631 — A’ tarde avista a esquadra 

hispano-portugueza a hollandeza com 
que combatera no dia 12. O conde de 
Bagnuolo approxima-se na caravella em 
que ia. do galleão de D. Antonio de 
Oquendo, e combina com este em alTas- 
tar-se de noite da esquadra para lan
çar em algum dos portos da costa de 
Pernambuco a gente que trazia de soc- 
corro para aquella capitania, visto ser 
provável que no dia seguinte se tivesse 
de pelejar com a armada inimiga.

Bagnuolo affastou-se pois na mesma 
noite com as doze caravellas em que 
vinha o alludido soccorro, seguindo o 
grosso da esquadra o seu rumo, sem que 
todavia no dia seguinte avistasse mais o 
inimigo nem se pelejasse.

Na tarde do dia 20 é que onze d’aquell is 
caravellas dão fundo junto ao rio grande 
de Santo Antonio, tendo ido fundear a 
outra no rio Formoso, 21 léguas ao norte 
(Vide a Ephemeride de 21).

1615—.Capitulação da fortaleza de Porto 
Calvo, occupada pelos hollandezes, sob 
0 commando de Klaas Florins.

Estava esta fortaleza cercada havia

' 'ifíl
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muitos dias pela pequena força que pu
dera congregar Cliristovão Lins de Vas- 
concellos, senhor do engenho Buenos 

I Ayres, por uma parte, e Vasco Marinho 
Falcfio. seu tio por aílinidade, por outra 
parte. Puderam, entretanto, illudir a 
perspicácia liollandeza e apparentar um 
exercito que não tinliam, e com isso e a 
coragem que desenvolveram em mais de 

y um encontro parcial com o inimigo, a 
t  quem também já por flm faltavam vive- 
■ res para se manter e se vira forçado a 
•' pedil-os aos nossos, emquanto não se 
I ajustavam os termos da capitulação, con- 
:>■ seguiram Vasconcellos e Fíilcao o seu in- 
]■ tento. Yeiu o capitão Lourenço Carneiro 

de Araujo, expressamente enviado por 
í Fernandes Vieira e Vidal de iSegreiros- 

tratar as condições da entrega da praça 
com 0 seu commandante. Assentou-se que 
0 capitão Klaas sahiria com a sua guar, 
nição de morrão acceso, hala na hocca- 
banãeiras despregadas, caixa batendo e 
com bagagem, até um sitio convencio 
nado, onde toda a força seria desarmada, 
á excepção dos oüiciaes de linha. Obri
garam-se os insuTgentes a dar transporte 
para a Bahia a todos os rendidos que para 
alli quizessem ir, e convieram em outras 
condições mais, de ordem secundaria.

Assignada a capitulação por ambas as 
partes, faz-se a entrega da jiraça, dei
xando o inimigo como despojos 4 peças 
de calibro 21. duas de 16 c duas de 8.

O sitio aturára 42 dias.
A fortaleza foi logo depois arrazada

por inútil.
1818—Cartas de lei (très) erigindo em 

cidade a Villa Real de Cuyabá e a Villa 
. Bella da capitania de Matto Grosso, fl 
I cando a primeira com a denominação de 

cidade de Cuyabá, a segunda de cidade 
de Matto Grosso; e a villa Boa, da capi 
tania de Goyaz.que recebe a denominação 
de cidade de Goyaz.

1824—As tropas imperiaes, commanda 
; das pelo general Francisco de Lima e 

Silva, occupam o bairro de S. Pedro Gon-

çalves, na cidade de Olinda, em virtude 
da retirada dos revoltosos (Vid. a Ephem. 
de 12).

1859-Succumbe a uma pneumonia, 
naid ide quasi de 81 annos, o conselheiro 
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 
senador pela provinda de Minas Geraes 
(Vid. a F.pheni. de 23 de julho de 1828).

S E T E M B R O—18
1(310— Alvará facultando ao governo 

geral do estado passar alvarás em nome 
d’el-rei, em determinados casos dos con’ 
cedidos ao Desembargo do Paço e com as 
mesmas clausulas.

1737— 0 capitão general João de Abreu 
Castello Branco, vigésimo oitavo gover
nador do estado do Alaranhao, entra no 
exercicio do seu cargo na cidade de Belem, 
por ordem expressa que trazia da còrte 
para residir no Pará.

Succede ao capitão-mór Antonio Duarte 
de Barros, que governou aquelle estado 
desde 21 de março do anno anterior.

18'?S_ Crêa-se na capital do Império o 
Supremo Tribunal de Justiça, em virtude 
do art. 163 da Constituição.

1835__ Toma assento na caraara vita- 
licia 0 padre José Custodio Dias. senador 
pela provinci i de Minas Geraes, escolhido 
a 7 de agosto pela regencia permmiente 
(Vide a Ephem. de janeiro 7 de 1838).

1837—O senador Pedro de Araujo Lima, 
depois marquez de Olinda, é nomeado 
ministro do império pelo regente Diogo 
Antonio Feijó (Vide a Ephem. de 19).
_ Fallece na côrte o desembargador

Antonio Luiz Pereira da Cunha, marquez 
de Inhambupe de Cima.

Nascera na cidade da Bahia a6 de abril 
de 1760 ; recebeu o grau de bacharel em 
direito civil na universidade de Coimbra. 
Foi um dos signatarios e collaboradores 
da Constituição do Imperio e mmistio 
dos negocios estrangeiros em 1825. Na 
primeira eleição senatorial que se effe- 
ctuou no Brazil escolheu-o o primeiro, 
imperador para I'epresentante de Pei’-
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"X " namhuco^^^oltou mais de uma vez como 
ministro aos conselhos da coroa e fazia 
pa;‘te do gabinete que deu causa á abdi
cação de D. Pedro I em 7 de abril de 
1831. Era de alguns annos presidente do 
senado, quando falleceu. Sepultado em 
uma das catacumbas da igreja de S. Fran
cisco de Paula, foram depois seus ossos 
transferidos para o cerniterio de S. João 
Baptista da Lagoa.

18G0— Fallece em S. Paulo o senador 
por Sergipe José da Costa Carvalho, mar
quez de Monte-Alegre, escolhido a 30 de 
abril de 1839 pelo regente Araujo Lima, 
e qiie tomára posse da sua cadeira no 
senado a 4 de maio do dito anno.

O marquez de Monte-Alegre nascera 
na provinda da Bahia, na freguezia de 
Nossa Senhora da Penha, a 7 de fevercii’o 
de 1796. Recebendo o grau de bacharel 
em leis em 1819 na universidade de 
Coimbra, então ainda a alma ‘parens de 
todos quantos no Brazil avultaram na 
politica, nas letras, nas sciencias, voltou 
á patria e foi despachado juiz de fora e 
ouvidor da cidade de S. Paulo, logares 
que serviu em 1821 e 1822. N’aquella 
provinda fixou residência e constituiu 
familia. Começou, como a maxima parte 
dos nossos homens públicos, com raris~ 
simas excepções, a sua carreira politica 
pelas armas incruentas e sempre ponde
rosas da Imprensa, redigindo em S. Paulo, 
em i827, o Pharol Paulistano, orgão das 
ideas liberaes e em que teve por collabo- 
rador elUcaz ao illustrado paulista An
tonio Marianne de Azevedo Marques, o 
mestrinho.

Costa Carvalho representou a sua pro
vinda natal na Constituinte brazileira e 
foi eleito deputado pela provinda de 
S. Paulo áassembléa geral na 1“, 2“ e4* 
legislaturas, sendo muitas vezes esco
lhido para presidir aos trabalhos da ea- 
mara, assim como presidira íambem 
depois aos do senado.

Em 1831, por oceasião da abdicação do 
primeiro imperador, foi um dos membros

da regencia permanente, escolhidos a 17 
de junho pela assembléa geral, posto 
eminente em que so manteve até 1835, 
tendo-se entretanto em julho de 1833 re
tirado para 3. Paulo. Renunciou então em 
beneficio do estado á pensão de 4:000g a 

. que tinha direito. Em 1835 e 1836 exerceu 
0 cargo de director do curso jurídico pau
listano.

Em 1842, prevendo-se o movimento re
volucionário que logo arrebentou em 
S. Paulo, pela eíTervescencia dos ânimos 
a que as paixões politicas tinham levado 
não sü essa província como a de Minas 
Geraes, incumbiu o governo ao senador 
Costa Carvalho, então barão de Monte ■ 
Alegre, de presidir á primeira d’ellas, 
aproveitando-se da justa influencia de 
que alli gosava, e fazendo justiça ao pres
tigio do seu nome, ao seu caracter, genio 
conciliador e coração cheio de bondade ; 
com eífeito, com esses seus predicados 
moraes conseguiu Costa Carvalho quebrar 
0 Ímpeto da revolta, pesando no animo 
de grande numero dos maisexaltados ciue 
n’ella tomavam parte. As forças com que 
0 n’aqiielle tempo barão de Cixias bateu 
os revoltosos em Venda Grande e Soro
caba, fizeram o resto. N’esse mesmo anno 
foi nomeado conselheiro de estado ex
traordinário, passando em 1853 á effecti- 
vidade do cargo.

Foi em 1848 o organisador do gabinete 
29 de setembro, ficando com a pasta dos 
negocios do império, gabinete que adiou 
e depois dissolveu a camara electiva, do
minou a revolta 'praieira de Pernambuco 
e terminou com gloria para as nossas 
armas a campanha contra o dictador 
D. Juan Manuel de Rosas,

« Na vida domestica, diz jj^d^Azevedo 
õíarques nos seus A'pontamentos acerca 
da provincia de S. Paulo, José da Costa 
Carvalho não desmentiu, antes realçou, 
as nobres qualidades do seu grande co
ração.»

Morreu sem descendencia.
1865 — Capitulação de TJruguaj'ana
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[̂ )4m^rrrhyí4lo Paraguay), a que assiste 
0 Imperador (Vide a Ephem. de II).

Cerca de tí.OOO prisioneiros, 7 bandeiras, 
5 canhões e todo o armamento inimiqo 
foram os trophéus d'esta assignalada o in
cruenta victoria, que deu um profundo 
golpe no poderio do dictador Lopes.

SE T E M B R O  — 19

1631— E’ nomeado pela primeira vez 
governador da capitania da Parahyba 
Francisco de Souto Maior, que o foi de 
novo por D. João IV. para servir por très 
annos, em 30 de abril de 1612.

Foi em 1664 governador da capitania 
do Pv,io de Janeiro, e na serie de seus go
vern Mores occupa 0 19° lugar.

1645— Capitulação da fortaleza liollan- 
deza Principe Mauricio (Vide a Ephem. 
de 13). j

Assignados os poucos artigos da capi
tulação, deixaram a pi'aça os duzentos e 
sessenta e seis homens, entre hollandezes 
e francezes, que compunham a sua guar 
nição, alem de cinco indios, vinte e quatro 
mulheres, dezoito crianças e outros tantos 
escravos ; os oíllciaes saliiram com as 
suas espadas e insignias e os soldados 
com as armas, em fdrma militar.

Chegados ao sitio convencionado foram 
desarmados estes últimos. Dentro das 
muralhas da fortaleza fica "am sepultados 
setenta e sete dos seus, mortos durante 
0 assedio pelos tiros dos sitiantes.

Pouco depois de effectuada a rendição 
appareceram no rio, á vista da villa (do 
Penedo), uma grande embarcação hol- 
landeza, seguida de très lanchões, que 
vinham em soccorro da praça sitiada.

A tomada d’esta fortaleza foi de grande 
utilidade para os levantados de Pernam
buco e de perniciosa consequência para 
a causa contraria ; porque era a chave 
da fronteira sul e a porta principal que 
lhes abria, aos primeiros, commoda cora- 
municação pom a Bahia, sede do governo 
geral do estado, Além d’isso, a margem 
meridional do rio ( de S. Francisco ) era

abundantissima de gado. que deixou de 
servir de recurso ao inimigo e vein assim 
a sel-o p ira os nossos.

Já dissemos que a fortaleza foi logo 
depois arrasada: fòra construida em 1637 
pelo conde Jlauricio, de quem recebera 
0 nome.

1658— Toma posse do governo da ca
pitania do Pará como seu capitão mór o 
capitão de mar e guerra Marçal Nunes 
da Costa, que exerce pela primeira vez 
esto cargo até 16 de abril de 1662. em que 
0 rende Francisco de Seixas Pinto (Vide 
a Éphern. de .30 de julho de .-Pi-jy* /^
1674y í*a)iKrai.,d<aiM<i<ia »..tj;iii». d eix, u» on)- Oinoap<y((* 

^̂ enri,k.in3.os.,.agQi;,a»aq.y/*. ^
1740— Fallece em Goyaz, em extrema 

pobreza, o seu descobridor capitão-mór 
Bartholoracu Bueno da Silva, natural da 
P.irnahyba. Piste notável sertanista par
tira de S. Paulo, em 1632, com numerosa 
bandeira, e penetrára nos sertões de 
Goyaz, onde descobrira minas de ouro.
B:n paga d’esse serviço e de outros que 
fizera á coroa n’esse sentido, seu filho, 
neto e bisneto tiveram, por cartas regias 
de 18 de maio de 1748 e 18 de julho de 
1782, 0 privilegio do rendimento da pas. 
sagem dos rios Atibaia, Grande, das 
Velhas, Corumbá e outros, concessão 
mais apparcnte que real, pois para logo 
se suscitaram questões e duvidas que a 
sophismaram e reduziram os concessio
nários tambe.m á pobreza.

1743—Chega á cidade de Belém no Pará 
0 celebre mathemaíico, litterato e via
jante francez Carlos Maria de La Conda- 
mine que, descendo do Peru, concluía a 
sua excursão scientiflc i ao Equador. 0 
governador do Pará, João de Abreu Gas
tello Branco, hospeda-o segundo as de
terminações da còrte de Lisboa, em vir
tude de sollicitações da legação franceza 
n’esse sentido.

1807— Carta regia declarando que é de 
15,000 cruzados ( seis contos de réis ) o 
vencimento do capitão general da capi
tania do Rio Grande do Sul.
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181 i _  Chega á Bahia I). frei Francisco 
de S. Dam iso de Abreu Vieira c toma 
no dia seguinte, na igreja do Collegio, 
posso do governo da diocese.

Era natural de Portugal, da ordem de 
S. Francisco e oppositor na Universidade 
<le Coimbra.

Por fallecimento do arcebispo da Bahia 
D. frei José de Santa Escolástica, foi 
nomeado, a 13 de maio d este anno, go
vernador e vigário capitular do arcebis
pado pelo bispo de S. Paulo D. Matheus 
(je Abreu Pereira, que era o suíTr.ag meo 
mais antãgo,.por não ter o respectivo 
cí\bido feito no prazo canonico a'dita 
nomea(;ão. 1). frei Francisco era entãb' 
bispo de Malaca.

Ignora-se si foi depois provido no cargo 
de arcebispo, ou se regeu sempre a dio
cese como governador e vigário capitular; 
em todo o caso o seu nome é incluido por 
todos os chronistas na serie dos nossos 
metropolitas.

Foi elle quem fundou o seminário da 
Bahia na magestosa casa, para esse flm 
deixada em testamento pelo conego José 
Telles de Menezes, thesoureiro mór da 
Sé.

Falleceu a 18 de novembro de 1816 e 
jaz na igreja cathedral.

1837— 0 regente do Império, Diogo 
Antonio Feijó, contrariado pela oppo- 
sição, conhecendo que não póde fazer ao 
paiz 0 bem que lhe deseja, e cheio de no
breza e abnega<;ão, resigna o mando 
supremo do Estado, que lhe confiara a 
soberania nacional. Bhca encarregado da 
rogencia do império, na ftirma do Acto 
Addiccj((ial, o ministro do império se
nador Pedro de Araujo Lima, que orga
nisa 0 novo ministério com os membros 
mais influentes da camara dos dcput ulos 
pertencentes ao partido opposicionista 
(Revista Popular, Fluviano).

— Sepult i-se em S. Francisco de Paula 
0 marquez de Inhambupe, senador pela 
Parahyba, fallecido na vespera {Vicie 
essa data).

r
1312— Aureliano de Souza e Oliveira 

Coutinho é escolhido senador pela pro
vinda dds Aligòas (Vide julho 21 de 
1800).

1851— Edificada em terrenos foreiros á 
casa imperial e pertencentes á fazenda 
denominada Corrego seceo, devo a cidade 
de Petropolis a sua existência á iniciativa 
do imperador actual.

Tendo oDr. João Caldas Vianna, quando 
presidente da provinda do Rio de Janeiro, 
mandado contractar. em 1811, com a 
casa de Cario.-, Debreu, negociantes dé 
Dunkerque,600casaes de colonos allemães« 
a 9 de junho do anuo seguinte chegaram 
2,303 d’elles por força d’esse contracto.

\'endo-se o presidente embaraçado para 
accommodal-os. Sua Magestade mandou 
por seu mordomo, o conselheiro Paulo 
Barbosa da Silva, offerecer-lhe aquellas 
terras. Já a esse tempo estava na presi
dência da provincia o visconde de Se- 
petiba, que com cffeito para alli os enviou, 
dando-lhes por director o major de en
genheiros Julio Frederico Koeller (Vfide a 
Ephem. de novembro 21 de 1817).

Um anno depois de estabelecida a co- 
lonia. a 20 de maio de 1816, por lei pro
vincial d’essa d ita, deu-se lhe o titulo dc 
villa sob a invocação de S. Pedro de Al
cantara. Monsenhor Beclini, internuncio 
apostolico, foi 0 sacerdote que, a 30 de 
junho d’esse anno, n’ella celebrou a pri
meira missa 110 Campo da confluência, 
onde ainda se vô a cruz que recorda esse 
acto. A 19 de julho do mesmo anno 
também os colonos protestantes celebra
ram a sua primeira ceremonia religiosa, 
em que oííiciou o pastor Lalleman.

A familia imperial foi pela primeira 
vez de visita a Petropolis a 8 de outubro 
de 1817.

Por lei provincial da presente data 
deu se á villa o predicamento de cidade, 
mas só em 1859, a 17 de junho, é que se 
emposs’.ram os respectivos vereadores.

A colonia foi extincta por acto de 5 de 
janeiro de 1860, do presidente da pro-

bJ



viacia Dr. Ignacio Francisco Silveira da
Moita, hoje barão de Villa Franca.

S E T E M B R O— 20
1619—Em setembro do anno anterior 

lima sedição popular, em que tomára 
parte a tropa, havia deposto e prendido 
0 primeiro capitão mór do Pará, o funda
dor da cidade de Belém Fr.incisco Cal
deira Gastello Branco, porque, havendo 
Antonio Cabral, sobrinho do capitão mór, 
assassinado á traição ao capitão Alv iro 
Netto, bemquisto do povo e admirado 
pela sua provada valentia, recusara-se 
Castello Branco punir esse crime.

Na presente data uma nova sedição se 
levanta naquella capitania e entrega o 
governo ao capitão de infantaria Cus
todio Valente, tendo por adjunto a frei 
Antonio de Marciana. Esse procedimento 
do povo mereceu a desapprovaçao do 
capitão Pedro Teixeira, que mais tarde 
se colebrisou com a exploração do Ama
zonas e que já n’esse tempo gosava do 
favor publico pela sua circumspfecção e 
outros dotes moraes, A pedido dos seus 
amigos ecom visivel i-epugnanci i aceitou 
Pedro Teixeira chamar a si o governo 
da capitania em Maio de 1620. Por fim, 
vemos Bento Maciel Parente na lista dos 
seus governadores (Vide a Ephemeride 
de 18 de julho de 1621), em seguida a 
Pedro Teixeira, e governando-a até ren- 
del-o 0 capitão-mór Manuel de Souza 
d’Eça.

N’esses primeiros tempos do organisa- 
ção administrativa do paiz, a relação dos 
seus governadores nas suas dillerentes 
circumscripções não passa dc uma carta 
de nomes, bem diílicil de se pôr em ordem, 
de modo que para alguma cousa preste á 
historia'.

]0Pi _  Apresenta Mauricio de Nassau 
um extenso e minucioso relatorio ácerca 
da situação da colonia hollandeza do 
Brazil aos Estados Geraes da Hollanda.

Esse documento, sem duvida impor
tante, conserva se nos archivos hollan-

dezes, maço índias Oceidentaes,
1614.

1759—.João Pereira Caldas, primeiro 
governador nomeado para a caphtani?- do 
Piauhy depois da sua separação da do 
Maranhão, toma pos.se do seu cargo.

A 3 de agosto de 1769 succedc-lhe no 
governo Gonçalo Pereira Botelho de 
Castro.

1808—0 tenente general Caetano Pinto 
de Miranda Montenegro, que foi poste
riormente marquez da Praia Grande, 
governador e capitão-general de Per
nambuco, volta de novo a essa capitania 
e reassume o governo d’ella, recebendo-o 
da junta que ficára em seu logar, e admi
nistra-a até a revolução de 6 de março 
de 1817, que oceasionou a sua prisão na 
Fortaleza da ilha das Cobras no Rio de 
Janeiro. Este governador tomára pela 
primeira vez posse d’aquelle governo a 
26 de maio de 1804.

Montenegro viera ao Rio de Janei- 
i‘0 comprimentar ao príncipe regente 
D. João VI, sahindo de Pernambuco a 
18 de março de 1808. O governo da capi
tania ficára interinamente condado n’esse 
espaço de tempo a uma junta constituída 
pelo bispo diocesano I). frei José Maria 
de Araujo, pelo brigadeiro D. Jorge Eu
gênio de Eossio Seilbtz e pelo desembar
gador ouvidor geral Clemente Ferreira 
França, que foi depois marquez de Na
zareth e senador do Império,

1820 — Extineção do tribunal denomi
nado Junta da Bulia da Cruaada.

1827 — E' exonerado, a seu pedido, do 
cargo de senador pela pT’Ovincia do 
Ge.irá O padre Domingos da Motta Tei
xeira, escolhido a 22 de janeiro de 1826. 
Foi cm 1829 eleito e nomeado em seu 
logar 0 conde, depois m.arquez dc Lages.

1835 — Revolução da província do Rio 
Grande do Sul, que só devia terminar 
q uasi dez annos do[)Ois {̂  ide as Eplionie- 
rides de 1 de março de 1815 e de 25 de 
setembro de 1835).

1853 — Entra no poçto do Rio de Ja-
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segunda Jinha de vapores transatlilan- 
ticos.
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1G31—Ao amanhecer manda o conde de 
Bagniiolo levantar ferro e, costeando a 
teri'a, entra na Barra-Grande com dez das 
suas caravellas. Duarteide Albuquerque, 
donatario de Pernambuco, acompanha
va-o. A’ Mathias, de Albuquerque, seu 
irmão, mandou-se logo aviso da sua che
gada. Desembarcou-se emtanto a gente 
e trem bellico de que constava o soccorro 
que traziam para Pernambuco, no que 
foram efficazinente auxiliados pelos mo
radores do logar, em homenagem ao 
donatario da capitania, que viam pela 
primeira vez.

A ’ outra caravella, commandada pelo 
capitão Antonio de Figueiredo e Vascon- 
cellos, com duzentos homens, destinados 
especialmente á Parahyba, havendo-se 
amarado mais. deu caça um dos muitos 
navios que os hollandezes tinham sempre 
pela costa; mas ponde escapar-lhe e foi 
ter ao Rio Grande do Norte.

1710—O governador de Minas Genes 
Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho recebe n’aqueila capitania a noti
cia da invíisào da cidade do Rio de Ja
neiro pelos francezes de Duclerc, que 
haviam passado pela barra d’esta a 11 de 
agosto e se dirigiram para a Illia Grande. 
Dispõe-se aquelle governador a vir em 
soccorro da capital do Brazil (Vide 
a ephem. de 5).

172-1—Faz a sua entrada solemne na 
cidade de Belém o 1“ bispo do Pará, 
D. frei Bartholoraeu do Pilar.

Nascera na villa de Vellas, na ilha de 
S. Jorge (Portugal), e fòra baptisado na
matriz d'essa villa a 21 de setembro de
1667. Vestira o habito dos Carmelitanos 
da antiga e regular observância, no con- 

I vento da villa do Faval em 31 de outubro

de 1686, contando 19 annos de idade, e 
professara aquelle instituto a 1 de no
vembro do anno seguinte. Formára-se 
depois em theologia na universidade de 
Coimbra, em que se matriculára a 21 de 
outubro de 1691. Fòra em seguida man
dado para Pernambuco pelo padre Bar- 
tholomcu do Quintal,fundador da Congre
gação do Oratoíão. Depois de alli ter pro' 
fessado oito annos philosophia e quatro 
theologia, voltára para a sua ordem, em 
Lisboa, onde recebera o grau de doutor 
em theologia a 16 de março de 1702 das 
mãos do cardeal Conti, então nuncio 
apostolico n’aqueila corte e que subiu, 
cm 1721. ao summo pontificado sob o 
nome deinnccencio XIII. D. frei Bartho- 
lomeu do Pilar fòra depois d’isto nomea
do Qualificador do Santo Oílicio por pro
visão de i  de dezembro de 1701 e occupou 
0 cargo de commissario d’esse mesmo 
tribunal no estado de Pernambuco.

Apresentado bispo do Pará por D. João V 
a 9 de novembro de 1717 e confirmado 
n’essa dignidade pelo papa Clemente XI, 
fòra sagrado na patriarchal de Lisboa 
pelo cardeal D. Thomaz de Almeida, pri
meiro patriarcha portuguez, em 22 de 
dezembro de 1720. E nquanto se não con- 
cluia a erecção do seu bispado, que só 
foi creado por bulla de 4 de março de 1719, 
e não foi para elle occupar a respectiva 
séde, residiu no convento da sua ordem.

Tomára posse do cargo, por procura
tor, a 13 de julho de 1720 e a 5 de junho 
de 1721 embarcou para o Pará, onde, 
segundo o padre Peixoto de Alencar e o 
general Abreu c Lima, aportou a 29 de 
agosto. 0 1° diz que tomára posse do 
bispado na presente data e o 2° que já o 
havia feito a 13 de julho de 1721, por 
seu procurador. O visconde de Porto 
Seguro dá para a sua posse a data da 
sua chegada, 29 de agosto de 1721.

No Pará falleceu elle a 9 de abril de 
1733, depois de um laborioso episcopado 
de doze annos e contando de idade 66 
annos, 6 mezes e 18 dias.

n-
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« Sua morte, diz o autor da sua bio- 
graphia publicada no fasciculo XYIII 
dos Retratos, e Elogios de Varões, e 
Donas ãe Portug d (Lisboa, 1817), foi 
olhada como uma calamidade publica, e 
com todas aquellas demonstrações de 
universal sentimento, bem devidas á liie- 
moria de um Bispo de grandes virtudes, 
e letras, e mui acreditado desinteresse, 
digno <los primeiros séculos da Igreja. 
Foi sepultado no presbyterio'da sua Ca
thedral da parte do Evangelho. »

1779—D. Jacintho Carlos da Silveira, 
natural de Évora, clérigo secular, licen
ciado em cânones pela universidade de 
Coimbra, e 7“ bispo de S. Luiz do Mara. 
nhão, nomeado em março do 1778, toma 
na presente data posse do seu cargo por 
procurador, o chantre .João Duarte da 
Costa, Renunciou a mitra em 1780 e nun
ca veio ao bispado.

Exerceu depois os logares de provisor 
e vigário geral do arcebispado de Evora, 
onde falleceu.

Em setembro d’aquelle anno de 1780 
foi apresentado em seu lugar, para o 
bispado maranhense, 0 carmelita descalço 
da Reforma de Santa Thereza, D. frei José 
do Menino Deus, natural da villa da Ja
cobina. na Baliia, mestre em theologia, 
pregador regio e examinador synodal do 
patriarchado de Lisboa. Foi o 8“ na res. 
pectiva serio, Também este prelado, que 
tomara posse da mitra, peio mesmo pro
curador do anterior, em abril de 1781 
(ou, segundo Yarnhageu, em 1783), não 
vein occupal-a; foi depois transferido 
para a de Viseu, e lá vein a fallecer.

1808—BMllece em Olinda e sepulta-se na 
respectiva Sé o 14“ bispo d’essa diocese 
D. frei JoséMariade Araujo, tendo apenas 
nove mezes c oito dias de exercicio das 
suas funeçoeSo

D. frei José Maria nascera em J îsboa. 
Pertenciaá ordem de S. Jeronymo quando 
foi escolhido, a 13 de abril de 1804, para 
a séde episcopal olindense pelo rei 
D. João VI. Confirmado pelo papa Pio Vll

em 1S06, foi sagrado a 8 de Março do anno 
seguinte. Chegando á sua diocese a 13 de 
dezembro do mesmo anno ,,1807). tomou 
posse d’ella no dia 21, por procurador.

Logo em março de 1808 fez parto do 
governo civil da capitania, por ausência 
do governador Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro, que fóra ao Riode Janeiro 
beijar amão do principe regente, segundo 
0 estylo d’aquelle tempo..

Acerca da morte d’estc prelado diz o 
auctor do Roteiro dos líispados do Brazil 
que ha a seguinte tradição, bem fundada 
para muitos « Correu, diz elle, que fora 
mandado envenenar pelo Deão da Sé de 
Olinda, Dr. Bernardo Luiz Ferreira-Por
tugal, 0 primeiro vulto do clero pernam
bucano n’aquelle tempo, por sua muita 
illustração e fortuna e também, segundo 
algumas opiniões, por seus máos ins- 
tinctos e sentimento de vingança, que 
nunca dispensou, sempre que as circum- 
stancias lhe offereciam opportunidade 
para tomal-a com segurança,

Referem' mais, ‘e’-o auctor citado nol-o 
dá como incontestável, que recahira sobre 
0 medico que assistira ao prelado enfermo 
a suspeita geral de ter sido o instrumento 
do deão e (icoitna animadversão publica 
como que fubninado de excommunhão, 
cortando todos as relações que com elle 
tinham: ninguém mais quiz os serviços 
da sua profissão.

c< Concorriam n’este prelado, diz o re
ferido auctor, algumas qualidades que 
lhe attrahiam irresistivelmente sinceras 
aíTeições e VQspQiío-. juventude, sabedoria, 
formosura e maneiras mui insinuantes 
e sympat.hico,s. E para que se tornasse 
mais acerba a dòr do rebanho, que o cho
rava, deu-se a pungente circumstancia 
de que no mesmo dia do seu fallecimento 
fundeava no porto do Recife o navio que 
conduzia a seu bordo a inãi e irmãs do 
prelado, que elle havia mandado buscar 
de Lisboa. »

1835 — Fallece no Rio de .Janeiro João 
Braulio Moniz, membro da regencia per-
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manente, e é sepultado na igreja dos ter
ceiros do Carmo.

ISGl — Inaugura-se na illia das Cobras 
0 Dique imperial.

Essa importante obra, cuja plein ta e 
orçamento foram traçados pelo enge
nheiro Francisco Cordeiro da Silva Tor
res e Alvim,mais tarde marechal de campo 
e visconde de Jerumerim, loi encetada em 
1824, sendo ministro da marinha Fran
cisco  ̂illela Barljoza, depois marquez de 
Paranaguá. Após 11 annos, gastos em 
escavar a rocha, pararam os trabalhos em 
1835 e ficaram suspensos por 9 annos,isto 
é, até 1840.

Pv.ecomeçaram então e n’elles se prose- 
guiu até 1854: foram assim, tao lenta
mente feitos pela parcimônia caracterís
tica dos orçament‘>s das nossas obras pu
blicas e pelo nosso tradicional horror íio 
emprego de machinas que economisem 
braços e tempo. Em 1854 houve nova sus
pensão das obras até princípios de 1857. 

iJ ífl/  A 25 de abril d’esse anno conse- 
lheiro Paranhos visconde do Rio
Branco), então ministro da marinha, 

^ contractou corn o engenheiro Henrique 
Law a continuação e conclusão da obra 
por 75.000 libras esterlinas ou cerca de 
750 contos da nossa moeda, pagaveis cm 
10 prestaçõís.

Law aproveitou a exeavação já feita* 
ampliaudo-a na proporção necessária 
para poder caber no dique a maior em
barcação que se conhecia iTaquelle tempo, 
a nau ingleza Wellington. O praso mar
cado para terminação da obra foi de 
quatro annos.

Por essa mesma epoca o conselheiro 
Joaquim José Ignacio (mais tarde vis
conde de Inhaúma) contractou com o 
mesmo engenheiro Law a constmeção 
de um outro dique, de pouco menores 
proporções, cujas obras já estavam em 
andamento e que, como o outro, corre na 
direcção de 82" SE magnético,

Para mais largas informações a res
peito d’estas obras e das phases por que

passaram, recorra-se ao Diário do Rio de 
Janeiro da presente data e Correio Mer
cantil do di3 22.

1876—Fallece em S. Paulo, na cidade 
de Campinas, Joaquim Corrôa de Mello, 
distincto botânico nacional,

‘Ti-aseido—-por tugai'̂  aquin' porém, 
/^coo&U" C' 00 feü h o in cm , a-fy^form oi^em  
Pharmacia (em 1836, na faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro)»^

/fe»' ficett-pcrrefieond^
Diz 0 Sr. Dr. Joaquim dos Remedies 

Monteiro, no Esboço biographico que do 
illustre naturalista traçou na Revista 
Brazileira de maio de 1880:

« O seu nome é um desses que se de
vem recommendar á memória do paiz. 
Não é um nome a que dessem lustre as 
larguezas de um imperador, nem os fa
vores de um ministro d’Estado, nem uma 
reputação levantada do pó pelo vento 
lisongeiro e movei das aíTeições popula
res. Não foi um tribuno nem um publi
cista que servisse ás multidões, para que 
ellas lhe pagassem n’um accessode capri
chosa munidcencia o diploma com que 
fosse repousar no Pantheon dos nomens 
illustres, Mas foi um homem a quem 
aprouve á Divina Providencia dar ocea- 
sião de contribuir para que na Europa 
não se julgasse o Brazil de.sherdado de 
sábios em sciencias naturaes. »

No Journal of Linnean Society de 
Londres foram publicados muitos artigos 
seus, e ultimamente colligira numerosas 
notas acerca das Bignoniaceas, que 
foram confiadas ao Dr. Bureau.

Promovia-se em Campinas uma sub- 
scripção para se levantar em uma das 
suas praças um monumento commemo
rative do illustre botânico paulista.

SETEMBRO—22
1592— Os oííiciaes da camara e povo 

da villa de S. Paulo reunem-se para pro
testar contra a ordem do governador 
geral do Estado, que mandava entregar 
as aldeias de iudios aos regulares da

;U’.;
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companhia clc Jesus, e resolvem não en- 
tregar-lii’as , consent/lo apenas que 
aquelles padres doutritfem os indigenas.

162i—Toma })Osse, na cidadc da Bahia, 
do governo geral do Estado do Brazil 
Matliias de Albuquerque, como imme
diate a Diogo de Mendonça Furtado, feito 
prisioneiro pelos hollandezes a 9 de maio 
d’esse anno.

Exerce porém effectivamente o cargo, 
como capitão-mor seu immediate e por 
nomeação sua, Francisco Nunes Marinho, 
que fora já por dois mezes governador 
da Parahyba. Marinho não exerceu o go
verno geral tres mezes, pois teve de pas
sal-o em 3 de dezembro ( Vide essa ãaia) 
a D. B’rancisco de Moura llolii.o, eflecti- 
vameute nomeado pelo rei capitão-rnór 
do lieconcavo.

1631— Entram no porto do Recife os 
navios da esquadra hollandeza, que vol
tavam do combate do dia 12.

Eram 14, dos quaes oito cm perfeito 
estado pór não haverem entrado na acção, 
e os outros, embora maltratados, suscep
tíveis de concerto. Traziam 240 prisio
neiros, entre elles Cosrne do Couto Bar
bosa, e como preza o galeão 5. Boaven- 
tura, com 22 grandes peças de bronz\ 
carregado de assucar, fumo e madeiras 
de qualidade, o que de algum modo com
pensava a perda dos dois navios que 
tivera a esquadra.

Marthen Thyszoon foi nomeado para 
substituir 0 general Adrian Pater no 
conselho politico.

1643— Em carta regia d’esta data agra
dece el-rei D. João IV aos paulistas a 
sua acclamação e a Amador Bueno a sua 
fidelidade.

Quando Portugal, sacudindo o jugo do 
governo dos I^^ippes, proclamou um 
principe nacional para dirigir os seus 
destinos, essa escolha da nação foi abra
çada por todo 0 Brazil, á excepção de 
S. Paulo. Perdurava aindaalli a revólta 
que expulsara os jusuitas dos seus col- 
legios e da capitania, tendo-se ao tempo

d’ella formado um governo de 48 membros 
que negara obediência ao governador do 
Rio de Janeiro c S. Paulo, .-'alvador 
Corrôa de Sá e Benevides. O povo pau
lista havia representado ao rei hespanhol, 
expondo os motivos do seu descontenta
mento e pedindo-lhe que para governar 
aquella capitania fossem mandados fi
dalgos de sangue chrisião desinteres' 
sado, e que se nomeasse para provedor 
da marinha a Amador Bueno da Ribeira, 
« natural d estas partes, homem rico, c 
poderoso, bem entendido, e capaz de 
todos os cargos. »

Com a mudança dynastica que se opc- 
rára no reino, era azada a oceasião para 
cessarem os tumultos e desordens em 
que andava a capitania, tumultos que 
tiveram por principal motivo o antago
nismo estabelecido entre os naturaes do 
paiz e os jesuitas, por causa do capti- 
veiro dos indios. Este antagonismo ma
nifestara-se também com estrepito na 
cidade do Rio de Janeiro ; mas poude alli 
ser applacado pelo governador Salvador 
Corrêa. Julgaram porém melhor os pau
listas, com 0 genio de independencia e a 
sobranceria que constituem ainda hoje 
os traços característicos da sua indole, 
ter um rei seu e da sua propria capitania. 
Amador Bueno da Ribeira, descendente 
de uma nobre familia de Sevilha e que 
gosava da maior consideração eda estima 
publica pela sua honradez, fortuna e 
genio prestadio, foi o escolhido pelo povo 
para empunhar o sceptro da realeza : 
nem de outro modo começaram todas as 
realezas do mundo. Procurou porém 
.\mador Bueno despersuadir os seus con
cidadãos d’esse intento, mas debalde,!pois 
queriam por força fazel-o i'ei !

cc Em tão apertado lance, diz o conego 
Dr. Fernandes Pinheiro nos seus Epi
sódios de historia patria, toma Bueno 
uma enérgica e singular resolução: bran
dindo uma esp ida, sahe pela porta do 
quintal, gritando :—Viva o Sr. D. João 
IV, nosso rei, pelo qual darei a vida!—
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ao que respondia a multidão :— Viva 
Amador Bueno, nosso rei !— Era sem 
duvida um bem curioso espectáculo o de 
um rei fugindo á coroa c perseguido p lo 
povo, que queria forç.al-o a reinar.»

Evadindo-se ao tumulto e a essa perse
guição de nova especie, unica nos nossos 
íastos, aliás tão cheios de factos singu
lares, Amador Bueno refugia-se no mos- 
teirode S. Bento da então villa de S. Paulo, 
e alli, a seu chamado, acodem as pessoas 
mais conceituadas da localidade, que afl- 
nal conseguem convencer ao povo de 
que devia reconhecer por soberano a 
D, João IV, Nomeia então o senado daca- 
mara a Luiz da Costa Cabral e Balthazar 
de Borba Gato para irem emdeputação a 
Lisboa prestar ao rei o preito e home
nagem do estylo.

Assim terminou esse episodio origina- 
lissirao da nossa historia colonial, sem 
que se derramasse uma gotta de sangue; 
ficou Amador Bueno sendo um symbolo 
do desinteresse pessoal e da fidelidade.

Leiam-se, para maior elucidação d’este 
facto, as Memórias de frei Gaspar da 
.Madre de Deus.

^•^r/Azevedo Marques, nos seus x\pon- 
íamentos sobre a provincia de S. Paulo, 
dá para a mencionada carta regia a data 
de 2L Cumpre acrescentar que. os depu
tados enviados á corte pelo povo foram os 
portadores d’ella.

1719—Fallece no collegio da companhia 
de Jesus em b. Paulo, e alli jaz, o cele
bre jesuita Belchior de Pontes, nascido 
n’aquella capitania em 1613.

Consumira mais de 30 annos da sua 
vida no exercicio das mais severas vir
tudes, percorrendo não só as aldoiasi 
como os mais remotos sertões no improbo 
mister de catechista, com tal pureza de 
costumes, fervor religioso e desprendi
mento dos bens terrenos, que lhe vale
ram a reputação de santo.

1803—Toma posse do governo do estado 
do Grão Pará e Rio Negro o seu 5° ca
pitão genei'al D. Marcos de Noronha e

Brito, depois conde dos Arcos, que suc
cédé n’este cargo ao illustre D. Francisco 
de Souza Coutinho.

1828 — Extineção do Desembargo do 
Paço, da Meza da Consciência e Ordens, 
e de outros tribunaesdo governo colonial.

1853 — Parte da cidade da Barra, pro
vincia do Amazonas, para Nauta, no 
Peru, 0 vapor Marajó. São assim as 
aguas do grande rio sulcadas pela pri
meira vez por um barco de vapor.

O Mat'ajô chegou ao seu destino a 11 
de outubro, tendo percorrido de Belem a 
Nauta, em 55 dias, 1,200 léguas, por ca
minhos desconhecidos e vencendo innu- 
meras diíliculdades, causando admiração 
e até assombro aos habitantes d’essas 
1’emotas paragens : as mulheres de mui
tas povoações ribeirinhas, tomando os 
filhos e conchegando-os ao seio, com a 
expressão de pavor de que falia Camões, 
embrenhavam-se pelas mattas, suppondo 
terem assistido a um facto sobrenatural.

1866.—Ataque das fortificações de Cu- 
rupaity pelas forças alhadas {Campanha 
do Paraguay).

N’essa batalha, que mais parece um 
formidável duello de morte, que aturou 
dez horas,travado sob um sol abrazador, 
esquadrões da nossa cavallaria carre
garam a pé, de lanças e carabinas, sobre 
canhões de grosso calibre, n’um solo 
juncado de cadaveres ! « Viu-se (diz o 
Sr. tenente E. Carlos Jourdan) uma ba
teria de campanha vir assestar-se na pri
meira linha de defeza e lutar contra as 
do inimigo! Viu-se pontoneiros,no mais 
renhido combate, fazerem passagem no 
primeiro fosso, para facilitarem o ataque 
e a retirada ! Porto Alegre dá o exemplo 
do mais atrevido valor ! Albino ( Ale
xandre Albino de Caroalho) a cavallo, 
entre as duas trincheiras, e muitos outros, 
desafiam a morte !»

No fim d’esse tempo e d’essas acções 
de um 'heroismo inexcedivel, o general 
Porto Alegre vô se obrig.ido a retirar-se, 
vencido pelo impossível, e recolhe-se com

i
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as suas tropas, em toda a ordem, ao seu 
acampamento entrincheirado.

«Já 40 bravos da columna da esquerda 
tinham conseguido penetrar no forte, 
mas, victimas illustres do seu patriótico 

. S arrojo, succumbiram na luta que trava- 
1. ram braço a braço contra compactas 
í I massas inimigas (Relatorio do ministério 
js da guerra, 1867).»
' Foi enorme a nossa perda n’essc ne. 
^ fasto dia, mas salvando-Se, como se fez^ 
y  a honra da bandeira, não se havia per' 

dido tudo.
1871—Em consistorio d’esta data, é pre- 

I  /  conisado em Roma bispo de Olinda 
j ■ D. frei Vital Maria Gonçalves de Oli- 
I veira (Vide a 2' Ephemeride de 21 de 
I maio de 1871).
3 1877—Por carta escriptade Roma n’esta
 ̂ data soube-se que tinham sido coníirma- 
i dos pelo papa Pio IX os bispos apresenta- 
|/ dos^ara Cuyabá monsenhor Carlos Luiz 

d’Amour, e para o Maranhão monsenhor 
Antonio Cândido de Alvarenga, nomeados 
a 28 de dezembro de 1876 (Vide essa 
data).

SETEMBRO— 23

1534—Foralpassado a Pedro de Campos 
Tourinho, confirmando-lhe a doação da 
capitania de Porto Seguro (Vide a Ephem  ̂
de 27 .de maio).

1634— Ao amanhecer atacam cem hol- 
landezes um pequeno reducto que os 
nossos tinham no porto de Cunhaú, onde 
fazia o seu quartel o capitão Alvaro Fra
goso, com uma guarnição de 14 homens 
e 4 peças de ferro ; com oito soldados 
que trazia comsigo e aquelles 14, teve 
Fragoso de fazer frente a um numero 
tão desproporcionado de assaltantes, além 
dos Índios com que vinham. Ao estam
pido da artilharia, que estes ouviam pela 
primeira vez, dispersaram-se os indios ; 
mas os hollandezes, que a principio tam
bém recuaram, levando já muitos mortos 
e feridos, tornam á carga quando, ao

clarear o dia, reconheceram a pouca força 
e capacidade do reducto.

Fragoso defende-se heroicamente até 
que recebe um tiro (um mosquetaço, diz 
Duarte Coelho), tendo já fóra de combate 
5 mortos ê 3 feridos ; dos demais, oito 
lançam-se ao rio e desamparam o seu va
lente chefe, com quem apenas fleam seis. 
Continua ainda o denodado capitão a 
peleja, até que v6 morrer mais dois 
dos seus e recebe elle outro tiro e dous 
golpes de chuço, que o derribam semi
morto.

Só então consegue entrar o inimigo no 
reducto e degola os quatro restantes sol
dados; reconhecendo porém n’esse acto o 
capitão que jazia por terra e dava ainda 
signaes de vida, levaram-no para o Re
cife, « onde 0 curaram com grandíssima 
assistência e esmero (diz o citado au- 
ctor).»

1646— Proclamação de João Fernandes 
Vieira, chefe dos insurgentes de Pernam
buco, em resposta á que haviam feito no 
dia 5 os novos membros do supremo con
selho hollandez no Recife.

Concebida cm termos ameaçadores, 
depois de tratar os invasores como turcos 
e barbaros, declara que nenhum medo 
tem d’elles, tanto mais quanto a provi
dencia divina era pela causa que elle e 
os seus defendiam, como bem se paten
teava das continuadas victorias, até então 
alcançadas, Esta proclamação, diz o vis
conde de Porto Seguro {Hist, das lutas 
dos hollandezes) teve maisexito, segundo 
assevera um escriptor contemporâneo 
{Moreau pag. 135), do que a flamenga.

1656— Parte da cidade de S. Luiz, onde 
se achava como governador e capitao 
general do estado do Mai’anhao e Grão 
Pará, o general André Vidal de Negreii os 
c segue por terra para a capitania de 
Pernambuco, que vai governar com a 
mesma patente. Fica interinamente no 
governo d’aquelle estado o sargento-mdr 
Agostinho Corrêa. André Vidal só chegou

11
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ao termo da sua viagem no flm do seis
mezes!

llTõ— Bando do capitão general de 
S. Paulo Martim Lopes liObo de Saldanha 
prohibindo, sob pena de prisão e multa, 
0 uso que faziam as mulheres paulistas 
de mantilhas de baeta, com que se envol
viam de modo a occultar quasi de todo o 
rosto. Não conseguiu.porém, aquelle go
vernador extirpar esse habito, pois se 
deprehendc que ainda subsistia elle em 
1810 pelo aviso regio de 30 de agosto 
d’esse anno, que approva o procedimento 
do governador Antonio José da b rança e 
Horta prohibindo o mesmo costume, e 
manda applicar o producto das multas 
impostas ao hospital dos lazaros.

1850— 0 general Guido, enviado ex
traordinário e ministro plenipotenciário 
da republica argentina na córte do Pão 
de Janeiro, pede os seus passaportes.

No dia 4 0 governo imperial, respon
dendo a uma nota d’esse ministro, negára 
á legação argentina o direito de discutir 
os assumptos relativos ao Estado Oriental, 
quando já havia dado por assentado que 
D. Manuel Oribe era alliado da repu
blica e não seu general.

A 30 remette-lhe o governo os passa* 
portes pedidos.

SETliMDRO— 21

1531— Foral em que o rei D. João III 
confirma a doação que fizera a 10 de .abril 
da capitania de Pernambuto a Duarte 
Coelho.

Seu filho Duarte Coelho de Albuquerque 
foi 0 2" donatario ; Jorge de Albuquerque 
Coelho, nascido em Olinda a 23 de abril 
de 1539, sobrinho de Jeronymo de Albu
querque e filho também do 1° e de I). 
Brites de Albuquerque, foi o 3° donatario 
d’essa capitania. Esté achou-se com D. Se
bastião na famosa jornada de Alcacer- 
quibir e ficára prisioneiro dos mouros. 
Seu filho Duarte Coelho, marquez de 
Basto, conde e senhor de Pernambuco,

auctor das Memórias Diarias durante 
nove annos das lutas com os hollandezes, 
é 0 seu 4” donatario.

1553—Desembai'ca em S. Vicente o ve
nerável Joseph de Anchieta, thaumaturge 
do Brazil.

Santos, pela sua superioridade topo- 
graphica e por outras condições A'anta- 
josas, fez com que S. Vicente se conser
vasse até hoje insignificante aldeia ou 
-.suburbio seu. Fundada em 1532 por 
Martim Affonso de Souza, S. Vicente era 
uma ilha, denominada até então Enguá- 
guassü ; tornou-se depois continental» 
pela gradual elevação da terra, que os 
geologos tôm assignalado. Além d’isso, 
imperando D. Pedro I, ligou-se esta ilha 
ao continente por uma estrada feita de 
pilares de cerca de uma légua de extensão. 
Tinha a ilha perto de seis léguas de cir- 
cumferenciaquando se fundaram as villas 
de S. Vicente e de Santos.

« Se ainda existe, diz o Sr. Dr. J. M. 
de Macedo, o pelo escrupulo generoso c 
pela nobre glorificação da historia (lYopõ ŝ 
de Chorographia do Bi'a.sil)y>.

1642— Carta do principe Mauricio de 
Nassau aos Estados Geraes da Ilollanda, 
communicando-lhes a ordem que recebera 
dos directores da companhia das índias 
Oceidentaes para diminuir de novo as 
forças existentes na colonia e regressar 
elle á metrópole. Esta carta, que se con
serva nos archivos da Ilollanda, no maço 
intitulado índias Occ. 1641—1642, é por 
mais de um motivo curiosa e interes
sante.

1658— Fallece em Madrid Duarte de 
Albuquerque Coelho, marquez de Basto e 
senhor de Pernambuco, de quem acima 
tratámos, que escrevera as memórias da 
guerra em que, com seu irmão Mathias 
de Albuquerque, tomára parte por nove 
annos, publicadas pela primeira vez na 
capital da Ilespanha em 1654, sob o ti
tulo Memórias Diarias de la guerra dei 
Brazil desde 1630, além de outras obras

Î
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de que falla Barbosa Machado e que flca- 
■ ram inéditas.

Nascera em Lisboa a 22 dc dezembro de 
1591.

1670— Carta regia estranhando ás ca- 
j  maras da villa de S. Paulo e das mais 

capitanias^darem execução ás ordens 
j regias e ás dos donatários sem o cunx- 

pra-se do governador geral do estado.
1744— Estando o tempo claro sente-se 

I no Cuyabá, por volta do meio-dia, um 
, ■ grande estrondo subterrâneo e estremece 

a terra em toda a extensão da capitania 
de Matto Grosso, dando vários balanços 
compassados.

Já havia começado a espantosa secca 
que assolou aquella região ate' 1749. Ar
deram todos os mattos, diz Ayres do 
Casal [Chorogr. &ra^i7.),enaatmosphera 
só se viam nuvens de fumo ; todos os vi
ventes padeceram fome e outras calami
dades, de que morreu grande parte.

Referindo-se a esse facto, o engenheiro 
' Luiz d’Alincourt, na sua memória R esu l.

tado dos trabalhos statisticos d’aquella 
1 provincia, que está sendo publicada nos 

Ânnaes da Bibliotheca Nacional, accres- 
centa que se sentiu igualmente em toda 
a capitania o terremoto que em outubro 
de 1746 arrasou a cidade de Lima, no 
Perú, crescendo de tal modo o mar que 
a cubriu e lhe deixou immensas ruin as.

1751— O capitão general Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado, 32“ go
vernador do estado do Maranhão, toma 
posse do seu cargo na cidade de Belóm, 
onde por ordem regia devia residir,

Era irmão do marquez de Pombal e é 
rendido por Gonçalo Pereira Lobato e 
Souza a 29 de novembro de 1753.

1816— O major Manuel Marques de 
Souza, sob as ordens do general Curado, 
chefe das tropas brazileiras (Campanha 
da Cisplatina), derrota no passo deCha- 
falote a um troço de 300 homens da co- 
lumna de Fructuoso Rivera.

1834— Falleceem Lisboa, não contando 
ainda 36 annos de idade, o duque de Bra-

gança, que tão importante papel repre- 
sentára na independência do Brazil como 
principe regente e como fundador do 
império sob o nome de D. Pedro I.

Nascera .n’aquella cidade a 12 de outu
bro de 1798.

Quem houver de traçar com isempção 
de animo a sua biographia, achará sem 
duvida na vida d’este principe elementos 
com que satisfazer o interesse do leitor 
sem 0 fatigar ; porque, pelo cavalheiresco 
do seu genio, sua natureza indomável, 
altivez de caracter e influencia que ti
vera na libertação de um povo do jugo 
tradicional, imposto pela sua raça... a 
sua vida, cheia de contrastes e episó
dios, presta-se a constituir um livro bem 
curioso e digno de ler-se.

Diz do 1“ imperador uma testemunha 
contemporânea e insuspeita :

a Apezar de todos os erros do ex-im
perador e dos seus ministros, o Brazil, 
durante os dez annos da sua administração, 
fez certamente mais progressos em intel- 
ligencia do que nos très séculos decor
ridos desde sua descoberta até a procla
mação da Constituição Portugueza em 
1820 (J. Ar mitage. Historia do B rasil, 
etc., traduzida do inglez por um brazi- 
leiro, 1837).»

1842— Decreto, referendado por José 
Clemente Pereira, ministro da guerra, 
ordenando que em todo o império as for
talezas e vasos de guerra naeionaes salvem 
ao romper do dia e ao por do sol com 
21 tiros, e de dez em dez minutos durante 
o dia, 0 anniversario do fallecimento do 
primeiro imperador.

— O barão de Caxias, posteriormente 
duque do mesmo titulo, é nomeado com
mandante chefe do exercito pacificador 
do Rio Grande do Sul.

SBTEMURO—25

1536— Carta de sesmaria das terras de 
Gerybatiba, hoje Jurubatuba, fronteiras 
a Engáguassú, capitania de S. Vicente,
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passada poi’ D. Anna Pimentel, como 
procuradora de seu marido Martim 
Afl'onso de Souza, ausente, a favor do 
fidalgo cavalleiro Braz Cubas,

N’esse mesmo anno começa Braz Cubas 
a fundação da villa, hoje cidade de Santos, 
que tomou esse nome do hospital que alii 
fundara depois aquelle benemerito ca
valleiro, que assim o appellidára á imi
tação de outro de Lisboa com o mesmo 
nome.

1587— Regimento para a primeira Re
lação da Bahia que não foi avante senão 
em 1652 (Vide a Ephem. de 12) : não 
diffei'e muito este regimento do que foi 
então executado.

1635— Parte das Alagôas para o Ma
ranhão, em um barco, Antonio de Albu
querque, ex-governador da Parahyba, 
afim de seguir d’alli para as Antilhas e 
de lá para a Ilespanha.

1664— O capitão portuguez Pedro da 
Costa Favella, que no dia 6 sahira de 
Belém do Pará, commandando a expe
dição que ia ao rio Urubú com o fim de 
vingar a morte perpetrada pelos indí
genas habitadores das margens d’aquel- 
le rio, no anno anterior, na pessoa do 
sargento-mór Antonio Arnaud Ahllelâ  
chega na presente data á aldeia de Ta
pajós, hoje cidade de Santarém. Ahi, 
depois de chamar a si muitoy indigenas 
domesticados das aldeias d’ãquelles con
tornos e de refrescar a gente, deu de novo 
á vela para o seu destino.

Compunha-se esta expedição de trinta 
e quatro canòas tripuladas por quinhentos 
Índios e levava quatro companhias de 
tropas regulares.

1704 — João da Motta (ou da Maítâ  
como 0 chama Théberge), 19° governador 
da capitania do Ceará, toma posse do 
seu cargo. Em 1705 succede-lhe nolle Ga~ 
briel da Silva Lago, que o exerce até 
25 de agosto de 1710 {Vide essa data).

1711— Carta regia approvando a des- 
peza feita com a famosíssima cisterna, 
que SC vê ainda hoje (?) no pateo da praça

do antigo Castello da cidade do Rio do 
Janeiro, no morro de S. Januario, a que 
vulgar e exclusivamente se dá em nossos 
dias 0 nome de morro do Castello.

1748— D. Antonio Rohm de Moura Ta
vares, depois conde de Azambuja, que 
foi 0 primeiro governador da capitania 
de Matto Grosso e seu fundador, é n’esta 
data nomeado governador e capitão ge
neral da mencionada capitania. Tomou 
conta da sua administração a 17 de março 
de 1751 e exerceu esse cargo por qua
torze annos. Foi depois o undecimo vice- 
rei do Estado do Brazil.

1778— Nomeação de Luiz de Vascon- 
cellos e Souza para vice-rei e capitão 
general de mar c terra do estado no Rio 
de Janeiro.

Foi 0 13° vice-rei e governou até 9 de 
julho de 1790, em que o substituiu D. José 
Luiz de Castro, conde de Rezende.

1822— Creação da guarda civica.
1833— Manifesto do coronel Bento Gon

çalves daSilva {Revolução do Rio Grande 
do Sul).

Era então presidente d’essa provincia o 
depois senador, hoje fallecido, Antonio 
Rodrigues Fernandes Braga, que se viu 
obrigado a retirar-se dc Porto Alegre 
para a cidade do Rio Grande e d’ahi para 
0 Rio de Janeiro, levando comsigo os 
cofres públicos e o que poude salvar dâ  
capital, deixando os revoltosos senhores tf. 
de todos os pontos principaes da pro
vincia. , '

1848--Fallece na cidade do Rio de 
neiro, e é sepultado no dia seguinte na.r^ 
egreja dos terceiros do Carmo, o sena--.^'; 
por pelo Rio Grande do Norte Paulo ■’p  i 
José de Mello de Azevedo e Brito, csco- j
Ihido a 15 de setembro de 1845. A 5 de j
maio do anno seguinte tomára elle posse 
da sua cadeira no senado.

Nascera na Bahia em 1779, segundo( 
uma nota de Ladisláu dos Santos Titara 
citado por Innocencio da Silva {Dicciona 
rio, tomo VI), e formara-se em leis na:

I

universidade de Coimbra.
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Foi poeta distincto e até mereceu como 
tal os elogio§ de Felinto Elysio, que não 
era facil em prodigalisal-os; mas pouco 
deixou publicado, como se pode vor no 
citado Diccionario de Innocencio da 
Silva.

O sr. dr. Macedo dá errada a data do

> c:

seu fallecimento no Anno Biogra- 
jghico. Recorra-se ao Jornal do Comrner- 
cio de 26 de setembro de 1848.

1855— Fallece em Nictlieroy o visconde 
de Sepetiba, Conselheiro Aureliano de 
Souza e Oliveira Coutinho (Vide a Ephem. 
de 21 de julho de 1800).

Fôra escolhido senador pela provincia
das Alagoas a 19 de setembro de 1842 e
tomára assento no senado a 2 de janeiro 
do anno seguinte.

1878— Fallece em Porto Alegre a dis- 
tincta poetisa rio-grandense D. Amalia 
Figueirôa, que publicara em 1872 n’a- 
quella cidade um volume de poesias sob 
0 titulo Crepúsculos.

SE T E M B R O—26
1633—Ruy Calaza Borges, natural da 

ilha da Madeira, sargento-mór que fôra 
demilicias, achando-se fóra do Real e na 
parochia de Ipojuca, onde era casado, e 
desejando servir de novo na guerra con
tra a invasão flamenga, vinha olíere- 
cer-se para esse flm com mais cinco ca
maradas, quando é surprendido por 
uma partida de trezentos hollandezes, 
que haviam sahido de madrugada do seu 
forte dos Afogados a fazer correrias em 
Guararapes. Anoitecendo em caminho, 
recolhera-se Calaza á uma casa deshabi- 
tada,das muitas que por alli liavia n’essas 
condições, onde são mortos os seis, ven
dendo cara a vida todos elles.

Esse successo fez com que o general 
Mathias de Albuquerque mandasse guar
necer aquelle ponto pelo capitão Domin
gos Corrêa, com 40 soldados, e Antonio 

,, Cardoso com õO dos seus indios.
•1/  1636—O capitão-mor D. Antonio

lippe Camai’âo volta com toda a sua tropa

da excursão, que flzera ao districto de 
Goyana e chega na presente data á villa 
do Bom Successo (Porto Calvo), trazendo 
comsigo mais de dous mil e quinhentos 
moradores, que preferiram acompanhal-o 
através dos sertões do que flcarem ex
postos á sanha do inimigo. Vinham 
ainda era caminho muitos outros que não 
puderam partir na mesma occasião. O 
conde de Bagnuolo, logo que d’isto soube 
mandou-lhes gente em soccorro, salvando 
por esse modo a muitos de morrerem de 
fome. Assim mesmo pereceram em via
gem nada menos de quatrocentos, pela 
maior parte mulheres e crianças, que 
nús e descalços, não puderam resistir á 
aspereza dos caminhos e serrado das 
mattas.

Tal foi a segunda emigração dos per
nambucanos, motivada pelas aggressões 
de ura inimigo a que se não dava quartel 
e que era também implacável na desfor
ra, sobretudo antes de ser conflada a di
recção suprema dos interesses hollande- 
zes no Brazil ao conde Mauricio de Nas
sau, que sabia alliar 0 tino administrativo 
e a humanidade para com os vencidos ás 
suas qualidades de general: ter-se-hia de 
certo mantido a conquista e dominio hol- 
landez si elle tivesse disposto de todos 
os elementos necessários para isso e si a 
intriga e a inveja lhe não tivessem posto 
tropeços á acção.

1652—Carta regia concedendo aos pa
dres da companhia de Jesfls licença para 
terem uma aldeia na capitania do Mara
nhão .

N’esse mesmo anno teve começo a fun
dação da povoação, logo depois villa, de 
Jacarehy, em S. Paulo, no terreno dado 
em feudo a D. Diogo de Faro e Souza. 
Fundaram-na Antonio Affonso e seus fi
lhos Francisco, Bartholomeu, Estevão, 
e Antonio Aftbnso, vindos para esse flm 
de S. Paulo com suas familias e aggrc- 
gados.

Jacarehy foi elevada á villa em 1653 e
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á cidade por lei provincial de 3 de abril 
de 1819.

1692—Das juntas das Missões, creadas 
em diversas capitanias por carta regia 
de 7 de março de 1681, com subordinação 
á junta idêntica de Lisboa, aflm de pro
moverem a propagação da fé catholica, 
sd na presente data começa a funccionar 
a de Pernambuco.

Dos assentos existentes se reconhece 
que esta, pelo menos, tinha jurisdicção 
não s(5 ecclesiastica, como civil e cri
minal.

1851—Fallece no Rio de Janeiro M. J. 
Pires Camargo, que fora o encarregado 
no tempo da fundação do Império de 
apresentar á imperatriz D, Leopoldina 
as felicitações das senhoras brazileiras 
por ocasião da acclamação da indepen
dência nacional e de offerecer-lhe em 
nome d’ellas as suas joias, caso fossem 
necessárias, para sustentação d’essa pa
triótica idea.

1861—Chega ao Ceará o primeiro e 
actual bispo d’essa diocese o Sr. D. Luiz 
Antonio dos Santos, prelado assistente ao 
solio pontifício ( Vide a Epherneride de 
11 de abril de 1861).

1877—A’s 8 horas da manhã desembar
cam no arsenal de marinha da corte, de 
bordo do paquete francoz Orenaque, o 
Imperador e a Imperatriz, de volta da 
sua digressão de saude e recreio pela 
Europa. Comfletava-se a essa hora o 
])i’aso de 18 mezes que Sua Magestade 
pedira ás camaras para essa viagem, 
pois 0 Imperador embarcára para fazel-a 
a 2d de março de 1876.

Mais uma vez cumpriu elle o preceito, 
que parece ter-se a si mesmo imposto, 
de que a pontualidade é a urbanidade 
dos reis. No seu vertiginoso passeio pelos 
Estados-Unidos e Europa, realisou Sua 
Magestade o programma que d’antemão 
traçára e a que teria necessariamente de 
faltar, a não ser a sua prodigiosa acti- 
vidade.

Foram-lhe preparados e flzcram-Se 
para o seu regresso grandes festejos e 
ovações, que aturaram très dias.

S E T E M B R O — 27

1530— Subindo o rio .Turusá, denomi
nado depuis Santa Cruz e actualmente 
Iguaraçú, foi Duarte Coelho bater os Ín
dios Potiguares, alliados dos francezes, 
aos quaes derrotou depois de renhido 
combate. \

Como vinham todos os annos armadores 
francezes de Marselha commercial' com os 
naturaes em pau-brazil, D. João III, que
rendo pôr cobro a esse contrabando, 
incumbira Duarte Coelho de cruzar n’a- 
quellas paragens. N’esta acção destruiu 
elle o estabelecimento francez que já alli 
havia, e fundou outro mais adiante, no 
anno seguinte, e poz incessante guerra 
aos invasores e aos indios seus auxi
liares.

Em paga d’esses serviços fez-lhe o rei 
doação, como se disse em tempo [Ephem. 
do dia 24, anno de 1534), de 50 léguas de 
costa nas paragens em que elle se assi- 
gnalára, e onde veiu a fundar depois, 
como fica dito, a povoação de Iguaraçu.

1531— Martim Affonso de Souza deixa 
com a sua esquadra a ilha de Cananéa 
{Vide 12 de agosto) e segue em demanda 
do Rio da Prata ( Vide novembro 2).

1608—E’ nomeado governador da Pa- 
rahyba Francisco Coelho de Carvalho, 
fllho de Feliciano Coelho, e parte com" 
as necessárias instrucções em maio do 
anno seguinte.

Foi 0 quarto governador d’essa capi
tania, e governou-a até ser substituído 
por João Rebello de Lima.

1644—0 senado da camara do Rio de 
Janeiro é auctorisado por alvará d’esta 
data a nomear governador interino para 
a capitania na falta do proprietário.

1664—Carta regia (de D. AíTonso VI), 
dirigida aos paulistas, convidando-os a 
prestarem auxilio a Agostinho Barbalho
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Bezerra, governador da capitania do Rio 
de. Janeiro e S. Paulo, incumbido da 
exploração de minas, e promettendo re
compensas aos que nesse mister se dis
tinguissem.

Teni a mesma data a carta regia espe
cial dirigida a Feimão Dias Paes, para 
0 descobrimento de esmeraldas. No cori'er 
d’esse anno passou esse famigerado ser- 
tanista além do Serro do Frio e descobriu 
ouro e pedras preciosas, e entre essas, es
meraldas.

1704—Carta regia ao governador da 
praça de Santos para que prohiba que 
vá qualquer pessoa ás minas sem licença, 
sob pena de rigorosa prisão a todo o que 
0 fizer e de degredo para Angola, si fòr 
soldado.

1855—O imperador sabe do paço de 
S. Christovão, acompanhado do marquez 
de Paraná, do Sr. conselheiro Pedreira 
( hoje visconde do Bom Retiro ) e dos 
seus semanários, e percorre durante mais 
de oito horas as enfermarias publicas da 
cidade do Rio de Janeiro, onde eram re
cebidos os atacados de cholera-morbus^ 
demorando-se n’ellas, examinando-as 
quarto por quarto, leito por leito, con
versando com os doentes, animando-os 
e distribuindo-lhes esmolas.

1866— Por fallecimento do bispo D. 
Manuel do Rego de Medeiros, oceorrido 
em Maceió no dia 16 ( Vide essa data ), 
0 cabido de Olinda elege vigário capi
tular, para reger a diocese vaga, ao deão 
0 dr. Joaquim Francisco de Faria, o 
mesmo a quem fora entregue o governo 
do bispado por oceasião da morte do 
bispo anterior, D. João da Purificação 
Marques Perdigão.

1867— Fallece o senador pela provin
da do Amazonas Herculano Ferreira 
Penna, escolhido por carta imperial de 
19 de abril de 1853 e que só tomára as- 
.sento no senado a 2 de maio de 1855.

SE T E M B R O — 2 3

1532—Carta de D. João ITI a Martim 
AfTonso de Sousa, na qual o rei lhe fazia 
saber a resolução que tomára de dividir 
0 Brazil em capitanias, de 50. léguas cada 
uma, desde Pernambuco até o Rio da 
Prata, e que lhe doava 100 léguas de costa 
nos melliores sitios do território em que 
elle Martim Affonso se achava, isto é,
S. Vicente, e 50 a seu irmão Pero Lopes, 
e lhe declarava mais que se podia tornar 
ao reino, si lhe parecesse não ser preciso 
ter cá mais demora.

No fim d’este anno chega de Lisboa a 
S. Vicente o capitão João de Souza com 
duas caravellas : foi o portador da supra
citada carta.

1774. — Joaquim Felix de Lima, go
vernador da capitania do Rio Grande do 
Norte, toma posse do seu cargo.

Foi 0 lõ ” dos seus capitães-móres su- \ j 
jeitos a Pernambuco.

1779 — Toma posse do governo da 
capitania do Ceará Bernardo Manuel de 
Vasconcellos, que foi o 1° depois que a 
capitania se tornou, por carta regia de 
17 de janeiro do mesmo anno, indepen
dente de Pernambuco.

Este governador falleceii na cidade da 
Fortaleza a 8 de novembro de 1802, diz 
0 Sr. J. Brigido dos Santos no seu Be- 
sumo chron. da hist, do Ceará (Vide 
a^4 -)hem. de^Ts de novembro de 1803).

1821—Nomeação de um governo pro- 
visorio na provincia de Minas-Geraes, 
composto de dez membros.

1835—Fallece na episcopal cidade de 
Marianna o seu 6° bispo D. frei José da 
Santíssima Trindade (Vide a Ephem. de 
19 de abril de 1820), depois de mais de 
quinze annos de exercicio do seu minis
tério. Jaz na Sé do seu bispado.

Foi apresentado para a séde vaga o 
padre Carlos Pereira Freire de Moura, 
que, preconisado, falleceu antes de sa
grar-se.

Foi depois escolhido, em 1835 ainda, o

-7
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padre Diogo Antonio Feijó, que I’enun- 
ciou ao cargo em 1838, não aceitando a 
nomeação.

Depois eqtão d que foi apresentado o 
conde da Conceição D. Antonio Ferreira 
Viçoso (Vide a E-pliemeride de 7 de 
julho de 1875).

1855—Q corpo consular estrangeiro re
sidente na còrte do Rio de Janeiro di
rige ao governo imperial um voto de 
agradecimento pelas promptas e sabias 
providencias que este tomára, tendentes 
a atalhar os progressos e minorar os 
inales da cholera-morhus, sem distinc- 
ção de condições sociacs ou nacionali
dades, e só. movido pelo impulso da ca
ridade e da proverbial hospitalidade 
brazileira.

1871—Lei denominada do ventre livre  ̂
declarando livre todo o que d’ora avante 
nascesse no Brazil.

Façamos um rápido esboço da escra
vidão entre nós ató promulgar-se essa 
memorável lei, que tanto devia elevar 
no juizo das demais nações do mundo 
o conceito que ató então formavam da 
nação brazileira.

O governador Ruy Vaz Pinto, que en
trou para a administração da capitania do 
Rio de Janeiro a 19 de julho de 161̂ , foi 
O primeiro que permittiu o trafico de 
africanos na cidade do Rio de Janeiro, 
jirotegendo abertamente um monopolio 
nesse sentido em favor de Duarte Vaz, 
seu parente.

Por carta regia de 16 de novembro de 
1697 vemos que o rei D.Pedro II declarara 
tomar á sua conta o introduzir escravos 
na capitania do Pará.

De então para cá entrou a escravi
dão nas nossas leis e nellas permaneceu, 
sinão como facto legal, como uma ex- 
cepção necessária, posto que odiosa, e 
como uma tolerância consuetudinaria, 
apezar da pressão que para a sua cessa
ção tentou a philantropia ingleza por 
mais de uma vez exercer sobre o nosso 
governo, aíim de que tomasse este uma

medida decisiva nesse sentido: haja vista 
0 hill Aberdeen,

Josó Clemente Pereira, o pacifico e la
borioso heroe da caridade no Brazil, foi o 
primeiro que propoz, em sessão da cama- 
ra dos deputados de 18 de maio de 1826, 
a suppressão do traflco de escravos ein 
um projecto de lei concebido nos seguin
tes termos : « O commercio de escravos 
acabará em todo o Imjperio do Brazil 
no ultimo de dezembro de 1840 .»  Esse 
projecto só foi convertido cm lei do Es
tado em 7 de novembro de 1831; mas, 
apezar das recommendações e ordens do 
governo, sempre foi ella illudida na pra
tica, ató que, para fazer efficaz a sua 
execução, o notável e prestigioso esta
dista Euzebio de Queiroz Coutinho Mat- 
toso da Camara elaborou um novo pro
jecto, em que se consignavam medidas 
e providencias mais decisivas e precisas 
para a eíFectiva extincção do traflco. Na 
realidade, convertido na lei que tem a 
data de 4 de setembro de 1850, suspendeu 
esse deshumano commercio, punindo com 
penas severas os que se entregassem a 
elle. Entrou desde então o Brazil em 
uma phase nova, assignalada por em- 
prezas mercantis, melhoramentos mate- 
riaes e verdadeiro progresso, que tem 
continuado depois.

Como complemento a essa medida uti
litária, ao mesmo tempo que humanita- 
ria e reclamada em altos brados pela 
adiantada civilisação do nosso século  ̂
apresentou o ministério—7 de março de 
1870—presidido pelo conselheiro J. 
M. da Silva Paranhos, visconde do Rio 
Branco, um projecto em que se tratava 
da reforma do elemento servil, da liber
tação immediata do ventre da mulher es
crava, da formação de pecúlio para a 
sua liberdade, do direito á remissão e da 
sua emancipação gradual por meio de 
fundos públicos consignados para tal fim 
no orçamento, alóm do producto de lo
terias com esse destino e de dadivas par
ticulares.

II
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Esse projecto foi lido na camara dos 
deputados pelo ministro da agricultura, 
0 Sr. Dr. Theodoro Machado Freire Pe
reira da Silva, em 12 de maio de 1871, e 
entregue no dia 15 a uma commissão en
carregada de sobre elle dar parecer: 
esse parecer, obra prima no seu gensro, 
foi apresentado em 30 de junho á ca
mara. Depois de longa e porflada dis
cussão, que começara a 10 de julho, foi o 
projecto approvado em Z"" discussão no 
dia 23 de agosto, tendo G1 votos a favor 
e 35 contra. Passou no dia 29 para o se
nado, onde, depois de discutido em 17 
sessões, tendo entrado na ordem do dia 
a 4 de setembro, foi submettido á vota
ção a 27 d’esse mez e obteve 32 votos a 
favor, tendo 4 contra.

Foi esse projecto logo convertido em 
lei 0 sanccionado pela Princeza D. Izabel, 
regente em nome de seu pae o Imperador 
D. Pedro II, que se achava então pela 
primeira vez na Europa. O decreto de 
sancção d’essa lei io\ publicado no dia 28 
de setembro de 1871 sob o n. 2040. O de
creto n.5135, de 13 de novembro de 1872, 
approvou o regulamento geral para a 
sua execução.

Deve flcar aqui consignado que já em 
15 de julho de 1837 apresentara o deputa
do geral Antonio Ferreira França um 
projecto de lei declarando livres os que 
nascessem de ventre escravo no Brazil. 
Não vingou então esta proposta, como 
não vingara a de José Clemente. E’ que 
a idéa, embora altamente humanitaria e 
justa, não tinha ainda amadurecido de 
todo na consciência publica.

Esta lei monumental ficará de certo 
como um dos marcos milliarios da nossa 
civilisação e um dos padrões de gloria do 
actual reinado.

1872 — Concluida a igreja matriz de 
Nossa Scnliora da Gloria (da praça Duque 
de Caxias), cuja pedra fundamental fôra 
lançada a 17 de julho de 1812 [Vide essa 
data), é benta com todas as formalida
des do ritual romano pelo Sr. D. Pedro

Maria de Lacerda,actual diocesano, e en
tregue ao culto. No dia seguinte (29) 
sagra aquelle prelado em particular o 
altar da padroeira e as reliquias dos 
martyres Irineu, Innocencio, Jocundino, >
Ilonorata, Illuminata, Jocundae Honesta, 
reliquias que são em seguida solenme- 
mente encerradas no referido altar.

O templo, construido no estylo da 
Magdalena, de Pariz, é um dos mais 
belles d’esta capital não só exterior, 
como interiormente.

1873—Inauguração da linha telegra- 
phica de S. Paulo (capital) á cidade de 
Santos, com k. 78,000 de extensão.

1877—Inaugura-se na còrte a exposição 
da grandiosa tela do illustre pintor na
cional 0 dr. Pedro Américo de Figuei
redo e Mello—A batalha de Avahy—, que 
tão admirada foi na Italia pelos juizes 
mais competentes.

o3» quadro, na grandeza das pro
porções, que presentemente existe no 
mundo.
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1677—A igreja do Maranhão é decla
rada bispado pela bulla d’esta data Super 
unircrsas orbis ecclesias, de Innocen
cio XI, comprehendendo as igrejas do 
Pará e Piauhy.

Foi a principio uma prelazia, annexa 
á de Pernambuco por bulla de 15 dejullio ^  
de 1614, no pontificado e reinado
de F^lippe HI.

1754—Chega a Pernambuco D. Fran
cisco Xaxier Aranha, nomeado bispo 
coadjuctor e futuro successor na séde 
episcopal de Olinda, cargo em que fora 
confirmado a 13 de fevereiro do anno an
terior.

Começou logo a administrar o bispado, 
por se haver retirado para Lisboa o bispo 
proprietário, D. frei Luiz de Santa The- 
reza.

D. Francisco Xavier Aranha, que oc- . 
cupa 0 8° logar na serie dos que se as- 

s entaram na séde pernambucana, fôra
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anteriormente nomeado bispo de Termi- 
nopoli inpartibus infideliumxiOYQmd^áo 
de D. José I e confirmado pelo papa Be- 
nedicto XIV. Em 3 de dezembro de 1751, 
segundo o Roteiro dos Bis2-)ados, e de 
1759 segundo Abreu e Lima, deixou de 
servir como coadjuetor e passou a exercer 
0 cargo como eíTectivo, por já haver fal- 
lecido 0 bispo D. Luiz de Santa Thereza.

Concluiu em 1761 o palacio episcopal 
da Soledade, começado pelo seu anteces
sor ; fez muitas obras na cathedral e em 
outras igrejas ; fundou o Aljube e um 
oratorio defronte d’elle para os presos 
ouvirem missa, e visitou uma parte do 
bispado, indo até á Parahyba. Distribuiu 
sempre com muita liberalidade esmolas 
aos pobres, fazendo-se bemquisto do seu 
rebanho.

Falleceu a 5 de outubro de 1771 e foi 
sepultado na Sé de Olinda.

1816—E’ sagrado no Rio de Janeiro, de 
onde era natural, o prelado de Goylfe 
D. Antonio Rodrigues de Aguiar, bispo 
titular de Azoto, e segue em igual dia do 
anno de 1818 (A. e Lima) para a sua 
prelazia.

Falleceu em viagem, no rio Iguassii, 
a 2 de outubro d’esse anno (Vide tom. 
XXXVllI das revistas do Inst. Hist.).

1821—Decretos das córtes de Lisboa 
extinguindo os tribunaes creados no 
Brazil pelo rei D. João VI e chamando 
ao reino de Portugal o principe regente 
do Brazil D. Pedro. « Estes decretos, diz 
um escriptor contemporâneo, exacerbam 
0 animo dos brazileiros, tornam a inde
pendência nacional mais ardentemente 
anhelada e acabam por fazer que se 
decidam por ella os ânimos menos reso
lutos.

1848—Sobe ao poder o partido saqua- 
rema ou conservador. Organisa o novo 
ministério o senador visconde, depois 
marquez de Olinda, que occupa a presi
dência do conselho com a pasta dos ne- 
■gocios estrangeiros e interinamente a da 
fazenda ; ílca o senador visconde, depois
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marquez de Montalegre (José da Costa 
Carvalho),com a pasta do império ; Euze- 
bio de Queiroz Coutinho Mattoso da 
Camara com a da justiça, Manuel Feli
zardo de Souza e IMello como interino 
occupa a da marinha e a da guerra. Este 
ministério substituia o úe 31 de maio do 
mesmo anno, organisado por Francisco 
de Paula Souza e Mello e por elle presi
dido, e foi a 5 de outubro do anno se
guinte substituido pelo nessa ultima data 
organisado pelo visconde de Montalegre-

1873—Inaugura-se a linhatelegraphica 
de Oaçapava á Cachoeira, provincia do Rio 
Grande do Sul, na extensão de 74,200 k. 
e a de S. Gabriel á precedente na de 84,955 
kilometros.
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1592—AíTonso Sardinha, de quem trata 
detidamente o Sr. M. E. de Azevedo Mar
ques, obra citada, é na presente data 
eleito pelos oíüciaes da camara e homens 
bons do povo de S. Paulo para capitão 
da guerra que se ia fazer aos indios do 
sertão, com attribuiçGes de com elles 
celebrar pazes.

1622—Fundação da irmandade militar 
do Santo Christo do Forte, no Pará, para 
commemorar o prodigioso milagre ob
servado pela guarnição do forte da ci
dade de Belém : consistia o milagre no 
continuo suor que manava de uma ima
gem do Bom Jesus dos Milagres, que se 
adorava, n’uma capellinha n’aquella ci
dade.

1642—Antonio Moniz Barreiros, com 
cincoenta companheiros esforçados e de
cididos. dá principio á restauração do 
Maranhão occupado pelos hollandezes, 
atacando os cinco engenhos do Itapicurú, 
onde os invasores conservavam trezentos 
homens de guarnição,

1683—Arrasam os olticiaes da camara 
de S. Paulo uma casa edifleada nos su
búrbios da villa pelo vigário Domingos 
Gomes Albernaz, por ser aquelle terreno

i: i
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de rocio, isto é, de servidão publica, que 
sd á camara competia dar.

O acto é feito com as formalidades le- 
gaes, na presença do respectivo escrivão 
e do tabellião publico e precedendo 
a competente intimação. *

1810—0 8° conde dos Arcos, D. Mar
cos de Noronha e Brito, toma posse do 
governo da capitania da Bahia como seu 
quinquagésimo terceiro governador e ca
pitão general. Tinha sido o 16” e ultimo 
vice-rei do estado do Brazil e o que n’essa 
qualidade recebera em 1808 a familia real 
no Rio de Janeiro, quando essa se passou 
para o Brazil.

O conde dos Arcos governou a Bahia 
até 26 de Janeiro de 1818, dia em que foi 
rendido pelo conde de Palma, D. Fran
cisco de Assis Mascarenhas.

1857—Fallece ás 9 e 1/2 da manhã, e 
sepulta-se na tarde do dia seguinte no 
feemiterio de S. João Baptista da Lagoa, 
na corte, o dr. Joaquim José da Silva. O 
dr. Silva nascera na mesma cidade do Rio 
de Janeiro a 25 de agosto de 1791: tinha, 
portanto, pouco mais de 66 annos quando 
Yalleceu.

Era professor da cadeira de pathologia 
interna n’aquella faculdade de medicina 
e 0 decano da sua corporação docente. 
Era o dr. Silva um observador notável; 
a elle muito devem a humanidade e a 
materia medica nacional, tão mal co
nhecida e estudada ainda, enriquecida 
pelo illustre pratico com numerosos des
cobrimentos e a que votava apaixonado 
Culto. Exerceu o magistério durante 26 
annos e 21 dias, Fòra nomeado pri
meiramente lente substituto da cadeira 
de hygiene a 9 de .\gosto de 1831. Em 1 
de Março de 1833 passou para a de pa
thologia interna, em que morreu. Oc- 
cupou também o logar de vice-director 
da Faculdade.

« Como todos os innovadores, diz o 
Correio Mercantil do 1° de Outubro 

' de 1857, soffreu guerra dos contempo
râneos, mas 0 futuro demonstrará que

seus trabalhos não foram inúteis e que se 
ás vezes o espirito de systema, os pre
conceitos de doutrina, o fizeram errar, 
muitas mais a sua intelligencia ati
lada, a sua constante observação o le
varam á verdade com certeza. Perde-se 
no Dr. Silva um homem de merecimento 
e de caracter independente, que fez da 
profissão da medicina um sacerdócio e 
que acompanhou com todos os seus es
forços 0 pimgresso do paiz a que se glo
riava de pertencer.

cc Tres filhos, que abraçaram como elle 
a nobre carreira da medicina, conti
nuarão sem duvida a gloria do nome pa
terno. »

Esta esperança do illustrado redactor 
do C. Mercantil, sabe toda a população 
da còrte que não foi frustrada.

No seu numero do día 2 de outubro re
lata ainda aquella folha algumas particu
laridades acerca do sabio professor, e as
sim no do dia 3, que passaremos em re
sumo para estas paginas em homenagem 
ao douto mestre, cujas profundas lições 
recebiamos quando a morte as inter
rompeu. Commissionado pelo 4* anno da 
Academia, pagámos então, junto da 
cova que o ia receber, o justo tributo, 
que elle nos merecia a todos, de gratidão 
e saudade, em sentidas palavras que o 
C. Merca^ítil de 7 de outubro reproduziu,

O seu corpo, depois de encommendado 
na igreja da Lapa, em cujas immediações 
residira, foi acompanhado ao cemiterio 
por um numeroso concurso de pessoas 
de todas as classes sociaes, observando- 
se entre ellas quasi todos os medicos 
importantes da cidade e professores e 
alumnos de todos os annos da Escola de 
Medicina. « Alguns d’esses alumnos re
citaram discursos tocantes sobre a perda 
lamentável que acabavam de soffrer a 
humanidade e a sciencia. »

Para conhecimento das suas idéas po
líticas e da parte que tomára nos succes
ses de 1831, leia-se o C. Mercantil de 3 
de outubro de 1857.



a Silva, diz-se alii, foi deputado pro- 
^àncial do Pdo de Janeiro nas primeiras 
legislaturas: nunca pediu um voto ; e 
póde medir-se a decadência da sinceri
dade eleitoral pela diminuição que foi 
tendo a votação dada ao illustrado flu
minense, afinal excluido. Era sua opinião 
que os deputados provinciaes não deviam 
ser pagos, e tanto bastou para que não 
recebesse o subsidio: medida da sua pro
bidade politica. »

Pertencera n’esse tempo a um club 
politico de ideas radicaes, disfarçado 
em loja maçoníca: falia desenvolvida- 
mente disso o artigo a que nos referimos.

Dos seus tres filhos medicos, illus- 
trados continuadores das ide'as thera- 
peuticas do nosso mestre, dous são 
actualmente professoi'es da Escola de me
dicina da corte.

1865—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Cabo-Frio a Araruama. provincia do 
Rio de Janeiro, com a extensão de
46,000 kilometros.

No anno de 1860, em dias d’este mez, 
sentiu-se em Cuyabá um tremor de terra  ̂
que se estendeu á distancia de 7 léguas, 
mas que nenhum damno produziu.

SKTEM BRO— O

1698—Excommungado pelo bispo do 
Maranhão e Grão-Pará D. Frei Timotheo 
do Sacramento, por conflicto de auctori- 
dade que tinha havido entre ambos, fal- 
lece n’esta data, na cidade de Belém, o 
ouvidor geral d’aquelle estado Matheus 
Dias da Costa.

Depois de desvanecidas algumas du
vidas que se suscitaram, sepulta-se o 
càdaver do ouvidor na igreja do Carmo 
com grandes pompas fúnebres e no meio 
do sentimento geral, pela estima de que 
gozava 0 finado.

S E T E M B R O -

1635—Parte de Lisboa a esquadra 
hispano-portugueza que vinha em soc_ 
corro de Pernambuco e mais capitanias 
sujeitas aos hollandezes. Compunha-se 
de 30 navios, commandados os hespa- 
nhóes por D. Lopo de llozes e Cordova, 
tendo por almirante a D. José de Me
nezes, e os portuguezes sob o comman
do de D. Rodrigo Lobo, tendo por al
mirante a João de Sequeira Varejão.

Vinha n’essa esquadra D. Luiz de Roxas 
e Borja como successor de Mathias de 
Albuquerque, e Pedro da Silva, que tinha
de render no governo geral do estado a
Diogo Luiz de Oliveira. i;r

S E T E M B R O—9
1760—0 coronel Ignacio Eloy de Ma- 

dureira,que demos como nomeado n’essa 
data governador da capitania do Rio- 
Grande do Sul, foi nomeado a 29 de 
agosto. A carta patente de sua nomea
ção existe no archivo publico do Império, 
onde a viu recentemente o Sr. A. A.
Pereira Coruja, que fez essa a d v e r - > 
tencia. Além d’isso, o coronel Madureira t/
foi simifles governador e não capitão-ge
neral, como dissemos, pois esse titulo a 
capitania só o teve de 1807 em diante.

fiu;

tr.-.
O U T U B R O—1

1614—A expedição da conquista do Ma
ranhão chega á bahia das Tartarugas 
(Vide setembro 17), onde desembarca 
Jeronymo de Albuquerque a sua gente, 
accommodando os soldados na fortaleza 
do logar e os indios em palhoças que se 
prepararam á beira-mar.

O forte das Tartarugas, assim denomi
nado por causa da sua fórma, e igual
mente chamado do Amparo, fòra pouco 
antes construido por Martini Soares Mo
reno, que ainda o commandava em 1731 
{MiUiet ãe Saint-Adolphe), e era o unico 
estabelecimento portuguez que n’essa 
época existia no Ceará.

á.
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1619—Provisão de F^lippe III, no
meando governador da capitania do Pão 
de Janeiro a Francisco Fajardo, o qual 
presta o preito de homenagem do estylo 
nas mãos do vice-rei do reino marquez 
de Alemquer.

1612—Os insurgentes do Maranhão, dos 
quaes era a alma Antonio Moniz Bar
reiros, contra o dominio hollandez n’essa 
parte do nosso território, atacam e tomam 
do seguinte modo o forte Calvario, situa
do na margem do rio Itapicurú.

Na noite antecedente tinham elles to
mado de surpreza cinco engenhos de 
assucar, occupados pelo inimigo. Ao raiar 
do dia 1° de outubro dirigem-se para o 
forte acima nomeado, que era guarne
cido por setenta homens e dispunha de 
oito peças de artilharia.

Ao chegarem áquelle ponto tiveram a 
felicidade de agarrar um soldado que 
havia passado a noite fora, e este, a troco 
da vida, lhes serviu de guia; a conselho 
d’este postam-se os assaltantes a cincoenta 
passos do forte, por traz de uma grande 
pedra, que flcou chainando-se desde então 
Penedo da Paciência, porque á sua 
sombra passaram os nossos muitas horas 
até offerecer-se ensejo de atacar o forte. 
No fim d’ellas abrem-se as portas ao 
toque da alvorada e sai uma pequena 
partida de hollandezes a ver, como de 
costume, si havia alguma novidade pela 
circumvisinhança. De tantas vezes que 
tinham elles feito esta ronda, aliás utilis- 
sima, degenerara ella em simples forma
lidade, de sorte que n’esse dia, ao passa
rem pelo penedo, nenhum dos batedores 
para elle olhou, e assim volta a ronda 
para o forte com tão pouca desconfiança 
da emboscada, que os nossos a seguem 
sem ser presentidos e com ella penetram 
na fortaleza; tinham já os nossos cahido 
sobre os hollandezes, quando as senti- 
nellasdão por elles. O commandante quiz 
ainda tentar a resistência, mas o repen- 
•̂ ino e ousado do ataque tolheu o senti-

mento e valor aos soldados, dos quaes 
nenhum escapou.

16-15—Os moradores do Rio Grande, 
que reunidos se haviam entrincheirado 
nas immediações do rio Potengy, rendem- 
se á força hollandeza e indigena comman- 
dada por Jacob Listry, que depois da 
carneficina de Cunhaú avançaraj^ para 
aquelle porto, matando os que encontra
vam em caminho e incendiando os en
genhos e casas.

Tinham aquellcs moradores feito, para 
se defenderem, uma trincheira de ma
deira e n’ella se recolheram com suas 
mulheres, filhos, escravos e moveis ; Lis
try, que os não pudera vencer pela força, 
venceu-os pela fome, depois de um cerco 
de quasi tres mezes: aceitaram então as 
duras condições do vencedor, pagarera- 
Ihe uma avultada somma para a obten
ção de saleos-conduetos, dando em refens 
da quantia cinco das principaes pessoas 
d’entre as comprehendidas no côreo, até 
que a somma estipulada fosse paga (Vide 
a Ephemeride de 3).

1663—D. Vasco de Mascarenhas, conde 
de Óbidos, que a 21 de Junho tomára 
posse do governo geral do estado do Bra
zil, em substituição do general Francisco 
Barreto de Menezes, e fora o 2° vice-rei do 
estado e o vigésimo quarto dos governa
dores da Bahia, dá na data de hoje regi
mento geral aos capitães-mores dos dis- 
trictos sujeitos á capitania de S. Vicente*

1817—E’ escolhido senador pela pro* 
vincia do Rio de Janeiro o conselheiro 
Saturnino de Souza e Oliveira (\ide a 
Ephemeride de 18 de abril de 1818).

1851—Fallece em Macahé, na idade de 
70 annos, o barão de Ururahy, João Car
neiro da Silva, irmão do 1° visconde de 
Araruama e tio do actual barão d’aquelle 
titulo.

1868—A esquadra brazileira em ope
rações contra o governo do Paraguay 
força a passagem de Angostura, e o exer
cito faz um reconhecimento das posições 
paraguayas de Piquisiry.
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O  q u e  c o n s t i t u í a  a  d e f e z a  d o  i n i m i g o  

e r a  u m a  e x t e n s a  l i n h a  d e  t r i n c h e i r a s ,  

t e n d o  n a  s u a  f r e n t e  o  a r r o i o  P e q u i c e r y ,  

c o r r e n d o  e n t r e  t r e m e d a c s  c  b a n h a d o s .  

A p o i a v a - s e  a  d i r e i t a  d ’ e s s a  l i n h a  n a s  b a .  

t e r i a s  d e  A n g o s t u r a  e  a  e s q u e r d a  e m  

l a g o a s  i n v a d e a v e i s .

E m q u a n t o  o  g e n e r a l  O z o r i o ,  e n t ã o  v i s 

c o n d e  d o  H e r v a l ,  á  t e s t a  d o  3 *  c o r p o  d o  

e x e r c i t o ,  e f f e c t u a v a  e s s e  r e c o n h e c i m e n t o ,  

a p e z a r  d o  n u t r i d o  c a n h o n e i o  d a s  b a t e r i a s  

p a r a g u a y a s ,  o  b a r ã o  d a  P a s s a g e m ,  D e l 

f i m  C a r l o s  d e  C a r v a l h o ,  f o r ç a v a  a s  b a 

t e r i a s  d e  A n g o s t u r a .

T o m o u - s e  o  r e d u e t o  i n i m i g o ,  q u e  e r a  

s e m  d u v i d a  i m p o r t a n t e  c o m o  p o n t o  e s 

t r a t é g i c o .

T i v e m o s  a p e n a s  c e r c a  d e  Í I O  h o m e n s  

f o r a  d e  c o m b a t e  n ’ e s s e  d i a  e  a  p e r d a  

s e n s í v e l  d o  d i s t i n c t o  1 "  t e n e n t e  d e  e n g e 

n h e i r o s  J o a q u i m  G a m b ô a .

1 8 7 6 — I n a u g u r a ç ã o  d a  l i n h a  t e l e g r a -  

p h i c a  d e  P o r t o  C a l v o  a o  P a s s o  d e  C a m a -  

r a g i b e ,  n a  p r o v í n c i a  d a s  A l a g o a s ,  n a  

e x t e n s ã o  d e  k .  2 1 . 5 0 0 .

OUTUIiUO— 2

1 6 0 7 — T o m a  p o s s e  d a  p r e l a z i a  d o  R i o  

d e  J a n e i r o  o  p r e s b y t e r o  d r .  M a t h e u s  d a  

C o s t a  A b o r i m ,  n o m e a d o  p o r  p r o v i s ã o  d e  

F ^ l i p p e  I I [  d e  2 0  d e  j u l h o  d o  a n n o  a n t e 

r i o r .  S u c c e d e  a o  d r .  J o ã o  d a  C o s t a ,  q u e  

f o r a  d e p o s t o  p e l a  R e l a ç ã o  d a  B a h i a  e  s e  

r e t i r a r a  p a r a  S .  P a u l o .  T i n h a  s i d o  n o m e a 

d o  p a r a  s u b s t i t u i l - o  o  d r .  B a r t h o l o m e u  

L a g a r t o ,  q u e ,  s e g u n d o  u n s ,  f a l l e c e u  a n t e s  

d e  t o m a r  c o n t a  d o  c a r g o ,  e ,  s e g u n d o  

o u t r o s ,  d e s i s t i u  d ’ e l l e .

O  d r .  M a t h e u s  A b o r i m  f a l l e c e u  a  8  d e  

f e v e r e i r o  d e  1 6 2 9  ( V i d e  e s s a  d a t a )  o  f o i  

s e p u l t a d o  n a  c a p e l l a  d o  S a n t í s s i m o  S a 

c r a m e n t o  d a  i g r e j a  d e  S .  S e b a s t i ã o  d o  

m o r r o  d o  C a s t e l l o  n o  R i o  d e  J a n e i r o , —  

«  n a  m e s m a  s e p u l t u r a  e m  q u e  j a z i a  s e u  

g r a n d e  e  v e r d a d e i r o  a m i g o ,  o  r e v e r e n d o  

v i g á r i o ,  q u e  f o i  d a  m e s m a  i g r e j a ,  M a r t i m  

F e r n a n d e s » .  S u p p Õ è - s e  q u o  m o r r e r a  e n 

v e n e n a d o .  E x e r c e u  a p r e l a t u r a 2 1  a n n o s  

e  4  m c z e á .

1 6 2 1 — 0  d o n a t a r i o  d a  I l h a  G r a n d e ,  c a -  

p i t ã o - m ó r  J o ã o  d e  M o u r a  F o g a ç a ,  c h e g a  

c o m  a l g u n s  i l h e o s  á s  p r a i a s  d ’ a q u e l l a  

i l h a  e  i n i c i a  a  f u n d a ç ã o  d e  A n g r a  d o s  

R e i s ,  c u j o j n o m e  l h e  p r o v e i o  d e  t e r  a  e l l a  

a p o r t a d o  o  a l m i r a n t e  M a r t i m  A í f o n s o  d e  

S o u z a  e m  d i a  d e  R e i s  d e  1 5 3 2 .

1 6 6 7 — P r o v i s ã o  r e g i a  e l e v a n d o  á  c a t e -  

g o x ’ i a  d e  v i l l a  a  p o v o a ç ã o  d e  P a r a t y .

P e r t e n c e n t e  á  c a p i t a n i a  d e  S .  P a u l o  a t é  

1 7 2 6 ,  f o i  p o r  a l v a r á  d e  1 8  d e  j a n e i r o  

d ’ e s s e  a n n o  a n n e x a d a  á  d o  R i o  d e  J a 

n e i r o .

E m  1 8 1 3 ,  p o r  d e c r e t o  d e  1 7  d e  d e z e m 

b r o ,  f o i  e s s a  v i l l a  e r e c t a  e m  c o n d a d o  e m  

f a v o r  d e  D .  M i g u e l  A n t o n i o  d e  N o r o n h a  

A b r a n c h e s  C a s t e l l o - B r a n c o ,  d a  c a s a  d e  

V a l l a d a r e s .

P o r  l e i  p r o v i n c i a l  d e  1 0  d e  m a r ç o  d e  

1 8 1 4  f o i  e l e v a d a  á  c a t e g o r i a  d e  c i d a d e  e  

e s t a  i n s t a l l a d a  a  2 1  d e  a b r i l .

1 8 1 7 _ O s  l a z a r o s  d o  R i o  d e  J a n e i r o  s ã o  

r e m o v i d o s  d o  s e u  h o s p i t a l  d e  S .  C h r i s t o -  

v ã o  p a r a  a  i l h a  d a s  E n x a d a s .  O  h o s p i t a l  

é c o n v e r t i d o  c m  q u a r t e l  p a r a  a l o j a m e n t o  

d e  u m  d o s  b a t a l h õ e s  m a n d a d o s  v i r  d e  

P o r t u g a l  (Wide &ephem, d e  2 7 ) .

1 8 3 6 — C o m b a t e  d o  F a n f a .  P r i s ã o  d e  

B e n t o  G o n ç a l v e s  d a  S i l v a  (Guerra civil 
do Rio Grande do Sul).

1 8 5 9 — P a r t e m  S u a s  M a g e s t a d e s  n o  p a 

q u e t e  n a c i o n a l  Apa p a r a  o s  p o r t o s  d o  

N o r t e ,  a  v i s i t a r  a l g u m a s  d a s  p r o v í n c i a s  

s e p t e n t r i o n a e s  d o  I m p é r i o  ( V i d e  a  ephem. 
d e  6 ) .

O U T U B R O — 3

1 0 1 2 — A l v a r á  d e  D .  J o ã o  I V  m a n d a n d o  

r e s t i t u i r  a o  r e s p e c t i v o  c o l l e g i o  d a  v i l l a  

d e  S .  P a u l o  o s  r e l i g i o s o s  d a  c o m p a n h i a  

d e  J e s u s ,  q u e  t i n h a m  s i d o  e x p u l s o s  p e l o  

p o v o ;  e s t e  o p p õ e - s e  a  e s t a  o r d e m  e  a  

r e s t i t u i ç ã o  n ã o  s e  v e r i f i c a .

1 6 4 5 — O s  m o r a d o r e s  d o  R i o  G r a n d e  d o  

N o r t e ,  q u e  s e  h a v i a m  e n t r i n c h e i r a d o  n a s
X'
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! selvagens

aproximações do rio Potcngy, i-endem-se
aos hollandezes no dia 1, como já disse-
imcs./

Tendo sido dizimados em julho pelos 
encabeçados pelo liollandez 

I Jacob Listry, fazem uma trincheira de 
madeira em forma circular nas margens 
do Potengy, quatro léguas distante da 
capital; n’ella se recolhem com suas fa
mílias, escravos e moveis, c alli se man
tém por quasi tresmezes. No flm d’esse 
tempo, exhaustos de todos os viveres e 
munições e sitiados por Listry, rendem- 
se-lho, como dissemos. Imposta a condi
ção de pagarem uma somma avultada, 
concordam em ficarem cinco dos princi- 
paes prisioneiros como refens, em quanto 
os out”os, munidos de salvos conductos, 
tèm de ir ás suas casas buscar o dinheiro 
para o ajustado resgate.

Na presente data, porém, partem em 
um barco hollandez rio acima, fiados’ no 
ajuste, e na distancia de très léguas são 
desembarcados e assassinados pelos sel
vagens, que parece os estavam esperando 
n’aquelle ponto. Depois d’este barbaro 
feito, os mesmos indios, ajudados por 
soldados hollandezes, voltam para onde 
tinham ficado os cinco refens e matam- 
nos do mesmo modo.

|| Frei Raphael de Jesus faz, no seu Cas- 
Hrioto Luzitano, uma descripção horro- cirurgia, dando-lhes
irosa d’esta barbara scena. adubada de 
• milagres ao sabor do modo de escrever do 
seu tempo, e lança-a em conta dos hol
landezes (Vide 1 de Novembro).

1816 — Combate de S. Borja entre o 
tenente-coronel José de Abreu, depois 
barão do Serro Largo, e o caudilho ar
gentino André Artigas.

Artigas sitiava aquella povoação, havia 
mais de vinte dias, com mil e quatrocen
tos homens, quando chega inopinada
mente o general riograndense diante de 
S. Borja com seiscentos e cincoenta ho
mens das tres armas e duas peças de ar
tilharia. Artigas sae-lhe ao encontro com 
oitocentos homens, mas José de Abreu,

carregando sobre elles com a sua caval- 
laria, ao mesmo tempo que os metralha 
com a sua artilharia, destroça-os com
pletamente, tomando-lhes uma i)eça e 
uma carreta de munições.

« A força que sitia S. Borja, diz Flu^ 
viano nas suas Ephemerides, e que é 
em numero igual á nossa, não sahe em 
soccorro dos seus; retira-se, deixando 
outra peça de artilharia. O inimigo se
gue duas direcções : uns buscam abrigo 
no banhado que fica acima de S. Borja 
e outros marcham para o Passo do Uru
guay. José de Abreu os segue n’esta ul
tima direcção e, cahindo sobre elles no 
momento em que passam o rio, leva ás 
suas fileiras o destroço, a confusão e a 
morte. Nem a canhoneira que ahi têm, 
nem a artilharia que possuem na mar
gem opposta, podem defender a passa
gem ao inimigo.

cc A nossa artilharia mette a pique uma 
canòa carregada de gente e armamento, 
e responde com vantagem ao fogo da 
canhoneira inimiga (Vide a Ephem. do 
dia 4). »

1832-P or  carta de lei d’esta data 
determina-se que as Academias Medico- 
Oirurgicas do Rio de Janeiro e Bahia 
tenham d’ahi em diante a denominação 
de Escolas ou Faculdades de Medicina e

ao mesmo tempo
nova orgamsaçao.

1838—Entram para o senado como 
representantes—da provincia de Minas 
Geraes, Antonio Augusto Monteiro de 
Barros e Bernardo Pereira de Vascon- 
cellos, e da de Pernambuco, Francisco de 
Paula de Almeida e Albuquerque, -jfít 

1851 — Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro José Eloy Ottoni, nascido a 1 de 
dezembro de 1764 na villa do Principe* 
hoje cidade do Serro, da provincia de 
Minas-Geraes. Era filho de Manuel Vieira 
Ottoni, que fòra fundidor na intendência 
do ouro da referida villa, e oriundo de 
uma familia genoveza.

Depois de uma vida bastante acciden-
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tada por contrariedades dc mais de urn 
genero, tendo feito mais de uma viagem 
á Lisboa, onde, pelo valimento da famosa 
poetisa portugueza, a marqueza de Alor- 
na, obtivera o cargo de secretario do em
baixador de Portugal em Madrid, o conde 
da Ega, genro d’aquella senhora, tendo 
exercido antes na villa do Bom-Successo, 
hoje cidade de Minas-Novas, a cadeira 
régia de grammatica latina, voltou, em 
consequência da invasão franceza na pe
ninsula ibérica, ao Brazil, onde, depois 
ainda de outra viagem á Europa, tendo 
sido nomeado official da secretaria da 
marinha, cor^^eram para elle dias mais 
serenos, vindo a fallccer com quasi 87 
annos de idade.

Além de poesias eróticas e religiosas, 
publicadas em avulso, temos de José Ot- 
toni duas obras de vulto : a Paraphrase 
dos provérbios de Salomão em verso por- 
turjuez, impressa em 1815 na typographia 
de Manuel Antonio da Silva Serva, na 
Bahia, e Job, traduzido em verso, publi
cada depois da sua morte pelo conego 
Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pi
nheiro (Rio de Janeiro, 1852), precedida 
de uma noticia sobre a vida e poesias do 
traduetor por seu sobiinlio Theophilo 
Benedicto Ottoni, depois senador por Mi- 
nas-Geracs.

Pouco antes de morrer fizera um auto 
de fé  com muitas das suas composições 
poéticas, inspiradas pela musa profana, 
da qual assim se divorciava.

Segundo Francisco Pinheiro Guimarães, 
o traduetor de Byron e do líernani 
nunca houve poeta mais terno e que sou
besse • convencer com mais philosophia e 
meiguice que os sexos nasceram para se 
completarem amando-se.

1853—Fallece o senador pela provincia 
de Goyaz, José Antonio da Silva Maia, 
membro do conselho de Estado. Esco
lhido a 27 de maio de 1813, toinára posse 
da sua cadeira de senador no dia 30.

1867 — Combate do Potrero Ovelha 
(Campanha do Paraguay),

N'esse dia uma columna inimiga de
2,000 homens de cavallaria marcha de 
Ilumaytá em direcção a S. Solano. Ata
cada, porém, em caminho e cortada, de
banda, depois de um renhido combate, 
em que deixam cerca de 500 mortos. 
190 prisioneiros e 8 estandartes, perdendo 
nós apenas I ofïiciaes e 18 soldados, além 
de 28 ofïiciaes e 109 praças feridas.

Commandava as nossas forças o barão 
do Triumpho, Andrade Neves, e as for
ças paraguayas o general Caballero.

Esta jornada é denominada pelos pa- 
raguayos Combate de Islaoxxisleta Tayi.

1875—Inaugura-se a linha telegraphica 
do Puo de Contas aos Ilheos, na provin
cia da Bahia, com a extensão de 63.800 
kilometros.

O U T U B R O — 4

1501—As naus da expedição explora
dora da costa da terra da Vera Cruz, que 
temos acompanhado desde o dia 10 de 
maio e que a 2 de setembro [Vide essa 
data) tinham levantado ferro do cabo de 
Santo Agostinho, passam na presente 
data em frente de um rio a que deram o 
nome dcS. Francisco.

1591—B. Francisco de Souza, da casa 
dos condes do Prado e filho de D. Pedro 
de Souza, terceiro senhor de Beringel, 
vindo com patente de governador e ca
pitão general render o governo interino 
presidido pelo bispo D. Antonio Barrei
ros, que durava havia quatro annos, 
toma posse do seu cai*go na Bahia. O seu 
governo terminou em 12 de maio de 1602 
e foi elle o 7° governador geral do Estado 
do Brazil, nomeado em logar de Fran
cisco Giraldes, que duas vezes tentára 
fazer a viagem do reino para a colonia 
e teve dc renunciar ao cargo.

José de Miralles e Rocha Pitta dão o 
seu governo terminado em 1598, mas nós 
seguimos a Varnhagen, Abreu e Lima, 
Accioli 'e José de Vasconcellos. Parece- 
nos que nos primeiros ha equivoco, con
siderando como governador geral elfe-

1 í ,



ctivo a Alvaro da Cunha, que apenas 
substituiu a D. BYancisco de Souza quando 
este foi ao descobrimento das minas de 
prata de Roberio Dias.

D. Bb’ancisco de Souza vinha animado 
das mais brilhantes esperanças, como 
nunca as tiveram os seus antecessores* 
Roberio Dias, opulento colono da Bahia 
c descendente do famoso Cammurú, 
tinha ido a Madrid, còrte então da mo- 
narchia, offerecer a Felippe II o desco
brimento de certas minas do'praia^ ú.q 
onde se dizia que tirara o riquissimo e 
completo serviço d’esse metal que se via 
na sua igreja e na sua meza, e que elle 
assegurára ao rei serem mais abundantes 
naquella substancia que as de Biscaya 
em ferro. Exigia, porém, em recompensa 
0 titulo do Marque:^ das Minas.

Como parecesse ao rei excessiva a exi
gência e mal cabida a honra, oííereceu 
ao governador o titulo que ao colono 
recusara, si por suas diligencias conse
guisse descobrir a fonte de tamanha ri
queza. Roberio Dias, a quem apenas se 
julgou suíliciente conceder o titulo de 
Governador das minas, voltou á Bahia 
descoroçoado e offeudido pela régia ne
gativa, com 0 disignio formal de fazer 
desapparecerem todos os vestigios que pu
dessem denunciar o seu descobrimento. 
Assim com effeito succedeu, pois mor
rendo pouco depois, levou para a sepul- 
tura[_o seu segredo.

Não tendo, portanto, sido possivel a 
D. Francisco de Souza acertar com as 
alludidas minas, não se verificou n’elle o 
promettido titulo, que só mais tarde, em 
1670, foi dado a seu neto do mesmo nome, 
íF conde do Pi-ado, por el-rei D. Affon- 
so VI.

1650.—Carta régia auctorisando o conde 
de Castello-Melhor a edificar a Fortaleza 
do Mar na Bahia, para segurança e dc- 
feza d'aquclla praça.

D. João Rodrigues de Vasconcellos e 
Souza, conde de Castello-Melhor, que 
foio vigésimo pidmciro governador e ca-

pitão-general do Estado do Brazil, to
mara posse d’esse cargo a 7 de Março 
d’esse anno de 1650, e governou tres 
annos, nove mezes e 27 dias, isto é, até 
4 de Janeiro de 1654.

Viera na primeira armada que man
dara ao Brazil a Companhia Geral do 
Commercio c cujo commando geral fòra 
confiado ao almirante Pedro Jacques de 
Magalhães.

O governo recommendara ao conde de 
Castello-Melhor toda a vigilância na se
gurança da capitania, por se suspeitar 
de novas invasões da Bahia por parte da 
Ilollanda.

1807—Nasce em Pariz o conselheiro 
Paulino José Soares de Souza, visconde 
de Uruguay (Vide a Ephem. de 15 de 
Julho de 1866).

1816—0 tenente-coronel José de Abreu 
persegue as forças a)‘tiguenhas, que se 
haviam refugiado no banhado, acima de 
S. Borja. Torna-se arriscada a gmpreza» 
pelas diííiculdades que apresenta o ter
reno e pelo avanço que o inimigo tem 
ganho: mas o corajoso rio-grandensc 
consegue atacal-o (Vide a Ephem. do 
dia 5).

1822—D. Pedro I. então principe re
gente, é proclamado grão-mestre da ma:-4̂  
çonaria no Brazil, sob o nome de Guati- 
mozin, em sessão d’esta data.

1831—Lei que extingue o Conselho da 
fazenda ecrèa o Thesouro publico.

1870—Fallece o senador pela provincia 
de Pernambuco conde da Boa Vista 
(B’rancisco do Rego Barros), escolhido 
a 6 de abril de 1850 e que tomára assento 
no senado a 4 de junho.

1879—BYllece na cidade do Rio de 
Janeiro, na casa n. 117 da rua de Pv,ia- 
chuelo, 0 legendário general Osorio  ̂
marquez do llerval, ministro da guerra 
e senador pela provincia do Rio Grande 
do Sul, escolhido a 11 de janeiro de 1877 
(Vide a Eidiemeridc úq 2 do maio).

12
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0 seu funeral realisa-se no dia G com 
uma pompa verdadeiramente régia e o 
seu fallecimento causa uma duradoura 
e indescriptivel sensação de pezar na po
pulação em peso.

O cadaver do grande general, compe
tentemente embalsamado pelo Sr. Dr. F. 
P. da Costa Ferraz, foi depositado n’ess® 
dia na capella do Arsenal de Guerra da 
Còrte, onde fica litteralmente coberto de 
coroas sem conta e de um custoso valor» 
não só intrinseco como artistico. D’alii 
foi transportado a 16 de novembro para 
0 Asjdo dos Inválidos da Patria, na ilha 
do Bom Jesus, assistindo o Imperador a
essa ultima ceremonia.

Trata-se de erguer um monumento que 
perpetue no bronze a imagem do soldado 
valente, que nunca voltou o rosto ao 
inimigo e que andou sempre pelo cami
nho da victoria.

O U T U R R O — 5

1557-rFallece na povoação do Pereira 
ou Aldêa Velha, na cidade da Bahia, 
Diogo Alvares, o Caramurü. E’ sepul’  
tado no mosteiro de Jesus, como n esse 
tempo se chamava o collegio e igreja dos 
padres da companhia. Deixa por testa
menteiros, segundo o testemunho de 
Jaboatão, a seu genro João de Figueiredo 
iNIascarenhas, casado com sua filha Apo- 
Ipnia Alvares, e ao cura João Lourenço.

povoação do Pereira, segundo o 
mesmo Jaboatão, era I illa. Velha, pri
meira que fundou o seu primeiro dona
tário, Francisco Pereira Coutinho. no sitio 
da Victoria, contíguo á Nossa Senhora 
da Graça, onde tinha Caramurú a sua 
residência.

Acerca da viagem que se diz fizera 
Caramurú e sua mulher á França, o Sr. 
Dr. Mello Moraes conta-a com minuciosi- 
dade no seu Brasil Historico (2’’ .serie, 
1866), negando apenas que fosse isso no 
tempo de Catharina de Médicis. O Sr. Dr. 
J. I\l. de Macedo porém contesta esse 
facto de um modo absoluto nas suas

Noções de corograxjhia do Brasil (pag. 
140). a Diogo Alvares, diz elle, nunca se 
ausentou da Bahia até 5 de outubro de 
l.õóT, em que morreu ; e por certo vivia 
feliz ou contente nella, ^DoisTjue a náo 
Bretoa (portugueza), navios francezes, 
hespanhóes, cem 1528aesquadrilhacom- 
mandada por Christovão Jacques apor
taram á Bahia, e elle não se aproveitou 
de um só de tantos ensejos para voltar á 
Europa. Em 1531 coube a Caramurú a 
dita de receber a Martim Affonso de 
Souza, que lhe deixou dous homens  ̂
diversas sementes de 'plantas iiteis. «

Para melhor elucidação d’esta contro
vérsia histórica veja-se no tomo X (1848) 
da revista do Instituto Historico o im
portante escripto de P’. A. de Varnhagen, 
depois visconde de Porto Seguro, inti
tulado : O Caramurü perante a historia, 
que nada deixa a desejar e prova exhube- 
rantemente que tal viagem não se dera.

1615—Chega ao Maranhão Alexandre 
de Moura, governador de Pernambuco, 
commandando uma expedição encarre
gada expressamente de expeliu*, d’aquellc 
território os francezes que o occupavam 
dirigidos por La R, ivardière ( Vide no
vembro S).

1733—Pela picada que de Goyaz ia ter 
aos denominados curraes do rio S. Fran
cisco, por onde entrava grande commer- 
cio de gado e fazendas, escoava-se tam
bém 0 ouro em pó, quasi que a unica 
moeda então existente para toda a espe- 
cie de transacções... Na presente data 
publica-se um bando, a toque de caixa, 
ordenando que sejam confiscados todos 
os bens dos que comprassem generös en
trados por essa via de communicação 
(Alencastre, A n k a e s  d a  P r o v í n c i a  d e  

G o y a z , revista do Inst. t. XXVII, parte 
segunda).

17(i2— D. Pedro Ccvallos, governador 
de Buenos-Ayres, sitia a praça da Colô
nia do Sacramento e começa a batel-a 
com artilharia de grosso calibre (Vide a 
Ephemeride de 29).

■m
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1771— Fallec^ e sepulta-sc na Sé cie 
Olinda o 8° bispo d’essa diocese D. Fran
cisco Xavier Aranha (Vide a Épheme- 
ride de 29 de setembro de 1751).

LS16—O coronel José de Abréii colhe 
no banhado acima de S. Borja os louros 
du victoria, derrotando as forças de Ar- 
tigas. O inimigo perde quarenta homens 
e seiscentos e vinte cavallos, e deixa 
limpo 0 território das Missões.

1829—Funda-se a Imperial sociedade 
Amante cbS'Instrucçâo do Rio de Janeiro,

lSGr2—Inaugura-se em Aracaju o Lyceu 
Sergypano.

1865—Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro Miguel Calmou Du Pin e Almeida, 
marquez de Abrantes, senador pela pro
vinda do Ceará, escolhido a 20 de julho 
de 1810 pelo regente Araujo Lima.

O Almanak Laemmert para 1866 o dá 
erradamente fallecido a 13 de setembro.

O marquez, antes visconde de Abrantes» 
nasceu na então villa de Santo Amaro, 
provinda da Bahia, a 22 de dezembro de 
1796, como se lè na sua campa no cemi
tério de S. Francisco de Paula om Ca- 
tumby. O alludido Almanah elnaocencio 
da Silvadão simplesmente esse anno para 
0 seu nascimento ; mas o Dr. Villa Nova 
Machado, no Elogio historico do marquez, 
publicado em 1863, o diz nascido em 1795 ; 
uma nota posta á margem em um exem
plar d’essa biographia pelo desembarga
dor Antonio Calmon, irmão do marquez 
e também hoje fallecido, indica a data 
de outubro de 1794 para o seu nasci
mento, c finalmente a Galeria dos brasi
leiros illustres diz apenas que fòra 
baptisado em 1796.

Calmon foi aos 19 annos de idade para 
Portugal, a proseguir nos seus estudos 
na afamada Universidade de Coimbra, 
que tantos brilhantes talentos nos devol
veu iniciados nos vários segredos do 
saber humano. Alli tomou elle em 1821 
o grau de bacharel cm direito civil. De 
volta ú patria, chegou á Bahia quando 
estava ella oceupada pelas tropas do bri

gadeiro Madeira, e desde logo começou 
a sua deslumbrante carreira politica, que 
tão alto 0 elevou no conceito dos seus 
concidadãos e ao fastigio das honras 
concedidas pela monarchia, cre indo ao 
mesmo tempo para si um nome que ex
travasou da patria e echoou grandioso 
na Europa c no mundo.

Para a enumeração dos cargos impor- 
antes que exerceu, desde o de deputado 
até aos dos conselhos da coroa e de sena
dor do Império, e para a designação das 
instituições políticas, administrativas, 
económicas e de caridade que, comohabii 
e consumado estadista, creou,remettemos 
0 leitor para o mencionado Elogio his
torico.

O marquez de Abrantes tomou assento 
no senado a 28 de julho de 1810, cinco 
dias depois da acclamação da maioridade 
do actual Imperador.

Fazendo parte, desde 30 de ma’o do 
1862, do gabinete organisado pelo mar
quez de Olinda, foi o ministro que resol
veu as impertinentes questões levantadas 
pela imprudente altivez do embaixador 
inglez Christie (Vide a ephcmeridc de 29 
de dezembro de 1862).

Póde-se vêr a relação dos seus escriptos 
de mais tomo no Diccionario b ib l i o g r a - . 
phico de p^Innocencio da Silva.

1877— Fallece no Rio de Janeiro o Dr. 
Francisco Pinheiro Guimarães, medico 
pela faculdade da mesma cidade, lente da 
cadeira de hygiene d’ella e brig ideiro 
honorário do exercito, por serviços rele- 
vantissimos feitos na campanha do 
Paraguay.

a Soldado e patriota, medico e profes
sor, politico e litterato, o Dr. Pinheiro 
Guimarães era em todas as suas manifes
tações um typo de cavalheiro distincto e 
estimável {Jornal da Tarde de 5 de ou
tubro de 1877). »

Succumbiu á molestiadeBrigth, adqui
rida na campanha, de onde o valente 
voluntário da patria voltára cora as dra- 
gonas de general, e foi sepultado no cq-
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rnitei'io tie S. João Baptista da Lagoa r.a 
tarde do dia cm que fallecera. Deixou a 
cinco fillios apetms os louros da sua gloria.

Pinheiro Ouimarães nascera na cidade 
do llio de Janeiro a 21 do dezembi’O 
de 18d2. segundo informação que gracio- 
sarnente ministrou um irmão seu.

D'entre  ̂as suas publicações em avulso, 
(pie l!ic gi’angearam a bem mercciila ic- 
putarão litteraria de que gozou, sobresa- 
licm os dramas— Historia de uma moça 
rica Q A'punição— publicados, o 1° em
1861. e 0 2” cm 1831, ambos no Rio de 
Janeiro, e alii representados com muito 
applauso. Publicou também, em 1856, no 
Jornal do Commercio, um romance inti
tulado O commendador e cm 1858 uma 
brochura politica À revolução Oriental, 
cm resposta, a uma outra- do publicista 
platino Heitor Varella, acerca dos negó
cios do Bio da Prata.

Era um talento de múltipla face, cuja 
biographia está ainda por se escrever.

OUTUBRO—6

1531 — Foraes passados por ol-rei 
D. João III a Martim Affonso de Souza, 
e a seu irmão Pedro Lopes de Souza, 
confirmando-lhes as doações que lhes 
havia anteriormente feito da capitania 
de S. Vicente ao 1“, e da de Santo Amaro 
ao 2°. A de Martim Affonso comprehendia 
cem léguas de costa nas hoje províncias 
de S. Paulo e Rio de Janeiro (até 
Gabo-Frio), e oitenta a Pero Lopes ; estas 
eram repartidas do modo seguinte: 40 
entre a ilha de Cananôa e as terras de 
Sant’Anna L iguna); 10 entre os rios de 
Curupacé e de S. Vicente, e 30 que come
çariam no rio de Santa Cruz, que circunda 
a ilha de Itamaracá (chamada hoje Igua- 
rassú). e acabariam na bahia da Traição 
(na Parabyba do Norte). Apezar de serem 
estas terras .separadas umas das outras, 
deu-se a todas ellas o nome de Capitania 
da Santo Amaro.

1626—Manuel de Souza d’Bça, capitão 
niór do Pará, toma posse do seu cargo na

cidade deBelem, em substituição de Bento 
Maciel Parente, que seguira preso para, o 
Maranlião por ter escravisado os indios

NVsse mesmo anuo de 1626 toma conta 
do governo geral do Estado D. Diogo 
Luiz de Oliveira, conde de Miranda, 
15’ governador da capitania da Bahia, 
general e homem de estado recommen- 
davel e que tendo militado em Flandres 
com grandes créditos e occupado por 
longos annos diversos postos, sempre os 
desompenharp, com inteira disciplina, 
valor e muita experiencia das cousas de 
governo.
' j\landando-o a governara colonia, en
tendia Felippe IV que bastava isso para 
conservar em respeitosa distancia os hol 
landczes, que, perdida a esperança de 
fundarem estabelecimentos permanentes 
no Brazil, infestavam-lhe as costas com 
pequenas frotas e arruinavam o commer
cio portuguez e hespanhol. A lentidão 
das medidas tomadas pela córte de Ma
drid, quando as tomava, aiuda mais 
alentava as correrias dospirata.s da IIol- 
landa.

Mal porém chegara o novo governador, 
quando o almirante bátavo Adrião Pa- 
trid apparcce á vista da Bahia e arre
bata do porto 12 navios carregados de 
mercadorias, o que derrama o terror por 
todo 0 Reconcavo. N’esta arriscada em- 
preza perde Patrid a nau em que vinha 
e 300 dos seus expedicionários, salvan
do-se elle em uma chalupa para um outro 
dos seus navios.

Diogo Luiz de Oliveira governou o 
Estado até fins de 1635, em que o rende 
Pedro da Silva, o ditro, que teve depois 
0 titulo de conde de S. Lourenço. Durante 
a sua administração estabeleceu Oliveira 
uma fundição de artilharia e creou a 
guarda dos governadores, composta de 
20 praças e um capitão, pagos pela real 
fazenda.

ir
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1633—Parte do forte dos Afogados um 
troço de 200 hollandezes a percorrer o 
districto dos Guararapes. Já alii encon
tram os capitães Correa e Cardoso, que 
lhes fazem frente com a pouca gente de 
que dispunham, de tal modo que, no flm 
de duas horas de peleja, matam 36 hol- 
landezes e fazem 7 prisioneiros, enviando 
ao Real 4 feridos que não puderam reti
rar-se, dous dos quaes succumbiram dpus 
dias depois.

1616—Resolução do senado da camara 
do Maranhão ordenando que, visto as 
casas da cidade pela sua maior parte se
rem de palha de píndoba. ninguém traga 
ou dê fogo sinão em panellas, para se 
evitarem os incêndios, sob pena de 1$ 
pagos na cadêa.

1798 — O capitão-general D. Diogo de 
Souza, 43° governador do estado do Ma
ranhão, vindo de Moçambique, toma posse 
do cargo sem apresentação de carta pa
tente, mas só por aviso que existia em 
camara, e succédé a Fernando Antonio de 
Noronha. E’ rendido ay^ítte-fik^/de 1804 
por D. Antonio de Saldanha da Gama, ca
pitão de fragata, nomeado em logar de 
Ayres Pinto de Souza, que pedira excusa 
por doente.

1812 — Francisco Alberto Rubim toma 
posse do governo da capitania do Espi
rito Santo e é 0 primeiro que exerceyf^^ 
cai’go depois que esta capitania se tor
nou independente da da Bahia.

1822 — Sete deputados brazileiros ás 
còrtes de Lisboa sabem de Portugal a 
bordo do paquete inglez Malbourough, 
que se achava ancorado no Tejo, e se di
rigem furtivamente para a Inglaterra. 
Eram Antonio Carlos, Costa Aguiar, Ba
rata, Bueno, Gomes, Feijó e Lino Cou- 
tinho (Vide a TUsl. da fundação do Im- 
'perio v>ol. VI).

1837—Nasce no Pará o poeta Bruno”  
Henriques de Almeida Seabra, auctor do, 
volume de poesias intitulado—Ffores e 
friictos, do romance Paxdo e de outras

composições em prosa e em verso, cuja 
enumeração se pode ler no S° volume 
(Supplemento) do Biccionario de Inno- 
cencio da Silva.

Bruno Seabra, que tivemos a fortuna 
de conhecer no Rio de Janeiro, e que era 
um bello caracter, alêm de verdadeiro 
poeta, falleceu na Bahia a 30 de março 
de 1876.

1845—O Imperador D. Pedro II parte 
da cidade do Rio de Janeiro a visitar 
as provincias meridionaes do Império. 
Acompanha-o S. M. a Imperatriz.

A 15 de abril do anno seguinte chegam 
ao Rio de Janeiro de volta d’essa excur
são, tendo percorrido as provincias de 
Santa Catharina, Rio Grande do Sul e 
S. Paulo.

1859—SS. MM. 0 Imperador e a Ijji- 
peratriz, sahidos da corte no dia,2, che
gam n’esta data á Bahia, onde se demo
ram 5 dias, partindo depois para o rio 
S. Francisco. A 26 estavam de volta 
áquella cidade. A 3 de novembro deixa- 
ram-n’a de novo, para visitarem as cida
des e villas do Reconcavo (Vide ã.Ephem, 
do 22 de novembro).

1879—Funeral do general Manuel Luiz 
Osorio, marquez do Ilerval ( Vide a 
Ephem. dc 4).

ouTuniío—7
1534.—Foral passado por D. João TII a 

Vasco Fernandes Coutinho, confirmanuo- 
Ihe a doação da capitania do Espirito- 
SantOjCom cincoenta léguas de costa,feita 
a 1 de junho d’esse mesmo anno.

1639—A corte de Madrid pede á Santa 
Sé a erecção da prelazia do Rio de Ja
neiro em bispado, para prover n'elle ao 
prelado Lourenço de Mendonça, em re
paração das injustiças e aggravos que 

^soífrera. Foi com eflcito ^lendonça no
meado e sagrado, mas nao vein, como ja 
dissemos, occupar a séde ; entretanto, só 
em 1676 é que se erigiu este bispado (Vide 
a Ephemeride de 9 de setembro de 1632),

it"
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1645—Manifesto feito e assignado pelos 
moradores de Pernambuco, em que decla
ram as razoes que os levarama se suble
varem contra os hollandezes, violando 
assim os preceitos da côrte de Portugal.

Este manifesto era dirigido a D. João I\ 
e n’elle se declarava que a tyrannia dos 
hollandezes é que obrigava os signatá
rios a assim procederem, tomando as 
armas om dofeza da sua liberdade e honra 
do reino e proclamando a João P êrnan- 
des Vieira por seu governador. Adega
vam mais que — « confiados na sua real 
clemencia e magnanimidade, esperavam 
que Sua Magestade lhes forneceria os 
soccorros precisos para levarem a cabo 
tão gloriosa empreza, util á sua corôa e 
tão necessária para o livre exercicio da 
religião. »

êoncluiam-n’o por estes termos: 
a Com toda a submissão prostrados 

aos pês de Vossa Magestade tornamos a 
pedir soccorro e remedio com tal brevi
dade que nos não obrigue á desespera
ção, pelo que toca ao culto divino, e a bus
car em Principe Catholico o que de Vossa 
Magestade esperamos. »

1647 — Alvará concedendo perdão a 
todos os individuos que em S. Paulo, 
S. Vicente, Santos, Mogy das Cruzes, 
Parnahyba e Rio de Janeiro tomaram 
parte na expulsão dos jesuítas, com a 
condição de só ter effeito este indulto 
depois de admittidos outra vez estes 
padres em S. Paulo.

1649—Uma columna de tropas hollan- 
dezas sahe do Recife e vai atacar a 
estancia do Aguiar, defendida pelo ca
pitão Manuel de Aguiar. Este, á frente 
da sua gente, recebe com galhar
dia os assaltantes, que recuam sem nada 
haverem conseguido.

1694—André Cuzaco ou Cossaco toma 
posse do governo interino da capitania 
do Rio de Janeiro, mandado por 1). João 
de Lencastre, governador geral do Es
tado, para substituir a Antonio Paes de 
Sande, gravemente enfermo,

Cuzaco, que era irlandez de naseimento 
c mestre de campo do terço velho na 
^Bahia, foi o 44° governador do Rio de Ja
neiro e exerceu esse cargo por seis mezes 
e dez dias, sendo rendido a 17 deabril de 
1695 por Sebastião de Castro Caldas.

1722—Fallece na Bahia, segundo a Sy
nopsis de Abreu e Lima, o arcebispo 
D. Sebastião Monteiro da Vide, o que não 
deve ser exacto, pois do livro de assen
tamento do arcebispado consta que fal- 
lecera a 7 de setembro {Vide essa data).

1 31—Sublevação do corpo de artilharia 
de marinha na ilha das Cobras, estenden
do-se a revolta ás demais fortalez is da 
bahia (PJo de Janeir ).

ISGO—E’ sagrado na capella Sixtina, 
em Roma, pelo papa Pio IX, o Sr. D. Se
bastião Dias Larangeira,2° e actual bispo 
do Rio Grande do Sul.

O Sr. I). Sebastião nasceu na Bahia, na 
parochia de Nossa Senhora dos Morri- 
nhos, hoje da Mãe dos Homens, comarca 
do Caetete, a 20 de janeiro de 1820. To
davia, no Cruzeiro da côrte de 5 de feve
reiro de 1878 diz-se que este prelado fazia 
n’esse dia 56 annosde idade.

Formou-se em direito canonico na Aca
demia Romana. Era parocho collado do 
Morro do Fogo. arcebispado e província 
da Bahia, quando foi eleito bispo do Rio- 
Gr inde a 28 de março de 1860 pelo im
perador D. Pedro II. Confirmado pelo 
papa, hoje fallecido. Pio IX a 28 de se
tembro do mesmo anno e sagrado na data 
já mencionada, tomou posse do seu cargo 
por procurador, o vigário capitular Ju
liano de Faria Lobato, a 6 de fevereiro 
do anno seguinte. A 29 de julho d’esse 
anno chegou á sua diocese. Recebeu, 
quando se sagrou, muitas demonstrações 
de honroso apreço da parte do Summo 
Pontifiçe, que, quando o bispo se despe
dia para o Brazil, lhe disse: Tome yor 
modelo de suas acções ao arcebispo da 
Jlahia.S . S. referia-se ao douto mar-
quez de Santa Cruz, D. Romualdo, que 
ainda então era vivo.
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Antes do Sr. D. Sebastião fòra eleito 
em agosto de 1858, para aquelle bispado 
0 vigário de Catas Altas de Matto Dentro 
(Minas), padre Francisco Xavier Augusto 
da Franç i, que não aceitou o encargo 
por causa da sua avançada idade de 
80 annos.

O U T U B R O — 8

1515—Larga de Lepe, perto de Cadix,
0 navegador castelhano João Dias de 
Solis, que vinha pela segunda vez, de 
ordern de llespanha, explorar a costa 
sul do Brazil. Percorro toda ella, en
trando em muitos dos seus portos, desde 
0 cabo de S. Roque onde tocou, até ao 
Rio da Prata, que ainda se chamava Pa- 
ranaguassú e d’elle tomou o nome por 
algum tempo. Entrára também nu bahia 
do Rio de Janeiro.

Este notável e infeliz explorador subiu 
até ao Paraguaj' e chegando aos 31 graus 
e 41 minutos, desembarca, <affasta-se um 
pouco da Vnargem do rio e é assassinado 
ás flechadas com outros da sua tripo- 
lação pelos indigenas d’essas paragens_ 

(c Este fln tuvo Juan Diaz de Solis, mas 
famoso Piloto, que Herrera,
História de Yndias, tomo I . »

« Isto aconteceu, diz Navarre.te {Col- 
leccion de los viajes, etc., tomo III), 
dentro do rio, junto á ilha que chamaram 
de Martiin Garcia, situada na costa do 
sul.»

Di'pois d'este desgraçado successo, os 
. dois navios que elle com mandava voltam 

áHespanha mui maltratados (Navarrete). 
ao mando de Francisco de Torres, piloto 
do rei e cunhado de Solis, tocando no 
cabo de Santo Agostinho, de onde levam 
um carregamento de pau brazil.

1605—A irmandade c o hospital da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro 
póde dizer-se que já existiam no anno 
de 1515 ; porquanto, por alvará da pre
sente data, cujo original se conserva no 
archivo d’aquella Santa Casa e pelo qual 
lhe foram concedidos os mesmos privi

légios da de Lisboa, consta que n’essa 
época já ellas funccionavam havia mais de 
sessenta annos (Vide a Ephemeride de 
1 de julho de 1582).

1G24—Fallece no arraial das tropas por- 
tuguezas na Bahia o 5° bispo do Brazil 
D. Marcos Teixeira, e jaz na capella da 
Conceição de Itapagipe.

Era natural de Portugal e tomára 
posse do seu cargo a 8 de dezembro 
de 16'22, reinado de Felippe IV, sendo 
nomeado nos pontifleados de Paulo V e 
de Gregorio XV, visto como morrera um 
e fora eleito outro no mesmo mez. Obri
gado a sahir de Lisboa em virtude da 
carta regia de 19 de março de 1622, 
dirigida á Meza da consciência e ordens 
para fazel-a cumprir, chegou ao Brazil 
ao tempo da invasão hollandeza. Aqui 
exerceu na Bahia o governo civil e 
militar tres mezes, por ter cahido pri
sioneiro dos hollandezes o governador 
geral Diogo de Mendonça Furtado, que 
foi remettido com seu filho para a 
Ilollauda. N’esta emergencia o bispo 
D. Marcos se houve com uma valentia 
e tino tanto mais para se admirar ern um 
sacerdote, que entretanto mais parecia 
nascido poma as armas do que para 
a igreja.

Diz d’elle o jiadre Antonio Vieira- 
« Passados alguns dias o Sr. bispo... de
terminou trocar o baculo com a lança, 
0 roquete com a saia de malha, e de 
prelado de ecclesiasticos fazer se capitão 
de soldados.»

Foi D. IMarcos sei)ultado no logar 
supra indicado, pelas circumstaneias da 
guerra, onde nenhum letreiro indica a 
sua jazida ( R o t e i r o  nos b i s p a d o s ) .

1613 — Provisão d’el-rei D. Joao IV 
nomeando ao dr. Antmiio de Marins 
Loureiro prelado administrador da igreja 
do Rio de Janeiro, em substituição de 
Lourenço de ^íendonça. declaiado in- 
fenso ao rei e ao reino por ter abraçado 
a causa dos Felippes.
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Marins tomou posse da prelazia m 
de junho do anno seguinte, tendo jrara 
esse flm partido de Lisboa a 12 de abril. 
Teve também do fugir para o Espirito 
Santo. Foi o IP sacerdote que occupou 
esse cargo (Vide o tomo XXI da revista 
do Instituto).

Succede-lhe interinamente, era 1641, o 
padre Manuel de Araujo—que foi o 12“ .

Em 1653 exerce interinamente este 
cargo, victim a também das perseguições 
que haviam cahido sobre os seus ante
cessores, 0 padre José de Castro—que foi 
0 13“ .

D. Manuel de Souza e Almeida toma 
posse da administração ecclesiastica ílu- 
minense cm 1659. Desistiu depois do 
cargo e retirou-se para a Europa. Foi o 
14“ prelado do Rio de Janeiro.

Odr. Fraucisco da Silveira Dias, nascido 
no Rio de Janeiro, foi o 15" e tomou posse 
da prelatura a 5 de maio de 1669.

Em dezembro de 1681 succede-lhe n’ella 
0 padre Sebastião Barreto de Brito, no
meado polo bispo eleito (D. José de 
Barros Alarcão F). Foi este prelado quem 
começou a edificação da Sé, e, sendo 
vigário da Candelaria, foi nomeado deão 
(Vide dr. Ferreira Vianna, Prelados do 
Rio de Janeiro desde 1569 ate' 1681).

Depois d’este prelado creou-se o bispado 
em 16 de Novembro de 1676 {Vide essa 
data) .

1678—Carta patente do principe re
gente D. Pedro TI, nomeando a D. Manuel 
Lobo governador da capitania do Rio de 
Janeiro. Foi este governador encarre
gado da administração de todas as ca
pitanias do Sul e da fundação da colonia 
do Sacramento (Vide a Ephemeriãe de 7 
de agosto).

1713—D. Braz Balthazar (la Silveira, 
2“ governador da capitania de S. Paulo 
e Minas, iustalla a villa de S. João 
d'El-Rei, elevada a essa categoria no 
anno anterior.

Como povoação teve começo em 1684 
pelos exploradores paulistas Antonio Ro

drigues Arzão, seu cunhado Bartholomeu 
Bueno da Silveira e outros.

A lei provincial mineira de 1 de março 
de 1838 deu-lhe o titulo de cidade.

— Plácido de Azevedo Falcão substitue 
a Frederico Duarte de Vasconcellos no 
governo da capitania do Ceará e exerce 
0 cargo até occupal-o Manuel da Fonseca 
.layme em 30 de Agosto de 1715, como 
nessa data f.cou dito, guiando-nos pelo 
senador Pompeu no seu Ensaio Estatis- 
tico e por Varnhagen.

1758 — Decreto concedendo a Gomes 
Freire de Andrada o titulo de conde de 
Bobadella (Vide a Ephemeriãe de 1 de 
janeiro de 1763).

1800—Auto celebrado no quartel do 
porto do Souza, entre Antonio Pires da 
Silva Pontes Leme, como governador da 
capitania do Espirito Santo, c o capitão 
general da de Minas Geraes Bernardo 
José de Lorena (mais tarde conde de 
Sarzedas e governador da Indiji), para a 
fixação 'de limites das duas capitanias.

Deu-se por esta oceasião principio á 
navegação do rio Doce, estabelecendo-se 
um registro e destacamento no dito 
porto do Souza.

N’este mesmo anno de 1800 foi achado 
0 grande diamante da coroa de Portugal, 
que pésa 7 oitavas, junto ao arroyo do 
Abaeté (Minas-Geraes) por um certo 
Antonio Gomes, que teve por isso o em
prego de thesourciro da casa de fundição 
de Sabará, segundo se lô na Memória 
sobre as minas da capitania de Minas- 
Geraes. pelo Dr. José Vieira Couto, citada 
por Abreu e Lima e publicada no Rio 
de Janeiro na Typographia Universal de 
Laemmcrt em 1842.

Diz, todavia, Milliet de Saint-.\dolphe 
que este diamante fora achado por tres 
malfeitores condemnados a desterro per
petuo. O parocho do logar, a quem os 
degradados o mostraram, levon-o cm 
pessoa ao. governador do 5Iinas, que pela  ̂
época devia ser Bernardo José de Lorena, 
e intercedeu por aquelles infelizes, Ogo-

I ;
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vernador oavion a pedra para Lisboa e 
0 principe regente, depois D. JOcão “S"!, 
perdoou aos condem nados.

Este diamante é conhecido pela desi
gnação de Regente.

1808—Falleceem Paracatú, em sua via
gem para Goyaz, o prelado d’aquella ca
pitania D. Vicente Alexandre de Tovar, 
bispo titular de TUopoH (Vide a E-pheme- 
ride de 28 de agosto de 1803).

1833—Fixação do padrão monetário do 
Império o estabelecimento de um ban
co de deposito porleid’esta data da As- 
semble'a Geral, que, em virtude do § XVl^ 
do art. 15 da Constituição, auctorisára o 
governo, por decreto do 1“ de junho, a 
mandar abrir a estampadas notas do novo 
padrão. A lei de 3 de outubro do mesmo 
anno mandara proceder-se ao troco da 
moeda de cobre. A ordem de 18 do mesmo 
mez e anno designou os valores das moe
das de ouro e prata.

Em 4 de fevereiro de 1834 passa-se uma 
provisão com instrucções para o troco da 
moeda de cobre por cédulas e a 12 do 
mesmo mez e anno ordem para a aceita
ção das cédulas, dadas em troco da moe
da de cobre, nas estações publicas.

1842—Segundo o relatorio do ministro 
da fazenda, apresentado n’esta data á 
Assemble'a Geral, o Estado dispendera so 
com as tres rebeliões—de Panellas, Bahia 
e Rio Grande—a enorme somma de ses
senta e um milhões de cruzados !

O U T U B K O — 9

16^—O cx-capitão-mór da capitania 
do Grão Pará e provedor-mor da fazenda 
real, Jacome Raymundo de Noronha, 
apodera-se illegalrnente do governo do 
estado do Maranhão e Pará, acto para 
0 qiíal lhe serve de principal instru
mento 0 senado da camara da cidade de 
S. Luiz, sem poder legal, entretanto, 

^para tacs nomeações. Succede assim Ja- 
come ao governador Francisco Coelho 
de Carvalho, fallecido a 15 de setembro 
d’esse mesmo anno, depois de ter gover

nado aquelle estado por dez annos (Vide 
a Ephemeride de 15 de setembro).

17G9—Succede ao conde de Pavolide.no 
governo da capitania de Pernambuco 
Manuel da Cunha Menezes, posterior
mente conde do Lumiai’ .

O conde de Pavolide, D. José da Cunha 
Grã de Athaydo e Mello, que governava 
a capitania de Pernambuco desde 14 de 
abril de 1768, vai administrar a da Bahia 
com a mesma patente de governador e 
capitão general.

O visconde de Porto Seguro dá o dia 
3 de outubro como o da posse de Manuel 
da Cunha Menezes. Este governador é 
rendido a 31 de agosto de 1774 por Jose 
Cezar de Menezes, e foi o 31° na res
pectiva serie em Pernambuco.

1809—Toma posse do governo da ca
pitania do Rio Grande do Sul D. Diogo 
de Souza, que foi depois, em 1815,conde do 
Rio Pardo (segundo A, c Lima e Var- 
nhagen). Succede ao chefe de esqua l̂ra 
Paulo José da Silva Gama. mais tarde 
barão de Bagé, que a administrou por 
G annos. 8 mezes e 9 dias e governou 
em 1811 a do Maranhão (Vide as Ephe- 
rnerides úe 28 de agosto de 1811 e de 13 
de novembro de 1814).

1317_Creação dos juizes de fora do 
civel e do crime e orphãos na villa de 
Taubate (S. Paulo), com jurisdicção nas 
de Pindamonhangaba e S. Luiz de Pira- 
tininga ; na villa de Guai‘atinguetá, com 
jurisdicção nas villaà de Lorena e de 
Cunha, e na villa de S. Sebastião, com 
jurisdicção nas villas Bella da Princeza 
c de Ubatuba.

1821—Convenção de Beberibe, que res
tabelece a ordem em Pernambuco.

1853—Naufragio do vapor Pernambu
cana. occorrido a oito leguas da Laguna, 
provincia de Santa Catharina, e cm que 
perecem 42 pessoas.

Simão, preto, carvoeiro do navio, salva 
com a força muscular de seus braços 
13 pessoas. O governo concedeu-lhe uma 
medalha de distiucção por este acto de
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lieroicidade e Immanidade, cuja narrarão 
com moveu o espirito publico.

1868—Fica concluido o assentamento 
do fio telcgraphico entre a capital da 
provincia do llio Grande do tíul e a do 
Jmperio..

O U T O R R O — 10

■15r)3_Morre o donatario fundador de
^Poi'to Seguro, 
nho, a quem I).

Pedro d^ Campi^Touri- 
.Toão IIITizcra doação, por

cai’ta de 27 de maio de 15'U.
por 

de cincoenta
léguas de costa, doação conlirmada por 
foral de 23 de setembro do mesmo anno. 
Seu fdho Fernão de Campos Tominho 
desbaratou dentro em pouco o que o pae 
grangeára e por sua morte passou a ca- 
piíjania a uma irmã sua, que a vendeu 
cm 1.Õ56 por cem mil 7cis de i-enda ou 
juros a D. João de Lencastre, duque de 
A veiro.

1690—Toma posse do governo geral do 
Estado do Brazil, na Bahia, o almotacé 
do reino Antonio Luiz, Gonçalves da Ga
mara Continho, recebendo-o das mãos 
dos governadores interinos, que o haviam 
conservado desde 21 de outubro de 1687» 
dia do fallecimento de Mathias da Cunha 
(ã ide essa ultima data .

Gamara Coutinho foi o trigésimo pri
meiro dos governadores e capitães gene- 
raes da Bahia e governou-a por tres annos, 
sete mezes e doze dias, até 22 de maio 
de 1091, em que foi rendido por D. João 
de Lencastre. por ter sido nomeado vice- 
rei da índia. O seu primeiro cuidado ao 
Ciiipunha!' .as redeas da administração da 
capitania foi tomar medidas para evitar 
a cai estia de farinha que se sentia n’ellae 
ílagellava também as povoacões do norte, 
fazendo correr um bando em 10 de no
vembro, no qual ordenava que todos os 
habitantes, dez léguas em redor da ci
dade. fossem obrigados a jdantar qui
nhentas covas de mandioca, sob pena de 
pagarem cem mil réis applicados ás forti. 
ficações da mesma cidade.

De volta do seu governo da índia tocou 
na Bahia e ahi falleceu em 1702, sendo 
sepultado na igreja do Collegio dos Je- 
suitas.

1711—0 bispo de Pernambuco D. Ma
nuel Alvares da Costa entrega o governo 
civil da capitania ao novo governador 
Felix José Machado de Mendonça Castro 
e Vasconcellos, que vinha render a Se
bastião de Castro Caldrs, a quem o bispo 
substituira por via de successão (\ide 
15 de novembro de 17107 

1753_.'\luda-se o assento do governo 
colonial do Brazil da Bahia para o Rio de 
Janeiro. D. Antonio Alvares da Cunha, 
conde da Cunha, primeiro vice-rei no
meado para esse governo em 27 de junho, 
assume na pi-esente data o exercicio do 
seu cargo na nova caidtal.

O conde da Cunha, que foi o sexagé
simo segundo dos governadores do Rio de 
Janeiro e o 1° na série dos seus vice-reis, 
administrou o estado até ser rendido em 
17 de novembro de 1767 pelo conde de 
Azambuja. Recebera a admini.-tração da 
capitania do governo interino consti- 
tuido pelo bispo diocesano D. frei An
tonio do Desterro Malheiro, brigadeiro 
José Fernandes Pinto Alpoim e chan
celier João Alberto de Castello Branco, 
que 0 exercião desde 1 de janeiro do 
mesmo anno de 1763, dia do fallecimento 
de Gomes Freire, conde de Bobadella 
(Vide a cphcm. de 19).

17S3_Luíz da Cunha c Menezes suc
cédé na administração da capiitania de 
Minas-Geraes ao conde de Cavalleiros, D. 
Rodrigo José de Menezes, e governa até 
ll de julho de 1788, em que foi rendido 
pelo visconde de Barbacena, Luiz Antonio 
Furtado dc Mendonça.

Luiz da Cunha e Menezes é o gover
nador satyrisado sob o nome úe Fanfar
rão Minezio nas famosas Cartas chile
nas, attribuidas a Gonzaga,a Alvarenga 
Peixoto e a Cláudio Manuel da Costa e 
que no antigo catalogo dos manuscriptos 
da Bibliotheca Nacional se diz positiva-
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mente que são do primeiro (\ide a 
ephem. de 2 de setembro de 171i, in fine). 
Cunha Menezes fora antes governador 
da capitania de Goyaz.

ijjOõ—Fallece o brigadeiro do corpo de 
engenheiros, commissario da demarcação 
de limites meridionaes do Brazil, Fran- 

^  \ cisco João Roscio, que governara inte
rinamente, por 15 mezes, a capitania do 
Rio Grande do Sul, desde novembro de 
1801 até fim de janeiro de 1803 (Vide a 
ephemeriãe de 30 de janeiro d’esse anno\ 

1811—Carta re'gia desligando comple
tamente a capitania do Piauhy do governo 
da do Maranhão. Esta capitania fóra 
creada por carta régia de 29 de julho de 
1750 (Vide a epherneriãe de 20 de se
tembro de 1759).

1817—Chegam á noite a Porto-AIegre 
e são apresentados em palacio ao capitão 
general Luiz Telles daSilva, marquez de 
Alegrete, governador da capitania do Rio 
Grande do Sul, o general D. José Verdun 
e mais prisioneiros argentinos da acção 
da povoação de Belém do 15 de .setembro 
(Vide essa data).

a O marquez de Alegrete recebe-os com 
0 grito de «Viva S. M. Fidelissima e 
morrão os insurgentes!»—a que o povo 
responde com enthusiasmo. Permitte de
pois a entrada de todo o séquito e povo, 
e alli, em presença de todos lança, em 
rosto ao temerário caudilho as suas in
cursões sobre as fronteiras do Rio-Pardo^ 
os roubos, as mortes e incêndios que se 
viram na§ margens do Qu iraini e Uru
guay e a total destruição da nascente* 
povoação de Alegrete ; e termina dizendo 
que muito convem que a sua cabe.a seja 
enviada ao districto de Entre-Rios, para 
servir de escarmento a tantas maldados. 
Verdun, porém, appclla para a humani
dade do re i: a esta voz levanta-se o go
vernador, procipita-se sobre elle c tirix-lhe 
os ferros que lhe algemão os pulsos ao 
som dos vivas populares, que se repetem 
ainda por muito tempo dejiois ( P ’ i . u v i a n ’ o ,  

Ephemerides).n

1827—Creação da Sociedade Auxilia
dora da Industria Nacional, que ainda 
perdura (Corte).

Abreu e Lima assigna para este facto a 
data de 19 de outubro. A que damos, 
porém, colhemol-a do distico que se lô 
na propria taboleta posta i>or esta bene- 
merit i associação na frente da casa em 
que celebra as suas sessões.

IS-IJ—Evacuam a capital das Alagoas 
os promotores da revolução iniciada 
n’aquelli parte do império nos primeiros 
dias <lo presente mez e que obrigara 
Bernardo de Souza Franco, presidente da 
provincia, a refugiar-se no dia 5 abordo 
do hiate Caçador (Vide a Epherneride 
de 11).

1851—Fallece o senador pela provincia 
de S. Paulo Lucas Antonio Monteiro de 
Barros, visconde de Congonhas do Campo, 
nomeado a 22 de janeiro e não a 19 de 
abril de 1826 como menciona a relação pu
blicada no t. XXIX. pirte II. da Revista 
do Instituto Ilisiorico) e que tomára as
sento a 31 de maio.

185Q_Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro o I)r. José Francisco Signud, me
dico francez que adoptári o Brazil por 
patria. Nascera em Marselha a 2 de de
zembro de 1796. Jaz no cemiterio de 
S. Francisco Xavier (Cajú).

O Dr. Sigaud fóra o primeiro director 
do Instituto dos nn-ninof cepos, em cuja 
fundação tomara mui activa p irte, e éo  
auetor da estimada obra. hoje rara, Du 
cliniat et des maladies du Rresil, pu
blicada em 1813. e do .Anmiario politico, 
historico e estatístico d > Brazil ])ara 1816 
e 1847.

Foi também um dos fundulorcs da .So. 
ciede medica do Rio de Janeiro, deno
minada actualmente Lnperi d academia 
de medicina.

1866 — E’ nomeado gcncral-chefe do 
nusso exen-il.o em operações no Paraguay 
0 marquez de Caxias, promovido a ma
rechal de exercito olTcctivo.

1 « Em uma avanç i .a iflade, o coberto

^  y ( f  <f3^
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de nm passado glorioso, tal era o chefe 
que resumia a unidade de commandos, 
e sua nomeação foi acolhida por todos 
como uma garantia de prompto e feliz 
termino da guerra. » (E. C. Jourdan. 
Guerra do Po.raguay). »

1868—Passam para o Chaco dois bata
lhões nossos, com o fim de encetarem 
a abertura de uma picada atd Villeta 
(Campa.nlía do Paraguay).

1871—Inauguração da linha telegra- 
phica de Petropolis á estação central 
(còrtc), com 49.800 kilometros de cí;- 
tensão.

OUTUBRO 11
1492(*)—Descobrimento da America por 

Christovão Colombo, que a .3 de agosto 
partira do pequeno porto de Paios, na 
Ilespanha, para este immenso e aventu
roso emprehendimento.

A ilha chamada pelos naturaés Gua- 
nahani e por Colombo S. Salvador, foi 
a primeira terra americana que elle des
cobriu. Diz 0 douto visconde de Porto 
Seguro, na sua 4* edição do Diário da 
navegação de Pedro Lopes de Souza, 
que a verdadeira GuanoJiani de Chris
tovão Colombo é a modesta Mayagita- 
na.

O conde Roselly de Lorgues, na sua 
Vie de Christophe Colomb, assegura que 
o famoso navegante nascôra em Genova 
pelos an nos do 1435. D’Avezac, porém, no 
seu erudito e importante Canevas chro
nologique da vida de Colombo (Paris, 
1873), adduz argumentos ponderosos e 
conclue por demonstrar que o grande 
almirante não podia ter nascido senão no 
anno de 1416. Na Gazeta de Noticias (Rio 
de Janeiro) de 9 de Julho de 1877 diz-sc

(') Por excepção é aqui incluida esta 
data, pela sua importancia histórica em 
rel.içâo ao nosso continente, pois só tra
tamos dos factos occorridos do desco
brimento do Rrazil em diante,

(luenascêra a 10 de Julho {Vide essa data)- 
sem designação do anno.

« A 20 de jMaio de 1506, dia da As- 
cenção, por volta do meio-dia, em um 
quarto de estalagem em Valladolid, o- 
vice-rei das Tndias, grande almirante do 
oceano, D. Christovão Colombo, esten
dido em seu leito de dôres, assistido por 
alguns religiosos fr mciscanos, cercado 
de seus dons filhos e de sete oiFiciaes dasua 
casa, rendia a aima a Deus (Roselly de 
Lorgues, Christophe Colomb).y) « Em um 
abandono que será o eterno opprobrio dos 
seus ingratos contemporâneos diz por sua 
vez D’Avezac, [obra citada). »

Os seus restos mortaes, que em 1536 
haviam sido transportados para S. Do
mingos, foram tranferidos em 1795 para 
a Havana, onde actualmente repousam 
(Vide 0 Vxdgarisador n. 10, de 15 de 
outubro de 1877).

1727—0 governador da 
S. Paulo Rodrigo Cezar 
achando-se nas minas de 
pende o ouvidor Antonio 
Peixoto, por se oppór este a que fossem 
sentenciados á pena ultima alguns escra
vos e Índios, allegando carência de juris- 
dicção para isso (Azevedo Marques, 
Apontamentos). Entretanto, já a 15 de 
agosto havia tomado posse do governo 
da capitania em S. Paulo o capitão-gene
ral Antonio da Silva Caldeira Pimentel.

1769—Toma conta do governo da Bahia 
oseu quadragésimo sexto capitão general 
José da Cunha Grã Athayde e Mello, 
conde de Pavolide, que o conservou até o 
dia 3 de abril de 1774, em que partiu 
para Lisboa, deixando o governo entre
gue por ordem da còrte ao arcebispo 
D. Joaquim Borges de Figueiròa, ao 
chancelier Miguel Serrão Diniz e ao coro. 
nel do 2° regimento Manuel Xavier Ala.

No tempo do governo do conde de Pa
volide houve um motim escandaloso 
entre os frades de S. Francisco, dos 
quaes era ]>rovincial frei Manuel da 
Epiphania, Para socegal-os foi preciso

capitania de 
de Menezes, 

Cuyabá, sus- 
Alves Lanhes

I
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prender dous d'ciitrc dies e conflnal-os 
para os conventos de S. Bento e de Santa 
Tliercza.

1835—0 padre Diogo tonio Feijó é 
eleito bispo de Marianna, nomeação que 
não provocara e a que voluntariamente 
renunciou em 1838, não tendo solicitado 
do papa a competente confirmação. Fòra 
eleito um dia antes de tomar posso da 
regencia do império. Acerca d’essa no
meação 0 Almanak Bra-^ileiro do sr. 
dl'. Antonio Manuel dos Reis, para o 
anno de 1878, traz na pag. 321 uma de
claração d’aquclle eminente homem de 
Estado, datada de S. Paulo a 10 de julho 
de 1838, em que se lè o seguinte topico : 

cc . . .  eu nunca aceitei a nomeação de 
Bispo de Marianna, nem a carta de apre
sentação, que então se me quiz entre
gar. Deus queira que, se algum escandalo 
hei dado por causa de taes discursos e 
escriptos [Refere-se ás sims ideas sobre o 
celibato do clero), cesse elle com esta 
rainha ingénua declaração. y>

O sr. dr. Reis nada nos diz quanto ao 
modo por que obteve esta carta, si era 
inédita, ou de onde a transcreveu, si já 
anteriormente publicada (Vide a Ephem. 
de 9 de novembro de 1843).

1844—Revolução da provinda das Ala
goas. O presidente Bernardo de Souza 
Franco regressa á capital.

Haviam entrado no dia 5 na capital da 
provinda, onde rebentara dias antes um 
movimento revolucionário, cerca de 700 
homens, que se apoderaram de todo o 
armamento que alli existia. O presidente 
vô-se obrigado a embarcar no hiate de 
guerra Caçador, como já dissemos.

Na presente data, havendo os sedicio
sos evacuado na vespera a cidade, de
sembarca 0 presidente e toma posse 
d’clla. Chega tropa da Bahia e Pernam
buco para auxiliar a auctoridade legal.

A 21 ha segundo ataque contra a ci
dade e 0 presidente teve de novo de 
refugiar-se a bordo do referido hiate. 
Os revoltosos são entretanto repellidos,

depois de seis horas de fogo, pelas forças 
do governo.

Chega finalmente a 21, do Rio de Ja
neiro, 0 brigadeiro Seára com mais de 
400 praças de tropa de linha e desem
barca no dia 25. Prompto a marchar 
para o interior, á testa de 700 homens, 
teve de revogar essa ordem, porque o 
partido de fora se achava pela terceira 
vez em marcha sobre a cidade.

Esta revolução foi dominada a 4 de no- . 
vembro [Vide essa data).

1854—Escolhe-se logar em uma das 
ilhas de I\Iai icá, Rio de Janeiro, para o 
estabelecimento de um lazareto.

1876—Fallece na capital da sua diocese > ̂  
0 ^ gu n t|̂  bispo de Cuyabá, D. José An- h 
tonio dos Reis, nascido em S. Paulo a 10 
de junho de 1798 e na respectiva facul
dade formado'em direito civil em 1832.

Fòra deputado á assembléa geral pela 
sua provincia natal na legislatura de 
1838 a 1841 c por vezes vice-presidente 
da camara electiva.

Fora eleito bispo pela Regencia trina
a 27 de agosto de 1831, quando ainda
cursava a academia de S. Paulo, que foi 
um dos primeiros a procurar logo que se 
crearam no império as faculdades de di
reito. Confirmado pelo pontifico Grego- 
rio XVI a 2 de julho de 1832, foi sagrado 
em S. Paulo pelo bispo d’aquclla diocese, 
D. Manuel Joaquim Gonçalves de An
drade, a S de dezembro daquelleanno; to
mou posse do seu cargo, por procurador, 
a 2 de junho de 1833 e chegou á diocese 
a 27 de novpmbro do mesmo anno.

« Em seu bcllo caracter, diz o auctor 
dos Apontamentos acerca da provincia 
de S. Paulo, predominavam notavel
mente a mansidão e a bondade. Durante 
a cruel epidemia de variola, que se ma
nifestou em Cuyabá pelos annos de 1865 
e assolou aquella provincia, o digno pre
lado não se afTastou do foco pestilento, e, 
com sua palavra consoladora e bolsa ca
ridosa, correu em soccorro dos seus dio 
cesanos, y>
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« Emquanto outros bispos se colloca- 
vam eui antagonismo coin suas ovelhas, 
por causa da nudfadada questão religiosa, 
que desde 1872 se tem agitado no Brazil,
0 bis])0 D. José Antonio dos Reis con
servou-se sempre na verdadeira posição 
de successor dos apostolos, pai do povo 
e seu protector constante [Obra citada). »

Depois de um tranquillo e edificante 
episcopado de 43annos, 10 mezes e3 dias,
0 mais longo que tem h ivido no Brazil, 
expirou rodeado do amor c veneração do 
seu rebanho, que o pranteou como a um 
verdadeiro pae. O palacio episcopal não 
podia conter a onda de povo que se ag- 
glomerava para vel-o ao partjr para a 
derradeira viagem. No di i 12 o seu ca
daver, (lue não poude ser embalsamado, 
foi levado com um acompanhamento de 
mais de cinco mil pessoas e sepultado na 
cathedral. « Foi nesse momento que 
vozes se ergueram unisonas exprimindo 
0 pens imento, que será guardado como 
relíquia do illustre morto : — Assim 
se p()de morrer ! { Situação, jornal de 
CuyabáN »

CUTUliUO— 12
1580—Carta de sesmaria passada por 

Jeronymo Leitão, loco-tenen-te do dona
tário da capitania de S. Vicente, Martim 
Aífonso de Souza, concedendo aos indios 
Guavanazes seis léguas de terra em qua. 
dro na, paragem chamada Carapicuivat 
onde elles haviam fundado a aldeia de 
Nossa Senhora dos Pinheiros, e outras 
tantas em Vraray, onde haviam igual
mente fundado outra aldeia sob a invoca
ção de S. Miguel.

Estes indios eram oriundos de Pirati- 
ninga e alli tinham fundado a pedido dos 
padres jesuitas a villa de S. Paulo ; mas 
vendo que iam concorrendo para ella os 
portuguezes em grande numero, e oceu- 
pando as suas terras, resolveram abando- 
nal-a, e foram situar-se nas duas aldeias 
acima mencionadas.

Qc Hoje, acrescenta 0 judicioso auctor

das Datas celebres  ̂ de onde é extrahida 
litteralmcnte esta noticia ; hoje já nada 
possuem os misei aveis indios descenden
tes dos naturaes da terra ; porque injus
tamente os desapossaram da maior parte 
de suas datas, não obstante serem conce
didas as sesmarias posteriores dos euro
peus com a expressa condição de não pre
judicarem aos indios, e nem serem d elles 
as terras, que se davam. »

1621— Diogo de Mendonça Furtado 
toma posse do governo geral do estado 
na Bahia, rendendo a D. Luiz de Souza, c 
cxerce-o até ser feito prisioneiro dos hol- 
landezcs, quando, no dia 9 de maio de 
lü24, estes invadiram a cidade de S. Sal
vador, sendo depois remettido preso com 
um filho para a Ilollanda. Mathias de 
Albuquerque, como seu immediato, ficou 
á testa do governo de Pernambuco e na 
Bahia lhe succederam como capitães 
mores do Reconcavo: 1°, o ouvidor geral 
Antão de Mesquita de Oliveira ; 2°, o 
bispo D. Marcos ; 3°, Francisco Nunes 
Marinho.

1753 — Nasce no Rio dc Janeiro Jose' de 
Souza de Azevedo Pizarro e Araujo, que 
mais tarde se distinguiu como historia
dor da cidade que lhe deu o berço. (Vide 
a Ei'diemôridc de 14 de maio de 1830).

1765 — Assento tomado em junta na 
cidade do Rio de Janeiro, estabelecendo 
as divisas entre as capitanias de Minas 
Geraes e de S. Paulo. Está assignado 
pelo vice-rei conde da Cunha, chancelier 
da Relação João Alberto de Gastello 
Branco, provedor da real fazenda Fran
cisco Cordovil de Siqueira e Mello, desem
bargador procurador da coroa Miguc  ̂
Ribeiro da Cruz, guarda-mór das minas 
Pedro Dias Paes Leme, capitão-mór re
gente das minas do Rio Verde Bento Pe
reira de Sá, padre Antonio Gonçalves de 
Carvalho, coronel Bartholomeu Bueno 
da Silva, o secretario de estado Fran
cisco de Almeida Figueiredo e o desem
bargador Domingos Nunes Vieira, que 
fòra procurador da coroa e fazenda.

i f
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Está este assento exarado no livro de 
termos de demarcação de limites das ca
pitanias, qne existe no Arcliivo Publico 
do Rio de Janeiro.

1798 — Nasce em Lisboa 1). Pedro L 
Imperador do Brazil.

Na idade de 9 an nos acompanhou sua 
familia. a familia real portugueza, na 
sua transplantação para as terras colo- 
niaes desta parte da America, que a 
presença e demora da côrte deviam pre
parar mais depressa para gosar da liber
dade e viver por si mesma, sem a tu- 
tella secular da metropole, a esse tempo 
invadida por tropas do primeiro capitão 
do século.

Desde 8 do março de 1808, em que o 
Rio de Janeiro se tornou de facto capi
tal e sdde da monarchia, até 7 de abril 
de 1831, em r̂ uc D. Pedro, havia 9 annos 
Imperador do Brazil, abdicou a coroa, 
viveu este principe entre nós.

Não entraremos no historico dc todas 
as phases da sua vida ; porque isso nos 
obidgaria a grandes desenvolvimentos, 
cm desaccordo com a indole do presente 
escripto. O leitor terá um fiel resumo da 
sua vida, tão accidentada, varonil o cheia, 
e dos grandes acontecimentos que sobre- 
doiram as primeiras paginas da nossa 
existência como nação independente, no 
artigo que lhe consagra o Sr. Dr. J. M. 
de Macedo no seu Anno hiographico, 
vol. 3.°, sob a presente data.

D. Pedro I, depois de ter legado a seu 
filho a coròa do império que creára e de 
ter posto na cabeça dc sua filha D. Ma
ria II a de Portugal, que lhe tocára por 
herançi, falleceu a 2-1 de setembro de 
1831 pelas 2 1/2 horas da tarde no paço de 
Queluz, cm Lisboa, sem ter completado 
30 annos de idade, tendo todavia deséui- 
penhado o papel importantíssimo que lhe 
assignára a providencia nos destinos de 
dous povos, havendo assim preenchido a 
sua missão providencial na historia.

1808—Creação do Banco Nacional, or
denada por carta regia d’esta data.

referendada por D. Fernando José de 
Portugal.

O seu fundo era de, pelo monos, tres 
milhões de cruzados ou 1,200 acções de 
um conto de réis: o prazo da sua dura
ção era de 20 annos. Por sua intervenção 
faziam-se as vendas dos generös priva
tivos dos contractos c administrações da 
real fazenda, como diamantes, pau- 
brazil. marfim e urzella, vencendo sobre . 
0 seu producío liquido a commissão de 
dois por cento.

Logo que o banco começasse as su;is 
operações ficaria extincto o cofre do 
deposito existente na cidade do Rio de 
Janeiro a cargo da camar.i municipal. 
N’elle se deveria fazer o deposito judicial 
e extra-judicial de prata, ouro, joias e 
dinheiro. « Si este banco, diz o visconde 
de Cayrú citado por F l u v i . v n o  nas suas 
Ephcmerides}, for bem administrado 
como em Inglaterra, equivalerá a ricas 
minas e será o Potosi de innumeras ri
quezas.»

K formula condicional da phrase do 
illustre economista brazileiro resolveu-se 
infelizmente pela negativa. » acrescenta 
este illustrado escriptor (Vide a Ephe- 
meriãe de outubro 20 de 1812).

1813—.-áhre-se na cidade do Rio de Ja
neiro 0 actual theatro S. Pedro de Alcan
tara. a este tempo denomina lo Real 
theatro de S. Joã ,̂ e dá se n’elle a pri
meira representação para festejar o anni- 
versario do principe D. Pedro, depois 
1° imperador (Vide a Ephcmeride dc 2.ã 
do março de 1821).

1822—Depois de ter, nas margens do 
Ypiranga, insignificante riacho da pro
víncia de S. Paulo, proclamado a 7 de 
setembro a nossa independencia, o prin
cipe. D. Pedro volta ao Rio de Janeiro a 
lõ d’esse mez da sua viagem áquella 
provincia e é na presente data, amiver- 
sario do seu nascimento, acclamado Im
perador Constitucional do Brazil em pre
sença de um immense co-^curso de povo, 
da tropa, da còrte e das auctoridades.
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publicas reunidas no campo dc Santa 
Anna, hoje praca da Acclamação (Vide a 
Ephcmcride de 1 de dezembro).

—X’esse dia, que era, como ja sc disse,
0 anniversario do 1° imperador, dc quern 
Jose da Silva Lisboa, visconde de Cayrii, 
era particular amigo, assigna esse notá
vel publicista nacional a dedicatória da 
sua obra—Causa do Brazil no juizo dos 
governos e estadistas da Europa—, pu
blicada no mesmo anno na Imprensa 
Nacional.

1S2Õ—Combate de. Sarandy (Campa
nha da Cisplatina).

liento Manuel Ribeiro, tendo apenas 
sob suas ordens mil homens mal monta
dos, ousa atacar as forças de D. João 
Antonio Lavalleja, que sobem ao dobro 
das suas. Envolvido i>elo numero. Bento 
Manuel vó-se obrigado a debandar, dei
xando 0 campo da acção e 200 prisionei
ros em poder do inimigo.

Depois de 11 annos de assignaladas 
victorias, foi esta a primeira derrota 
que soffremos n’esta campanha, o que 
sobre modo ensuberbeceu o governo de 
Buenos-Ayres.

— Numerosa nomeação de titulares, 
concedida i)or D. Pedro I por oceasião 
do seu anniversario.

1̂ 26 — E’ eleito bispo da diocese de 
S. Paulo I). Manuel Joaquim Gonçalve? 
de Andrade (Vide a Ephemeride de 2G 

- A  dc maio de 1817;.
1832—Fallcce o senador pola província 

da Parahyba Estevão José Carneiro da 
Cunha, escolhido pelo primeiro impera- 

■; dor a 22 de janeiro dc 1826 e não a 29 
^  de abril, como dá o mappa publicado pela 

revista do Instituto Ilistorico, e que to
mara assento no senado a 21 de junho do 
dito anno.

1835—A assembléa ger.il legislativa^ 
tendo examinado e apurado a votação 
constante das respectivas actas, proclama 
regente unico do Império, pelo Acto Ad- 
dicional, ao cidadão padre Diogo Antonio 
Feijü, que presta juramento c assume a

administração politica do Brazil em nome 
do Imperador menor.

« A sua regencia, que era como a au
rora esperançosa da democracia, acha-se 
logo travada de mil obstáculos e even- 
tualidades, que desconcertam todos os < 
cálculos do politico e neutralisam suas 
boas mtcnqõQS, (Barão Homem ão Mello, 
citado por Fluciano). y>

Uma’ das mais graves d'essas eventua- i 
lidades foi a guerra civil do Rio Grande 
do Sul, começada a 20 dc setembro nas 
immediações de Porto-Aleg'‘e.

1863—Fallece em Pariz, na idade de 70 
annos, 0 ex-ministro plenipotenciário Luiz 
Moutinho de Lima Alvares e Silva. ' 

18(54._Penetram no terriroriodo Estado 
Oilental do Uruguay as primeiras tropas 
brazileiras (Campanha do Uruguay).

]S71—Abre-se ao trafego até ás Lavri- 
nhas a 2* secção da estrada de ferro 
D. Pedro II, na provinda de S. Paulo.

OUTUBUO — 13
1591—Rcunem-se de novo os oíliciaes 

da câmara da villa de S. Paulo para 
requererem ao oapitao-mór .leronymo 
Leitão, loco-tenente do donatario, que* 
fizesse guerra aos indios, protestando 
accusal-o perante o governador geral se 
não a fizesse logo, visto como muito 
estava a capitania sotVrendo com as con. 
tinuas invasões e depredações dos ca- 
rijõs, tupinás e tupinin'quins. Já antes, 
em abril e julho do anno anterior, tinham 
os camaristas c povo feito iguaes queixas 
e requisições.

1633_ 3esmaria de terras em Maricá 
dadas aos monges de S. Bento do Ri° 
dc Janeiro pelo governador da capitania 
Rodrigo de Miranda Henriques, que, por 
fallecimento de Martim de Sá, fòra pro
vido interinamente n’esse cargo pelo 
governador geral do estado Diogo Luiz 
de Oliveira.

1711—Deixa as aguas da bahia do Rio 
dc Janeiro a esquadra de Duguay-Trouin

í::-

i '  ii ,
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e parte para a França, orgulhosa pelo 
feito que a inércia e cobardia do gover
nador Francisco de Castro de Moraes 
lhe permittiram praticasse (Vide as 
Ephemeriães de 12 e 1-1 de setembro).

1719 — Depois de breve enfermidade 
fallece na Bahia o 38° governador geral 
do estado D. Sancho de Faro e Souza, 
2° conde de Vimieiro, que toinára posse 
do governo em 21 de agosto do anno 
anterior, succedendo ao marquez de An- 
geja, que governava desde 13 de junho 
de 1714.

O conde de Vimieiro foi sepultado na 
capella-mòr da igreja da Pied ide.

1751—Pv.egimento dado á Relação do PJo 
de Janeiro.

1765—Carta de ordem encommendando 
para Lisboa toda a obra de mármore 
precisa para a igreja da Cruz dos Mili
tares do Rio de Janeiro, segundo os 
riscos do brigadeiro José Custodio de Sá 
e Paria, o que denota que foi este briga
deiro, e não 0 famoso mestre Valentim, 
0 auctor dos desenhos c plano da dita 
igreja.

« Hoje, diz o barão de Santo Angelo, 
já não ha aqui engenheiros que desenhem 
uma igreja como a da Cruz, o que bem 
prova a nova igreja da freguezia da 
Gloria, e soas tristes vicissitudes, assim 
como a de Nictheroy.»

1817—0 povo de S. Luiz, o mais rico 
dos sete povos das Missões do Paraguay 
(provincia do Rio Grande do Sul), é 
elevado á categoria de ’dlla- sob o titulo 
de villa de S. Luiz da Leal Bragança, 
desmembrada da villa do Rio Pardo.

O UTUB RO — 14

1711—Pedro de Vasconcellos e Souza, 
3° conde de Castello Melhor, toma posse 
na Bahia do governo geral do estado do 
Brazil, como successor de D. Lourenço 
d’Aim ada.

Foi 0 trigésimo sexto na ordem chro- 
conservanologica e 0 cargo até 13 de

junho de 1714, em que o rende o marquez 
de Angí>ja, D. Pedro Antonio de Noronha, 
como já tivemos oceasião de dizer.

D. Lourenço ia presidir á Junta do 
commei’cio em Lisboa.

Durante o governo de Pedro de Vas
concellos houve um levante na cidade 
da Bahia por causa do augmento do 
preço do sal.

N’este mesmo anno de 1711 o gover
nador de Minas-Geraes, Antonio de Al
buquerque Coelho de Carvalho, antes de 
partir da capitania cm auxilio da cidade 
do Rio de Janeiro atacada pelos fran- 
cezes, fez mudar o arraial de Ouro Preto 
para o sitio onde existe hoje a cidade 
d’esse nome. quatro léguas distante do 
primeiro assento, e dá-lhe o titulo dc 
Villa Rica a 8 de junho, segundo Abreu 
e Lima, ou a 18, segundo Milliet de Saint 
Adolphe.

1719—Assumem o governo geral do 
estado o arcebispo D. Sebastião Monteiro 
da Vide, o mestre de campo mais antigo 
João de Araujo Azevedo e o ouvidor 
geral do crime Caetano de Brito de Fi
gueiredo, que substituem por via de 
successão o conde de Vimieiro, fallecido 
na vespera.

Este governo interino durou até 23 de 
novembro de 1720 ( Vide esta data), em 
que toma conta da administração o 
4° vice-rei D. Vasco Fernandes Cesar de 
Menezes, depois conde de Sabugosa.

1741 — Provisão regia marcando tres 
léguas de comprimento e uma de largura 
para cada sesmaiãa de terra que se con
ceder na capitania do Piauhy.

1775-Bando mandado apregoar pelo 
capitão general de S. Paulo Martim 
Lopes I.obo de Saldanha, prohibindo sob 
pena dc rigorosa multa o uso de fornece
rem velas de céra a todos os que acom
panhavam os enterros, permittindo sé- 
mente que as dessem aos ecclesiasticos

13
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que oíüciassem (Secretaria do governo 
de S. Paulo, livro de registro de bandos, 
citado ̂ feio-S^Azevedo Marques).

/  1801—D. Fernando Jose' de Portugal,
posteriorncente conde e marquez de 
Aguiar e ministro do reino, 6“ vice-rei do 
estado no Rio de Janeiro, succede ao conde 
de Rezende neste ultimo cargo.

Fora 0 quinquagésimo capitão general 
da Bahia (Vide a ephemeriãe de 18 de 
abril de 1788).

Exacto no cumprim'mto dos deveres 
dos cargos que desempenhou, soube 
grangear a estima dos seus subordin idos 
por suas maneiras affaveis e outras boas 
qualidades de que era dotado, ao envez 
do seu antecessor, que mereceu a exe- 
cra<;ão publica (Vide a Ephemeriãe de 
24 de janeiro de 1817, quanto ao marquez 
de Aguiar).

1814—Fallece no Rio de Janeiro o se
nador pela provinda de Pernambuco 
Manuel Caetano de Almeida e Albu
querque, escolhido por carta imperial de 
28 de junho de 1828 e tomára posse da 
sua cadeira no senado a 4 de julho.

Foi sepultado no dia seguinte ao do 
fallccimento no mosteiro de S. Bento.

1851—A republica do Paraguay adhere 
á alliança americana celebrada entre o 
império, a republica Oriental do Uruguay 
e os estados de Corrientes e Entre Rios.

O U T U B R O — 15

1566—Tornam os francezes. ajudados 
pelos Tamoyos. a acommetter as forças 
da vanguarda de Estado de Sá, e são 
de novo repellidos.

Estes ataques, que <ram quasi sempre 
moi ti eros, reproduziram se por todo este 
anno, podendo apenas os pnrtuguezes, 
durante esse tempo, manter-se nas suas 
íortiflcaçfies, ainda que com grande per. 
da e escarmento dos contrários, que soí- 
freram muitas derrotas não só em terra 
como no mar.

O logar do acampamento de Estacio

de Sá ficava, como se sabe, entre o Pão 
de Assucar e a fortaleza de S. João e se 
denomina a Villa velha.

Aa\enido na Bahia o governador geral 
Mejjj)/ ae ?á pelo padre José de Anchieta 
da embaraçosa posição de seu sobrinho, 
o capitão-mór do Rio de Janeiro Estacio 
de Sá, e da necessidade de prompto soc- 
corro, preparou uma expedição com que 
partiu em novembro da Bahia, composta 
de sufficiente numero de embarcações 
com muitas provisões de bocea e muita 
gente voluntária. Passando pelo Espirito 
Santo trouxe d’alli 200 indios atiradores 
de flechas, commandados pelo celebre 
Ararigboia, que depois de convertido re
cebeu 0 nome de Martim AíTonso de 
Souza.

Em remuneração de seus serviços teve 
Ararigboia a mercê de cavalleiro da 
ordem de Christo e o posto de capitão-mór 
da aldeia (S. Lourenço) que fundara com 
indios da sua tiábu em Nictlieroy.

Acabou porém des.istradamente, afo
gado perto da ilha de Mocanguè.

A 18 de janeiro do anno seguinte chega 
á barra da bahia (do Rio de Janeito) a 
frota do governador geral e no di i 20 ata
ca este as fortificações do inimigo (Vide 
a Ephemeriãe de 20 de j ineiro de 1567).

1610— Fallece em Portugal o terceiro 
doniitario da c tpitania de S. Vicente 
Lopo de Souza,e succede-lhe na doação sua 
irmã D. Marianna de Souza da Guerra, 
condessa de Viuiiciro, a qual, por escrip- 
tura de transacção e amigavel compo
sição com Lopo de Souza, filho natural 
d’aquelle, comprou o direito que este 
podia ter ás cem léguas da donataria. A 
escriptura foi lavrada cm Lisboa a 7 de 
março do anno seguinte, e a cessão fo| 
confirmada por carta regia de 22 de ou
tubro de 1621.

1697—Parte para Santos o governador 
do Rio de_ Janeiro Arthur de sá e Me
nezes, com 0 fim de ir pcssoalmente exa
minar as minas de S. Paulo, segundo as 
ordens que trouxera da corte de Lisboa,
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Fica sabstituindo-o no governo da capi
tania 0 mestre de campo Martini Corrêa 
Vascjues, designado para esse flm pela ‘ 
C, R. de 27 de dezembro do anno an- 
tei'ior.

Arthur de Sá e Menezes foi o primeiro 
delegado do governo da metropole que 
teve a patente de capitão general, porque 
os seus antecessores tinham adminis
trado esta capitania com patentes de 
capitães-mores governadores.

1748— ti-.i.Qaleiúd.Q p a r a bispado de 
Marianna D. frei Manuel da Cruz, 1° bispo 
que fora do Maranhão (Vide as Ephe- 
merides de 3 de Janeiro de 1764 e de 15 
de dezembro de

1787—Nasce em Santos o conselheiro
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada_
digno sobrinho de José Bonifacio. Falle-
ceu este illustre varão na cidade do Rio *
de Janeiro em 1846 (Mde a Ephern. de 
23 de junho d’esse anno), na idade de 
58 annos, quando tratava de rever e por 
em ordem os seus manuscriptos, as pre
ciosas notas de viagem e os trabalho^ 
linguisticos, inclusive uma gramaüca 
turca e arabe, que compuzera.

Formara-se em direito na universidade 
de Coimbra a 9 de Julho de 1810, tendo 
militado com distincção no corpo de vo
luntários acadêmicos d’aquella cidade.

Serviu 0 cargo de juiz de fora na ca
pital do Pará, o de ouvidor geral de Ma
rajó e 0 de desembargador na Bahia. Es
creveu uns Annaes da 'província do Fará. 
dizem José Marcellino Pereira de Vas- 
concellüs na sua Selecta Brasiliense e o 
Almanack da provinda de S. Paiclo 
para 1873.

« Deputado ás Cortes constituintes de 
Lisboa em 1821, mostrou denodado ci
vismo deixando de assignar a consti
tuição poitugueza. Deputado em 1826, e 
ministro do Supremo Tribunal de Justiça 
em 1828. Conhecia as linguas e dialectos 
euroi>eus; percorreu quasi toda a Eu
ropa, e em 1842 visitou os Santos Lu
gares com a uncção religiosa dc Cha-

teaubriand e Lamartinè, aprendendo 
antes as linguas orientaes, que chegou a 
fallar familiarmente (.S'ciecta Brasiliense, 
Rio de Janeiro, 1868). »

Depois da sua peregrinação scientifica 
pelo v̂ elho mundo, voltára á patria para 
collegir os seus apontamentos, quando a 
morte o colheu. Os seus restos mortaes 
repousam na capella de Jerusalém, sita 
na rua dos Barbonos, hoje denominada 
de Evarislo da Veiga, no Rio de Janeiro, 
onde os acolheram os religiosos do Santo 
Sepulchro, para quem. diz José Marcelli- 
no—«foi um dever doloroso, quasi uma 
missão providencial, por se acharem no 
Império a tempo desandarem pela ultima 
vez 0 peregrino que os fora visitar tão 
longe. Elles foram, como os Gregos 
acompanhando o corpo de Byron ou como 
os Polacos espargindo a terra da Polonia 
sobre os restos de Delavigne, murmurar 
suas saudades de gratidão sobre o corpo 
do viajante da Terra Santa».

Em que mãos param os curiosos ma
nuscriptos d'este nosso douto compa
triota ? Qual é 0 egoista ou a alma tão 
desprendida das cousas terrenas e, o qu0 
mais é, da patria, que não dá aceordo de 
si, divuIgando-os ?

1854—O chefe de divisão Pedro Ferrei
ra de Oliveira é nomeado commandant® 
chefe da divisão naval brazileira no Rio 
da Prata.

1864—Effectua-se na capella imperial 
do Rio de Janeiro o casamento da Sra. 
D. Izabel, princeza imperial, com o Sr. 
conde d’Ku, Gaston d’Orleans, filho do 
duque de Nemours e da fallecida duqueza 
Victoria Augusta de Saxe Coburgo 
Gotha.

1873—Decreto approvando o regula
mento para o Instituto dos surdoè-mu- 
dos, estabelecido na capit il do Império.

1875—Nasce na cidade de Petropolis 
D. Pedro de Alcantara, principe do Grão' 
Pará. filho da princeza imperial D, Izabel 
e do Sr. conde d’Eu,

I * fl
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O U T U B R O  — 16

1609—Alvará de P/lippe III prohibindo 
a crcação de novos conventos no Brazil, 
por ser necessário cuidar de desenvolver 
e augmentar a sua população [Collecção 
de leis do reino, anno de 1609;. Essa 
prohibição foi renovada pela carta regia 
c í 18 de dezembro de 1633, que todavia, 

assim como o alvará, não prevaleceu.
1630—A estancia do Rio Doce, com- 

. mandada pelo capitão Simão de Figuei- 
Á f  r eá o i  é atacada de sorpreza por qua- 

f trocentos soldados hollandezes de infan
taria, que haviam saliido pela madrugada 
da villa de Olinda, precedidos de quatorze 
batedores a cavallo. Figueiredo porém, 
que estav i alerta, oíTerece tal resistência 
que 0 inimigo se retira, tendo perdido 
muita gente e sendo acossado pelos 
nossos até perto da villa.

— O clero da cidade do Rio de Janeiro 
elege vigário geral provisor a Pedro 
Homem Albernaz para substituir o dr. 
frei Maximo Pereira, que administrava 
a prelazia e que se retira para o reino. 
Pedro Albernaz entrára no exercicio do 
seu cargo de provisor a 23 de janeiro do

/ mesmo anno de 1630.
Mais tarde esta prelatura foi por 

 ̂ lippe IV provida no dr. Lourenço de 
Mendonça, e, quando se viu forçado pelos 
maus tratos de que foi victima a re
tirar-se para Portugal, nomeou este pre
lado a Pedro Homem de Albernaz para 
reger a prelazia, nomeação que foi con
firm ida por provisão regia de 2 de se
tembro de 1639.

«A este prelado, diz monsenhor Pizarro 
nas suas Memórias históricas, se imputou 
grande parte na desordem dos jesuitas 
com a camara d’esta cidade, excommun- 
gando a todos que tivessem concorrido 
para a expulsão d’elles, e entrando no co
nhecimento da liberdade dos indios, etc.»

Mais tarde desonerou-se Albernaz do 
seu cargo e professou na companhia de 
Jesus, entregando o governo prelaticio

ad interim ao padre licenciado José 
Coelho, tomando o nomeado parte, como 
tal, no assento da camara a 6 de julho 
de 1643, em que se tratou do modo e 
ordem de se pagar o dinheiro da vintena 
em beneficio do sustento do presidio c 
fortificações da cidade.

Finalmente, em logar de Lourenço de 
Mendonça, foi provido eífectivamente 
n’este cargo o padre bacharel Antonio 
de Marins Loureiro, nomeado a 8 de 
outubro de 1613, e que d’elle tomou posSe 
a 8 de junho do anno seguinte.

1645-Combate das Salinas em Santo 
Amaro {Guerra hollandeza),

E’ narrado pelo Sr. José de Vascon- 
cellos do modo seguinte nas suas Datas 
celebres-.

cc Tendo no dia anterior fugido do 
Recife dois pretos que se foram apre
sentar aos chefes dos independentes no 
quartel da Varzea, disseram que os hol- 
bindezes sahiam quando viesse a noite 
com tropa e gastadores, para irem ás 
Salinas prover-se de lenha e ao mesmo 
tempo levantar alli uma fortificação para 
melhor guardar aquelle logar, de que 
agora estavam precisando.

« Tomada a denuncia na devida consi
deração, mandaram os nossos chefes 
chamar os capitães Antonio Gonçalves 
Tição, Borges Uchoa, Domingos Fa
gundes, Fi'ancisco Ramos, João Soares 
de Albuquerque, João Barbosa, Paulo 
Velloso e Paulo da Cunha, e, communi- 
cando-lhes o plano do inimigo, lhes en
carregaram a empreza de o frustrar.

« Executando estes capitães a ordem 
que receberam, marcharam sem perda 
de tempo para o logar indicado, e, si
tuando durante a noite duas emboscadas 
em logar apropriado, esperaram o dia e 
com elle a chegada do inimigo.

K Amanheceu este, com effeito, formado 
já no largo da casa d ■ Francisco do Rego, 
edifício que hoje não se sabe onde ficava, 
tendo perto dc si avultado numero de 
negros.
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<c Seis batedores seus, apenas o dia 
clareou mais, partiram a cavallo para 
o lado da carreira dos Masombos (Arrom
bados), afím de explorar o campo.

« Não perderam os nossos a occasião: 
deram sobre os seis cavalleiros, porém 
sé dois cahiram mortos, podendo escapar 
os outros quatro, que foram participar 
o succedido.

«Informado da posição de nossa gente, 
dividiu o commandante hollandez a sua 
força em duas hostes, e mandou atacar 
os nossos por dois pontos differentes ; 
mas avançando sem cautella cahiu nas 
emboscadas, que lhes fizeram conside
rável damno.

« Entretanto travou-se um ren' ido 
combate, que durou algumas horas, ter
minando a ferro frio, e ganhando os 
nossos uma disputada Victoria.

« Vinte e très mortos deixou no campo 
0 inimigo, e trinta e dois escravos pri
sioneiros, assim como muitas armas, 
munições e instrumentos de trabalho.»

1743_Parte da cid ide de S. Salvador 
da Bahia uma expedição militar, tirada 
de todos os corpos da guarnição, enviada 
pelo vice-rei André de Mello e Castro, 
conde das Galvêas, para a praça da 
Colonia do Sacramento.

1763—D. Antonio Alvares da Cunha, 
conde da Cunha, toma posse do governo 
interino da capitania de á. Paulo e Minas 
Geraes, unida á do Rio de Janeiro. Re
conhecendo porém, por experiencia pro
pria, o estado de miséria a que estava 
reduzida uma capitania tão rica, como 
fòra em outros tempos a de S. Paulo, 
por falta de um governo proprio e mais 
immediato,representou para a corte n’este 
sentido. Attendendo ás suas tão justas 
ponderações mandou el-rei D. José 1, por 
aviso de 4 dc fevereiro de 1765, repor 
na antiga categoria aquella capitania, 
nomeando para regel-a ao morgado de 
Matheus, D. Luiz Antonio de Souza Bo
telho Mourão, 0 qual chegou a Santos

no dia 23 de junho do mesmo anuo 
;Vide a Ephemeride de7 de abril de 1766).

1799—Toma posse do governo interino 
da capitania do Piauhy o coronel Fran
cisco Diogo de Moraes, e exerce-o até 
19 de fevereiro de 1S03, em que foi preso, 
diz 0 visconde de Porto Seguro, por se 
haver recusado a dar posse ao seu suc
cessor D. João de Amorim Pereira, cujo 
ffoverno data d’esse dia. Já em 1796 havia 
D. João de Amorim governado a capita
nia.

1829—Chega ao Rio de Janeiro a joven 
rainha de Portugal D. Maria II, em com
panhia de sua futura madrasta a princeza 
da Baviera D. Amelia de Leuchtenberg, 
desposada de D. Pedro I, cujas núpcias se 
celebraram no dia seguinte com toda a 
pompa e esplendor.

1874—Chega á cidade de S. Paulo o 
Sr, conde d’Eu e visita diversos estabe
lecimentos públicos em companhia das 
principaes auctoridades da provincia.

A 18 visitou Sua Alteza a cidade do 
Itú, a 19 Sorocaba, a 20 Ypanema, a 
23 Jundiahy e Campinas, a 25 Mogy- 
mirim. A 30 assistiu na capital ao baile 
que lhe offereceram no palacete do Sr- 
barão de Souza Queiroz diversas pessoas 
"radas de ambos os partidos politicos da 
provincia.

OUTUBUO — 17

1653—Provisão espeaificando os casos 
que tornam legitimo o captiveiro dos
indigenas. ^

1559—0 capitão mór do Rio de Janeiro 
e governador da repartição do Sul, bal- 
va°dor Corrêa de Sá e Bcnevides, succede 
a Thomé Corrêa de Alvarenga,

Foi d’esta vez o vigésimo sétimo e 
governou um anno pouco mais ou menos* 
partindo em dias de outubro de 1660 
para S. Vicente a inspeccionar as minas 
que estavam a seu cargo, deixando no
vamente no governo da capitania ao 
mesmo Thomé Corrêa de Alvarenga, que

v W
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foi poucos dias depois deposto pelo povo  ̂
C|ue se amotinou e lhe negou obediência, 
escolhendo, de connivencia com o senado 
da camara, a Agostinho Barbalho Be
zerra, a cjuem o povo obrigou pela força 
e sob pena de morte a exercer o cargo.

No correr d’este anno de 1659 toma 
posse da prelatura do Rio dc Janeiro o 
dr. Manuel de Souza e Almada, por fal- 
lecimento de Antonio do Marins Lou
reiro.

Perseguido, como todos os seus ante
cessores, voltou para Portugal em 1669, 
nomeando para occnpar o seu log ir ao 
dr. Francisco da .Silveira Dias,

IIJS—Toma posse do governo da ca
pitania de Goyaz o capitão general Luiz 
da Cunha de Menezes, que a governa até 
21 de junho de 178.3, sendo então rendido 
por Tristão da Cunha Menezes.

Dînante a administração de Luiz da 
Cunha fundaram-se n’aquella capitania 
varias aldeias com os indios Cayapds, 
Javaés e Carajós, até então inimigos. 
Creou este governador companhias de 
milicias de homens pardos e pretos, de
nominados Ilenriqiæs, em memória do 
heroico Henrique Dias, na capital, em 
Crixaz, Pilar eTraliiras; fez muitas obras 
public is e cuidou com desvelo do asseio 
0 melhoramento da capital da capitania.

1801—Dá-se 0 primeiro combate contra 
os hespanhóes, np, guerra publicada este

r anno. légua c meia do Passo da iicrdi:; 
no Rio Ci’ande do Sul, e é.ganl^ pelos 
nossos. Deve-se esse triumpho principal- 
mente ao commandante das forças bra- 
zilciras, o capitão de milicias Antonio 
Rodrigues Barbosa, e ao alferes de ca- 
vallaria Ilyppolito do Couto Brandão.

1809 — D, José Tliomaz de Menezes, 
quadragésimo sexto governador e capitão 
general do Maranhão, toma posse do 
seu cargo. Succédé a D. Francisco de 
Mello Manuel da Camara. Substitue-o 
como governador interino o bispo d i o o

sano D, Luiz de Brito Homem, de 21 de 
maio a 28 de agosto de 1811 {Vide essa 
data).

1829—Celebra-se no Rio de Janeiro o 
casamento do 1° Imperador com D. Ame
lia de Leuchtenberg, e para perpetuar 
esse acontecimento é creada a ordem 
honorífica da Rosa.

1836—Toma assento no senado, como 
represent ante da provincia de Minas- 
Geraes, M muel Ignacio de Mello e Souza, 
depois barão de Pontal, eszolhido pelo 
regente Feijó (Vide siephem. de 20 de 
maio de 1859).

1869—Fallece no Rio de Janeiro o se
nador Theophilo Benedicto Ottoni, um 
dos cidadãos que gosou de mais popula
ridade n’este paiz.

O illustre tribuno nascera na cidade 
do Serro, provincia de Minas Geraes, a 
27 de novembro de 1807. Fora escolhido 
senador pela sua provincia a 9 de janeiro 
de 1864: e tomára assento no dia 18.

O sr. dr. J. M. de Macedo dá no seu 
Anno Biorjraphico uma importante e 
minuciosa noticia da sua vida, que sen
timos, pola natureza d’estas paginas, não 
poder reproduzir integralmente aqui.

O Globo de 17 de outubro de 1877, com- 
memor-.ndo o oitavo anniversario do 
passamento do notável patriota mineiro, 
escreve:

« A memória do illustre democrata 
ainda é justamente venerada pelos seus 
compatriotas, que n’elle viram sempre 
um ardente propugnador das liberdades 
publicas e um esforçado lidador, que só 
descançou das lides politic is quando 
desceu ao tumulo. O esquecimento da 
historia não envolveu o seu nome.»

O que poderiamos nós accrescentar a 
estas palavras de tão competente j liz?

O UTUB RO— 18
154-I _  0 celebre aventureiro 

Nunes Cabeça'de Vaca parte de 
Catliarina, em viagem por terra, 
Assumiicão no Paraguay
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Tendo saliido de llespanha nos ilns do 
anno anterior, pai*a fazer explorações 
por ordem do imperador Carlos V, che
gara ás costas do Brazil cm jirincipios 
deste, e tomára posse do paiz para a 
coròa de Castella desde 25 graus de lati
tude sul para baixo. Depois de alguns 
mezes de demora, que empregára em 
obter noticias acerca do Rio da Prata e 
informações para a viagem que projectára 
emprehender por terra, atim de conhecer 
0 paiz, mandou q "e seguissem os seus 
navios para aquelle rio, e tomando com- 
sígo duzentos be'stciros e arcabuzeiros e 
fazendo-se acorapanh ir pelo numero de 
Índios precisos e guias '-onhecedores do 
terreno, partiu para o s«u destino, e alU 
chegou com effeito, depois de haver ven
cido innumeras diííiculdades [Datas ce
lebres).

1570 — Morre no collegio da Compa
nhia de Jesus no Rio de Janeiro, o fa
moso jesuita Manuel da Nobrega, tendo 
completado ex.ictamente n’esse dia, se
gundo 0 fidedigno testemunho de Simão 
de ^'asconcellos. chronista da Ordem  ̂
53 an nos de idade e 28 de religioso.

^'iera para o Brazil com o primeiro go
vernador geral Thomé de Souza, em 1519, 
na primeira leva de missionários man
dados a estas plagas para catechisar e 
conduzir á civilisação os seus naturaes.

Nobrega foi o primeiro provincial que 
teve a companhia no Novo Mundo. 
mesma expedição vieram os padres Leo
nardo Nunes, João de Aspilcueta (Na
varro) e Antonio Pires e os leigos Diogo 
Jacome e Vicente Rodrigues.

Nobrega, Anchiet i e Manuel de Paiva 
são os tres grandes heroes da catechese 
no Brazil e em particular na capitania de 
S. Paulo.

Bacharel em direito canonico pela uni
versidade de Coimbra, tendo frequentado 
antes a de Salamanca, entrára Nobrega 
para o instituto de Loyola aos 25 annos 
exactos de idade. Desejoso de prestar 
serviços á religião e á sua ordem partiu

para o Brazil a 1 de fevereiro de 1549 e 
aportou á Bahia a 29 de março, como elle 
mesmo refere em uma das suas cartas. 
Desde esse dia até ao momento dc expirar 
foi a sua vida uma cadeia continua de dedi
cação á causa que abraçara, arrostrando 
perigos de todo o genero, a natural bru
teza do indígena,a voracidade das fens,o 
longo e áspero dos caminhos, o impeno- 
travel das mattas seculares, acorrente te' 
merosa dos rios, a fome, a sêde, o frio ás
pero,ocalor desacostumado,os naufrágios, 
tudo o que a imaginação pode ideiar de 
soíTrimento e de quasi sobrehumano, para 
cumprir a sua grandiosa missão, chris- 
tianizar os indigenas e cham.il-os á civi
lisação e ao congraçamento com os euro
peus. Fora-nos mister, p ira renovar a 
narr.ição de todos os passos da sua vida, 
maior espaço do que o de que dispomos. 
O leitor interessado e curioso a achará 
limpamente traçada pelo coronel Ignacio 
Accioli no tomo septimo da revista tri- 
mensal do Instituto Ilistorico. si não pre
ferir lèl-a intretecida, emaranhada nas 
rebuscadas maravilhas e sobrenaturali- 
dades do pio chronista da companhia de 
Jesus, Simão de Vasconcellos, que teve 
para escrevel-a apontamentos fornecidos 
pelo venerável José»de Anchieta.

1623—Oi dem regia determinando que 
todos os que forem ao sertão buscar 
Índios paguem o quinto, pondo nas 
aldeias de S. M. a quinta parte d’elles 
[Collecção de leis do Reino,anno de 1623).

1629— 0 capitão-mór do Pará, Luiz 
Aranha de Vasconcellos, nomeado por 
patente regia para substituir a Manuel 
de Souza d’Eça, to.na posse do seu cargo.

Foi 0 nono na ordem chronologica e 
administrou esta capitania até 29 de 
maio do anno seguinte, em que entra a 
governal-a Jacome Raymundo de No
ronha.

1630— Nomeação de Pedro Homem de 
Albernaz p.ira prelado do Rio de Janeiro, 
feita pelo clero d’essa cidade (Datas Ce
lebres).
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r *
Ha uma deplorável confusão de datas 

nos auctores que temos á mão a respeito 
dos primeiros administradores ecclesias- 
ticos do Rio de Janeiro, que não terá 
escapado ao leitor e que não ousamos 
deslindar (Vide a ephemeride de 16).

1645—Chega á Parahyba a noticia da 
horrivel carniflcina das margens do Po- j tengy, levada pelas viuvas e filhas dos 
alli massacrados por Jacob Listry e seus 

I Índios no dia 1°,
O governador hollandez mandara reunir 

essas infelizes, embarcou-as em um navio 
' i e mandou-as lançar nas praias d’aquella 
i I capitania. Os parahybanos recebem-n’as 

com a maior cordialidade e preparam-se 
, para vingal-as e salvar alguns riogran- 
: denses que andassem dispersos pelos
\ mattos. Sahem para esse fim os capitães 
‘ João Barbosa Pinto e Diogo Pinheiro Ca- 

 ̂ marão com as suas companhias, augmen-
tadas com os parahybanos que quizeram 
tomar parte na empreza.

Chegaram a Cunhaú em principies de 
novembro e alli fizeram quartel, despe
dindo partidas para destruir tudo quanto 
pertencesse aos hollandezes e aos indios 
seus auxiliares, o que ellas cumpriram á 
risca, levando a morte e a destruição a 
todos os pontos a que chegaram.

1818 — E’ nomeado bispo de Goyaz o 
bispo titular de Castoria, D. Francisco 
Ferreira de Azevedo, segundo um ma- 

^/f^y^nuscripto que ^^conflou o sr. dr. Mello 
r  Moraes (Vide a ephem. de 29 de agosto 

de 1819).
1825— A Grã-Bretanha reconhece a in

dependência do Brazil.
1829—E’ pelo 1“ imperador nomeado 

bispo de Cuyabá o padre Plácido Mendes 
dos Santos Carneiro, conego da imperial 
capeila, natural de Portugal. Foi o 
primeiro bispo d’essa diocese. A 30 de 
outubro, pordm, do anno seguinte pediu 
dispensa de solicitar as bullas de confir
mação, por não se julgar com forças para 
desempenhar os onerosos deveres do car
go, era razão da sua avançada edade.

Ficou desde então o bispado, pela sua de
sistência, sendo regido por vigário capi
tular, 0 conego Antonio Tavares Corrêa 
da Silva, nomeado a 24 de novembro de 
1831 pelo arcebispo da Bahia.

—É apresentado bispo de Olinda D. João 
da Purificação Marques Perdigão, natu
ral da cidade de Vianna do Minho, em 
Portugal. F'ora conego regrante de Santo 
Agostinho e era monsenhor da capeila 
imperial do Rio de Janeiro, quaudo foi 
chamado ao episcopado por carta impe
rial de D. Pedro I, da presente data. Foi 
0 ultimo dos nomeados pelo 1‘  impe
rador.

Servira o logar de thesouroiro mór da 
Sé do Rio de Janeiro desde 1806 e fóra 
nomeado monsenhor em 1809. Gozava 
da reputação de bom organista e rubri- 
cista e de saber bem latim.

Confirmou-o bispo da séde pernambu
cana, em cuja série é o 16% o papa 
Leão XII a 28 de fevereiro de 1831.

D. João da Purificação regeu antes o 
bispado no caracter de vigário capitu
lar, por nomeação do arcebispo da Bahia, 
em virtude das dissenções havidas entre 
os capitulares da Sé de Olinda, que não 
fizeram a eleição do vigário no pr izo de 
oito dias, como dispõe o Concilio Triden- 
tino. N’essa qualidade chegou a Pernam
buco a 4 de agosto de 1830, voltando ao 
Rio de Janeiro em fevereiro de 1833, 
aqui foi sagrado a 26 de maio d’esse 
mesmo anno, sendo ministro da justiça o 
desembargador H. H. Carneiro Leão, 
posteriormente marquez de Paraná. De
pois de sagrado tornou para a sua dio
cese, onde chegou a 14 de setembro, e 
tomou pessoalmente posse do seu cargo 
a 29 de outubro.

Alli falleceu no paço episcopal da So
ledade a 30 de abril de 1864, na edade de 
85 annos, um niez e 26 dias, depois de 
um episcopado de 31 annos, sem contar 
os que serviu como vigário capitular.

Sendo o seu cadaver, embalsamado, 
exposto por 5 dias á visita dos fieis, foi

■e
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transferido processionalmente para Olin
da na tarde de 5 de maio e alli sepultado 
no dia seguinte na respectiva Sé.

Foi este prelado um dos que assisti
ram, em 1811, á coroação do actual Im
perador.

Leia-se o que acerca do seu governo, 
dos derradeiros dias da sua vida e das 
honras que se lhe prestaram no seu en
terramento, diz 0 auctor do Roteiro dos 
Bispados. Yer-se-ha que si o seu episco
pado não se caracterizara por actos de 
sabedoria, distinguira-se pelos de extre
ma piedade e bondade de coração ;ver-se- 
ha ainda que morreu na mais profunda 
miséria, pobrissimo e quasi ao abandono, 
o bispo de uma diocese tão vasta e rica 
como era e é a de Olinda,

1850—Representa o grande actor na
cional João Caetano dos Santos o drama 
a Gargalhada, de Jacques Arago, na pre
sença do seu auctor, que era cego e es
tava na corte de passagem para a França. 
O Imperador, que assistia ao espectáculo, 
manda chamar ao seu camarote os dous 
artistas, actor e auctor, para lhes signi
ficar a sua satisfação.

O publico otlerece a João Caetano uma 
coróa de flores, este colloca-a na cabeça 
de Arago ; mas o dramaturgo, tirando 
d’ella apenas uma folha para si,restitue-a 
ao artista, que tão magistralmente sou
bera interpretar e pôr em acção o seu 
pensamento.

1852 — Trocam se as ratificações do 
tratado de commercio e navegação entre 
0 Brazil e o Ferú.

1879—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, e sepulta-se na tardedo mesmo dia 
no cemiterio de S. João Baptista, o barão 
de Villa-Bella, Domingos de Souza Leão, 
bacharel em direito, deputado á Assem- 
bléa geral legislativa pela província de 
Pernambuco, de onde era natural, e 
ex-ministro dos negocios esti'angeiros do 
gabinete cinco de janeiro, presidido e or- 
ganisado pelo Sr. conselheiro Sinimbu.

ouTinjRo — 19

1739—Sobe á fogueira, tirado dos cár
ceres da Inquisição de Lisboa, Antonio 
José da Silva, o Plauto brazileiro, auctor 
das Operas cômicas, impressas ainda em 
sua vida destacadamente, e do Thcatro 
coniico, impresso depois.

Nascido no Rio de Janeiro a 8 de maio 
de 1705, fôra para Lisboa em 1712 ou 
princípios de 1713 em companhia de seus 
paes, 0 advogado João Mendes da Silva 
e Lourença Coutinho. Escapara já uma 
vez de tão angustioso destino, graças á 
penitencia que se lhe impoz no auto da fe 
celebrado em Lisboa a 13 de outubro 
de 1726; cahiu porém de novo, onze 
annos depois, nas garras do terrível 
Tribunal, que o fez queimar vivo (atro
cidade inacreditável, a não ser o irre
cusável testemunho da historia), em nome 
de um deus de paz e mansidão, que não 
ousava atirar a primeira pedra á mulher 
adultera e que oíTerecia a outra face á 
bofetada de seus inimigos !

Entregue aos tratos sem nome da polé, 
foi votado cm seguida aos horrores da 
morte pelo fogo, tendo apenas 31 annos 
de idade e havendo já conquistado, como 
advogado e auctor comico, a amizade e 
consideração dos homens de lettras de 
seu tempo c a estima dos grandes da 
córte, impotentes todavia para o arran
carem á morte cruel a que o submettera 
a barbara intolerância religiosa da des
graçada época em que a sua má estrella 
0 fizera nascer e fiorescer!

cc Poeta popular, diz um conceituado 
escriptor nosso, livre, sem se dar das 
regras dramaticas, escrevia as suas 
operas como Shakspeare, Calderon e Lope 
da Vega, segundo as suas inspirações, 
com essa admiravel originalidade que em 
vão se procura nos auctores da nossa 
lingua, cheias de ditos satyricos, de sal 
attico, de graça cômica, de espirito epi- 
grammatico, mais adequadas a promover 
0 riso do que a moralisar o espectador.}?
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Na lamentavel catastrophe em que 
figurou o nosso desgraç ado compatriota 
foram também envolvidas e arrastadas 
sua velha mãe e sua mullier Leonor 
Maria de C irvalho, que o poeta despo
sara em 1731.

K O processo original do infeliz judeu, 
diz In^ocencio da Silva, existe lioje no 
Archive Nacional da Torre do Pombo, 
para onde passoq incluido nos demais 
papeis dos cartorios das Inquisições que 
alli se recolheram no anno de 1S21» (Vide 
a Epheraeride de 8 de maio de 1705).

1718-Toma posse do goveimo da ca- 
pit mia do Ceará, segundo o visconde de 
Porto Seguro e o sen ador Pompeu, o seu 
.32° governador P.dro de Moraes Ma
galhães. por fallecimento do governador 
Francisco da Costa, occorrido a 3 de 
setembro do mesmo anno.

176o_0 conde da Cunha. D. Antonio 
Alvares da Cunha, 10° vice rei do Brazil, 
toana posse do seu cargo n'esta data, 
segundo o visconde de Porto Seguro. 
Entretanto Abreu,e Lima e^^^l^Azevedo 
Ma-q'ifis d ao para a sua posse a data 
de 10, que reproduzimos.

O conde da Cunha governou o estado 
(no Rio de .laneiro) até 17 de novembro 
de 1767, em que o rende o conde de 
Azambuja, Antonio Rolim de Moura Ta
vares.

Durante a sua administração reparou 
este magistrado todas as fortalezas que 
se achavam desmanteladas, levantou a 
da Praia Vermelha, mandou construir 
na ilha das Cobras dois grandes ar
mazéns para deposito de polvora e uma 
armaria na fortaleza da Conceição; nas 
abas do morro de S. Bento assentou o 
arsenal de marinha, onde se fabricou a 
nau S. Sebastião, e na ponta da Miseri
córdia edificou uma grande casa para o 
trem de artilharia, que hoje serve de 
arsenal de guerra, e finalmente creou o 
hosjiital dos Lazaros em S. Christovão, 
na casa que n’aquelle bairro possuiram

e do CO- „ 
FIlippe 
0 1̂° de ^

os jesuitas (Vide a Ephemeride de 27 de 
outubro de 1832).

1816— O brigadeiro João de Deus Menna 
Barreto derrota Artigas nas visinh mças 
de Ynhanduhy e Paipaes.

1817— 0 conde de Villa Flor, Antonio 
José de .Souza Manuel e Menezes Severim 
de Noronha, depois duque da Terceira, 
7° governador e capitão general do Pará 
e Rio Negro, toma posse do seu cargo 
e exerce o até o 1° de julho de 1820, em 
que partiu com licença para o Rio de 
Janeiro, deixando o governo da capi
tania entregue interina nente, na forma 
do alvará de successão de 12 de dezembro 
de 1770, a um triumvirato composto do 
arcediago ^ntonio da Cunha, do desem
bargador ouvidor da comarca, do Pará 
Antonio Mari i Carneiro de Sá e do co
ronel do estado-maior Joaquim 
dos Reis, que governaram até 
janeiro de 1821, em que foram substi
tuídos por uma Junta constitucional go
vernativa.

Nascido a 18 de março de 1792, o duque 
da Terceira falleceu em Lisboa em abril 
de 1860, tendo tomado activissima parte 
na fundação da dynastia reinante em 
Portugal, nas luctas entre D. Miguel e. 
D. Pedro, de quem foi o mais valente 
e decidido auxiliar.

1822—A Junta de justiça criminal do 
Pará absolve a cinco cidadãos que o go
vernador das armas.José Olaria de Moura 
accusára de lautores da independencia 
do Brazil.

1851—Volta frei Francisco de Mon- 
talverne ao púlpito (Vide a Ephemeride 
de 9 dc agosto de 1784).

1876—Inauguração da linha telegra- 
phica de S. Matheus a Linhares, na pro
víncia do Espirito Santo, na extensão 
de 85.000 kilometros.

1879—loaugura-se a do Timbo a Ala- 
goinhas, na provincia da Bahia.

OUTUBRO 20
1G80—João Tavares Roldon, que sub-

S.
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stituira a D. Manuel Lobo no governo da 
çapitania do Rio de Janeiro, pede excusa 
do cargo e na presente data e' acceita a 
sua renuncia. E’ nomeado pa â o sub
stituir interinamente o mestre de campo 
Pedro Gomes. O governo d’este ultimo 
começou a 2S de janeiro do anno seguinte 
e terminou a 3 de junho de 1682.

1698—Carta regia approvandoacreação 
dos primeiros terços de orden mças que 
fizera Arthur de Sá e Menezes, gover
nador do Rio de Janeiro. Minas e S. Pa ulo 
quando se achou n’esta ultima capitania 
no presente anno de 1698.

N'este mesmo anno houve em S. Paulo 
novas perturbações do socego publico 
pi'oduzid is pela recrudecencia da antiga 
pendência e rivalidade existente entre 
as famiüas Pires e Camargos. de que 
resultou a morte de Pedro Ortiz de Ca
margo por Gaspar dé Godoy Oollaço. 
Essa rivalidade entre as duas impor
tantes famílias, especie de Montechi 
ed i CapuleUi, da capitania de S. Paulo, 
datava dos annos de 1653. Tivera por 
causa, segundo puderam apurar os mais 
curiosos invoitigadores das nossas chro- 
nicas, 0 zelo que uma tinha da influencia 
e predomínio da outra nos cargos da 
republica. Veja-se o que a esse respeito 

) refere A/.evedo Marques nos seus
Â'pomamentos históricos, etc. da pro
vinda de S. Paulo, vol. II, soD a rubrica 
Pires e Camargos (Vide a Ephemeride 
de 23 de novembro de 1655).

1798—E’, pela sua crescente prosperi
dade e augmento de população, elevado 
á categoria de villa, com o titulo de Pa- 
racatú do Principe, o arraial que se 
formara nas minas de ouro de Paraeatú, 
descobertas em 1741 pelo guarda-mór 
José Rodrigues Frées. A lei provincial 
de 9 de março de 1840 deu-llie os foros 
de cidade.

1810—O coronel Francisco da Costa 
Rebello substitue interinamente no go-

Cesar Burlamaque, que fóra suspenso 
e preso.

1812—Alvará permittindo que a fazenda 
real entre como accionist i do Banco do 
Brazil com cem contos de réis annuaes, 
pelo espaço de dez annos consecutivos, 
sem que perceba por isso lucro algum, 
ficando este em proveito dos accionistas 
particulares pelas entradas dos cinco 
primeiros annos. Esta medida é tomada 
com 0 intuito de promover o concurso 
de novos a cionistas, por se não terem 
ainda colliido .s vantagens que prometiia 
a fundação d’esse estabelecimento.

1823—Lei ordenando que se conservem 
no Império, como nacionaes, as tres or
dens portuguezas—de Christo, de S. Bento 
do Aviz e Sanctiago da Espada. Não 
estando porém ellas de aceordo com as 
circLimstancias oceorridas nesta parte da 
antiga monarchia, o imperador (d. Pe
dro 11) decretou, em data de 9 de setem
bro de 1843, que essas tres ordens ficassem 
como meramente'civicas e politicasfVide 
a ephem. de 13 de maio de 1808).

1839—Fallece o senador pela província 
do Ceará Pedro José da Costa Barros, 
escolhido pelo 1” imperador a 22 de ja
neiro de 1826, na primitiva organisição 
do senado.

Costa Barros tomou asse ato n’aquella 
casa a 7 de maio do anno seguinte, 
segundo o Mappa necrologico dos sena
dores publicado no tomo XXIX da Re
vista do Instituto Historico.

1851—0 conselheiro Ilonorio Hermeto 
Carneiro Leão. posteriormente^arquez 
de Paraná, é encarregado de uma missão 
diplomática ao Rio da Prata.

1859—Chega o Imperador á Cachoeira 
de Paulo Affonso, maravilhoso salto do 
rio de S. Francisco, na provincia das 
Alagoas.

O 8r. conselheiro Manuel Pinto de 
Souza Dantas, quando presidente d’a- 
quella provincia. mandou erigir um mo-

verno da capitania do Piauhy a Carlos | numento de granito do logar e mármore



20i EPÍIEMERIDES NACIONAES

branco, para commemorar a visita im
perial áquelle pittoresco sitio.

,ií •
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1633—Parte o tenente coronel hollandez 
Byma á fren e de 17Ü homens, do forte 
dos Affogados, para o districto de Santo 
Amaro de Jaboatão, onde ficava o en
genho de Maria Barroso, no caminho da 
parochia e povoação deMuribeca. O seu 
fim era não só saquear este engenho, 
como fazer o mesmo a outras muitas 
casas que por alli havia e cujos mora
dores se julgavam seguros, por ser o 
logar muito coberto de bosques.

Mathias de Albuquerque, que tinha 
pelo caminho e mais postos, por onde 
podia 0 inimigo levar as suas sortidas, 
sempre alguma gente de emboscada c 
vigia, foi logo avisado d’esta. Apezar de 
gravemente enfermo de febres intermit
tentes, que soffreu dezoito mezes, o ge
neral tratou logo de dar as providencias 
que 0 caso exigia e mandou incontinenti 
sahir o capitão Luiz Barbalho com 156 
homens, para que se ajuntassem aos 
que tinham dado o aviso. Enviou por 
outra parte o sargento-mór Pedro Cor- 
rôa da Gama com 200 soldados, }>ara 
cortar a retaguarda ao inimigo, quando 
tentasse recolher-se.

Permittiu a boa sorte do capitão Bar
balho que desse logo com a retaguarda 
dos holiandezes, que voltavam,e foi sobre 
elles carregando e matando-lhes gente. 
A vanguarda inimiga, em que ia Byma, 
encontrou Corrôa da Gama, que tinha 
marchado com tal celeridade que só com 
cem dos duzentos homens que levava ó 
que encontrou na cancella de uns can- 
naviaes o inimigo, contra o qual invistiu 
com tal valor que obrigou o coronel 
hollandez a retirar-se, com os que pu
deram acornpanhal-o, para uma casa 
desamparada,que licava próxima do forte 
dos AlTogados, para onde, ao caliir de 
todo a noite, se recolheram.

Perdeu o inimigo mais de 70 homens, 
que ficaram mortos, além de IS, que ca- 
hiram prisioneiros. Ficou também em 
poder dos nossos o cavallo de Byma, 
que o deixara para melhor se escapar, e 
tudo quanto levavam do saque que fize
ram nas casas em que haviam entrado. 
Da nossa parte morreram 8 homens e 
ficaram feridos onze.

1725 —■ Bartholomeu Bueno da Silva 
andou tres annos e dois mezes sem poder 
acertar com a paragem que buscava, 
isto é, onde estivera o ousado sertanista 
seu pae, o famigerado A n h a n g u é r a . . .  
e sem embargo de se ver desfalcado no 
pessoal da sua b a n d e ir a , por haver mor
rido ou desertado a maior parte da gente 
que 0 acompanhava, não afrouxou na 
diligencia, e constando ao governador 
de S. Paulo, Rodrigo Cesar de Menezes, 
a falta de recursos em que se via, pro
curou soccorrel-o, não só para d a r - lh e  
c a lo r  á  d ita  d ilig en c ia ,, mas ainda sal
var-lhe a vida e a seus companheiros. 
Estava o governador n’estes aprestos 
quando, na presente data, chega Bueno 
a S. Paulo, muito satisfeito por haver 
conseguido o que com tanto trabalho 
procurára.

« Diz a tradição que encontrara ainda 
vestígios da passagem de seu pae e que 
entre os Índios goyaz havia vivas recor
dações do terrível Anhangiiero,\ hXQW- 
cd,stre,Annaes da provincia dê Goyaz).

Volta portanto Bueno da sua arriscada 
excursão ao sertão de Goyaz, tendo depa
rado com as minas que seu pae 40 annos 
antes descobrira.

1739—Permitte o governo da côrte que 
0 governador do Pv.io de Janeiro mande 
edilicar um 'p eq u en o  e  h u m ild e  h o sp ic io  
co'tn  s u a  c a p e ll in h a , mas sem fórma de 
convento, para os padres capuchinhos, 
guardando na edificação do dito hospicio 
a pobreza e humildade que professam 
aquelles religiosos. Marca-se para sitio 
da referida edific ição o que fica vizinho 
ao hospicio de Jerusalem, desde o quin-
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tal do capitão João Antunes até á ultima 
columna de pedra que está no caminho 
que vai para o Desterro, tomando-se por 
avaliação tres casas terreas que occupam 
uma extensão de morro baldio. Provi
dencia-se que no caso de qualquer in
conveniente se busque outro sitio, onde 

: sejam accommodados á custa da real 
' fazenda.

1783—Chega a Belém do Pará a com- 
missão scientifica, de que era a alma o 
insigne naturalista bahiense Dr. Alexan
dre Rodrigues P^erreira, nomeado desde 
1778, mas que so pudera partir de Lisboa 
no dia 1 de Seteinbi’o d’este anno de 1783j 
na charrua Aguia e Coração ãe Jesus.

Vieram na mesma frota Martinho de 
Souza e Albuquerque, governador e ca
pitão general do estado do Pará, que 
sé no dia 25 toma posse do seu cargo, 
(segundo um oílicio original seu de 27, 
existente no Archivo Publico), e o bispo 
do mesmo estado, D. F’rei Caetano Bran
dão, que foi depois arcebispo de Braga.

Trazia Ferreira comsigo, para os tra
balhos da expedição, os dous desenha
dores José Joaquim Freire e Joaquim 
José Codina, e o jardineiro ou preparador 
botânico Agostinho Joaquim do Cabo.

O infatigavei naturalista logo que che
gou deu começo aos seus trabalhos pela 
ilha de Joannes ou Marajó (Vide a Ephe- 
raeriãe de 27 de abril de 175G c<6e 1 de 
setembro de 1782),

Fallece na cidade de S. “l^ulo 
0 S'* bispo d’essa diocese D, frei Manuel 
da Resurreição, depois de 15 annos e 7 
mezes de episcopado (Vide a Ephcmeriãe 
de 19 de março).

1838—Installação solemne do Instituto» u it í i iu ic  u u  litbllíUtO JJ. 1 GClrO, SGgUnClC
Histórico, Geographico e Ethnographico Aianciaa». Igabol
Ú.0 / V i r l o  o  l O  _______ • .7_  j _  o ido Brazil C\ ide a Ephemeride de 18 de 
agosto).

1867—Combate dcTatayiba (Campanha 
do Paraguay).

N'este dia a cavallaria paraguaya, sob 
0 commando do general Caballero, é en
volvida e derrotada pela nossa n’aquellc

logar, deixando o inimigo 583 mortos, 
147 prisioneiros, duas bandeiras e muito 
armamento. As forças brazileiras perde
ram apenas 12 mortos e ficaram feridas 
85 praças.

O dictador Lopes agraciou com uma 
medalha aos que escaparam, como si ti
vessem alcançado uma assignalada vi
ctoria.

Pela madrugada tinha-se destacado 
uma partida de 50 orientaes e alguns prá
ticos do exercito argentino, commanda- 
dos pelo major Hyppolito Coronado, que 
penetrou 15 léguas pelo interior do paiz 
e surprehendeu as povoaçoes paraguayas 
de Guajucuô e Tacuaras, aprisionando o 
juiz de paz e o commandante militar 
com as respectivas guarnições, interce
ptando vários correios do inimigo, fa
zendo mais de 30 prisioneiros e tomando 
cento e tantos cavullos e cerca de 50 
rezes.

O U T U B R O — 22

1679—Roque da Costa Barreto, gover
nador do estado do Brazil, lança a pri
meira pedra da casa claustral annexa ao 
convento de Santa Clara do Desterro, na 
cidade da Bahia, accrescimo reclamado 
pela pequenez do recolhimento que então 
existia e do grande numero de preten
dentes á vida claustral.

« A colonia que precisava de colonisa- ■ 
ção, pondera o Sr. José de Vasconcellos 
(Batas celebres), distrahia assim os seus 
réditos em taes fundações e enclausu
rava as virgens, que podiam ser boas e 
excellentes mães de familia ! »

1689—Nasce o rei D, João V, filho de 
IX Pedro, segundo do nome,e de D.Maria

(Vide a
ephemeride de 31 de julho de 1750).

1709—Compra a coroa, pela quantia de 
quarenta mil cruzados, ao seu ultimo 
donatario D. Luiz Alvaro de Castro e 
Souza, marquez de Cascaes, a capitania 
de Santo Amaro.

D'esta compra lavrou-se termo na
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cidade de S. Paulo a 25 de fevereiro de 
1714. 0 donatario pretendia vendel-a por 
aquella quantia ao capitão-mór (paulista) 
José de Góes Moraes, quando a coroa a 
comprou.

Esta capitania dividia-se em tres por
ções, comprehendendo uma do rio de 
aS'. Vicente até á barra do rio Juquery- 
querê, anteriormente denominado CurU' 
'[tacé-, a outra, da barra de Paranaguá 
até ásimmediações da Laguna.e a ultima 
de 30 léguas, terminando cm Itamaracá 
(Pernambuco).

As duas primeiras porções concorreram 
para se formar a hoje província do Pa
raná (Vide dezembro 19 de 1853).

1734—João de Teive Barreto começa a 
governar a capitania do Rio Grande do 
Norte sujeita a Pernambuco, e exerce o 
seu cargo até 18 de dezembro de 1739, em 
que é rendido por Francisco Xavier de 
Miranda Henriques.

i769—Creação da villa de S. José de 
Mogy^meriiu, poi; ordem do capitão-ge
neral de S. P-uilo Luiz Antonio de Souza 
Botelho Mourão, que deu commissão 
para a installar ao ouvidor geral.

Por lei pro' incial de 3 de abril de 1849 
foi elevada á categoria de cidade.

Fundaram a sua povoação primitiva 
os exploradores dos sertões do norte e 
oéste de S. Paulo, quando partiam da 
capit d ern busca de terrenos auriferos 
nos distríctos de Minas, Goyaz e Malto- 
Grosso, pelos annos de 1650 a 1722, en
levados da belleza da sua posição topo
graphies, sua amenidade e salubridade 
de clima, fertilidade de suas mattas e 
extensão e excellencia dos seus campos. 
Alli se estabeleceram logo muitos d’elles 
com plantações e criação de anima'es'. 
Foi a segunda, porque antes havia sido 
fundado o arrayal de Mogy-guaçú, cerca 
de uma legua além d’ella, á margem 
direita do caudaloso rio do mesmo nome.

1833—Reforma da Academia Militar do 
Rio de Janeiro, creada por carta régia de 
4 de dezeml.)ro de 1810 (Vide essa data)*

1844 — A princeza D. Januaria e seu 
consorte o conde d’Aquila embarcam; 
para a Europa na fragata franceza Reim. 
Blanche, do commando de Alix Nicolas 
Aimé, contra-almirante Du PetitThouars| 
(Vide a ephemeride de 24).

Manifesto do governo brazileiroj 
protestando contra o bill Aberdeen, proHj 
mulgado pelo parlamento de Inglaterra,:  ̂
que sujeitava os navios e súbditos brazi- 
leiros, suspeitos de se empregarem no' 
trafleo de africanos, a julgamento polos'' 
tribunaes inglezes e á punição pelas leis 
d’aquelle paiz como piratas.

Tem esse bill a data de 8 de agosto 
de 1845.

O U T U B R O  — 23
1660 — Regimento dado ao ouvidor da 

capital do Pará, Antonio Coelho Gasco, 
que foi 0 primeiro jurista despachado 
par.i tal cargo n’aquella cidade.

1688 — Por faltar a via de successão e 
reconhecendo que morria, o governador 
geral, Mathias da Cunha, convoca não 
só a cam ara e nobreza, como os officiaes 
superiores da cidade da Bahia para ele
gerem as pessoas que deviam reger inte
rinamente 0 Estado em seu logar. Por 
voto geral são escolhidos para o go
verno, na parte política, o arcebispo 
D. frei Manuel da Resurreição,'e na da 
justiça 0 chanceller da relação Manuel 
Carneiro de Sá.

O visconde de Porto Seguro e Fluviano 
dão este facto como oceorrido em 1687, 
sem pòrem reparo em que a eleição de 
um dos governadores recahiu na pessoa 
do arcebispo, presente ao acto, e que este 
prelado só chegára á Bahia a 13 de maio 
de 1688 (Vide essa data).

No mesmo dia da eleição dos novos go
vernadores amotinaram-se os soldados 
dos dous terços do presidio e exigiram á 
mão armada o pagamento de nove mezes 
de soldo que se lhes devi m. A camara 
conseguiu que desistissem do intento que 
tinham de saquear as casas da cidade
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e particularmente as dos vereadores, ao 
(jue já tinham dado principio de execu
ção, reunindo a muito custo a quantia 
necess.u’ia e enviando-lh’a ao campo ein 
que se achavam. Não obstante isso. não 

* depuzeram as armas e'nquanto não se 
 ̂ lhes deu por escripto o perdão da sua 

^^blevação, passado pelos novos gover- 
' nadores. referendado por Mathias da Cu

nha. que mal o ponde assignar. Recolhe
ram se então aos seus quartéis e concor 
reram ás ceremonias fúnebres prestadas 
no enterramento do dito governador no 
dia seguinte.

Mathias da Cunha, depois de ter go 
vernado a capitania do Rio de Janeiro’ 
passara ao governo das armas d'Entre 
Douro e Minho, cargo que desempenhava 
quando foi levado ao de governador 
geral do Brazil, que começou a exercer 
a 4: de junho de 1687,

1846—P'allece o conselheiro Manuel 
do Nascimento Castro e >ilva, senadoi 
pela provinda do Ceará, escolhido a 17 
de novembro de 1841, segundo a relação 
dada pelo Almanack Laemmert para 
1880. O mappa necrolo^ico dos senadores\ 
publicado na revista do Insti uto Histo 
rico. tomo XXIX. parte segunda, o diz 
escolhido a 17 de abril e que tomára as
sento a 20 de maio.

1861—Diversos estudan<-es do curso 
juridico de Olinda, em consequência do 
assassinato de um collega, amotinam-se 
e cçrcam a residência de um dos lentes, 
que desconfiam ser o mandatario do as
sassinato.

I869—Rallece em AHbaia, segundo re
fere um jornal de S. Paulo, citado [lelo 
auctor da Selecta Brasiliense, o capitão 
mdr Lucas de Siqueira Franco, 4° neto 
de Amador Biieno da Ribeir i e chefe, de 
numerosa familia, p-ds deixa nada menos 
d̂e 200 descendentes. Tinha 90 annos de 

 ̂ Muitas familias illustr^d’aquella pro
víncia e de algumas outras tóm por pro
genitor iquelle rei. que recusa, segundo 
a tradícção, uma coroa.

O senhor da casa de Marapicú, desem
bargador João Pereira Ramos de Aze
redo Coutinho, era também 4° neto de 
Amador Bueno, segundo refere frei Gas
par da Madre de Deus nas suas Memó
rias da capitania de S. Vicente.

OUTUBRO —  24

16 <6—N’esta data, 0 juiz ordinário José 
de B ircellos e 0 procurador Miguel de 
Azedias em nome da camara do Rio de 
Janeiro,representam ao governador eeral 
Affonso Furtado de Castro do r Ío de 
Mendonça, visconde de Barbacena, contra 
a creação da villa de S. Salvador dos 
Campos dos Goytacazcs e a nomeação 
que o dito governador havia feito para 
ella, allegando que-tinham já os mora
dores d’aquelles campos, por ordem do 
Dr. João \elho de Azevedo, ouvidor geral 
em correição, erigido uma villa com os fj- 
oíiiciaes, juizes e vere idores, e que estes 
se tornaram a supprimir sem passar a 
segundos oíiiciaes. por ordem do mesmo '
ouvidor, em virtude de representação 
que teve d’esse governo, por ser a dita 
villa mais para prejuizo da cidade do 
Rio de Janeiro, a que ab istecía de gado, 
do que para utilidade tanto commum 
como do principe. Continuou pois a lo
calidade a viver governada apenas por 
um capitão, que servia de ouvidor para 
as execuções da justiça, emquanto não ;
se crearam em Cabo Frio os oíiiciaes e 
ouvidor, que em sua jurisdicção compre- 
hendi im também os Campos de Goy- 
tacazes.

1688 — Fallece na cidade da Bahia 
Mathias da Cunha, d i epidemia deno- ,̂ -v 
minada bicha., (.[ueTnão era senão 
febre amarella, e ///a ta ca v a  de prefé-

\ >

rencia os recentemente chegados de fora 
do paiz.

Tomam conta do governo interino do 
estado 0 arcebispo e 0 chancelier, eleitos 
na vespera.

1821—Reunido no paço do conselho, o



corpo eleitoral da capital do Piuuhy 
installa a junta do governo con&jtn- 

f  cional, composta dos seguintes mem
bros : — presidente, o ouvidor geral 
e corregedor Francisco Zuzarte Mendes 
Barreto ; vice-presidente, o brigadeiro 
Manuel de Souza Martins, que foi depois 
visconde da Parnahyba: representantes 
militares, o mesmo brigadeiro Manuel 
de Souza Martins e o capitão Agostinho 
Pires: da agricultun, José Antonio Fer
reira e Miguel Pei'cira de Araujo; do 
clero, 0 vigário geral Mathias Pereira 
de Castro; <la magistratura, o Dr. juiz 
de fora Bernardino José de Mello; do 
commercio, o capitão Caetano Vaz Por- 
tella.

Esta junta toma posse no dia 2G.
1828—Publica-sc no Pão de 'anciro a 

paz concluida com as provincias do Rio 
da Prata e reconhece o Brazil a inde- 

_ pendência d • Montevidéu.
1838—Fallece |fe P.iíii.r.le o bri-

do Rio de Janeiro e iresse anno c no 
seguinte 0 Patriota. Em 1821, ja promo
vido a coronel graduado, redigiu o Es- 
Ijelho, periodico destinado a advogar a 
causa da independencia nacional. Tornou 
em 1826 a redigir do e
n’essa tarefa se manteve até abril de 1830.

Foi também lente da academia/fe-»t/' 
do Rio de Janeiro, deputado pela 

sua provincia á assembléa constituinte 
em 1823, deputado das juntas da/aca-<W flt 
demia/feiTh/eda typographia nacional. ^

T»-» M T T  ílíl. (líil flO Sôll

• ¥ r

gadeiro Manuel Ferreira de Araujo Gui
marães, tendo passado em março pelo 
desgosto de ver seu íilho, o major Inno. 
cencio Eustaquio, metido em conselho 
de guerra por ter tomado parte na re
volta de 7 de novembro de 1837, deno
minada a iíabinaãa.

Araújo Guimarães nascera na Bahia a 
5 de março de 1777.

Estudara em Lisboa os preparatórios 
para o curso superior dã universidade 
de Coimbra, que, por falta de meios, 
não poude frequentar. Poude comtudo 
matricular-se na real academia de mari
nha, cujo curso concluiu, sendo cm 1801 
nomeado lente substituto d’aquclla aca
demia.

Voltando á Bahia, cm companhia do 
conde da Ponte, capitão ge
neral, passou-se em 1808 para o Rio de 
Janeiro, onde conseguiu a protecção do 
conde de Linhares, ministro da guerra, 
que o nomeou capitão de engenheiros e 
Ihc deu outros encargos.

Redigiu desde 1813 até,1821 a Gaveta

Innocencio F. da Silva da no seu 
D icc ion a rio  a relação das obras d’este 
notável bahienso.

1811—Salic do Rio de Janeiro a fragata 
franccza Reine Blanche, em que partem 
para a Europa a princeza D. Januaria, 
condessa d’Aquilla, e seu esposo.

Acompanha-a a corveta nacional Eete 
de abril, que regressa quatro dias depois.

1855_São nomeados conselheiros de 
estado extraordinários: o tenente general 
João Paulo dos Santos Barreto, o desem
bargador Euzebio de Queiroz e o chefe 
de esquadra Miguel de Souza Mello e 
Al vim.

1857—0 Imperial Collegio de Pedro II, 
instituido por decreto de 2 de dezembro 
de 1837 e inaugurado solemnemente em 
0 1° de maio de iS38, foi por decreto 
d’esta data dividido em dois estabeleci
mentos. um internato e um externato.

Foi seu primeiro reitor, em 1838, o 
bispo de Anemuria.

A data para a sua inauguração nos é 
ministrada por Abreu e Lima.

1875—Fallece em Pernambuco o con
selheiro monsenhor Francisco Moniz 
Tavares, que é sepultado no dia 28.

A este respeito diz o Diário de Per
nambuco de 29:

(c Na igreja do convento de Nossa Se
nhora do Carmo,onde foi depositado o ca
daver (do monsenhor], logo que falleceu 
c, depois de embalsamado, foi exposto em 
cam ira ardente desde o dia 21 até hon-  ̂
tem. começou o ceremonial fúnebre, que

L;
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foi sumptuoso, cerca das 10 horas da 
manha e terminou pelo sahimento ás 3 da 
tarue.»

halleccu de hydropericardite, na idade 
de Í50 annos, diz aquelle diário.

No Jornal do Commerdo e Gaj êta de 
Noticias do tempo apenas encontramos 
sobre o dia do seu fallecimento o se
guinte telegr.imma datado de 21:—Fal- 
leceu 0 conselheiro monsenhor Francisco 
Moniz Tavares.

Innocencio da Silva em mais de um 
tomo (no m  e IX) do seu Diccionario re- 
iere os pnncipaes acontecimentos da vida 
deste distincío pernambucano«

Escreveu e publicou a Historia da re- 
'^volv^ção de Pernambuco em 1817, revo

lução em que tomara parte e que lhe va
leu  ̂ depois tres longos annos de prisão
nailahia, ate ser, com outros, amnistiado 
em 1820.

1877-Falleceem Porto Alegre, pela ma- 
rupda, 0̂ marechal dc campo Victorino 

Jose Carneiro Monteiro, barão deS. Borja 
condecorado com as medalhas do exercito’ 
do Estado oriental e da de Mérito e 
Campanha geral do Paraguay, na qual 
prestou relevantes serviços de guerra.

OUTUBRO—25

163G — Parlo de Texel, na Ilollanda, 
uma esquadrilha de quatro navios com 
destino ao Brazil.

N’ella vinha o principe João Mauricio, 
conde dc Nassau Siegen, novo governa
dor geral nomeado pela Companhia das 
índias Oceidentaes. O conde trazia com- 
sigo muitos homens instruidos em di
versas sciencias: entre outros a Pedro e 
íiancisco Post, arcliitecto o primeiro c 
pintor de mérito o segundo, filhos do 
pintor sobre vidro João Post, de Harlem, 
e por secretario ao celebre naturalist ,̂ 
Pizo, da cidade dc Lejale.

1 ara que flzesse no Brazil uma en
trada condigna do seu titulo c missão, 
tinham promettido dar-lhe uma frota de 
32 navios c forças consideráveis; mas

em breve reduziram a esquadra a doze 
vasos somente e aquella força a 2,700 
soldados.

Apezar d’uma tal i’educção,passarani-se 
muitos dias sem que a expedição ficasse 
cm estado de seguii- viagem. O principe, 
impacientado por similhante demora, de
liberou partir com os quatro navios 
que estavam preparados, devendo os ou
tros seguir logo que ficassem promptos.

A 23 de janeiro do anuo seguinte de 
1637 (T ide essa data) é que dons d'esses 
navios chegam ao porto do Recife com 
Mauricio deNassau. Os dous outros che
garam successivamente nos dias imme- 
diatos.

1639 Achava-se o bispo do Rio dc 
Janeiro, B. José de Barros de Alarcão, na 
então lilla de Campos dos Go}'tacazes, 
de visita pastoral a essa parte da sua 
vasta diocese, como consta de dous accór- 
dãos de vereança da camara d’aquella 
villa lavrados na presente data, em que 
se declara que a apareceo perante o ditto 
Senhor o senado da camara desta Villa, 
incorpoi’ado com todo o Povo Homens 
0 mulheres, que ao pi'ezente se achavão 
na mesma Xilla. e em vozes altas e de 
clamores lhe requererão ao ditto Senhor 
lhe acudissem com o remedio espiritual, 
de que necessitavão, dando-lhes outro 
Sacerdote, que lhes administrasse os Sa
cramentos pelos grandes inconvenientes e 
avexaçoens que padesião sendo por Par- 
rocho 0 Padre Francisco Gomes Sar
dinha, &. »

A visita do bispo, a queixa clamorosa 
do povo contra o vigário e a ulterior 
suspensão d’este das ordens e beneficio, 
vem relatadas na Memória do visconde 
de Araruama com a indicação apenas 
do anno.

1753—D. José de Mello Manuel, gover
nador nomeado para Santa Catharina. 
toma posse do .seu cargo e conserva-o até 
7 de março de 1762, dia em que foi sub
stituído por D. Franoi.sco Antonio Cardoso 
de Menezes e Souza e foi preso para res—

14
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ponder por desacatos contra o capitão 
.general do Rio de Janeiro Gomes Freire 
de Andrada. de quern era subalterno.

João Antonio de Souza Falcão, nomeado 
antes de Menezes, em 1760, não chegara a 
tomar posse do cargo por morrer em 
caminho.

a Quasi no fim do seu governo (de 
D. José de Mello Manuel), cessou a sua 
coriHispondencia com a corte (de Lisboa) 
por effeito de uma Provisão que sujeitou 
d’ahi em diante este Governo aos Gover- 
nadoi'es.ou Vice-Reis do Estado; os quaes 
avaros de muitas regalias, forão pelo 
decurso do tempo cassando as poucas 
d’estes, e reduzindo a termos mui suc- 
cintos, de modo que, o Governador de 
Santa Catharina, veio a ser mais um 
Ajudante d’ordens. que chefe de uma 
Província (Almeida Coelho, Memória His
tórica da Provincia de Santa Catha
rina), »

1783—Mãrtinho de Souza e Albuquer
que, governador do Pará, onde aportara 
a 21, toma posse do seu cargo na pre
sente data, segundo um oííicio original 
seu existente no Archivo Publico e da
tado de 27, confirmada essa data por 
oíFicio, também original, de José de Ná
poles Tello de Menezes, seu antecessor, 
em que, referindo-se a sua posse, diz : 
« no dia de hoje (s ibbado) 25, etc. »

Albuquerque exerce o cargo até 16 de 
julho de 1790 (e não 15 de maio, como 
indica o visconde de Porto Seguro), em 
que 0 rende D. Francisco de Souza Cou- 
tinho. Essas datas constam de documen
tos existentes na Bibliotheca Nacional.

Todavia Baena, tanto nas suas Eras do 
Pará, como no seu Ensaio Corographico, 
dá 0 governo de Albuquerque como tei'- 
minado a, 15 de junho d’aquelle anno. 
O Sr. Dr. Portella, digno director do 
Archivo Publico, fez-nos a honra de nos 
communiCar que a 16 de junho éque com 
effeito D, Francisco de Souza Coutinho 
tomára posse do cargo, como se verifica 
Jião só de um ollicio original do dito go-

vernador, como de outro do S3u anteces
sor, que 0 Archivo possue no original.

Quanto ao segundo nome — Innocen- 
cio— que alguns, como o visconde de 
Porto Seguro, lhe ajuntam ao'nome, ha 
também duvidas.

« Houve um governador de Angola, 
diz S. Ex., chamado D. Francisco Inno- 
cencio de Souza Coutinho, como consta 
de officios originaes escriptos de S. Paulo 
de Assumpção em 1769. Seria esse Fran
cisco Innocencio que mudára o nome 
indo para o Pará? Não ; porque a assig-' 
natura d’este é muito differente da de 
Francisco^de Souza Coutinho. »

1803— E’ apresentado arcebispo da 
Bahia, onde occupa o 13° logar na res
pectiva serie. D, frei José de Santa Es
colástica, monge benedictino, lente oppo- 
sitor na universidade de Coimbra, natu
ral do Porto.

Tinha em 1802 (a 25 de fevereiro) sido 
eleito bispo de Pernambuco. « para suc
céder, diz 0 Roteiro dos Bispados, ao 
respeitável e sabio bispo D. José Joa
quim da Cunha de Azeredo Coutinho, 
que havia sido chamado á corte para 
coadjuvar o bispo de Bragança D .Anto
nio Linz da Veiga. » Não chegou, porém, 
a vir a Pernambuco; passou a servir no 
bispado d’Elvas, até que foi elevado ao 
cargo de metropolita do Brazil.

Foi como tal preconisado em Roma a 
28 de Março de 1801 ( Vide essa data ); 
sagrado em Lisboa a 17 de junho do anno 
seeuinte e a 12 do mesmo mez havia to- 
niado posse, por procurador, do seu novo 
cargo, que exerceu, não se diz desde 
quando, até fallecer em 1814. ^

1821—Joaquim Rebello da Fonseca 
Rosado, que fôra o 45.° governador da 
capitania da Parahyba e a administrára 
desde 25 de agosto dè 1819, continua \ j 
no mesmo governo com uma junta pro- 
visoria composta de mais seis membros.

Essa junta dirige o governo da capi" 
tania até 2 de fevereiro de 1823. D’esta 
data em diante governa uma outra junta
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de 5 membros, presidida pelo tenente co- 
'  ronel João de Araiijo da Cruz, até 8 de 

abril de 1824. Do dia 9 começa a serie 
dos presidentes da provincia.

1824—Apenas veneida a revolução de 
Pernambuco [Confederação do Equador) 
rebenta na Bahia um motim militar, 
que custou a vida ao governador das ar 
mas d’esta provincia Felisberto Gomes Cal 
deira, que cahiu traspassado nesta data 
poi quato’’ze bailas. Quatro dos accusados 
d este attentado perderam a vida em vir
tude de sentença do conselho de guerra 
que os julgou ; outros expatriaram-se 
volutitariamente.

1831—Decreto da Regencia trina, sendo 
ministro do Império o conselheiro José 
Lino Coutinho, creando tres escolas de 
primeiras lettras na provincia do Espi
rito Santo, sendo uma de ensino rfiutuo 
na villa de S. Salvador de Campos, com 
0 ordenado annual de quatrocentos mil 
réis ; outra na villa de S. João da Barra 
pelo methodo antigo, si não 'puder ser 
pelo d Lencastre, com o ordenado de 
duzentos e. cwico(:nta mil réis; e outra 
na Aldda da Pcu’ra, com o ordenado de 
d izontos inil réis

1813 —Combate de Cangussú, em que 
B batido pelas forras legaes o coronel dos 
lebeldes Bento Gonçalves [Revoluçãio do 
Rio Cr ande do Sul).

V“  O U T U B R O — 26
1528—Antonio Ribeiro rende a Chris- 

tovão Jacques no commando da expedição 
encarregada por D. Juão III desde 1526 
de guardar a costa do Brazil, principal
mente contra os francezes.

a Quanto a Ribeiro, diz o visconde de 
Porto Seguro, nenhuma noticia encon
tramos dos seus feitos em nossos mares.»

1614—Dão fundo junto á ilha da Gua- 
xanduba os oito navios commandados por 
Jeronymo de Albuquerque, com que este 
chefe ia desalojar os francezes dos pon
tos que occupavam no Maranhão (Vide as 
ephemcrides de 29 de julho e de 23 e 25 de 
Agosto),

1633-As victorias alcançadas pelos 
nossos contra os hollmdezes, no correr 
dVste anno, haviam-nos de tal modo en
fraquecido. que Mathias de Albuquerque 
sé podia contar com 1,200 homens de tro
pas regulares. De 600 homens, que vi- 
nham de Portugal em umaflotilha de sete 
velas, sob o c mmando de Francisco de 
Vasconcellos da Cunha, e que na pre
sente data apparece na costa da Para- 
hyba, em frente da barra do rio Maman- 
guape, chegaram cento e oitenta, porque 
esta flotilha foi destruída pelos hollan- 
dezes na'bahia da Traição (Vide a Ephe- 
'meride seguinte).

1821 Posse da Junta Constitucional do 
Piauhy, d i qual era presidente Fr mcisco 
Zuzarte Mendes Barreto (Vide a Ephe  ̂
meride de 24).

1821— Luiz do Rego Barreto embarca 
para Portugal, depois de um odioso go
verno em Pernambuco. Acompanha-o 
parte da tropa que se lhe tinha conser
vado fiel.

Nesse mesmo dia havia sido eleita a 
primeira Junta provisória do governo 
da provincia, compost i de sete membros 
e presidida por Gervasio Pires Ferreira 
(Vide a ephemeride de 27). Luiz do Rego, 
deixára ordem ao marechal Luiz Antonio 
de Salazar Moscoso, commandante do 
forte do Brum, para assistir á posse da 
Junta.

OUTUBRO — 27
1618-0 governador geral do estado 

J. Luiz de Souza fixa para este anno as 
despezas do Brazil, incluídos os estabele
cimentos civis, judiciaes e ecclesiasticosj' 
em 58 cr̂ ntos de réis. A maior patenté 
militar n’esse tempo era de 162gS00.

D. Luiz de Souza, que succedera a Gas
par de Souza no governo geral do esta
do e tomara posse no dia 1° de janeiro de 
1617, conserva-o até 1622.

1633 — Ao amanhecer, achando-se a ! 
frota de Francisco de Vasconcellos da 
Cunha, que viera em soccorro dç Per
nambuco, entre a$ bahias da Traição q

X
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Formosa, avista très naus lioilandezas 
que lizeram logo proa para ella. Vendo 
isto, deliberou Vasconcellos ir ao seu 
encontro com 'os dois navios capitanea 
c almiranta, emquanto duas das cara- 
vellas mais veleiras puxavam a alcançar 
0 Rio Grande, e as très outras tratavam 
de ganhar um porto cada uma onde pu
desse. Assim que estiveram perto come
çaram 0 combate, que entretanto os 
holiandezes procuravam evitar, conten
tando-se sómente com jogar de largo 
sobre os nossos navios toda a sua arti- 
lliaria, superior em numero e qualidade.

164:5—Decreto de el-rei D. João IV 
elevando o estado efo Brazil á categoria 
de principado na pessoa de seu filho o 
principe D, Theodosio, fícando desde 
então até a separação dO Brazil o her
deiro presumptivo da coróa de Portugal 
com 0 titulo de principe do Brazil.

1733—As numerosas picadas já então 
abcrtias para Goyaz, do Mai’anhâo e 
Piauhy, da Bahia e de Minas Geraes, 
eram portas francas para a prevaricação 
dos direitos reaes e o contrabando. D’ahi 
uma serie de medidas para cohibil-os; 
agora, a carta regia de 10 de janeiro 
de 1730, determinando que houvesse um 
só caminho para Goyaz ; mais logo pro- 
hibe-se a navegação do Tocantins ; em 
outra oceasião órdena-se ao governador 
do Maranhão que tivesse todo o cuidado 
em não adiantar as povoações para as 
partes das minas e que não consentisse 

' que de algum modo se abrissem ca
minhos para cilas, pola alta conveniência 
economica que devia resultar da execução 
da lei da presente data. que providen
ciava a esse respeito (Vide Aleiicastre, 
Annaes da prooincia de Goyaz).

1735—Provisão regia mandando erigir 
0 seminário de S. José, a instancias do 
bispo do Rio de Janeiro D. frei Antonio 
da Guadelupe, cm beneficio da mocidade 
c do Estado, c com isempção da juris- 
dicção parochial. Foi este pio e douto 
jireladü quem lançou os fundamentos

para este edifício, que no anno de 1739 
poude principiar a ter exercicio.

1709_p"allece Manuel da Gama Lobo 
de Almada, governador desde 1788 da 
capitania de S. José do Rio Negro. Pre
enche interiuamente a vaga José Antonio 
Salgado.

Vem após este, como governador da 
capitania,José Joaquim \ ictorio da Costa, 
a quem se segue, em 1818, ^lanuel Joa
quim do Paço,

X821—Eleita no dia 26, a junta provi
sória do governo de Pernambuco toma 
posse na presente data na camara de 
Olinda.

Compunha-se de sete membros e era 
presidida por Gervasio Pires Ferreira.

O general Luiz do Rego Barreto, go
vernador de Pernambuco,deixando ordem 
ao marechal Moscoso, commandante da 
fortaleza do Br um, para assistir á posse 
da referida junta, embarcara para Lisboa 
a 26, com parte da tropa que lhe tinha 
sido fiel, abandonando para sempre o 
Brazil.

1831— Carta de lei da Regcncia trina
revogando as cartas regias de 5 de no
vembro, 13 de maio e 12 do dezembro 
de 1808, pelas quaes se declarou guerra 
aos Índios bugres de S. Paulo c Minas 
Geraes e se determinára que os indígenas 
prisioneiros fossem obrigados a servir 
por 15 annos aos milicianos ou moradores 
individuos que os apprehendessem. Nesta 
lei estatuia-se que fossem os índios des
onerados da servidão em que estivessem, 
considerados orphãos e soccorridos pelo 
Thezo ro do preciso.  ̂ —

1832— Vendo o vice-rei conde da Cunha 
que os enfermos do mal de S. Lazaro 
vagavam pelas ruas da cidade do Rio de 
Janeiro ou viviam dc mistura com suas 
familias, e temendo o perigo que d’essa 
promiscuidade jiodia provir á saude pu
blica, pediu a el-rei que concedesse a 
casa. que possuiam em S. Christovão os 
expulsos jesuitas, para n’ella estabelecer 
um hospital especialmciue consagrado
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aos que soffressem d’aquelle mal. Con 
cedida a casa pela resolução regia de 31 
de janeiro de 1765, principiou o conde a 
montar aquelle pliilaníropico estabeleci
mento, dando-lhe estatutos em data de 17 
de fevereiro de 1766. Criados os subsídios 
indispensáveis para a sua manutenção, 
foi a administração do novo Jazareto 
confiada á irmandade do Santíssimo Sa
cramento da Candelaria.

Em 1817 foi este estabelecimento apro
veitado pelo governo para alojar um 
dos batalhões que de Portugal se man
daram vir e os lazaros removidos para 
a ilha das Enxadas por aviso de 2 de 
outubro, tomando-se a sua casa para 
quartel. Foram ainda transferidos, pela 
resolução tomada em sessão de 23 de ja
neiro de 1823, para o convento da ilha 
do Bom Jesus, pertencente aos religiosos 
de Santo Antonio. Finalmeate, na sessão 
da presente data faz-se menção de uma 
resolução da assembler geral legislativa 
do mesmo anno (de 1832', que manda 
restituir aos lazaros o edifício de S. Chris- 
tovão, fazendo-se n’clle, á custa do go
verno, os precisos reparos. Em virtude 
d’e.ssa resolução foram os morpheticos 
recolhidos ao seu antigo e primitivo 
hospital em 28 de fevereiro de 1833, e aJli 
são ainda hoje admittidos e tratados os 
atacados d’esse mal.

A 23 de maio de 1880 inauguraram-se 
naquelle estabelecimento os retratos do 
vice-rei conde da Cunhae do Bispo D. An
tonio do Desterro, como seus bemfeitores.

1812-—Fallece o senador pela provincia 
de Goyaz José Rodrigues Jardim, esco
lhido a 16 de janeiro de 1837 pelo regente 
Feijó. A 17 de maio do mesmo anno to
mara elle posse da sua cadeira no senado.

1878—Inauguração do engenho central 
de Porto Feliz, na provincia de S. Paulo.

O UTUBRO —  28
163.3—Entram na bahia da Traição cinco 

naus hollandczas c descarregando a sua 
pesada aríillmria sobre a já meio inutili- 
sada capitanea de Francisco de Vascon

cellos, que na vespera alli entrara, me
tem-na a pique, fazendo-se de seguida na 
volta do mar.

Do mais que então aconteceu n’esta 
emergencia dá minuciosa relação o Sr. J. 
de Vasconcellos nas suas fíatas celebres 
da historia do Brcuil. A perda d’este 
soccorro fõra muito sentida no Arraial 
do Bom Jesus,' suas circumsíancias 
e não menos pelo que n’esta expedição 
vinha para o hospital, pois trazia cinco 
religiosos de S. João dc Deus, spb a pre
sidência de um d’elles, quo era sacerdote 
e se chamava frei João de las Casas, os 
quaes em breve regressaram, tendo mor
rido ura.

1637—Parte da villa, hoje cidade de 
Cametá o famoso explorador portuguez 
Pedro Teixeira, que por ordem do gover
no da capitania ia fazer a grande viagem 
a Quito pelo Amazonas, que subiu aié 
onde se lhe juntam as aguas do Napo, 
que mais acima toma o nome. de Coca. 
Também por esse rio navegou o intré
pido explorador até perto de Quito, a 
cuja cidade chegou fínaimente por terra.

A sua expedição compunha-se de 47 
canoas, tripuladas por duas mil pessoas, 
entre as quaes 70 soldados portuguezes 
e 1.200 Índios, sendo o mais rapazes e 
mulheres. Commandava a sua vanguarda 
0 coronel Bento Rodrigues de Oliveira, 
natural do Brazil.

A viagem de ida e volta aturou 26 
mezes, pois só a 12 de dezembro de 1639 
[Vide essa data) é que estavam de re
gresso a Belém do Pará.

A 25 dc julho [Vide essa data) tinham 
cliegado Pedro Teixeira e seus auxi
liares á capital do Pará, para começarem 
a sua aventurosa empreza, que tem prin' 
cipio de execução na presente data.

— Fundação de Ubatuba, hoje cidade, 
na provincia dc S. Paulo, por Jordão Ho
mem da Costa, natural da illia Tcceira. 
cavalheiro fidalgo da casa real, e em 
nome da donataria da capitania de S. Vi
cente, a condessa de Vimieiro, tendo logo
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0 titulo de villa e sendo parochia desde 
a sua fundação.

0 / /  Azevedo Marques, nos seus 
* ' Apontamentos, que é força citar sempre

que se trata da capitania e proviu cia de 
S. Paulo, diz que Jordão se estabelecera 
em Ubatuba pelos annos de 1600, se
gundo affirma o genealogista Pedi’o 
Taques.

Cumpre todavia advertir que Milliet 
de Saint Adolphe diz a esse respeito o 
seguinte:

« Foi fundada em 1637 por Salvador 
Corrêa de Sáe Benevides, governador do 
Rio de Janeiro, n’uma visita que foi 
fazer ás minas de que era administrador, 
e está sita na margem septentrional, e 
perto da bahia de seu nome.»

Com eff ito, os primeiros que obtiveram 
sesmarias n’este logar, diz Azevedo Mar
ques, foram o capitão Gonçalo Corrêa de 
Sá e seu irmão Martim de Sá e os filhos 
d’este, Salvador e Arthur de Sá, ale'm de 
outros, pelos annos de 1610 e 1611.

Salvador Corrêa, govcimador da capi
tania do Rio de Janeiro e S. Paulo, foi 
quem como tal passou a provisão que a 
creava villa, só a 13 de março de 1855, 
por lei tirovincial paulista, é que foi 
Ubatuba elevada á categoria de cidade.

1640—Atacam os hollandezes a villa da 
Victoria, hoje cidade, capital da pro
vinda do Espirito-Santo, e são repellidos.

Tinham elles vindo db Recife em uma 
expedição composta de onze navios, com- 
mandados pelo coronel João Koen e o con
selheiro político Nieulant, para se apos
sarem d’aquella capitania. Chegando á 
barra, deixaram fóra os navios de maior 
calado, subindo apenas um patacho, uma 
polaca e nove lanchões carregados de 
tropa, seiscentos e tantos homens, que 
foram saltar no sitio chamado então 
Porto de Roças Velhas e hoje Porto dos 
Padres, de onde se dividiram e atacaram 
a villa por differentes pontos.

O capitão-mór e governador, que então 
era Joao Dias üuedes, reuniu logo as

poucas forças de que dispunha, que con
sistiam em trinta espingardas, duas peças 
de artilharia, duas companhias de indios 
com arcos e flechas e gente do povo ar
mada de chuços e piques, e dispoz tudo 
com tanto acerto, que, com tão dimi
nutos recursos, logrou rcpellir os inva
sores. Mais de trezentos d’elles pereceram, 
deixando muitas armas em poder dos 
nossos.

N’esta singular jornada sobresahiram 
0 capitão Domingos Cardoso e o parti
cular Antonio do Couto e Almtida ; este 
pela sua bravura foi depois nomeado 
capitão-mór.

1670—Succede a Bernardo de Miranda 
Henriques no governo d i capitania de 
Pernambuco, Fernando de Souza Cou- 
tinho com a mesma patente de gover
nador e capitão general.

Foi 0 oitavo na ordem chronologica, 
contando-se com o 2“ governo de André 
Vidal, e governou tres annos, tres mezes 
e nove dias. até 6 lie fevereiro de 1674. 
A elle foi dado o regimento de 19 de 
agosto de 1670 em 29 capítulos.

Rende-o D. Pedro de Almeida.
1678—Morre em Setúbal Martim Corrêa 

de Sá. primeiro visconde da Ponte de 
Asseca.

A’s summarissimas indicações biogra- 
phicas que já demos d’este nosso distincto 
compatriota, nascido a 6 de setembro 
de 1639 (Vide essa data), accrescenta- 
remos o seguinte: t

Coma subidadeD.AffonsoVI ao íhrono 
portuguez, dedicou-se Martim Corrêa ás 
armas e assignalou-se nas batalhas de 
Ameixial, Montes Claros e no cerco de 
Badajoz, no qual, sendo mestre de campo 
do terço de Moura, ficou mal ferido. A 
queda do seu real protector, que, como 
se sabe, foi, com razão e razão de Estado, 
ou sem ella, substituído no thalamo e no 
throno por seu proprio irmão, trouxe-lhe 
desgostos que lhe abreviaram os dias 
tVide 0 tomo III da revista trim, do 
Insütuto).

'41'
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1739 — A protesto de levantar um 
Recolhimento para as arrependidas do 
meretriciado e donzellas pobres, obteve o 
jesuita Gabriel Malagrida da confraria 
que regia a irmandade de Nossa Senhora 
da Soledade, na Bahia, uma porção de 
terreno contíguo á ermida desse nome, 
® n’elle começou a fundar na presente 
data um Recolhimento da regra de Santa 
Angela de Breschia. sob a protecção do 
arcebispo D. frei José Fialho, e logo de
pois passou a desapossar aquella con
fraria da administração da ermida, sendo 
baldadas todas as reclamações feitas con
tra similhante violência. Havendo porfim 
a dita confraria desistido das suas pre- 
tenções, passou est'^Recolhi.mento á classe 
de Casa de Professas no dia 28 de outu
bro de 1752, debaixo da mesma regra e 
com 0 distinct!vo do S. S. Coração de 
Jesus. Regia então a diocese o arcebispo 
D, José Botelho de Mattos.

« N’elle, diz o general Abreu e Lima. 
se 'educara algumas filhas de pessoas 
abastadas e se trabalha delicadamente 
em flores c em muitas outras obras de 
lavor. »

O auctor citado refere-se ao convento 
da Soledade, occupado pelas religiosas 
Ursulinas e que fôra edificado no mesmo 
logar, em que existia a antiga ermida 
d’aquelle nome.

1811—Pelas 8 horas da noite, pouco 
mais ou menos, ouviram-se na cidade do 
Recife uns grandes estrondos prolonga
dos, similhuntes a trovões fortes, posto 
que longínquos, com o intervallo de 
cinco minutos de um a outro, sendo o 
segundo mais forte que os outros. Em 
uma das casas do pateo da igreja da Se
nhora do Livramento foi tão pronunciado 
0 tremor, que os objectos que estavam 
em cima das mezas quasi quecahiram ao 
chão. accrescendo que uma armação de 
chafariz, ednstruido no centro do pateo 
por oceasiãü da festa da padroeira feita 
n’este mesmo dia, e o fronte.sificio do tem •

pio, que estava convenientemente illumi- 
nado, abateram-se, e apagaram-se as 
luzes.

Em muitos outros pontos da provincia 
consta que se ouviram iguaes estrondos 
e semanas antes apparecera um cometa 
caudato para o lado do sul, que sé cessou 
de ser visto depois do alludido abalo da 
terra.

1822— Pede exoneração o ministério 
José Bonifacio. No dia 30, porém, é rein
tegrado no poder, a pedido dos procura
dores geraes das provincias dirigido ao 
Imperador.

OUTUBRO— 29
1570—Miguel de Moura faz doação aos 

padres da companhia de Jesus da sesraa- 
ria de terras que obtivera de M ^  de Sá 
no logar denominado Caceburú ou Ma- 
cacú, capitania do Rio de Janeiro.

A actual cidade de Valença, na Bahia, 
teve começo este anno em uma aldeia de 
Índios Tupininquins, baptisados pelos 
jesuit is ,  que desde logo deram á mesma 
aldeia o titulo de villa, cousa que não po
diam fazer.

1700—Carta régia approvandoa divisão 
da comarca geral de S. Paulo em duas, 
ficando pertencendo á primeira a cidade 
de S. Paulo e as villas de Santos. S. Vi
cente, Itanhaen, Cananéa.' Iguape. Para
naguá, S. Francisco e Castro e á segunda, 
chamada do norte ou de Taubaté, a villa 
d’este nome e as de Guaratinguetá, Ja- 
carehy, Itú e Sorocaba.

1714: — Fallecc D. Pedro, príncipe do 
Brazil, filho de D. João V e irmão de 
D. José, que lhe succede no titulo e. de
pois foi rei. por fallccimento de seu pae 
(Vide a Ephemeride de 31 de julho de 
1750).

17G2—D, Pedro Cevallos Cortez e Cal
deron, governa or de Buenos-Aj'res.qu.g, 
ao chegar á America a noticia do rorjjpi. 
mento entreaHespanha e Portugal  ̂mar-

/
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chára contra a praça da colonia portu- 
gueza do Sacramento, poz-lhe sitio regu
lara 5 de outubro do presente anno e, ba
tendo-a com a sua grossa artilharia, con
segue abrir-lhe brecha e fazer capitular 
a sua guarnição nesta data.

« O governador da Colonia, entregando 
a praça a Cevallos, embarcou para o Pão 
de Janeiro com a guarnição, onde chegou 
nos primeiros dias de dezembro. A nova 
d’e.ste desastre custou a vida ao conde de 
Bobadeüa, que morreu de pezar, mas o 
governador da dita praça, Vicente da 
Silvay^ãcabou os seus dias preso no Li
moeiro; 0 coronel Thomaz Luiz Osorio foi 
enforcado, e os outros olliciaes, cúmpli
ces da entrega, acabaram uns cm Angola, 
outros em Castro Marim (Sy)í.oj)S'>s). »

1783—D. frei Caetano Brandão, G° bispo 
do Pará, tóma posse do governo da dio
cese pelo seu procurador, o arcyprcste 
José Monteiro do Xoronlia.

Religioso fraiiciscano, natural do bis
pado do Porto, eleito no reinado de D. Ma
ria I, fòra confirmado pelo papa Pio VI 
em 16 de dezembro de 1782. Chegou ao 
seu bispado a 21 de outubro do anno se- 
guintsjíLúíc essa data), em companhia 
do novo governador do estado, Martinho 
de Souza e Albuquerque, e do grande 
naturalista Alexandre Ferreira.

Só a 1 de novembro foi que fez a sua 
entrada solemne na cathedral.

D. frei Caetano Brandão foi o fundador 
do hospital de Caridade de Belém do Pará, 
aberto a 24 de julho de 1787, e para o qufq 
andára em pessoa, com o clero, pedindo 
esmola de porta em porta.

Foi chamado depois á corte de Lisboa 
e nomeado, a 28 de abril de 1781), arcebispo 
de Bruga, sendo declarada vaga a sede 
paráense a 14 de junho de 1790, data da 
sua coníir.mação n’aquella nova digni
dade. Falleceu em Braga a 15 de dezem
bro de 1805, depois de prolongada mo- 
i'estia, que supportou com evangélica re- 
sig'uação. Tinha de idade 65 annos, 3 
meze.''̂  6 4 dias.

1803—E’ eleito prelado de Cuyabá o 
padre Luiz de Castro Pereira, conego da 
Congregação de S. João Evangelista, dou" 
tor em theologia, natural de Portugal. 
Foi apresentado pelo príncipe regente, 
depois rei D. João VI.

Teve licença para impetrar da Santa 
Sé a raereô de bispo in partibus infiãe- 
lium, que lhe foi concedida, sob o titulo 
de bispo de Ptolomaida, a 29 do outubro de 
1804 pelo summo pontifice Pio VII, ecomo 
tal sagrado a 14 de julho do anuo se
guinte,

Tomára posse da prelazia por seu pro
curador, 0 padre Agostinho Goulart Pe
reira, a 8 de dezembro de 1807, tendo-se 
conservado em I,isboa c in vistas de me
lhorar de diocese, até que foi compellido 
a partir para o seu destino, onde chegou 
a 17 de agosto de 1808.

Falleceu na sua prclasia em uma quin. 
ta-feira 1 de agosto de 1822, pelas 11 
horas da noite. Tinha a 21 de abril do 
anno anterior sido designado para oceu- 
par a mitra, então vaga, de Bragança.

Foi 0 segundo prelado de Cuyabá.
1814—A camara municipal e moradores 

da cidade de Oeiras, capital então da ca
pitania do Piauhj-, representam ao prin. 
cipe regente sobre a inconveniência da 
mudança da séde do governo para a villa 
da Parnahyba, intentada pelo governa- 
doi' Balthazar de Souza Botelho de Vas- 
concellos.

1842—Parte para o Rio Grande do Sul 
0 barão de Caxias, nomeado presidente 
d’aquella provinciae cominanuanie chefe 
do exercito do Sul.

1856 — Fallece na cidade da Bahia o 
chefe de esquadra, graduado José Joa
quim Pv.iposo, immediato da cliarrua 
Lanconia, cm que foram conduzidos para 
a Europa os deportados politicos José 
Bonifacio, Antonio Carlos, Martini Fran
cisco, Montezuma (depois visconde de Je
quitinhonha) e Jo.sé Joaquim da Rocha- 
e que durante a noite mudava o rumo á 
charrua, burlando as intenções do bar-

I <
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baro commandante,que |;̂ ’ocurava appro- 
ximar-se de Portugal, para entregar os 
benemeritos patriotas brazileiros aos sens 
inimigos do reino.

1S72—Inauguração da estação telegra- 
phica de Jaguarão, provineia do Rio 
Grande do Sul.

-30OUTUBRO
1028—Uma ílotillia hollandeza, com

posta de cinco navios grandes c sete 
liiates, cominandada pelo almirante Dirck 
Symonsz, tendo por contra-almirante a 
Cornelio Cornclis^ îfe  ̂Jol, cognominado 
0 perna de pau, captura nas aguas de 
Pernambuco cinco navios nossos carre
gados de assucar, especiarias e outros 
valores.

A Bibliotheca Nacional jíossiie a nar
ração succinta d’esse facto em uma cópia 
manuscrita de um pamphlcto rarissimo, 
impresso em Amsterdam cm 1629, que 
acompanhava nm desenho do co.mbate. 
O Sr. Jose de Vasconccilos menciona-o 
nas suas Datas celebres sem indicar o dia 
preciso em que este facto se dera.

1610—Os holiandezes. que no dia 28 
haviam atacado a villa da Victoria, 
sendo d’ella repellidos com vantagem 
para os nossos, atacam agora a villa do 
Espirito Santo, da qual se apoderam, 
apezar da resisteticia feita pelos capitães 
Adão Velho e Gaspar Saraiva, os qin-es, á 
frente das ordenanças, lhes matam vinte 
e seis homens. Sendo, pore'm, a nossa 
gente muito pouca para fazer frente aos 
invasores, retira-se para o interior (^'ide 
a Eplieirieridc úà 2 de novembro . |

No correr d’este anno de 16-10 Fran- I 
cisco Dias A'elho Monteiro estabelece-so i 
na ilha de Santa Catharina, a esse tempo 
chamada dos Patas, e funda a cidade do 
Desterro, capital hoje da província. Qua
tro annos depois foi-lhe aquella ilha 
doada*por el-i-ei D. João IV,

Monteiro, com o auxilio de seus filhos 
e de 500 indios domesticados que cemsigo

trouxera de Santos, erigiu uma igreja que 
consagrou^s  ̂Nossa Senhora do Desterro, 
provavelmepte em 1651, diz Milliet do 
Saint Adolphe, segundo se infere de 
uma grande cruz que se achou no anno 
vigésimo primeiro do século seguinte 
com essa data, diz ainda aquelle auctor. 
Fallecendo o donatario n’uma dasrefreuas 
que tivera com piratas holiandezes que 
atacaram a ilha, ficou abandonada esta 
e cahiu de todo em ruina o estabeleci
mento que fundara.

D. João V̂ , durante o seu reinado, 
mandou por diversas vezes para esta ilha 
colonos tirados dos Açores, e creou n’ella 
tuna villa com o mesíno nome de Des
terro, que era ainda a da invocação da 
nova igreja, que, por alvarií, de 5 de 
março de 1732, foi elevada á categoria 
de parccliia.

O primeiro governador de Santa Ca
tharina por nomeação regia foi o bri
gadeiro José da Silva Paes, em 1739 (V’̂ idc 
a Epheraeride de 7 de março).

El-rei D. João VI, quando se preparava 
para voltar para Portugal, concedeu á 
villa, do Desterro o titulo de cidade, que 
foi depois confirmado por carta imperial 
de 20 de março de 1823.

16-11—Parte dq porto do Recife a ex
pedição hollandeza que ia á conquista 
do Maranhão. Compunha-se de quatorze 
embarcações, oito grandes e seis pe
quenas, commandadas pelo almirante 
Lichtardt, e as tropas de desembarque 
que levava estavam sob as ordens do 
coronel Koen [Wáa & Ephemeride áo,'2a 
de novembro).

1679—D, ãíanuel Lobo, goveniador das 
capitanias do Sul, parte de S. Paulo, 
onde se adiava, para o Rio da Prata, 
auxiliado com dinheiro, grande copia de 
mantimentos e 200 liomens. pela mór 
parte ]iaulistas. A 25 de fevereiro do 
anno seguinte participa elle á camara 
de S. Paulo a sua chegada sem contra
tempo á eolonia do Sacramento.

>1



218 EPHEMERIDES NACIONAES

1739—Embarca para o reino o 7“ arce- 
bisjjO da Baliia D. frei Jose' Fialho, remo
vido para ,o bispado de Giiarda.em Por
tugal (Vide as Ephemerides de 18 de 
março de 1741 e de 25 de novembro 
de 1722).

1799 — D. frei Cypriano de S. José, 
5° bispo de ]\iarianna. faz a entrada do 
ritual na sua dioc’se'(Vide a EphemeHde 
de 25 de julho de 179J).

1801—A fortaleza do Serro Largo en- 
trega-se por capitulação, depois de um 
pequeno fogo, ao coronel Manuel Mar
ques de, Souza.

1835 — Lei em que se declara que 
D. Maria II, rainha de Portugal, perdeu 
0 dii-eito á coroa do Brazil, e em que ao 
mesmo passo se reconhece a princeza 
D. Januaria como herdeira presumpíiva 
do throno.

1870— Fallece o senador pela provincia 
, do Maranhão João Pedro Dias Vieira,
que fora escolhido a 29 de abril de 1861 
(segundo a relação publicada no Alma- 
nak Laemmert para 18.80) ou a 21 (se
gundo 0 mappa que vem no tomo XXIX 
da revista trimensal do Instituto), e 
ton)ára .issento no senado a 13 de maio.

1871— Inauguração da linha telegra- 
phica de Curitiba a Guaratuba, na pro
vincia do Paraná, com 53,335 kilometros 
de extensão.

OUTUBRO — 31
1571—Christo vão de Barros é n'esta 

data nomeado governador e capitqo da 
cidade do Rio de Janeiro, mas s6 começou 
a cxei cer o seu cargo em principios do 
armo seguinte. Em 1574 foi rendido pelo 
desembargador Antonio Salema, que se 
achava com alçada em Pernambuco.

Ha comtudo divergências- a este res
peito; porquanto, por sesmaria de terras 
assignada por Christo vão de Barros cm 
28 de março de 1576, se vè que ainda 
2’esse anno governava elle esta ca
pitania.

1725—Carta regia dirigida ao govern

nador da capitania de S. Paulo. Rodingo 
Cezar de Menezes, ordenando-lhe que 
passe ás minas de Cuyabá para regula- 
risar a sua administração, o que s<5 se 
verifica um anno depois.

1766—0 conde de Azambuja, D. Antonio 
Rolim de Moura Tavares, que. acabando 
de crear e administrar a capitania de 
Matto-Grosso, tomára a 25 de m.nrço 
d’este anno posse do governo da Bahia, 
deixa na presente data regendo interi
namente aquella capitania ao arcebifepo 
D. frei Manuel de Santa Ignez e parte 
para o Rio dc Janeiro, onde vem succeder 
ao conde da Cunha no vice-reinado do 
Brazil, com assento n’esta capitania.

No catalogo dos governadores, dado 
pelo visconde de Porto Seguro, no final 
da sua monumental Historia Geral do 
Brazil, ha a respeito d’este vice rei inad
vertências de data, de certo typogra- 
phicas, que cumpi e emendar-se,

1784—Toma posse do governo da sua 
diocese o 9° bispo de 8. Luiz do Maranhão 
D. frei Antonio de Padua, a cujo nome 
alguns escriptores accrescentam o appel- 
]ido Bellas, logar dos suburbios de Lis
boa, de onde era o prelado natural.

P. rtencia á ordem dos menores refor
mados da Arrabida e era mestre jubilado 
na sagrada theologia, quando a rainha 
D, Maria I o chamou ao episcopado. 
Confirmou esta escolha o papa Pio VI 
cm julho de 1783, Chegára á sua diocese 
11 dias antes de tomar pos.se d’ella.

« Foi um prelado zeloso e amante da 
instrucção do ,seu clero, tanto que, não 
havendo ainda seminário, nem aulas 
avulsas, elle mesmo ensinou philosophia 
c theologia aos ordenandos {Roteiro dos 
Bispados).y>

Renovaram-se em seu tempo as desa
venças que haviam perturb »do o epis
copado dos seus antecessores D. Gregorio 
dos Anjos e D. fi'ei Thimoteo do sacra
mento, por causa de recursos á junta 
da coroa, o que o desgostou profunda
mente. Era consequência d’ellas partiu

I



0 bispo paiM Lisboa a 22 de abril de 17S9, 
e renunciou depois á. mitra.

Falleceu em Setúbal.
1811—0 julgido de Aldeias Altas, na 

capitania do Maranhão, é elevado á ca
tegoria de villa com o nome de Caxias.

P̂ ôra a principio um aggregado de 
aldéas de indios Tjmibiras e Gamellas- 
que se acolheram ás montanhas e flo
restas á medida que os portuguezes 
foram penetrando no coração d’esta 
capitania. No começo do século XVIII 
estabeleceram-se os portuguezes nas al- 
dôas abandonauas e edificaram umaigreja 
a Nossi Senhora da Conceição, tomando 
o povoado 0 nome de Aldêas Altas.

Gloria-se de ser o berço natal de Gon
çalves Dias.

1̂ ’este anno de 1811 sahirain da capital 
do Brazil, por ordem do governo, explo
radores da navegação do Guaporé, Aía- 
more'. Madeira, Arinos, Tapajoz c Xingü 
confluentes todos do Amazonas,

1829—Suspendem-se as garantias con- 
stitucionaes no Ceará, por causa dos que 
tentavam estabelecer n’uquella provincia 
0 governo absoluto.

1853—E’ julgado pelo jury da córte, com 
grande espeetativa publica, o réu Miguel 
Joaquim da Cunha, assassino abjecio do 
menor Ricardo José da Silva, irmão do 
poeta La rindo, crime perpetrado em 
uma gruti do morro de Santa Tliereza, 
a 7 de maiço, com revoltantes circum- 
stanc as. 0 réo foi condemnado a gulés 
perpetuas.

1864—Inaugura-se anliuminação a gaz 
na capital <Io Pará.

1866—Em dias de outubro d’esse anno 
inaugura-se a linha telégr.iphica de Lba- 
luba a S. Sebastião, na provincia de 
S. Paulo, com 73,400 kilometros de ex
tensão.

EPHEMERIDES NACfòNAES

N O V E M B R O  —  1

1501—A primeira expedição mandada 
por el-rei D. Manuel a explorar acosta do 
Brazil, depois da noticiado seu descobri
mento, cliegaáBahia de Todos os Santos.

Segundo as conjecturas mais plau- 
siveis. como pondera o visconde de Porto 
Seguro na sua Historia Geral, foi con
fiado o commando da flotilha de très ca- 
ravellas, encarregadadest i missão, a um 
dos favoritos do rei, D. Nuno Manuel, 
irmão do seu camareiro-mér D. João 
Alanuel, c ambos filhos de D.João, bispo 
de Guarda, e de Justa Rodrigues, ama 
que fora do rei.

Como não era D. Nuno Manuel um 
nauta consummado, teve sempre d irante 
a viagem voto preponderante na sua 
direcção o piloto fiorenti io Amerigo 
Vespucci, que acompanliára pouco antes 
a riojeda e em 1497 a 1493 estivera em 
outra exploração desde a costa de Hon
duras, por todo 0 golfo mexicano, até 
a Florida.

Esta esquadrilha, depois de tocar em 
Bezenégue (hoje Goréa) na Africa, avistou 
terra americana a 16 de agosto (Vide a 
Ephemeride de 24 d’esse mez) nas pro
ximidades do cabo que ficou até hoje 
denominando-se de S. Roque, por ser 
ésse 0 nome do santo d ’.iquelle dia.

D’ahi seguiram para o sul, designando 
0 chefe da expedição, com o calendário 
á vista, as paragens em que ia successi- 
vamente_ aport mdo.

Assim, estiveram:
A 28 de agosto ( Vicl̂  essa data) no 

cabo de Santo Agostinho :
A 29 de setembro no rio de *8. Higuel ;
A 30 d’esse mez no rio de S. Jero- 

nymo ;
A 4 de outubro no rio de -8, Fmn- 

cisco ;
A 21 do dito mez no rio da.s Virgens:
A 1 de novembro na bahia de Todos 

os Santos, como floa dito em começo ;
A 13 de dezembro no rio de Santa 

Luzia ;

!
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A 21 do mesmo mez no cabo de 
S, Thome;

A 25 na balda do Scclcador;
A 1 de janeiro do anno seguinte na 

do Rio de Janeiro ;
A 0 d’esse mez cm Angra dos Reis ;
A 20 na ilha de 5, Sebastião ;
E a 22 no porto de S. Vicente.
Esta expedição, que foi até ao Rio da 

Prata, só a 7 de setembro de 1502 {Vide 
essa data) é que estava de volta em 
Lisboa, reduzida a duas earavellas, por 
ter queimado uma d’ellas em Serra Leoa, 
por imprestável, Vespucci, que tomára 
a si a plena direcção da viagem, por 
ter de todo esmorecido o seu chefe 
ostensivo.

Na Bahia do Todos os Santos se de- 
/ Y ^ í  mo^am Vespucci e seu companheiro dois 

 ̂ mezes e quatro dias, a ver si appareciam 
as outras tres embarcações que faziam 
parte da expedição, e das quaes nunca 
mais houve noticia.

1519—Thomé de Souza, primeiro go
vernador geral do Brazil, que chegára 
á Bahia de Todos os Santos em 29 de 
março do presente anno e começara logo 
a edificação da cidade de S. Salvador, 
metropole por dois séculos da colonia 
portugucza na America, toma posse 
solemne, n’esta data, do seu cargo, re
gistrando a sua patente e prestando ju
ramento na camara da cidade, já então 
edificada, em presença da nobreza, clero 
e povo. A contar do dia da sua chegada 
até 13 de julho de 1553. em que passou 
0 governo a D. Duarte da Costa, seu suc
cessor, exerce-o por quatro annos, quatro 
mezes e quatro dias (Vide as Epheme- 
rides de 1 de fevereiro e 29 de março).

1615—Entra na bahia de S. Marcos, no 
Maranhão, a armada de Alexandre de 
Moura, que vinha a expellir os francezes/ 
d’aquell I capitania. ^

Logo que desembarcam as tropas, 
seguem, sob o commando de Jeronyino 
de Albuquerque, contra a fortaleza de 
S. Luiz, principal baluarte dos fran

cezes no Maranhão,e a atacam com vigor. 
Entre os combatentes achava-se Antonio 
Felippe Camarão, que tão celebre se fez 
depois na lutu com os hollandezes (Vide 
a Ephemerid.e de 2).

1618—Fallece na cidade da Bahia o 
‘V bispo do Brazil, D. Constantino Bar
radas.

Lente de theologia na Universidade de 
Coimbra, collegial de S. Pedro, e natural 
de Portugal, tomára posse do seu cargo 
no anuo de 1600, segundo o Roteiro dos 
Bispados, regendo a monarchia Fe
lippe III e oceupando o solio pontifício 
Clemente VIII, que o confirmára. Cumpre 
advertir que o seu antecessor fallecera a 
11 de maio d’aquelle anno de 1600.

O visconde de Porto Seguro dá o anno 
de 1603 como o da sua posse, e Mariz o 
de 1621 como o do seu fallecimento.

As suas acções como bispo, dizem os 
auctores que temos á mão, ficaram em 
silencio, sabendo-se apenas que promul
gara uma constituição particular para o 
governo da sua igreja, dando alguns 
capitulos no anno de 1605; que, a reque
rimento seu, foi que se expediu a provisão 
de 1608, que mandava accrescentar as 
congriUiS ao corpo capitular e aos pa- 
rochos de lI igrejas então existentes; e, 
flnalmente, que se crearam no seu tempo 
de episcopado as freguezias de Boipeba, 
Cayni e Sergipe d’El-Rei.

Jaz na capella-niór do convento de 
S. Francisco, na Bahia.

1615—Chega ao acampamento do exer
cito dos independentes em Pernambuco 
a noticia do horroroso morticinio pra
ticado pelos Índios selvagens nos mora
dores do Rio Grande, nas margens do 
Potengy. no dia 3 de outubro do mesmo 
anuo [Vide essa data).

D’este triste acontecimento reproduz 
0  V a l e r o s o  L u c i d e n o  a brene, verda
deira eaiilhentica relação, que o capitão 
Lopo Curado Garro, um dos governa
dores da Parahyba, enviara a João F'er- 
nandes Vieira e André Vidal de Negrei-
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ros, chefes do exercito da independen- 
cia, relação que foi trasladada pelo Sr. 
José do Vasconcellos nas suas Laias 
Celehrc:-, e que nos abstcmos de repro
duzir pela sua extensão.

1173 — Nasce em Santos, então villa, 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado e Silva, que tinha de ser um dos 
mais ardentes campeões da independên
cia nacional e um dos ornamentos da 
tribuna parlamentar do Brazil (Vide a 
Ephemeriãe ([q D de Dezembro de 1815).

1805—Nasce na Bahia o dr. Carlos Car
neiro de Campos, 3“ visconde de Cara- 
vellas, que vein a fallecer no Rio de Ja
neiro, onde residia, a 28 de Abril de 1878, 
sendo no dia seguinte sepultado no ce
mitério de S. João Baptista da Lagoa.

Era filho do conselheiro ?.íanuel Car
neiro de Campos e sobrinho do marquez 
de Caravella'S, senador, regente do Im
pério e um dos fautores da Constituição 
brazileira. Descendia pelo lado materno 
de Clemente Ferreira França, marquez 
de Nazareth, também collaborador na 
factura da mencionada Constituição. Era 
irmão de Frederico Carneiro de Campos, 
0 presidente de Matto-Gross g prime ra 
victima do dictador do Paraguay (Vide a 
epkcimride de 3 de novembro de 1868).

Carlos C irneiro dè Campos, depois de 
ter servido como cadete do exercito no 
batalhao de Pedro I até o reconhecimento 
da nossa indeprndencia. formára-se, aos 
22 annos de idade, em direito na Univer- 
gidade de Pariz, onde ouvira as lições do 
illustrc economista João Baptista Say e 
as de direito natural e das gentes, pro- 

. fessadas em sua propria casa pelo não 
menos illustre Carlos Comte.

Regressando á patria, depois de ter 
visitado a Inglaterra, a Suissa e outros 
pontos da Europa, fora nomeado lente de 
economia política da faculdade juridica 
de S. Paulo, que se acabava de crear, 
c onde jsrofessou 30 annos. Foi deputado 
geral em diversas legislaturas pela pro
víncia de S. Paulo, e, escolhido seuador

por aquella provincia a 21 de abril de 
1857, tomou assento n’aquclla casa do 
parlamento no dia 1° de maio.

Ministro d’Estado por mais de uma vez, 
euma dellas no ministério presidido pelo 
conselheiro Fartado, por oceasião da 
guerra com as republicas do Uruguay e 
Paraguay, occupára por ultimo a pasta 
dos negocios estrangeiros
organisado

no gabinete h '
pelo visconde do Rio 

Branco em 7 de março de 1873, o qual 
esteve á testa dos negocios públicos até 
25 de junho de 1875.

Merreu pobre quem tinha exercido 
cargos tão importantes e tivera sem du
vida tantas oceasiões de fazer fortuna. 
Essa pobreza é um alto abono do seu 
immaculado caracter como estadista.

1811—Luiz Telles da Silva, marquez 
de Alegrete, 17° governador e capitão 
general da capitania de S. Paulo, toma 
posse do seu cargo, e governa até 26 de 
agosto de 1813 (Vide essa data), deixando 
incumbido da administração da capita
nia a uma junta presidida pelo bispo dio
cesano D. Matheus de Abreu Pereira, a 
que succedeu depois o conde de Píilma, 
I). Francisco de Assis Mascarenlias,

1811—Fallcce no Rio de Janeiro Ma
nuel Ignacio da Silva Alvarenga, nasci
do em 1719 era Villa Rica, hoje Ouro 
Preto, capital da provincia de Minas 
Geraes.

Recebendo o grau de bacharelem direito 
canonico na Universidade de Coimbra 
pelos annos de 1776, regressára ao Brazil 
no seguinte, e ficára residindo e advo
gando na cidade do Rio de .laneiro, exer
cendo ao mesmo tempo, a partir de 1782, 
a cadeira de professor regio de rhetorica 
e poética, que o governador Luiz de 
Vasconcellos creára na sua pessoa. No 
governo do desconfiado conde de Rezen
de foi Alvarenga preso, com outros ho
mens notáveis da sua roda, por suspeito 
de conspirar contra o governo da me
trópole, e, lançado em uma masmorra, 
carregado de ferros, alli jouve por dois
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annos e meio ! Foi aflnal declarado inno
cente e perdoado, mas a sociedade, a que 
era restituído, só l ecebia então em ^ilva 
Alvarenga a sombra do que fora !

Devemos ao sr. commendador Joaquim 
Norberto de Souza c Silva, zeloso cultor 
das lettras pa trias, uma bella edição das 
Obras completas de Silva Alvarenga, pre
cedida de uma minuciosa noticia biogra- 
plüca do poeta, edição publicada pelo 
Sr. B. L. Garnier em 1864. emPariz,’ sa
nando-se d’este modo a falta que a tal 
respeito nos lançára em rosto Innocencio 
da Silva no seu Diccionario bibliogra- 
p>hico.

« Amigo do paiz que o viu nascer, diz 
0 seu illustrado editor e biographe, 
mestre dedicado di juventude, idolatra 
occulto da liberdade, foi Silva Alvarenga 
um dos nossos primeiros poetas pelo 
coloi ido nacional que imprimiu em seus 
cantos e que fez o enlevo de seus con- 
temporanôos. Cabe-lhe pelo menos o mé
rito de ter sido um dos iniciadores da 
nossa illustr içãoe um dos pro])hetas da 
independcncia da patria, que elle saudou 
nos primeiros raios da grande aurora. »

Pelas pesquizas do laborioso sr. dr. 
Moreira de Azevedo sabe-se que o p̂ 'eta 
fora sepultado na igreja de S. Pedro ; 
mas ignora-se em qual das suas sepul
turas. Já 0 mesmo acontecera com o 
padre Antonio Pereira de Souza Caldas, 
cujos restos mortaes não foi possivel ao 
sr. Joaquim Norberto descobrir onde 
param, ape/ar das suas louváveis diligcn- 
cias para isso.

1818 — Pel (s 9 horas da manhã corre 
pek primeira vez o ferro fundido na 
fabrica de S. João de Ypanema, reorga- 
nisada na provincia de S. Paulo pelo 
tenente-coronel Varnhagen, pae do bene- 
merito visconde de Porto .Seguro.

Os primeiros objectos que se alli fun
diram for im très enor nes cruzes do peso 
de oito quintaes, uma das quaes foi as en- 
tada no v'so da montanha de Biraçoiava 
{Araçoiaba), em commeraoração d’esse

auspicioso acontecimento industrial, i o 
tempo, auxili ido pelo nosso consuetudi- 
nario descuido, ainda não as consumiu, 
bem podia ser uma d’ellas agora collocada 
no logar em que, em seu testamento, pede 
para si uma simples memória d’esse ge- 
nero o incansável esmerilhador das nossas 
lendas e tradições, o douto visconde de 
Porto Seguro. Quanto ao industrioso 
director,cunhou-se ein 18i^ um’i, medalha 
de bronze com o seu busto ; ella e a Me- 
mori I do senador Vergueiro são os elo
quentes testemunhos dos serviços pre
stados por aquelle infatigável traba- 
Ih dor.

1855 — Fallrce ofbarão de S. João da 
Barra, Jose' Alves Kangel, na sua fazenda 
do Caetá, districto d’afl'iclle, nome, pro
vincia do Rio de Janeiro. Nascera em 
S. João da Barra a 24 de abril de 1779.

Er.i filho de Domingos Alves de Bur- 
cellos e de D. Isabel da Silva Rangel.

Em 1807 era alferes do regimento de 
infantaria n. 12, e por aceesso passára a 
capitão. Em 1823 assentara praça na 
guarda de honra de D. Pvdro I, sendo rc- 
formad ) em 5 de jane'.ro de 1828 no posto 
de major da referida guarda. Exercêra 
dilferente-; cargos de eleição popular e 
de confiança do governo, tendo sido 
muitas vezes juiz de paz e vereador no 
logar do seu nascimento, onde fora 
.sempre eleitor desde a independência 
e substituto do juiz municipal e do dele
gado de policia.

Tendo a-^cumuhido com assiduo traba
lho uuia grande fortuna, exercêra em sua 
vida muita preponderanfcia nas questões 
políticas do seu districto.

Foi sepultado na capella-mdr da igreja 
de Nossa Senhor i da Boa Morte da cidade 
de S. João da Barra.

Além de titular, era cavalleiro da 
ordem de Christo, official da da Rosa c 
grande do Imperio.

1861—Fallcce o desemb irgador João 
Antonio de Miranda, senador pela pro
vincia do Matto-Grosso, escolhido a 7 de

k
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rnaio de 1855 ; tomára posse da soa ca
deira no senado no di 111.

—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 inareclial João Paulo dos Santos 
Barreto, nascido na mesma cidade a 28 
de abril de 1788.

f  ôra, no dizer de um conceituado es- 
criptor nosso, um dos primeiros d’entre os 
seus contemporâneos na applicação, no 
trabalho e na vastidão e brilhantismo da 
intelligencia. Tendo occupado por pouco 
tempo a pasta dos negocios da guerra 
em 1835, fora em 1810 nomeado comman
dante do exercito encarregado de conter 
a revolta do Rio-Grande do Sul, da qual, 
si não foi 0 paciflcadoi% concorreu park 
esse flm com o seu valor.

Exerceu o cargo de ministro da guerra 
no gabi cte de 22 de mam de 1816. em 
que prestou á organ sao o do exer âto 
serviços relevantes. Ainda em 1818 oceu- 
pou igual cargo p r quatro mezes.

Era doutor em sciencias mathematicas 
e p ysicas, conselhe iro destado e dc 
guerra, fidalgo cavall iro, marechal do 
exercito, g ã-cruz da o.-dem dc Avi/, 
oíü ial da do Cruzeiro e lente jubilado 
d Academii mil tar. Em 1815 fora eleito 
deputado ã assembiéa geral pela sua 
provinci i.

Foi no dia seguinte ao do fallecimento 
sepultado no cemiterio de S. João Bap
tist ' da Lagôa.

1870—Inaugura-se a' linha teiegra- 
p 'ica da Cach eira ao Rio Pardo (pro- 
vincia do Rio Grande do Sulj, na ex
tensão de 53.800 kilomet:os.

1873—Inaugura-se ado Pilar a S. Mi
guel, na provincia das Alagôas, com
25.330 ki.ometros de extensão.

N O V E M B R O — 2

1531—A armada de Martim Affonso, 
que deixára a 27 de setembro o porto 
de Cananéa, soílVe na presente data um 
temporal desfeito quando i i tanto avante 
como 0 cabo de Santa Maria, desarvo- 
rando e desgarrando-se as embarcações

e indo um bergantim dar á costa perto 
( a ilhade Santa Cathárina. A capitanea 
naufraga nas costas do Rio Grande do 
Sul, perdendo-se todo o seu mantimento 
e sete homens, salvando-se, porém, a nado 
0 capitão e o resto da tripolação,

Veiu ahi soccorrel-o Pero Lopes de 
Souza e deliberou-se em conselho que 
Martim Affonso não fosse, mas mandasse 
pelo Rio da Prata acima a examinal-o 
e collocar padrões, missão de que ficou 
seu irmãò incumbido. Depois separa
ram-se e 0 capitão-mõr foi esperar o ir
mão na pequena ilha das Pa'mas, ao 
none do Cabo de Santa Mària.

1615—Lu Ravardière, vendo chegar o 
reforço de Alexandre de Moura e reco
nhecendo que não podia re.sistir á nossa 
gente, rende-se á discrição. Lavra-se 
d’esse acto o seguinte termo :

« Aos d(;us dias do mez de novembro 
de 1615 na illia de S. Luiz, aonde ha
bitavam os Francezes, e no lugar do 
quartel de S. Francisco, que chanião o 
forte do Sardinha, aiipareceo perante 
mim Daniel de La Touche, senhor dc 
La Ravardière, e por elle foi dito em 
presença dos religiosos e padres de S. 
hi’ancisco, que cá estavão, e dos Que cm 
minha companhia vierão de Nossa Senhora 
do Car mo, e dos da Compania de Jesus, 
estando também presente o Almirante da 
armada, e muitas pessoas nobres, que elle 
estava prestes para entregar o forte, que 
possuia em nome deS. M. Christianissi- 
ma, ao Genei’al da Armada e conquista 
do Maranhão, Alexandre de Moura, e de 
como a.ssim o liouverão por bem flzerão 
este auto, em que assignarão os ditos 
senhores. E eu Francisco de Faria Mes
quita 0 fiz por mandado do dito senhor 
General.— (A'ssignados) 'Alexandre de 
Moura, Daniel de La Touche,-o

1640—Os hollandezes, que tinham dois 
dias antes conseguido apoderar-se da 
villa do Espir ito Santo, são obrigados a 
evacual-a, batidos pela gente que o go

vernador da capitania João Dias Guedes

D
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enviara de soccorro quando soube da in
vasão. Deixam em poder dos nossos trinta 
O'dois prisioneiros.

]üSõ—Manuel Beckman, cliefe da re
volta do Maranhão, e Jorge de Sampaio, 

■Y  seu companheiro, são yflfuapilind^ na 
praia da Trindade, na cidade de S. Luiz, 
por sentença da Alçada, que tomou co
nhecimento d’aquella revolta.

Xa noite de 2tpara2ã de fevereiro do 
anno anterior o povo da capital do Ma
ranhão, tendo á sua frente Manuel Beck
man, natural de Lisboa o fazendeiro no 
Mearim, amotinara-se e prendera ao ca- 
pitão-mór Balthazar Fernandes, depozera 
as auctoi'idades e apoderara-se da cida
de. Logo depois prenderam os mesmos 
sediciosos os jesuítas nos seus proprios 
collegios c passaram a nomear wmajionta 
govcrnativa,(lonominada dos Ires estados, 
encarregada do governo da capitania até 
virem novas ordens da còrte de Lisboa. 
Tres dias depois fizera a Junta revo-Iucio- 
naria embarcar os jesuítas em dous na
vios e os remettera para Portugal. Dora 
motivo a estes actos de violência popu
lar a croação do monopolio denominado 
estanque em favor de uma companhia, 
que devia ter durante vinte annos o gozo 
privativo de todos os generös de expor
tação 0 importação do estado, compro- 
mettendo-se a introduzir quinhentos afri
canos por anno, para substituir o braço 
indígena hos trabalhos da lavoura, po- 
dendo-os vender a lOOg por cabeça,cjuan- 
tia fabulosa para aquelles tempos. A 
abolição do referido monopolio e a ex
pulsão dos padres da companhia de Jesus 
mereciam as sympathias populares.

Chegadas estas noticias ao Pará, a cuja 
camara os revoltosos do Maranhão ha
viam convidado para comparticipar da 
revolta, declarou o governador do estado» 
Francisco de Sá e Menezes, que aili re
sidia, que se obrigava a fazer a côrtc 
anniiir n’estes dois pontos á supjdica dos 
povos. Intentou além d’isso submetter 
de novo o Maranhão á sua obodicucia,

mandando para alli a Ililario de Souza 
de Azevedo, bcmquisto do todos. Bcck- 
maii, porém, alma da revolução, não quiz 
admittir condição alguma, convicto como 
estava de que, uma vez submettido, vol
taria a reacção e com ella o monopolio 
e os Jesuítas. Os outros revoltosos, entre
tanto, como de ordinário acontece nas 
revoluções, foram pouco a pouco es
friando de enthusiasmo e dando entrada 
a queixas e descontentamentos, que trou
xeram ascisão e dispersão dos conju
rados, A tropa foi a primeira a aban- 
donal-os, e o povo, a pretexto de não 
querer mettcr-sc em trabalhos, deixou-se 
vencer. Quando, a 15 de Maio de 16S5, 
chegou ao Maranhão Gomes Freire de 
.\ndrada, nomeado capitão-general para 
aquelle hstado, com o íim de applacar a 
.sedição, submetteram-se todos a elle sem 
a minima,condição, sem especiealguma 
de capitulação o i amnistia, coni'que ao 
menos salvassem as vidas.

cc Gomes Freire, militar antigo e probo, 
levado pelo zelo de desaffrontar a aucto- 
ridade real desacatada, annullou desde 
logo todos os'actos do governo provi- 
sorio ; restituiu os demittidos aos seus 
postos, restabeleceu os jesuitas e de
clarou em pé a companhia de monopolio. 
Tanto bastou para Beckman reconhecer 
que sorte o esperava, e desde logo se 
escondeu. Porém as devassas come
çaram, e elle não tardou a ser declarado 
cabeça de motim e sentenciado á morte. 
Foram olíerecidas recompensas a quem 
0 entregasse, e como infelizmente n’este 
valle de lagrimas abundam tanto os 
malvados eingratos, appareceu logo para 
essa boa obra um Lazaro de Mello, que 
com aleivosa traição pagou, delatando a 
Beckman, os benefícios que delle rece
bera (V. de Porto Seguro, Ilistoina 
Geral). »

Assim foi 0 desditoso Beckman entre
gue á justiça e com elle um dos seus 
cúmplices, Jorge de Sampaio, o assim 

terminou, pela odiosa intervenção do
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algoz, a revolução m lis notavel das cjue 
ate' então se tinham suscitado no Brazil.

üm descenden e de Gomes Freire, e do 
mesmo nome, tbi i"justamente fuzilado 
na esplanada da torre de S. Ju ião. em 
Lisboa, como inconfidente, seculo e meio 
depois de Beckman, isLo e', a 18 de ou
tubro de 1S17 !

Lazaro de Mello viveu corrid de 
vergonha e foi depois accidentalmente 
garrote tdo em urn e genho de sua pro
priedade.

173S — Fallece na Bahia Sebastião da 
Rocha Pi ta, nascido n’aquella cidade a 
3 de rnaio de 1660, auctor da Historia da 
America PortUQueza desde o anno de 
1500 do seu descobrimento até o de 
1724, impressa pela primeira vez em 
Lisboa em 1730. D’ess i obra, que se tor- 
nára extremamente rira, mandou o Sr. 
barão Homem de Mello, quando presi
dente da província da Bahia, tirar em 
1879 nova edição. Fazia-se pouco depois, 
em 18S0, em Lisboa no va impressão 
d ella, que a alguns respeitos sobreleva 
á noss i. A ambos os promotores d’ess t 
idea devemos agr idecer tão bom serviço 
prestado á historia patria.

1822—Adhere á independencia nacional 
a cidade da Parnahyba, da provincia do 
Piauhy.

Fallece no Rio de Janeiro e se
pulta-se em um dos jazigos de S. Fran
cisco de Paula, o vice-almirante refor
mado da armada nacional Tiieodoro de 
Beaurepaire, que fora o commandante da 
expedição naval que trouxe de Nápoles 
a actual imperatriz.

1858 —Inaugura-se no cemiterio de 
S. Francisco X ivier o monumento man
dado erigir á memória de Jose' Clemente 
Pereira pela Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro.

NOVEMURO — 3

1615— córte de Madrid, no intuito do 
expellir immediita ente os francezes do 
Maranhão, havia ordenado um novo ar-

mamento, cuja direcção e mando con- 
íiára a Alexandre de Moura, governador 
de Pernambuco.

A 31 de outubro d’este anno Jeronymo 
de Aluuquerque move as suas tropas 
contra a fortaleza de S. Luiz ; a 1 de 
novembro entra n’aquella bahia a ar
mada auxiliar de Alexandre de Moura, 
e no dia 2 assigna La Ravardière uma 
capitulação em que se obrigava a en
tregar aos nossos a ilha e o forte e a 
retirar-se corn os seus compatriotas (Vide 
as Ephemerides de 1 e 2).

Lm virtude d’ess i capitulação, deixam 
os francezes o referido forte, de q e toma 
posse Diogo de Campos Moreno. La Ra
vardière eml)arca em seguida para a 
Europa, acompanhado de 400 dos sens, 
llcando apenas alguns que, por terem 
casado com indias, preferiram ficar.

Desembaraçado assim o Maranhão dos 
seus invasores, os missionários portu- 
gnezes frei Cosme de Dami o e frei 
Manuel da Pie<!aiie, que tinham idn com 
Jeronymo de Albuquerque, apossaram se 
do convento dos Capuchinhos francezes, 
onde desde logo entraram no exercicio 
da sua missão (Vide a Ephemeride úq'Z5 
de j Iho de 1612).

1690—Ordenou ao senado da camara 
da villa da ProAa (S, Joao da Barra) o 
padre jesuita Francisco Coelho, c mo 
superior da aldeia de Reritigbà (hoje 
Benevente), que d’ora em diante cres
cesse 0 dinheiro, a s iber: très vinténs 
valerian) quatro, quatro valeriam um 
tostão, um tostão v deria seis vinténs 
e estes meia pataca; esta Valeria dois 
tosiões e uma pataca teiia o valor de 
um cruzado ; e que isso executassem sob 
pena de castigo, porque elle jesuita tinha 
por noticia que el-rei nosso senhor assim 
0 queria.

Lei singular, que registramos pela sua 
mesma singularidade.

170 5—i’rancisco de astro de Moraes, 
17* governador da capitania de Pernam,

iS
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buco, tom a posse do se i cargoy^'ido-y' 
p̂hi)mo\nd(rúc. 15 da âtivomljt*̂̂
1709—cJartas régias creando a capitania 

de Paulo e Minas com governo sepa
rado e independente do Rio de Janeiro e 
dando-lhe por governador a Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho (Aze
vedo Marques, Apontamentos), O vis
conde de Porto Seguro dá para este facto 
a data de 23 de novembro {Vide a cphe- 
meride de 9).

A 18 de junho do anno seguinte ra
tifica esse governador em S. Paulo a 
posse que a 18 de janeiro tomára em 
Santos do seu cargo.

Até essa data fôra a capitania gover
nada por capitãcs-méres, locotenentes 
dos donatirios. A guerra ocoorrida de 
1708 a 1709 entre paulistas e emboahas 
motivara a promulgação da alludida 
carta régia, que deu á capitania exis
tência independente.

1821— Francisco Xavier Torres. Adriano 
José Leal, Antonio José Moreira, José 
Antonio Machado. Marianno Gomes da 
Silva, Marcos Antonio Bricio, Lourenço 
da Costa Dourado, Henrique José Leal 
constituem um governo provisorio no 
Ceará.

1822— 0 brigadeiro Pedro Labatut or
ganisa um pequeno exercito, com o qual 
se destina a bater o general Madeira, 
na Bahia.

1861—SuccLimbe no naufragio soffrido 
pelo navio que o transportava da P’rança 
para o Maranhão o dr. Antonio Gonçal
ves Dias, primeiro lyrico nacional (Vide 
a, Ephemeride de 10 de agosto de 18á3).

Assim, dando este successo ao grande 
poeta um tumulo tão vasto como o seu 
talento, priva a terra natal do piedoso 
consolo de lhe guardar os ossos !

1867—Os paraguayos sorprehendem o 
2° corpo do nosso exercito em Tuyuty e 
são ropellidos [Campanha do Paraguaij).

O inimigo, que já linha tomado os 
reduetos oceupados pelos argentinos e 
alçançára vantagens parciaes n’esta me-

moravel jornada, é afinal derrotado 
pela nossa cavallaria, abandonando o 
campo na maior desordem e deixando-ò 
juncado de cadaveres,

— Fallece em S. Paulo a marqueza de 
Santos, D. Demithildes de Castro Canto e 
Mello, filha do visconde e viscondessa de 
Castro, nascida naquella cidade a 27 de 
dezembro de 1797.

Pela sua extraordinaria belleza, mais 
do que pelo cultivo do espirito, exerceu a 
marqueza de Santos, como se sabe, a mais 
poderosa influencia no animo e no co
ração do 1“ imperador, que a tinha visto 
pe'a primeira vez em S. Paulo, separada 
de seu primeiro marido, quando D. Pedro, 
então ainda principe regente, visitára 
em agosto de 1822 aquella provincia.

Chamada para o Rio de Janeiro, admit- 
tida na còi‘te como dama de honor da 
1* imperatriz e feita successivamente 
viscondessa e marqueza de Santos, não 
disfarçou nunca o imperador as suas 
relações com a formosa paulista. Viveu 
ella na capital do império reconhecida
mente. abei-tamente como sua amante e 
com principesco tratamento.

D’ella nasceram tres filhas: Izabel 
Maria, duqueza de Goyaz, que se casou 
em 1813 com o conde l^í^hler de Freiberg, 
fidalgo da Baviera;

Maria Izabel, duqueza do Ceará, que 
falleceu em outubro de 1828 com pouco 
mais de 1 anno de idade:

Maria Izabel, nascida em S. Paulo a 
28 de fevereiro <ie 1830 e casada a 2 de 
setembro de 1848 com o sr. conde de 
Iguassú,

Casando-se 2‘ vez o imperador, re
tirou-se a marqueza de Santos para 
S. Paulo, de onde nunca mais voltou á 
capital do império, sinão annos depois 
da abd cação. No seu retiro, onde con- 
trahira segundas núpcias (com o coronel 
Raphael Tobias de Aguiar) e segunda 
vez enviu.vára, foi até á morte o exemplo 
da caridade. Não houve miséria domes

tica de que tivesse noticia que não pro-

Is
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curasse consolar e remediar; não houve 
calamidade publica a que não levasse o 
seu contingente de allivio.

1868-Fallece em Humaytá,onde estava 
detido como prisioneiro de guerra pelo 
dictador do Paraguay, desde 1864, o coro
nel do corpo de engenheiros Frederico 
Carneiro de i ampos, primeira victima da 
ferocidade de Lopes, aprisionado por sua 
ordem quando, antes de declaradas hos
tilidades entre o Par.iguay e o Brazil, 
se dirigia para a provincia de Matto- 
Grosso como seu presidente.

O marquez de Caxias, em oflicio de 11 
de janeiro de 1869, communica o falleci- 
mento d’este funccionario ao ministro 
da guerra (\ide a Ephemeride de 12 de 
novembro de 1864).

Novembro — 4

1649—Parte do Tejo a primeira frota 
da Companhia Geral do Commercio do 
Brazil, organisada no principio do pre
sente anno em Portugal com o flm de 
proteger com o seu capital e credito a 
navegação entre a metropole e a sua 
colonia na America.

Esta frota vem commandada por Pedro 
Jacques de Magalhães e traz a seu bordo 
0 conde'de Castello-melhor, novo gover
nador geral nomeado para o estado do 
Brazil, em substituição de Antonio Telles 
de Menezes, conde de Villa Pouca d’Aguiar 
(Vide a Ephemeride de 7 de março 
de 1650).

1769—0 marquez de Lavradio, D. Luiz 
de Almeida Portugal Soares Eça de 
Alarcão Mello Silva e Mascarenh is ,
3° vice-rei e capitão general de mar e 
terra nomeado para o Rio de Janeiro, 
toma posse do seu cargo, e exerce-o 
atd 5 de abril de 1779, em que ê rendido 
por D. Luiz de Vasconcellos e Souza.

O marquez de Lavradio foi, pela in- 
telligencia e zelo com que procurou me
lhorar todos cs ramos da publ ca admi
nistração, um dos melhores governadores 
que teve o Brazil. Mereceu-lhe particular

attenção a cultura do café, dp an nil, da 
cochonilha, do canhamo e de outros ge
nerös de commercio e industria, que 
promettiam ser de interesse immediate 
e futuro para o paiz. Cuidou igualmente 
das fortificações da bahia do Rio de 
Janeiro e a fortaleza do Pico, a cavalleiro 
da de Santa Cruz, é obra sua. Não se 
descurou ao mesmo passo de proteger as 
lettras e de promover o asseio e salubri
dade da capital; foi eile quem mandou 
abrir a rua que tem ainda hoje o seu 
nome titular.

No seu tem^o fundou-se a Academia 
Scientificd do Rio de Janeivo  ̂ que eile 
animou e protegeu, eestabeleceram-sé um 
horto botânico e uma fabrica de cordas 
de guaxima.

1805—E’ eleito bispo do Rio de Janeiro 
D. José Caetano da Silva Coutinho, na
tural da villa das Caldas da Rainha em 
Portugal, bacharel em cânones.

Já era arcebispo de Cranganor,na índia 
portugueza, quando foi chamado por 
D. João VI a occupar a séde episcopal 
fluminense. Em 1806 confirma a sua 
eleição o papa Pio VII. A 15 de março é 
sagrado em Lisboa, e aportando ao Rio 
de Janeiro a 26 de abril de 1808, toma 
posse do bispado, por procurador, a 28 
do mesmo mez, e entra em seguida no 
exercido do cargo.

Nomeado capellão-mór a 3 de junho 
de 1808, eleito deputado á Constituinte e 
senador pela provincia de S. Paulo, 
escolhido a 22 de janeiro de 1826, fal- 
leceu no Rio de Janeiro a 21 de Janeiro 
de 1833. O cabido tomou por esse facto 
conta do bispado, nomeando vigário ca
pitular a monsenhor Vidigal.

Foi 0 8° bispo d’essa diocese pela ordem 
chronologica. Havia no seminário epis
copal de S. José, na còrte, ura bom retrato 
seu.

1825—0 ministro das relações exteriore^ 
das provindas Unidas do Rio da Prata 
declara ao governo dò Brazil o reconhe-
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cimento da Cisplatina como enoorporada 
á Republica'das ditas Províncias Unidas 
do Pio da Prata.

1811_Os se.lieiosos das Alagôas, per
seguidos pelo general Seára. tomam po
sição jtuilo á villa da Atalaia, seis legnas 
a oeste da cidade das Alagoas, e travam 
um combate rpie aturou Cjuatro horas, 
retirando-se depois na dii ecçáo da villa 
da Imper itriz.

]80l_Começam a fnnccionar no pavi
mento terre • da camara dos deputados 
a Caixa Ecoiiomica e monte de soccorro 
do Rio de Janeiro y\úc s^E%>hemerid>^ 
de 31 de julho de 1831

187(5—Pai-te do Rio de Janeiro no [la- 
quete frmce/, Pa/awáo bispo de (Jlinda 
D. frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, 
que vo ta para a sua diocese.

A 2õ de Abril de 1877 l'oi para a Ku- 
rop I e alli f illeceu no dia 5 de julho de 
lí>7S em P iriz, no convento dos Ca
puchinhos, vic.ima de uma .intiga mo
les, ia da 1 irynge (Vide a 2”- Epke'meride 
de 21 de Maio de 1871).

O seminário da provincia de S. Paulo 
em que se achava regendo uma cadeira 
de uieologia q lando foi chamado íio ei>is- 
copado, é o co.legio de S. José da ciuade 
de Ilú. Ape/ar de não ter entau a id.aie 
can mica (impedimento «.[Ue íoi esponta
neamente disuen.^ado pelo papa Pjü 1a ). 
íoi preconisadü e conlinnado no consis- 
torio de 23 de ,,e/,embro do mesmo anuo 
da su I a()resentaçao, 1871. Foi sagr.ulo 
no domingo 17 de maio do anuo .'eguinte, 
na cathedral da diocese de Paulo, pelo 
actual bispo do Rio de Janeiro, Sr. 
D. Pedro de Lacerda. A 3 de abril d’csse 
mesmo anno o conego João Chrysostomo 
de Paiva, vigário capitular (iioje falle- 
cido), tornou posse da diocese como pro
curador do joven prelado, e íicou incum
bido de regel-a até a sua chegad i.

A 20 de maio chegou eile a Pernam
buco, onde foi recebido com um solemne 
T o-Deum na igreja do Espirito-Sa.nto

Dois dias depois fez a sua entrada so
lemne na diocese,em companliia do actual 
Ijispo do Pará, Sr. D. Antonio de Macedo 
Costa. A 25 de abril de 1877 partiu, como 
dissemos, para a França, para nunca 
mais voltar.

Foi 0 1" bispo de Olinda que. como 
tal. fora a Roma ad limina apost -lorum, 
Voltara a 6 de outubro de 1876 d’essa
viagem.

Ivra llliio de Antonio Gonçalves de 
Oliveira e de D. Antonia Albina de Al
buquerque.

Morreu bispo de Olinda; porque, apezar 
de ter instado com a Santa Sé pela resi
gnação do seu cargo, não accedeu esta 
ás suas solicita ões n’este sentido.

1879_Fallece na cida le de Campos dos 
(loyta''azes o dr. João Baptista de La
cerda. que alli exercera por 36 annos a 
sua ardua profissão de medico de modo 
a honr;il-a e ennobrecel-.i.

O eminente professor campista, cuja 
vida fora uma longa serie de sarrificios 
pela f milia e pela hum midade sotfre- 
dora, completava iVesse di i 60 annos 
de idade.

O sou cadaver foi d ido á terra no dia 
seguinte no cemiterio do Carmo, acom
panhado pela população inteira, que lhe 
pagava .assim o tributo de saudade e 
reconhecimento, a que elle fizera jus [lela 
sua constante solli, itude e inteireza de 
cai'acter.

N O V E M B R O — 5

1669—E‘ nomeado governador do Rio 
de Jan iro João da Silvae Sou/.a.que toma
posse do seu cargo por todo o correr do 
anuo seguinte.

A data supi-acitacla da nomeação d’este- 
go\ ern uloi’ nos é fobtiecida pelo Sr. Jose 
de Vasconcellos ; no CntoAogo ) orém dos 
capitães rnorcs, capitã<-s generaes, etc., 
d’essa capitania,publicado no 1° e 2° to
mos da ./ícüisía do Instituto Ilislorico, 
diz-se que João de Souza fora nomeado 
p r ])r visão d c5de 5eícm5ro d'este anno 
de 1669.

I

.'id?!
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Governou até o de 1675 e foi o trigési
mo ter -eiro na orde n chronologica.

1801—Fallece no Rio Grande do Sul o 
teneiue-general Sebastião Xavier da 
Veiga Cabral .̂a Gamara, govern idor 
d ’aqnella capitania cĵ esde 31 de m lio 
de 17S0 (Vide essa d ita), por nomeação 
do vice-rei do Estado Luiz de Vascon- 
cellos e Souza. Ficou por isso gover
nando int rinamente a I’eferida capita
nia 0 brigadeiro de engenheiros Fran
cisco João Roscio, até entregara admi- 
nis* r̂ação ao barão de Bagé em 30 de 
janeiro de l-í03 ( Vide a ephemeriãe ÚlQ 
10 de outubro de 1805 ).

18 )8—Creação do hospital real militar 
do Rio de Jme ro.

1815—Nasce na cdade de Valença, pro
vinda da Bahia, o conselheiro Z ichari is 
de Góes e Vusconcellos (Vide a Epheme- 
ricleúQ 28 de de einbro de 1877).

1817—Chega ao Rio de Janeiro a archi- 
duqueza D. .Leopoldina. primoira esposa 
da D. Pedro I e mãe do actual Impe
rador.

1826 — instituição da Acad mia d is 
Bellas Artes do Rio de Janeiro (Vide a 
Ephem . de 12 de agosto de 1816).

N O V E M B R O — 6

1656—Morre em Lisboa o rei D. João IV, 
depois de ter governado a monarchia 
portugueza por qu si 16 annos, desde a 
memorável revolução de 1 de deze ..bro 
de 16iü.

Seu filho AíTonso VI «uccede lhe no 
tlirono nu idade d'̂  13 annos apen s. P u* 
essa causa fica sujeito á tutoria de sua 
mãe a rainha D. Lui/.a de Gusmão, a 
quem o rei seu marido havia deixado 
por governadora do reino e tu;ora do 
rei menor, seis annos depois, a 23 de 
junho de 1662. contando 19 de idade, 
empunha D. Aífonso as redeas do go
verno.

Este infeliz rei foi deposto a 23 de 
novembro de 1667 por seu irmão o prin-

cipe D. Pedro, que também lhe tomou a 
mullicr e i-einou sob o nome de D. Pe
dro II.

1696-Conclue-se a construcção da for
taleza i.e Santa Cruz, á entrada da baliia 
do Rio (.e Janeiro.

1727 — Duai'te Sudré Pereira Tibau 
toma posse do governo de I’ernambuco. 
Foi o 21° dos seus governadores.

1779—D. Antonio de Salles de Noro- 
nh i, 39° governador e capitão general 
do estado do Maranhão, toma posse do 
seu cargo.

179o—Assume o exercicio do governo 
da capitania de Matto Gross • C etano 
Pinto de Miranda Montenegro, que foi o 
sexto a administrai-a depois de d; cl irada 
cap tania independente.

Nomeado por cait i régia de 18 de se
tembro do anno anterior, começou a sua 
administra ão na d 11 indi ada e c nser- 
vou-se n’ella por seis annos. nove mezese 
nove dias. passando a ao governo interino 
que deixou em seu logar (Vide a epheme- 
ride de 15 de agosto de 1803'.

1817—Recebem as be 'çãos nnpciaes, na 
c ipell I real do Rio de Janeiro, o rincipe 
D. Pedro. de;>ois 1° imperador, e a ar. hi- 
duqneza D. Lenpoldina d’Austria.

1S53 — Giro, presidi ate di Republica 
'Oriental do Uruguay, asyla-se ua lega
ção brazilidra eni Mon evidéo.

1879—O arcebisjio 'ia Bahia Joa
quim Gonçalves de Azevedo fallece em 
It -parica.

Nascera aos 19.de fevereiro de P^ll na 
então villa (hoje cidade) de Turyassú, na 
provincia do Pará, depois en orporada 
á do Maranhão; era filho legitimo de 
José Gonçalves de Azevedo e de D. Anna 
'Phereza de Jesus Azevedo.

Depois de haver feito os seus primeiros 
estudos em um coliegio do Maranhao, 
passara a cursar as aulas do seminário 
do Pará. onde por sua applicação. in- 
telligenci • e lliau za do trato, g a geára 
a estima dos seus suiieráures e de todos 
quantos com elle praticaram. O vene-
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rando bispo de Belém do Pará D. Ro- 
mualdo Coelho, inspirando-se no proce
dimento exemplar e habilitações do joven 
Azevedo, confiou-lhe a regencia da ca
deira de latinidade d’.iquelle seminário.

A 19 de abril de 1837 recebeu ordem 
de presbytero e a 16 de jiinho celebrou 
a sua primeira missa.

Em 1839 foi apresentado em uma ca
deira da cathedral paraense, que occu. 
pou, bem como a de lente do seminário, 
até depois do passamento do eximio pi’e. 
lado do Pará, que teve o singular con
dão de presidir e encaminhar nos primei
ros passos da carreira sacerdotal a dois 
primazes da igreja brazileira o ar
cebispo D. Romualdo, seu illustre so
brinho, e D. Joaquim Gonçalves de 
Azevedo.

Quando, em 1848, se fundou o seminá
rio de Manáus, na hoje provincia do 
Amazonas, foi Azevedo o escolhido para 
0 importante cargo de reitor do novo 
estabelecimento, cuja administração as
sumiu em dezembro d’aquelle anno. No 
Amazonas occupou elle, além d’isso, di
versos cargos civis, como o de director 
geral dos indiuenas, director g^ral da 
instrucção publica e 2° vice-presidente 
da provincia.

Por fallecimento do conego Raymundo 
de Mattos foi nomeado vigário geral e 
reitor do seminário episcopal. Em 1863 
foi aposentado na dignidade de arce
diago. Ficára nesse mesmo anno, por 
morte de D. Domingos Quirino de Souza» 
vaga a séde episcopal de Goyaz (Vide a 
Ephemeride de 12 de setembro d’esse 
anno) ; para preenchel-a foi nomeado o 
conego Azevedo por decreto imperial de 
10 de dezembro do anno seguinte (1864) 
e nessa dignidade conflrmou-o o papa 
Pio IX no consistorio de 2o de setembro 
de 1865. A 1 de julho do seguinte anno 
foi sacado na cathedral do Pará, im
pondo-lhe a mitra o actual diocesano 
Sr. D, Antonio de Macedo Costa.

Em abril de 1867 partiu para a sua

diocese, onde logo se applicou ao bem- 
estar de suas ovelhas, emprehendendo, 
para de mais perto as conhecer, uma 
Ipnga viagem pelo interior da provincia.

Dotou-a com um seminário, e n’elle, 
por falta de sacerdotes que professassem 
0 curso de theologia, exerceu o proprio 
prelado as penosas funcções de lente, 
dando assim o mais edificante exemplo 
de amor ao trabalho e a mais inequívoca 
prova do quanto lhe interessava e me
recia 0 cultivo moral dos seus dioce
sanos.

« Alli, n’aquella pacifica provincia, ao 
lado do seu rebanho, que extremecia de 
ineffaveis júbilos pela feliz acquisição 
que fizera de um tão virtuoso pastor, foj 
elle escolhido por S, M. o Imperador para 
vir sentar-se no mais alto logar da igreja 
brazileira, sendo nomeado arcebispo e 
primaz d’esta archidiocese aos 14 de 
março de 1876 e preconisado no consis
torio de 19 de dezembro do mesmo anno.

« Das mãos do Exm. Sr. bispo do Rio 
de Janeiro recebeu o pallio, na igreia do 
Oastello, no dia 29 de abril de 1877, e 
cheg indo a esta cidade em 14 de maio 
do mesmo anno, assumiu no mesmo dia 
a administr ção da respectiva archi
diocese (Diário de Noticias da Bahia). »

A 7 de maio tomára posse d’ella por 
procurador.

N O V E M B R O — 7

1619—Regimento em 19 artigos, dado 
ao ouvidor geral do Maranhão, cuja ju- 
risdicção chegava até a mandar execu
tar, sem appellação nem aggravo, a pena 
de morte imposta aos sentenciados pelos 
crimes de traição, sodomia, furto, roubo 
de navio, quebrantamento de segurança 
dada por el-rei, salvo si os réus fossem 
capitães ou pessoas de qualidade.

N’esteianno deu Martim de Sá, gover
nador do Rio de Janeiro, começo á fun
dação da villa de Mangaratiba com a

it
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creação de uma aldêa de indios tupis, 
para os quaes fez aquelle governador 
ediflcar umacapellaconsagrada aS.Braz.

— Guerra dos mascates em Per
nambuco.

Sebastião de Castro Caldas, então go
vernador da capitania, pretendeu fazer 
entrar na governança da camara de 
Olinda os mascates portuguezes do Reci
fe; não podendo conseguil-o pelos meios 
intentados, obteve do rei, com falsas in
formações. a faculdade de erigir em villa 
a povoação do Recife, para executar 
aquelle seu intento. Occasionou este passo 
desgostos, que se foram augmentando de 
dia para dia, e o governador fel-os che
gar ao cumulo recorrendo á força arma
da: n’este ponto empregam os pernam
bucanos 0 desforço que a paixão lhes 
suggeria. Na presente data,7passando 
Castro Caldas pel i "rua da Agua Verde 
no Recife, recebe em uma perna um tiro, 
que lhe produziu quatro ferimentos le
ves. Receiando perder a vida, fugiu no 
diíi 9 para a Bahia, onde o governador 
geral D. Lourenço d‘Almada o reteve 
preso na fortaleza de Santo Antonio ale'm 
do Carmo, até remettel-o para a côrte o 
conde de Castello-melhor em 1711.

Dui òu ainda por alguns mezes este e.s 
fado de cousas já sob o governo inte
rino do bispo diocesano, D. Manuel AL 
vares da Costa, até que, com a substi
tuição do governadoi- e a publicação do 
perdão regio.fforam depostas as arm ise 
a paz se rest ibeleceu. Os cabeças da re
volta foram, quando menos o esperavam, 
embarcados para Lisboa e encerrados no 
Limoeiro, onde em pouco tempo acaba
ram os seus dias, sobrevivendo apenas 
um de nome Leonardo Bezerra, que, de
pois de 13 annos de reclusão, obteve 
voltar para o Brazil, mas não para Per
nambuco, logar do seu nascimento : foi- 
lhe permittido ir para a Bahia, onde pas
sou 0 resto da vida.

1748—Fallece na sua diocese D. Ber

nardo Rodrigues Nogueira, L bispo de 
S, Paulo (Vide a ephem, de 8 de de
zembro de 1746).

1822—Fallece no Rio de Janeiro o bo
tânico frei José da Costa Azevedo, pri
meiro director do Museu Nacional e lente 
de mineralogiu da Academia Militar da 
corte.

Nascera na mesma cidade a 16 de Se
tembro de 1763.

Pv,epousam seus ossos em uma urna, 
depositada na igreja de S. Pedro, man
dada fazer por seu amigo e pai‘ente o 
commendador José Victorino Coimbra.

O conego Dr. Fernandes Pinheiro pu
blicou um aproveitável esboço biogra- 
phico d’este nosso douto naturalista no 
tomo VII da Revista Popular, de julho 
a setembro de 1860, para o qual remet- 
temos 0 leitor. O sr. dr. Macedo também 
faz commemoração do seu nome no Anno 
Biographico.

— Perto de tres mil portuguezes, cer
cados na cidade da Bahia pelo briga
deiro Madeira, fazem á meia noite uma 
vigorosa sortida. O combate aturou até 
ás 8 lioras da noite do dia seguinte, 
sendo tão renhida a resistência dos im- 
periaes que os contrários tiveram de 
voltar para a cidade e os brazileiros to
maram de novo as suas linhas do cerco 
sem terem perdido terreno algum.

1831 — Carta de lei abolindo o trafico 
de africanos.

1837 — « Rebenta na Bahia uma revo
lução, que, acobertada a lu incipio com 
0 nome de S. M. I., depois deu bem a 
conhecer quaes eram seus fins últimos; \ 
a qual viria a ser terrivel. se não fosse 
logo reprimida. Seu chefe era um indi- 
viduode nome Sabino (Perdigão Malheiro, 
índice Chronologico.) »

Esta revolta, conhecida pela denomi
nação de sabinade ,̂ teve por promotor 
principal ao dr. Francisco Sabino 
da Rocha Vieira, habilissimo medico e / '
homem de grandes recursos intellectuaes.
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A mencionada revolti, que chegou a 
tomar um caracter assustador, obriga 
em 183S o presidente da Bahit, Antonio 
Pereira Barreto Pedroso, a sahir para o 
R'co'icavo, onde se lhe reunem a tropa 
de linha, a guarda nacional e innumer.is 
familias.

O general João ' hrysostomo Callado 
bate os revoltosos mesmo dentro da ci
dade e derrot i-os completamente, fazeniio 
avançar a tropa sobre a cid ide quando 
esta começava já a ser incendiada. Isto 
succedeu a 1(5, 17 e IS de março.

S i bino foi preso e confinado para 
Matto Grosso.

A Bibliotheca Nacional possne o volu
moso processo que se instaurou aos im
plicados n’esta revolta.

ISJS—Começa a revolução ultra-liber.il 
de Pernambuco, denominada a revolta 
pr lie ira — (Wide os Estudos histo-< .t,s 
do sr. dr. Luiz Fi’ancisco da Veig .

Em 25 de novembro do mesmo anno 
os deputad 'S liberaes da província des 
embargador Joaquim Nunes Macha io 
Ant nio Affonso F -ri’eira, dr. Jeronym | 
Villel I de Castro Tavares, dr. Felipj e 
Lopes Netto, José Francisco de Arruda 
Camara, Antonio daCosta Reg Monteiro, 
dr. Joaquim Francisco de Faria e Felly 
Peixoto de Brito e Mello procuram jus- 
tifical-a em um Manifesto. Apezar da 
sua vehemencia de linguagem e do seu 
espirito recriminatorio, é uma peça que 
se deve 1er, bem como a Proclamação. 
que publicaram depois, e em que decla
ram adherir ao movimento revolucio
nário.

Em 2 de fevereiro do anno seguinte 
dá-se no Recife um grande combate, em 
que perdem a vida muitas centenas de 
revoltosos e o seu corypheu, o desem
bargador Nunes Machado. Em todos i s 
outros encontros havidos depois trium- 
pham igualmente as forças lega- ŝ, até !■ 
começo de abril, em (!Jue se submettem 
os derradeiros bandos e a ordem se res- 
tabtílece até hoje.

NOVEMBRO — S

1749—D. Marcos de Noronha, conde 
dos Arcos, 1° governador e capitão ge
neral nomeado para a nova c ipitania 
geral de Goyaz, creada pelo alvará de 8 
de novembro de 1741, tom i posse do seu 
cargo e exerce-o aíé 30 de agosto de 1755 
{Vide esm data)., om que é rendido pelo 
conde de S. Miguel, D. Alvaro Xavier 
Botelho.

1802—Falleco na cidade da Fortaleza 
0 chefe de esquadra Bern rdo Manuel de 
Vasconcellos, primeiro govern dor e ins- 
tallador da capntania do Ceará depois da 
sua independencia da de Pernambuco, e 
que tomára posse d’esse governo a 28 
de setembro de 1799. A 13 de nove nbro 
succede no cargo João C irlos Augusto 
de Oeynhausen Grevenburg, afilhado da 
rainha D. Maria, que foi depois marquez 
de Aracity e senador do império. Vinha 
IO Pará. onde era governador, e recebe 

0 governo do Ceará d i junta provisória, 
composta do ouvidor Gregorio José da 
• Mlva Coutinho, de José Hemiques Pe
reira, que era então o íiicial da tropa 
regular de patente mais elevada, da ca
pitania, e do vereador mais velho da 
capital Antonio Martins Ribeiro, junta 
que esteve á testa da administração por 
quasi um anno, c mo se vé.

Foi Bernardo de V’asconcellos o ins- 
taur.idor de todas as repartições da nova 
capitania ; creou a secretaria, a casa de 
arrecadação, a alfandega tanto da c ipitai 
como do Aracaty, e no ’seu governo 
construiram se diversos edifícios pu- 
bli( os necessários á nova ordem de 
oousas. Deu-se então começo ao prédio 
que serve hoje de thesouraria de faz nda, 
cuja primeira parte se concluiu a 5 de 
junho de 1802, mas como ficasse pequeno 
e insuíliciente | ara o seu fim, aceres- 
ceniou-se-lhe depois outro lanço, que, 
começado em fevereiro do 1814. só ficou 
ciincluido, a 3 de novembi'O de 1817. 
Ed fleou-se também um i alfandega e um 
rapiche para embarque e desembarque,
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fic .ndo pordm inutilisado em pouco tempo 
csto. por ca s i das areias ([lie se accu- 
miil.iram diante d’elle. «Em (iO annos 
que di'correram depois da sua edilica(;ão 
0 m i‘ recuou de m is de duzentas br iç;as 
(Tiie'bcge, Ensaio histórica sobre ap'ro- 
vincia do Ceará). »

Este governador foi um dos a quem 
se dirigiu a carta regia em que era 
exigiaa cum empenho a prisão de « iiin 
súbdito prussi.inn, o barão de Ilnmb Idt, 
como homem perigoso, que percorria o 
interior da Ameidca e do Maraniião, 
sob 0 especioso pretexto de fazer obser
vações geographic.is, topograpliicas e 
scientiiicas, para no fundo surprehender 
e tentar, por meio de novas ide'as e 
capciosos principios, os ânimos dos poví s 
seus fieis v is^allos (palavras dacirta 
regia), declarando estas viagens scienti- 
ficas pelo, território de ua ÍMag'sta le 
summameiue prejudiciaes aos interesses 
da coroa !»

« O governador, accrescent i Tliéberge, 
offerecia um prêmio de 2003 fortes a quem 
lhe trouxesse esse gr nde perverso ! »

ISOÕ—Fal ece em Villa Bella o capitão 
general de Matto Grosso Manuel Carlos 
de Abreu e Menezes (Vide a Epherneride 
de 28 de julho de 1S04 .

1818 — Toma posse da colonia de 
Cayenua, ern nome do governo da França, 
o conde Carr i de S tint-Cyr, comman- 
dante e administrador civii da Guayana 
fj* .nceza, em virt .d ■ do Tratado assi- 
gnado em Pari', a 28 de agosto do anno 
anterior (Vide essa data).

1822—Victoria alcançada nos campos 
de Pirajá, na Bahia, pelo exercito pa- 
cilicador (Vide as E^ihemeri les de 1 c 2 
de julho).

1871—Inauguração da linha teiegra- 
phica (ramal) da cidade da Bahia a 
Pojuca. na mesma província, com a ex
tensão de 85.üd0 kilometr s.

— Idem da do Ar cajú á Estancia, na 
província de .'^ergipe, na extensão de 
GO.952 kilometros.

— Idem da do Penedo, nas Alagoas, ? 
Maroim. em Sergi e, com 78.6(53 kilo- 
metios de extensão.

N O V E M B R O -9

1638—Em consequenciadnf.dlecimento,. 
em Beiém do Pai'á. do capitao-mór dVss- 
capit nia F-diciano de Souza e Menezes, 
oceorrido na vespera. tom i do novo posse 
d’esse cargo o capitão Ayres de Souza 
Cliichorim, que tinha sido antecessor do 
Feliciano no dito governo, e fm d’esta vez 
0 dt'cimo oitavo na ordem chronologica.

1615—Combate de Giquiá. Já vimos 
como se incori)nrára ás forças dos inde- 
pemientes de Pernambuco o m ijor hol- 
landez Iloogsiraten com os soldados mer
cenários que commandava. S bido pelo 
supremo conselho do Recife que, com 
os elemenios de que dispunh:i, nao nos 
podia levar a melhor, appelhui para 
0 s' borno. Tratou de peitar com pro
messas de jierdao, augmento de postos e 
outras v.intagens a geme d’aquelle co po, 
composto de 280 estr mgeiros de diversas 
nacionalida es, cuja fidelid de conhecia 
por experiencia propria que era nulla, e 
pro iiulgou para esse fim um decreto im
presso que, espalhado com profusão por 
diverse s partes, chegái-a ás ma s dos sol
dados de lloogstraten e produziu o de
sejado eíieito.

Um d’elles. de nome F1 ivre. achou meio 
de ir assegurar aos hollandezes que. dadr. 
oceasiao opportuiKi,se passaria c m mui
tos dos seus para o campo inimigo. A 
vista do que, dispozeste que fosse.n duas 
companhias sob as ordens dos capitães 
Rembach e La Montague, commandadas 
pelo major Gar sman, postar-se á entra
da da noite do lado dos Aílogados, junto 
ao engenho Giquiá, [lertencente a João 
Fernandes Pe-ssoa, inas que estava então 
abindonado. Fora u po.ém presenriilos 
pelos noss ‘S. ([ue deram og" reiiate: tra
vou-se entà uma renhi .a jielej i, em que 
toma parte gente que acudira do nosso 
acampamento, situado a mais de meia
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! legua, ao ouvir o estrondo damosqueta-
ria. N’essa força de soccorio vêm tam
bém os mercenários, qiie todavia não po
dem pôr por obra o seu intento, porque 
0 sargento-m(5r Dias Cardoso, que com
mand,iva toda a fox-ça, talvez por já des
confiar d’elles, manobra de tal modo que 
não lhes dá occasião de executarem o 
seu proposito.

São rechassados os hollandezes para 
dentro da sua fortaleza Principe Gui
lherme, nos Aífogados, depois de uma 
dura refrega, que nos custou sete mortos 
e trinta e cinc feridos, abortando assim 
0 plano que haviam concertado.

1709—Data, segundo o general Abreu 
e Lima [Synopsis] da C. R. que separou 
a capitania de S. Paulo e Minas dado 
Rio de Janeiro, a que até então estivera 
annexada. Segundo o mencionado auctor. 
a Antonio de Albuquerque Coelho de 
Carvalho foi commettido o governo d’ella 
por outra carta regia de 23 do mesmo 
mez e anno, e na qual se lhe deixava a 
escolha do logar em que devia residir.
O visconde de Porto Seguro diz, tratando 
de S. Paulo no seu catalogo provisorio 
dos governadores do Brazil:

« Feita capitânia independente por 
carta I'egia de 23 de novembro de 1709.

Parece deprehender-se que existem 
dous documentos relativos a esses dous 
factos. O mesmo se conclue do que se

nos Apontamentos históricos do m  
i/í Azevedo Marques [Chronologia). Este 

'  autor entretanto assigna para ambos a
data de 3 de novembro, que reproduzi
mos, não SC) pelo muito conceito que o 
seu trabalho nos merece, como porque 
elle. n’este ponto, se baseia no Archivo 
da camara de S. Patilo, livro de registro 
de alvarás e cartas regias.

 ̂ Acontece, pore'm, ciue I'ecebemos uma 
attenciosa carta do sr. dr. Francisco de 
Salles de M.iccdo, zeloso e digno empre
gado do Archivo 1'ublico do Império, em 
que, depois de historiar o que allega 
Abreu e Lima, nos diz :

« Entretanto, na collecção de C. R. 
existente n’este Archivo, encontramos 
uma, em original, com a data de 9 de 
novembro de 1709, nomeando Antonio de 
Albuquerque governador de S. Paulo e 
Minas, a qual. depois de tratar de ques
tões políticas e administrativas, termina 
da seguinte maneira:

« p] para evitar alterarão sobre os go
vernos me pareceu declarar-vos ctue não 
haveis de ter n’esse de S. Paulo, em que 
vos tenho por esta nomeado, outra sub
ordinação mais que ao Governador e 
Capitão Gei'al da Bahia, assim como o 
tem os Governadores do Rio de Janeiro 
e Pernambuco. »

« Será esta, continúa o Sr. Macedo, a 
carta regia unica em relação a este 
assumpto, estando n’ella incluida não sc5 
a nomeação do governador, como a or
dem da desannexação ? Ou haverá outra 
com a data de 3 ou 23 de novembro, de
terminando a separação da capit.inia?

(c O que, porém, se torna evidente é 
que Antonio de Albuquerque foi nomeado 
governador de S. Paulo e Minas por C.
R. de 9 de novembro e não de 23, como 
aííirm i A. e Lima. ».

Resolve felizmente a duvida apresen
tada a Instrucção para o governo da ca
pitania de Minas Geraes, escripta em 
1780 por José João 'Leixeira Coelho,desem
bargador da relação do Porto,e publicada 
em 1852 no tomo XV da revista do Institu
to, onde oceupa todo o fascículo n. 7. Diz- 
se alli á pag. 323:

« Os grandes talentos de Antonio de 
Albuquerque eram constantes á Sua Ma- 
gestade ; e por isso o mesmo Senhor o no
meou, ou passou d’aquelle governo [do 
Rio de Janeiro) para gov rnador e ca
pitão-general d’esta nova capitania [de
S. Paulo e Minas, juntas ainda), por 
carta de 9 e patente de 23 de novembro 
de 1709, e Hie concedeu uma jurisdicção 
ampla para crear novas povoações, etc.»

Solvendo a duvida por esse modo, cor
re-nos 0 dever de agradecermos ao nosso
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douto inform into não sd o ensejo que 
nos proporcionou para isso, chamando a 
nossa aitenção para o equivoco que re
produziram os, como outras observações 
sensatas que da mesma fonte temos re
cebido. Em nome da verdade histórica, 
embora n’estas suas minudencias de so- 
menos valor p ira muitos. lh’o agrade
cemos e a todos os homens de consciência 
0 pedimos com empenho.

1717—Eleição do 1“ bispo do Pará, 
D. frei Bartholomeu do Pilar (Vioe a 
Ephemeride áe. 21 de Setembro de 1724).

1789—Toma posse do governo da capi
tania do Ce irá o cadete Luiz da Motta 
Feo e Torres, nomeado por carta regia 
de 12 de janeiro seu capitão-mor e gover
nador. Foi 0 trigésimo oitavo e o ultimo 
que exerceu esse cargo durante a sujeição 
da capitania á de Pernambuco.

cc Esse homem, diz o Sr. .João Erigido 
dos Santos, fez-se celebre pela sua avareza 
e espirito tacanho. »

1800—Fallece em Lisboa, no palacio do 
conde de Pombeiro, o notável repentista 
fluminense p idre Domingos Caldas Bar
bosa, sendo sepultado nu igreja parochial 
dos Anjos, em cujo iivio está lavrado o 
seu assento de obito.

Caldas nascera no Rio de Janeiro, não 
se sabe em que anno, de pae portuguez e 
mãe africana, e depois de ter servido 
como militar na Colonia do Sacramento, 
occupada em 1762 pelos hespanhões. foi 
a osse temjío para Portugal, onde viveu 
0 resto da vida em c isa do regedor das 
justiças José de Vasconcellos e Souza, 
depois conde de Pombeiro, e irmão do de 
Castello Mellior, vice-rei do Brazil.

« Essa pimtecção do regedoi- das Jus
tiças, diz 0 visconde de Porto Seguro 
{Bevista do Instittcto, tomo XIV), não se 
limitou a dar-lhe cama e meza, primeiro 
no palacio de seu irmão o marquez de 
Castello Melhor, e depois de casar-se, 
nos seus aposentos da Bemposta. senão 
que 0 fez ordenar, arranjou-lhe um bene
ficio e 0 logar de capellão da Casa da

Supplicação. Além disso introduziu-o 
em toda a boa sociedade da corte, cuja 
estima o protegido depois soube ca
ptar. . . )3

Da Viola de Lereno : collecção das suas 
cantigas, impressa pela primeira vez em 
Lisboa em 1806, a Bibliotheca Nacional 
possue um bomexemplar da edição del'25» 
que Tnnocencio diz ser de 1826, e que. na 
opinião d’este notabilíssimo bibliophilo— 
«são peç is improvisadas, entre as quaes 
ha algumas de distincte merecime ito, 
e que denunciam o grande t lento do .-eu 
auctor como poeta repentista.

1817—A corte portuguezi ratifica a 
Convenção Addicioual de 28 de julho 
d’esse anno, tr itada entre‘S. M. Fidelís
sima e S. M. Britanica, para o fim de 
impedir o commercio illicite de escravos 
por parte dos respecti.ms súbditos.

1823—Lord Cochrane, em recompensa 
de ter pacificado o Maranhão, é nomeado 
marquez d aquelle titulo (Vide a Epheme- 
ride de 20 de maio do 1825).

1834-0 sr. dr. Mello .uoraes no seu 
Brazil Histórica, tomo II, pag. 177. dá 
como sepultado n’esta data nas catacum
bas de S. Francisco de Paula o notável 
liintur fluminense José Leandro, a quem 
dá 0 titulo de capitão e cuja palheta, diz 
S. S., ainda hoje se admira. O sr. dr. 
J. M. de Macedo, no artigo que lhe con
sagra no seu Anno Biographico, dil-o 
fallecido no dia 8 e enterrado a 9 em S, 
Francisco de Paula.para onde fôra levado 
0 seu cadaver em pobre rede. (J sr. dr. 
Moreira de Azevedo, nos seus Ensaios 
biographicos, o dá como fallecido em 
Campos, sem determinar todavia a épo
ca. O sr. Lery Santos reproduz no seu 
Pantheon Fluminense algumas das 
referiuas particularidades. Entretanto 
nenhuma d’essas asserções nos parece 
exacta. José Leandro falleceu em Angra 
dos Reis a 8 de fevei’eiro de 1816 {Vide 
essa data). Sé si se trata aqui do filho 
que deixou de igual nume, a quem se re

fere o sr. dr. Macedo.
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1512— Assume o barão de Caxias a pre
sidência do Rio Gr.inde do iSul e ocom- 
m iiido d ’ exercitu paciflcador d’aquella 
proviiicia,

1513— .Morre na ci lade de S. Paulo o 
pad e Diogo Antonio Feijd, ex-regcnte 
doimperio na menoridade do sr. D. Pe
dro f[.

Ni^ido naquclla cidade em agosto de 
nSilãlli falleceu. de misde prolongados 
desgost s (diz Innocencio P. da îlva. 
qne dá o dia 9 como o do sen falleci- 
me to), sendo o sea cadaver embalsa
mado e fa/.endo-se-llie sumi)tuosas exe- 
quias, tunto nas cidades c villas de 
S. Paulo, como nas de muitas provincias 

‘'7 ^  do Imperio.
Deputado jiela província natal ás cortes 

constituintes poi'tuguezas de 1821, onde 
tomou a.ssento na sessão de 11 de feve- 
rcii'O de 1822. e. accla nada a n<>ssa inde- 
pendonc a, deputa lo á ass mbléa geral 
de 1825 a 1833. na piimeiia de cujas 
sessões (eu! 1827) propoz a aboli ão do 
celibato do clero ; mi..istro da justica em 
4dejullio de 1831. nomeado pel-i Regen- 
cia permanente, até 26 de julho do anno 
seguinte ; s -n idor pela [irovinci i do Rio 
de Janeiro, escolhido pela I'egencia ])er- 
manente no 1° de julho de 1833 : regente 
unico cm virtude do Acto Addicciona. 
deslc 9 de outubro de 1835até 19 de se- 
temlmo de 1837. lug ir supremo de que 
voluntari .meritc se demittiu ; bisp > eleito 
de M : rianna (Vide a Ephem. de 11 de ou- 
tubr.) de 1835;, cargo que não quiz acei
tar, foi 0 adre Diogo Antonio Feijó urn 
dos homens politicos mais notáveis do 
Brazil n’esses tempos de paixões eííerves- 
centes e ruidosas. Tiuido occiipado posi
ções tão culminantes, quasi magestaticas, 
morreu pobre. O decreto imperial de 
15 de junho de 1811 concedera-lhe a 
p nsào annual de quatro contos de réis; 
mas por pouco tempo se gbsou d’ella.

De um esboço necrologico do regente 
Feijó publi ado pela Gnc-eta d>i Campi 
nas, e que nada menos é que o ctue acercanas,

do rigido paulista escrevera o auctor do 
Anuo liiograpJàco, iranscievemos o topi- 
co final, que synthetisa c ibalmente a 
feição moral d'este illustre homem de 
Estado:

« O padre Diogo Antonio Feijó foi pro- 
totypo de virtudes em su.i vida | articu
lar , no governo incorreu em erros po
liticos devidos a seu caracter indomá
vel, rigidissimo, incapaz de conces-oes 
aos adversários; m is dc 1831 a 1832 foi 
o ministro que salvou a or.lem e a mo- 
narchia, e em todos os tempos o exem
plar da firmeza, do desinteresse pessoal, 
da honra e do patriotismo mais aeryso- 
lado. Homens como o padre Feijó são 
raros.

Nas Condições com que aceeitou em 
1831 a past I da justiça, e que servem de 
e[)igraphe ao brilhante estiulo biogra- 
phico que do pad e fi'eijd puldicou em 
1862 0 illustrado sr. barao Homem 
de Mello, o pi*oprio biographado se pinta 
de um modo completo:

« Como 0 governo livre, dizia, è aquelle 
cm que as leis imperam, eu as fa.-e 
executar mui restricta e religiosamente 
sejam quaes forem, os clamores que pos
sam resultar de sua pontual execução ; 
não só porque esse é o dever do execu
tor. como por esperar que depois de 
algum tempo cessado o ciam r dos quei
xo os, a nação abençoe os que coopera
ram para a sua prosperidade. »

E a historia diz-no) na sua imparcia
lidade como eile cumpriu á risca o que 
prometter i.

Devemos consignar aqui que tanto o 
sr. barão Homem de Mello, como o auctor 
do artigo biographico do Diário de Cam
pinas, isto é, 0 sr. dr. Macedo, dão 
Feijó como tendo fallecido no dia 10, e o 
piimeiro dos citados e.scriptores o di de 
um iriodo pcrempetorio e que parece não 
oíTerecer a menoi’ duvida. A rei ição dos 
Sena lores publicada na Retina do Ins i- 
tuto diz por sua vez que fallecera no 
dia 11. Entretanto, na .sua Necrologia,

h
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escripto auonymo do conego Geraldo 
Leiie B.istos, e | ublicado pelo sr. dr. 
Mello Moraes em ISdi, di -so que Feijo 
« depois de pass.ir agonisante algumas 
semanas, dera a alma ao Creador a 9 de 
novembro pelas 10 horas da noite, dei
xando com a sua morte um vasio bem
diílicil de e iclier___Embalsamado o seu
cadaver, foi a 14 conduzido para a igrej i 
dos terceiros de Nof-sa Senhora do Carmo, 
send > 0 seu enterro o mais pomposo, que 
ate' então se tinha visto na capital de 
S. Paulo. 3)

O iiuctor fora amigo intimo do grande 
patriota, o depos tario de particulares 
segredos seus e possnia outrosim dccn- 
raentos comj.robatorios do que escrevia 
e que lhe auxiliavam a memória. Deve
mos portanto prestar inteira fé ao que 
nos diz.

Alguns annO' depois o cadaver do pa
dre Feijü, no mesmo caixão de chumbo 
em queestavaencerrado, e o seu coração, 
na mesma redoma de vidro que de jirin- 
cipiu 0guardava,foram tra-Lidados para 
um jazigo perpetuo na egreja da Oi'dem 
Terceira de S. Francisco, em S. Pamo. 
onde ambos se .chain em perfeito estado 
de conserva ao,

1875—Fallece na córte o dr. Joaquim 
Pinto Brazil, chefe d secção da secretá
ria da Agriculta a, que fora por mu toS 
annos iirofessor de philosophi i na mesma 
cidade. Era um profundo conhecedor da
noss t lingua.

XOVEM BUO 10
1555— Chega Nicolau Durand de Vil- 

lega gnon e a expedição que capitaneava 
á bahia Guana.bára (Rio de Janeiro)- 
como se lè na 2'‘ c -r a de Nicolau Barré.

I um dos da expedição, reproduzida pelo
Ï Sr. 1’aulo Gaffarel na sua Histoire du
|; Brésil français (Pariz, 1S78',
I Villegaignon largára do Havre de

Grace, ein França, a 12 de julho d’esse 
anno, segundo o luctor da citada carta 
(Vide a Ephomeride de^lj/março de 1557).

1638—0 conde de Chinchon, vice-rei do 
Peru, ordena ao presidente da provincia 
de Quito, D, .-Vlonso S dazar, que faç.i vol
tar immediatamentc para o Pará. pelo 
mesmo caminho por onde tiniia vindo, o 
cajutão Pedro Teixeira, que havia subido 
orio Amazonas atéalli. fazendo-o. poiém, 
acompanhar dos p idres Clir stovão de 
Acuna, reitor do collegio dos je uitas de 
Cuença, efrei André de Artieda, profe-sor 
de I hetorica do rne.'-mo collegin, aflm 
de esc everem um relatorio da viigem. 
(lara ser apresentado ao rei de Hespa- 
nha. A 16 de fevereiro do anno seguinte 
[Veja-se essa data] partem ell's de torna 
viagem p ra Belém, ou ie chegam a 12 
de dezembro (Vide a Ephemeride d’esse 
dia).

1134 — Carta régia creando a Relação 
d ) Rio de Janeiro, a cujo oisaicto fica
vam pertencendo as capitanias do Sul do 
Bi-azil.

1822—0 bispo capellão-mór. D, José 
Caetano da bilva Coutinho, benze na ca- 
pella imperial no Rio de Janeiro as ban
deiras dos diflferentes C'.rjios.

1827—Assigna-se o Tratado de com- 
mercio e navegação entie o Império do 
Brazil e a Gra-Bretaniia.

18 0—Fallece no Rio de 'aneiro o dis- 
tincto pintor fluminense Francisco Pe
dro do Amai-al, ue quem escreve o barão 
de Sant’A n g e l « Era homem pardo, de 
estatura media e de uma idiysionomia 
regular e intelligente. .Morreu solteiro 
e foi 0 exemplo dis filhos e irmãos, pois 
cuidou sempi-e de sua mãe e de uma 
irmã que tinlia em sua companliia. Ho
mem per.severante no estudo, teve a co- 
r .gem de copiar todos os arabescos do 
Raphael, todas as composições de Per
der. para abandonar pela escola clás
sica a borrominic.i, em que f.ira educado 
por Manoel da Costa. Foi um dos d sci- 
pulos mais estimados de Air. Debret c 
muito querido do seus coll ga.s .siuiplicio 
Rodr.gues de .sá e José Rodrigues Mo
reira. Fez muitos painéis, do.s quae«( vi-
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lYios duas cópias, mas não sabemos dos 
origin les ; nem onde estão outros, como 
sejão scenographias, interiores de edifí
cios ornados, e muitas paisagens escenas 
contemporâneas, das quaes ainda temos 
uma grande impi’essào, principalmente 
de um painel que representava uma fo
gueira de S. João iliemsta do Instituto, 
tomo XIX, pag. 378).

Francisco Pedro foi dourador, estuca
dor, arcliitecto. scenographo, decorador, 
paysagista e, no dizer do eminente homem 
de lettras e ao mesmo tempo artista, que 
citamos, foi também um homem de muito 
engenho, e um cidadão digno de toda a 
estima e consideração e de ser recom- 
mendado á posteridade.

O primeiro trabalho seu, que excitou a 
admiração geral, foi uma' miscellanea, 
offerecida ao ministro Thnniaz Antonio, 
c que se conserva no Museu Nacional, 
segundo refere J. M. P, de Vasconcellos 
na sua Selectu Brasiliense. Além de ter 
trabalhado com o scenographo portuguez 
Manuel da Costa, praticou também com 
0 pintor e ai'chitecto italiano Argencio. 
Quando chegou ao Rio de Janeiro a pri
meira imprensa litiiographica com um 
suisso por nome Steinmann, vein também 
uma pequena prensa para o primeiro im
perador.

Francisco Pedrofoio ajudante do prin
cipe e n’esse mister o responsável por 
duas caricaturas que se estamparam em 
S. Christovão, facto que fez então bas
tante ruido na corte. Fez a decoração 
das duas grandes salas, que serviram 
de bibliotheca publica na igreja do Carmo, 
e pintou a fresco todo o palacete da mar- 
queza de Santos, trabalhos que desem
penhou com a mestria de um verdadeiro 
artista e poeta. De nada d'isso existem 
mais nem vestígios hoje I

\asconcellos termina a noticia que nos 
ministra áccrca d’este notável pintor por 
uma anocdota que dá uma perfeita me
dida do sou talento.

1851 — Fallece -no Rio de Janeiro o
íi

senador pelo Maranhão Joaquim Franco 
de Sá. nascido em Alcantara no dia de 
Natal de 1807.

Começára os seus estudos de jurispru
dência em Coimbra e concluira-os em 
Olinda, onde recebeu o grau de bacharel 
em 1832. Foi, portanto, do numero dos 
da primeira turma dos graduados n’aquel- 
la faculdade.

Nomeado senador por carta imperial 
de 31 de março de 1849, tomou assento no 
senado a 31 de dezembro do mesmo 
anno.

N O V E M B R O — 11

1721—Assume o governo da capitania 
do Ceará Francisco Manuel Francez, como 
0 chama Thebergc,que exerce o seu cargo 
até ser rendido em 1728 por João Ba- 
p'ista Furt do. Francez recebera o go
verno das mãos de Salvador Alves da 
Silva, que o exercia desde 1 de novembro 
de 1718.

1801— O considerável incremento, que 
tinham tomado a população de Campos 
de Goytacazes e a sua edificação, induziu 
os seus habitantes a requererem ao go- 
verno real a creação de um Ingar de ju iz  
de fóra para o seu districto. Deferido 
favoravelmente o requerimento pelo de
creto de 5 de março de ISOO, creando o 
mencionado logar, foi para elle nomeado 
por decreto da presente data. Sebastião 
Luiz Tinoco da Silva, que foi portanto o 
primeiro juiz de fóra que teve essa loca
lidade, 0 qual tomou posse do seu cargo 
a 11 de abril de 1803,

Dois annos depois, por carta regia de 
31 de maio de 1805, determinou-se que 
0 juiz de fóra de S. Salvador exerci
tasse também a sua jurisdicção na villa 
de S. João da Barra, que faz parte da 
mesma comarca de Campos. Dividiu-se 
também em dois o officio de tabellíko do 
publico, judicial e notas da v 11a de 
S. Salvador e estatuiu-se que escrevessem 
tanto nas causai eiveis, como nas crime

i t
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por distribuição, o que teve execução em 
1806, sen o juiz de força José de Azevedo 
Cabral.

1 8 ^ — A povoação de Porto Alegre, 
bella e importante cidade do Rio-Grande 
do Sul, situada á margêm esquerda do 
magestoso rio GualijdDa, data do anno de 
1742, em que alli se estabeleceram alguns 
casaes de açorianos, vindos para povoar 
a capitapia, tomando então por isso a 
povoação 0 nome de Porío âos Casaes.

Foi elevada á categoria de cidade por 
carta imperial da presente data.

E’ a quarta cidade do Brazil em gran
deza e desenvolvimento, e. como capital 
da provincia, é a residência das auctori- 
dades superiores e para ella convergem 
as estradas de diversos municipios, que 
a abastecem abundantemente.

1847—Chega ao Rio de Janeiro o general 
oriental D. Fructuoso Rivera.

1855—Ascenção aerostaticu eíTectuada 
na cid.ide do Rio de Janeiro por Eduardo 
Heill. E’ 0 primeiro espect culo d ’essa 
natureza a que assiste, cheia de curiosi
dade. a população da córte,

O céu estava sereno e a tarde calma e 
convidativa. O aereonauta sobe aos ares 
em um grande balão e vai calür no mar. 
perto d I praia do Sacco do Alferes, den
tro da bahia. onde é soccorrido por bo
tes d'aquella localidade.

1860— Naufraga a corveta T). Isabel. 
da armada imperial, algumas milhas ao 
sul do cabo Espartel. por um violento 
temporal que se levantára des e a ves- 
pei a no Mediterrâneo. A corveta sahira 
de Marselha e dirigia-se para Lisboa na 
viagem de instrucçào que a levára áquel- 
las paragens.

Nesse 1 imentavel successo, que causou 
a maior consternação no Império, perece
ram 0 commandante do navio,o capitão- 
tenente Bento José de Carvalho, irmão 
do conselheiro Joaquim José Ignacio (que 
foi depois visconde de Inhaúma), 22 oíli- 
ciaes de marinha e 101 pessoas da equi 
pagem.

A narração d’esta horrivel catastrophe 
foi flelmente traçada pelo 2° tenente José 
Marques Guimarães em uma carta 
escripta no dia 20 em Gibraltar, dirigida 
a seu pae, e que o Correio Mercantil de 
20 de Dezembro reproduzia.

Aquelle official chegara ao Rio de Ja
neiro a 19, no paquete francez, Extrema- 
dure. com os companheiros que puderam 
salvar-se, tendo ficado no hospital, em 
Gibraltar, 15 marinheiros.- 

D'entre os officiaes que pereceram con
tam-se 0 dr. Thomaz Henrique Tanner, 
formado em 1859 na escola de medicinado 
Rio de Janeiro, e o dr. José Cândido Mar
tins, natural de Campos, também medico. 
Essas duas vidas, a não fallarmos das 
outras, eram por mais de um titulo pre
ciosas.

1867— Fallece no Rio de Janeiro o 
conselheiro dr. Mam ei Feliciano Pereira 
de Carvalho, que a 6 de agosto chegára 
quasi morto de volta da Vf
Paraguay, para onde partira em agosto' 
de 186o, sahindo no dia 6 do Estado 
Oriental. Quer n'aquelle Estado, quer na 
Confederação Argentina e no Paraguay, 
prestára o eximio ciruigião fluminense* 
com razão considerado o Yelpeau brazi- 
leiro.̂  os mais valiosos serviços á causa 
da humanidade edapatria, já montando 
infatigável ambulancias, hospitaes de 
sangue e enfermarias, já adestrando os 
seus subordinados no serviço especial de 
taes estabelecimentos, já preparando elle 
mesmo os apparelhos apropriados ás di
versas conjuncturas e operações cirurgi- 
cas.que saem da -se nos campos de bata
lha, já praticando essas operações e diri
gindo-as segundo as lições da sua longa e 
vasta experiencia, aproveitando-se dos 
preceitos modernos aconselhados pela 
sciencia nas ultimas campanhas da Eu
ropa.

«Como cirurgião mi’ itar foi um verda
deiro soldado», diz o sr. Eduardo de Sá 
na noticia biographica, que lhe consagra 

no Os heroes brasileiros na cami:>anha

í !
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lo Salem 1865. onde se póde ver o seu 
retrato, que é da maior fidelidade.

O (Ir. Manuel Feliciano nascèra no Rio 
de Janeiro a 8 de junlio de 1806, e fora 
lente d’esde abril de 1833 da cadeira de 
medicina operatoria, anatomia topogra- 
phica e apparellios na Escola de Medicina 
da corte, cadeira de que foi transferido 
■'■'OI' decreto de 30 de outubro de 1837 para 
a, de clinica cirúrgica, onde serviu ate 
1'artir para Paraguay,
interrompendo apenaS' o seu longo tiro- 
cinio de |irofessor,pai-a ir de 1842 a 1815 
, esempenhar no Rio Grande do Sul. asso
lado pela guerra civil, os serviços de sua 
proússão como coronel inspector ger 1 
dos liopitaes militares da provincia.

1871—Fa lece na idade de mais de 77 
muos, na freguezia do Cimpo Granae 
:Rio de Jane rn), ouiro profe.ssor eme- 
ríto da Faculdade de Medicina dacoi'te, 
o botânico nacional conselheiro Francisco 
Freire Mlemão, depois de longos soíTri- 
•nentos, que suppo.tousem murmurar.

IS'ascera n’aquella fre uezia a 21 de ju- 
"lio de 1797 (Veja essa data).

Freire .-Mlemao era, na opinião de um 
dos seus illustres discipulos e juiz com
petente. sujiei'ior a Leandro do Sacra
mento c a Arruda Cam ira ; ficava acima 
de José Mai'ianno da Conceição Velloso c 
deixava longe a Ildcfonso Gomes. C.m- 
iemporaieode Custodio Alves Serrão, 
excedeu-o como botânico, «não direm s 
pela intel igencia, mas por aq ehe es
forço sufiremo na cre .çào de generös e 
c-spct'ies novas e nos labores da imprens 
Freire Allemão subiu todos os degraus 
do throno d’essa sciencia. para contern- 
pl.ir enthud síico o quadro maravilhoso 

natui-eza veg't l, e para penetrar 
u'este oceano de con'ic ime tos utei e 
com eiles iIlustrar o mundo, ra com a 
palavra sonora e elo uente, reflexo da 
sua proliciencia. ura com aquelle estylo 
conciso oincant dor, cahido por vezes 
u,i sua invejável penna (Globo de dezem
bro de 1874).»

N O V E M B R O — 12
1823— Dissolve o imperador D. Pe

dro I a Assembléa Constituinte.
Reunida no Rio de .Janeiro a 17 de abril 

co li 53 deputados, encetara a assembled 
os seus trabalhos, depois de algumas 
ses' ôes prep ratorias. a 3 de maio. O im- 
jiei-ador abri a a sessão com um discurso 
acerca do estado do paiz, que motivou 
grande exaltamento ao disçutir-se a res- 
posta á f  illa do thrnnn. Di idida a 
assembléa em duas parcialidades. conse 
guiram os realistas que os ilms irmãos 
Andradas fussein demittidos do ministe- 
ri . e desde então a discussão entre os 
dois partidos tornou-se apaixonada e vio
lenta. t into na tribuna como na imprensa. 
O imperador, vendo-se em progi‘‘ ŝ îvos 
embaraç s. faz baix iro -eguinte decreto 
de dissolução da assemble'a ;

« Havendo eu convocado, como t nha 
direito de convocar, a Assembléa G ral 
constituinte e legislativa por decí eto de 3 
de junho do anuo proximo passado, afim 
de s .Ivar o Br zil dos perigos que lhe 
estavam imminentes, e havendo esta 
â <sembléa perjurado a • tão sokmne ju
ramento que prestou á n ição, dc defender 
a integridade do Império, sua indepen
dência e minha dyn istia : Hei por bem, 
como imperador c uefensor perpetuo do 
Brazil, dissolver a mes ua assembléa e 
convocar já aitra, na forma das instruc- 
<;ões feit is pira a convocaçao d’esta que 
agora acaba, a qual dever.i trai.alhar 
sobre 0 projecto de constituição, que eu 
lhe hei de em breve apresentar, que será 
duidicadamente mais liberal do que a 
que a extincta assembléa acabou de faz u’. 
Us meus ministros e secretários de estado 
de to as as differ ntes repa t ções o 
tenham assim entendido e o façao execu
tar a bem da salvação do Estado. »

Este decreto foi no dia seguinte expli
cado por um outro, em que o i operador 
distinguia os diffaos represent ntes do 
(jenevoso povo brasileiro da conhecida 
facção que dominava aquelle congresso,
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e declarava que só incluía na increpação 
de perjuros os facciosos que anhelamm 
'cinr/obnças ainda á custa dos horrores da 
anarchia.

No dia 20 [Vide essa data) são depor
tados os tres irmãos Andradas, José 
Bonifacio, Martim Francisco e Antonio 
Carlos, com os deputados Montezuma, 
padre Belchior Pinheiro, José Joaquim da 
Rocha, que embarcaram j.ara a Europ i 
na charrua'Lnocoufa.

Por decreto datado de 26 nomeia o im
perador uma commissão especial, com
posta de dez membros, incumbida de or
ganizar a promettida constituição, mais 
liberal que a ap esentada pela ecctincta 
assernble’a, e que merecesse a imperial 
approvação. Essa commissão encetou logo 
os seus trabalhos sob a presidência do 
proprio D. Pedro I, que lhe subministrou 
as bases.

O projecto d ’este movo pacto funda
mental, assim outorgado pelo imperador, 
foi publicado nos primeiros dias do anno 
seguinte e jurado na capital do Império 
a 25 de março do mesmo anno (Vide a 
ephemeride de 26).

1831— E’ sepultado no convento de 
Santo Antonio, na córte, na capella de 
Nossa Senhora da Conceição, na sepul
tura n 9, 0 Revd. Luiz Raphael Soyé, 
secretario da academia das Bellas-Artes, 
que se achára morto na sua cama na ma
nhã d’este dia, já putrefacto, indicando 
ter fallecido dias antes e, ao que diz In- 
nocencio da Silva, de fome !

O benemerito bibllojihilo, que dá uma 
extensa e curiosa noticia da sua vida e 
obras e se refere á sua desgraçada morte, 
não menciona a data em que esse facto 
se deu.

1818—Tomam os rebeldes a villa de Na 
zareth, em Pernambuco.

1851—Installa-se no Rio de Janeiro 
sociedade Columbiana, que tinha por flm 
levantar uma estatua nessa cidade ao 
immortal Christo vão Colombo. Essaidéa, 
aliás generosa e reparadora da injustiça

com que, além de outras, se negou a este 
continente o nome do seu descobridor, 
não teve depois seguimento de execução.

1861—Aprisionamento do paquete mer
cante brazileiro Marquez de Olinda, 
effectuado nas aguas do rio Paraguay. 
Seguia elle de Assumpção para Matto ■■ 
Grosso, levando a seu bordo o coronel 
Frederico Carneiro de Campos, que ia 
por presidente d’aquella província,quando 
0 vapor de guerra paraguayo Tacuarij 
0 fez parar com um tiro de polvora secea. 
Em seguida vem a bordo um offirial d’a
quella nação trazendo um oílicio do com
mandante do vapor, em que ordenava 
peremptoriamente ao do l'aquete que 
torn sse para Assumpção, c atravessou- 
se-lhe pela pròa o Tacuary com a guar
nição a postos ! Depois de tentativas in- 
fruetiferas para a revogação de tal ordem 
teve 0 Marquez de Olinda de regressar 
á capital do Paraguay, onde foi logo 
cercado por mais dois vapores de guerra 
e differentes lanchas artilhadas, ficando 
desde logo incommunicavel com a terra.

Assim deu causa o dictador do Para
guay á medonha hecatombe a que arras
tou a patria, atrazando-a pelo menos de 
um século na senda do progresso; assim 
declarou elle guerra ao Brazil sob o pre
texto de que oceupára este a villa do 
Mello, capital do departamento oriental 
do Serro Largo (a 16 de outubro do 
mesmo anno de 1864) e não ter merecido 
attenção alguma do governo imperial 
um protesto que lhe enviára com data 
de 30 de agosto. Lopes, que ardia em 
desejos de achar um pretexto qualquer 
para se pòr em lueta cornnosco, tivera-o 
na entrada dos brazileiros no Uruguay 
e no sitio de Paysandú. Em fins de de
zembro invade elle a provinda de Matto- 
Grosso, que descançava na confiança da 
paz, com forças que de longo tempo pre’  
parara e partiram de Assumpção a 15 de 
dezembro, emquanto que apenas só na 
presente datanotificára ao nosso ministro 
Cesar Sauvan Vianna de Lima a sua

i6
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1 »
declaraçao de guerra ao Brazil! O dijilo- 
mat:i brazileiro pede a 14 os seus passa
portes e, a tantos vexames se viu exposto 
que s() a multo custo e mesmo com risco 
de vida poude chegar a Buenos-Ayrcs !

1874—Inaugura-se alinha telegraphica 
de Alagoinhas a Pojuca. na Bahia, com 
a extensão de 30.625 kilometros.

!̂ovBMnr̂ o—13
1615_Tendo ido Constantino de Me- 

nelau, como governador que era do Rio 
do Janeiro, expcllir de Cabo-Frio os hol- 
landezes, que alli traficavam oom os 
naturaes dologar, funda n’esse anno uma 
povoação sd com gente portugueza, e por 
^Ivará da presente data dá lhe o titulo 
de cidade. Não se conhece com certeza a 
epoca da installação da respectiva camara 
municipal: é todavia certo que já func- 
cionava em 1662.

Das duas freguezias de que se compõe 
0 sou municipio, a de Nossa Senhora da 
Assumpção (da cidade) foi creada por 
alvará de 1678 o a dx Aldèa de S. Pedro 
por alvará de 22 de novembro de 1793.

1720—Bulia de Clemente XI (Albani) 
creando, a instancias de D. João V, o 
bispado do Pará, separado da igreja do 
Maranhão, a que pertencia.

1762—João Pereira Caldas, goveniador 
do Piauhy, confere áquell i capitania n 
nome de S. Jo§é do Piauhy, em conside
ração ao rei D. Josd I, e á cidade de 
Moçha, primitiva capital da capitania, o 
nome de Oeiras, em attenção ao marquez 
de Pombal, conde d’aquelle titulo.

nOS—Aporta ao Rio do Janeiro o ce
lebre capitão Cook, que fazia a sun pri
meira viagem de descobrimentos,

1776—Faz-se de vala do porto de Cadix 
a podoi'Qsa esquadra hespanhola, que 
conduz D, Pedro de Cevallos Cortez y 
Calderon á conquista de Santa Catharina, 
em desafronta aos revezes solfridos pelas 
armas hespanholas na capitania do Rio 
Grande do Sul

Compue-se de tres divisões, com seis 
naus de linha, seis fragatas, sete cor
vetas e embarcações ligeiras e noventa 
e seis transportes, grandes e pequenos, 
ao todo cento e quinze velas, guarne
cidas por mais de dez mil homens de 
desembarque e dois mil soldados de ma
rinha, sob 0 commando dó almirante 
marquez de Casa Tilly.

Chegando no anno seguinte á ilha de 
Santa Catharina, onde commandava o 
general Antonio Carlos Furtado de Men
donça, foi tal 0 terror pânico que causou, 
que os cabos de guerra portuguezes se 
renderam â discrição ao Inimigo, apezar 
de estar a ilha bem provida de gente e 
munições e em circumstançias de resistir 
por muito tempo (Vide a Ejihemeride 
de 24 de fevereiro de 1777).

1779—Toma posse do governo da Bahia 
0 marquez de Valença, I). AíTonso Miguel 
de Portugal c Castro, que foi o quadra
gésimo oitavo na ordem chronologica, q 
governou até 31 de julho de 1783, em 
que ficam administrando a capitania  ̂
por cortes que para isso se fizeram, o 
arcebispo D. frei Antonio Corrêa, o chan- 
celler José Ignacio de Brito Bocarro Cas- 
tanheda e o coronel do 2° regimedto José 
Clarque Lobo. O governo d’estc trium- 
virato aturou até 6 de-janeiro de 1784, 
sendo então rendido por I). Rodrigo José 
de Menezes c Castro.

1S03—Tomaposse da administVíição ci
vil do Ceará João Cirlos Augusto de 
Ooynhausen, que. foi o quadragésimo a 
governar essa capitania, e I’ecebe o man
do da junta que ficara em logar de Ber
nardo Manuel de Vasconcelles. íallecido 
a 8 de novembro de 1802, como dissemos,

Oyenliausen, foi rendido por Luiz Barba 
Alardo de Menezes a 21 de junho de 1806, 
pass.ando a capitão general de Matto- 
Grosso.

1814—0 marquez de Alegrete, Luiz 
Tclles da. Silva, tendo governado como 
capitão general a capitania de S. Paulo,
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toma na presente data posse do governo 
da do Rio Grande do Sul com a mesma 
patente.

Conservnu-se nesse governo até 4 de 
julho de 1818, em que o substitue o conde 
da Figueira, D. José de Gastello Branco.

Durante a administração do marquez 
de Alegrete esteve a capitania em quasi 
continua guerra com os insurgentes da 
Banda Oriental, e ás suas prudentes dis
posições devem as nossas armas não 
poucos triumphos parciaes.

1823—Decreto separando em duas as 
repartições dos négocies do Imper o e 
de estrangeiros, que até então estavam 
comprehendidas numa pasta só.

1878—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Sant’Anna do Livramento ao Rosario, 
na provincia do Rio Grande do Sul, com 
a extenção de 96.00Q kilometros.

N O V E M B R O — 14

1G45— Depois da mallograda deserção 
dos mercenários estrangeiros que serviam 
á causa dos independentes de Pernam
buco na lueta com os hollandezes (Vide 
na Ephemeride de 9 o combate de Gi- 
quiá), deu-se na presente data a deserção 

0 capitão Claes com mais sessenta e 
cinco companheiros.

Claes, que de pobre pescador (Historia 
das luetas com os hollandezes^ livro 9°) 
alcançára, nao só entre os seus o mando 
de umtv companhia, como entre os nossos 
a confirmação do posto e até um de con
fiança na linha de sitio, sentiu em si, 
como se devia esperar, mais fortes Os 
impulsos do patriotismo do que os da 
gratidão.

Achando-se por esse tempo no posto 
das Salinas, declarou aos seus soldados 
0 projecto que fizera e, acquiescendo 
elles, passou o rio e dirigiu-se com esses 
ao Brum, ondé fez igual declaração, 
accrescentando a ameaça de deixar allf 
mortos os quo não quizessem seguil-o.

N’essa conformidade enviou dois dos seus 
 ̂ praça, para prevenir os defensores, e 

seguiu com os mais.
Deu esse facto oceasião a reconhecer 

André Vidal de Negreiros que não devia 
contar com as tropas que haviam ser
vido íio inimigo. Assim mandou-as elle 
todas para a Bahia, acompanhando-as o 
mestre de campo Martim Soares Moreno, 
cuja idade e achaques não lhe consentiam 
supportasse por mais tempo as fadigas 
de tão ardu a campanha.

1754—Convenção celebrada entre o ge
neral Gomes Freire de Andrada e os 
caciques das sete missões do Uruguay, que 
dirigidos pelos jesuitas, oppunham resis
tência ás ordens do governo, que contra 
elles mandára marchar as tropas exis
tentes no Rio Grande do Sul.

1822 — 0 ox-governador do Piauhy, 
major João José da Cunha Fidié, parte 
de Oeiras para a cidade da Parnahyba, 
afim de dominar o movimento revolu
cionário manifestado n’aquella localidade 
em favor da independência nacional (Vide

de dezembro deyífe^e 13 de março y s ./ /  
''áo 1823). - y c f J Í Z  j y

1823—0 sr, barão Homem de Mello 
no índice chronologico dos factos mais 
notáveis da historia da capitania do 
Rio Grande do Sul, que publicou no 
tomo XLII, parte II, da Revista do Insti
tuto, diz que Porto Alegre fôra elevado á 
cathegoria de cidade na presente data.
Guiado pelo Diccionario Historico d'a- 
quella provincia, composto pelo dr. Do
mingos de Araújo e Silva, dissemos que 
o fôra no dia 11. Verificámos porém no 
proprio decreto (Colecção de leis) que o 
fòra a 14 de novembro mas de 1822.

1853—Concede-se ao sr. Joaquim Fran- 
eisco Alves Branco Muniz Barreto pri
vilegio exclusivo por noventa annos para 
a construcção da estrada de ferro da 
cidade da Bahia ao Joazeiro.

1848 — Combate do Mussupinho em 
Pernambuco.

■) /
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KOVEMBRO — 15
1710 — D. Miiiuiel Alvares da Costa, 

bispo de Olinda, assume o governo tem
poral da ca|)itania, em substituição do res
pectivo governador Sebastião de Castro 
Caldas, que, tendo levado um tiro no 
dia 7 {Veja essa data), por causa da sua 
parcialidade em favor dos mascates do 
Recife, fugira para a Bahia e de lá fóra 
mandado preso para Lisboa. O bispo 
achava-se a esse tempo de visita pas
toral na P.irahyba do Norte, de onde 
fôra chamado para esse flm, não só por 
eleição popular, como pela via de suc- 
cessão, e governou a capitania ató 10 de 
outubro do anno seguinte, em que foi 
rendi Io pelo novo governador (Vide as 
Ephemerides de 10 de outubro de 1711 
e de 12 de agosto de 1715).

Quanto á data da sua nomeação, preco- 
nisação e .sagração como bispo, nada 
consta de exacto. Acerca do dia da sua 
posse também não ha aceordo nos escrip- 
tores que u’essas cousas se occupam: o pa
dre Peixoto de Alencar e Francisco Soares 
Mariz 0 di/.em%çsl^ossado a 5 de fevereíí^ 
de 1710, tPoV,to.>^eguro e Abreu e Lima 
no dià‘*6, Saint-Adolphe dá essa data 
como a da sua successão e o Sr, conego 
M. da Costa Honorato refere a sua con
firmação ao anno de 1700.

1825— Carta de lei pela qual o rei 
D. João VI declara aos brazileiros que 
cede a seu filho D. Pedro os seus di
reitos sobre o Brasil, reservando sô- 
mente para si o titulo de imperador e 
manda publicar e cumprir-se a ratificação 
do tratado de amizade e alliança de 20 
de agosto do mesmo anno entre Portugal 
e Brazil.

1S27—E’ creada por lei d’esta data a 
Caixa da Amortisaçào na capital do 
Império.

O seu regulamento com força de lei só 
foi expedido por decreto de 8 de outubro 
de 1828. Foi reopganisado por decreto 
de 5 de novembro de 1875,

Celebra a sua junta administrativa 
uma sessão ordinaria no dia 28 do 
cada mez.

— Decreto imperial referendado pelo 
visconde de S. Leopoldo, como ministro 
do Império, s.inccionando a resolução da 
assembléa geral que isenta de portes do 
correio as folhas periódicas e jornaes 
públicos que forem dirigidos ás biblio
thecas publicas, e determinando que 
os livros para as mesmas bibliothe
cas sejam timbem isentos de direitos 
das alfan(legas e portos secos, ficando 
para esse fim revogadas todas as leis, al
varás, decretos e mais resoluções em con
trario tLegislação brasileira, tomo V).

1829—Sepulta-se no convento de Santo 
Antonio do Rio de Janeiro, na sepultura 
n. 32, 0 architecto Augusto Grandjean de 
Montigny, um dos artistas francezes da 
colonia que viera para o Brazil em 1816 
(Vide a Ephemeride de 26 de fevereiro 
d’esse anno) com Le Breton. Debret e os 
irmãos Nicolau e Augusto Taunay.

1831—Tumulto em Pernambuco, tendo 
por ponto de reunião a fortaleza das 
Cinco Pontas. Foi logo abafado, res
tabelecendo-se a ordem e tranquillidade 
publica em poucas horas. Era presidente 
da provincia Francisco de Carvalho Paes 
de Andrade.

1839—Restauração da Laguna (Vide a 
Ephemeride de 23 de julho).

Já os revoltosos ameaçavam a propria 
ilha de Santa Catharina, quando â ella 
chegaram como presidente e comman
dante das armas o m-arechal Andréa e o 
capitão de mar e guerra Frederico 
Mariath.

Mariath, aproveitando ura vento de 
feição, fórça n;i presente data a barra 
da Laguna, apezar da resistência que 
lhe oppõem varias embarcações armadas 
e um forte que dominava a entrada 
do porto.

David Canavarro já havia deixado a 
villa, atravessando a seu salvo o rio, 
sem que o inquietasse uma forte co-



lumna do governo que se achava a 
poucas l'igiias d’alli. Esse triumpho 
trouxe como consequência a restauração 
de toda a província.

' 1842—Conclue-se a obra do novo reco"
Ihimento das orphãs da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro.

1849—Fallece em sua fazenda do Bom 
Jardim o marquez de Quexeramobím.

1853—Fallece em Lisboa a rainha de 
Portugal D. liíaria II, nascida no Rio de 
Janeiro a 4 de abril de 1819,

N O V E M B R O  — 16
1676—Bulia do papa Innocencio XI 

[OdescalcM)—Romani Pontificis Fasto- 
ralis soZic/ítíífo—elevando o bispado da 
Bahia á categoria de arcebispado metro
politano do Brazil e as prelazias do Rio 
de Janeiro e Pernambuco a bispados suf- 
fraganeos do referido arcebispado, e fun* 
dando também a sé do Maranhão como 
suffraganea do bispado de Lisboa. Rei
nava então em Portugal o principe D. Pe
dro, segundo do nome.

Os territórios da capitania de S. Vi
cente e do bispado de Marianna ficaram 
pertencendo ao bispado do Rio de Ja
neiro até 1746, e 0 do Rio Grande do Sul 
até 1847, ou mais propriamente 1848, 
pois si a lei da assembléa geral que o 
desligava em bispado á parte é d’aquelle 
anno, a bulla que o creava é de 17 de 
maio deste ultimo.

1822— 0 general Pedro Labatut, com
mandante das forças brazileiras na Bahia, 
intima do seu quartel general do Enge- 
nho-Novo, ao general portuguez^Miiz

Madeira ' e Mello, commandante 
da força sitiada, que se retire para Por
tugal.

1823— Manifesto de D. Pedro T, ex
pondo aos brazileiros as causas que o 
levaram a dissolver a Assembléa Con- 
stitumte e a convocar outra.

1821—Decreto suspendendo as forma, 
lidades ordinárias dos pr.iCessos crimes 
e creando na cidade da Bahia a commia-

são militar, que t'nha dejulgaros accusa 
dos do assassínio do governador das 
armas Felisberto Gomes Caldeira e os 
cabeças da sedição de 25 de Outubro 
d’este mesmo anno { Veja essa data).

1841 — Fallece o senador por Minas Ge- 
raes Àntonio Augusto Monteiro de Barros, 
escolhido a 29 de Setembro de 1838 pelo 
regente Araujo Lima e empossado a 3 de 
Outubro do dito anno. 0 maTppa necro- 
logico publicado na rçvista do Instituto 
Historiro o dá fallecido a 4 de Janeiro 
de 1842, 0 que não é exacto.

1850—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro 0 abastado capitalista Thomé Ri. 
beiro de Faria, barão de Guarapemirim, 
deixando avultados legados aos quatro 
estabelecimentos pios da Santa Casa e a 
muitas ordens e irmandades da mesma 
cidade.

O seu busto está collocado no s ilão de 
honra do Hospício de Pedro II. como 
pei petua lembrança dos bene ícios que 
fizera á hum nidade.

1853-Assigna-se em Londres o con
tracto para a factura da estrada de ferro 
D. Pedro II, que tem de pôr em mais ra- 
pida comm uni cação as províncias do Rio 
de Janeiro, de S. Paulo e de Minas 
Geraes.

1861— Inauguração da exposição agri- í 
cola e industrial de Pernambuco, a que | 
concorreram as províncias das Alagoas, \ 
Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará.

1862— Abre-se, em presença do impe
rador e de membros do Instituto líisto- 
rico, 0 jazigo de Estacio de Sá, na igreja 
de S. Sebastião do morro do Castello, no 
Rio de Janeiro (Vide a ephemeride de 20 . 
de janeiro de 1567).

1S71—Exposição de flores rea’isada no 
Passeio Publico do Rio de Janeiro. E’ a 
primeira d’esse genero que se faz enire 
nós.

1874—Inaugur \-s í a linha telegraphica 
de Arroio Grande a Jaguarão, i)rovincia 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, na 
extensão de 42 kilometros.
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1877—Chega á cidade de Ouro Preto 
0 bispo actual de Marianna, sr. I). An
tonio Maria Corrêa de Sá e Benevides, 
que no dia seguinte chega á de Marianna, 
Sáde do seu bispado, no meio do regosijo 
publico.

S. Ex.Rev. nasceu na cidade de Campos 
dos Goytacazes, provincia do Rio de Ja
neiro, a 23 de fevereiro de 1837.

N O V E M B R O — 17
1636—Tr iva-se um combate por mais 

de duas horas entre as forças dos ca
pitães Francisco Rebello e Sebastião do 
Souto e a tropa hollandeza, que \inha 
no encalço dos nossos para vingar a 
morte de Ippo Eyssens, governador hol- 
landez das praças de Itamaracá, Para- 
hyba e Rio Grande, oceorrida a 16 de 
outubro. Deu-se este combate no en
genho de João Rebello de Lima, na Pa- 
rahyba do Norte. Sendo mais crescido o 
numero dos inimigos, tiveram os nossos 
de bater em retirada e tomaram para a 
villa do Bom Successo, em Porto Calvo, 
quartel general da nossa gente, onde 
chegaram passando por grande incom- 
modo, por causa da conducção dos 
feridos.

1650—Funda-se no Pará, na visinhança 
do convento dos Mercenários, sobre o 
lado oriental da rua de Santo Antonio 
dos Capuchos, uma igreja da Miseri
córdia e junto d’ella a respectiva Santa 
Casa (Baena, Eras do Pará), das quaes 
nem sequer existem mais as ruinas.

1652—Supprimido por el-rei D. João IV 
0 estado do Maranhão, dividiu-se elle em 
duas capitanias, a do Maranhão pro
priamente dito, e a do Grão Pará, com 
jurisdicção independente uma da outra, 
sendo nomeado governador e capitão 
general do Maranhão Balthazar de Souza 
Pereira, que toma posse do seu cargo na 
presente data, recebendo o governo das 
mãos de Luiz de Magalhães,

Foi onono na ordem chronologica, e 
governou até 11 de maio de 1655, em

que lhe succede o grande general Andre' 
Vidal de Negreiros, reunindo-se então de 
novo em um só governo as duas capi
tanias.

1725—Chega á sua diocese e começa a 
exercer as suas funeções pastoraes o 6° 
bispo de Pernambuco, D. frei José Fialho 
(Vide a ephemeride de 25 de novembro 
de 1722),

1757—Fallece em Lisboa o 7" bispo de 
Pernambuco, D. frei Luiz de Santa 
Thereza, carmelita descalço, natural de 
Lisboa, doutor em leis pela universidade 
de Coimbra e corregedor que fora da 
mesma cidade.

Fora confirmado bispo dô Olinda a 5 de 
setembro de 1738, sendo pontiflce Ma
ximo Clemente XII (Corsini) e reinando 
D. João V. Chegara á sua diocese a i  de 
junho do anno seguinte (Padre Peixoto 
de Alencar) e tomara posse da sua mitra 
a 29 de julho (ou a 21 de junho, como o 
escrevem o visconde de Porto Seguro e 
Abreu e Lima).

Entregava-se muito ao púlpito ; pregou 
em quasi todas as igrejas da sua diocese» 
que percorreu em visita pastoral e a 
missionar, indo para o sul até Porto 
alvo, e- para o norte ate á cidade do Rio- 
Grande, entregando-se dias e noites ao 
Confissionario. Concorreu com auxilios 
pecuniários para a fundação do hospital 
de Olinda e para os recolhimentos d*essa 
cidade, de Iguaraçú, Affogados e Para- 
hyba, e deu principio ao da Soledade.

Apezar de cumpridor dos devei’es do 
seu ministério, foi mandado recolher á 
côrte^por desavenças que tivera com o 
juiz de fóra de Olinda Francisco Teixeira 
da Matta e embrarcou para o reino a 18 
de junho de 1754 (Mariz diz que a 14 de 
setembro de 1753), deixando o governo 
da diocese ao deão dr. Antonio Pereira 
de Castro, depois de a ter regido pelo 
espaço de 13 annos.

1767—D., Antonio Rolim de Moura Ta
vares, conde de Azambuja, 2° vice-rei e 
capitão general de mar e terra com resi-

tw;
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deticia no Rio de Janeiro, rende ao conde 
da Cunlia e toma posse do sen cargo nft 
presente data.

Foi 0 03“ do' governadores da capit.mia 
do Rio de Janeiro e o 11“ dos vice-reis 
do Brazil. A sua administrarão terminou 
a 4 de novembro de 1769, em que foi sub
stituído pelo 2“ marquez de Lavradio, 
conde de Avintes, anteriormente capitão 
general da Bahia.

1827—Tratado de commercio e nave
gação entre o Brazil e os senados das 
cidades livres Hanseaticas do Lubeck, 
Bremen e Hamburgo.

1830—Primeira fusão das camaras le
gislativas do Império, conforme a dou
trina do art. 61 da Constituição.

1851—Chega a Monlevldeu 0 genera  ̂
conde de Caxias.

MOVEMBUO —IS
1645-Resolvem ôs Estados Geraes da 

Hollanda mandar a Pernambuco iim soc- 
corro que lirmasse aquella sua conquista, 
ameaçada pela sublevaçao do Vidal e 
Vieira : constava elle du subvenção de
700,000 florins ú Companhia das Índias 
Occidentaos e de um reforço de tropas, que 
dovium ser commandadas polos cufoneis 
Segismundo Schkoppe e Henderson, que 
já havia servido no Brazil.

Viria esse reforço acompanhado de um 
novo governo, organizado por um regi
mento approvado por aquelles Estados a 
6 de novembro. O alto conselho ou junta 
do governo compor-sedúa de cinco mem
bros: 0 respeitável Vv'alter A'an Sclionen- 
borch, que fazia parte dos Estados Ge“ 
raes e que seria o seu presidente, ^lichiel 
van Gocii, magistrado, e Simon A'an 
Beaumont, advogado fiscal de Dordrecht, 
recommendaA'cis os tres pela sua pi'obi" 
dade, saber e virtudes. Como seus adjun
tos viriani os negociantes de Amster
dam Hendvik Ilaecx e Abraham TroAvel 
(que morreu poucos dias depois de che
gar ao Recifo) o como secretario Her*

mite, advogado de Delft e filho de um 
notável piloto do mesmo nome.

Só largaram dos portos da llollanda oS 
navios com esse soccorro durante o mez 
de abril do anno seguinte e, por contra
tempos soffridos pela mór parte d’elles 
na viagem, só a 1 de agosto é que se apre
sentaram diante do Recife. Só de tropas 
de terra vinham mais de dois mil ho
mens. Chegava esse reforço exactamente 
no momenta mais critico para a guarni
ção hollandeza do Recife; sah'a trinta ô 
tantos dias antes pela chegada dos bar
cos Falcão e Isabel, não poderia susten
tar por mais tempo o sitio em que a ti
nham os nossos e já havia i*esoh'ido 
suspender a distribuição da ração de 
uma libra de pão por semana, a que es
tava reduzida.

1807—João Carlos Augusto de Oyen- 
hausen GreA'enburg, depois visconde e 
marqiiez de Aracaty, 8.“ governador da 
capitania de Matto-Grosso. toma posse 
do seu cargo em Villa Bella e exerce-o 
por 11 annos, 1 mez e 19 dias.

1816—Eallece na B ihia o 14.“ metro- 
polita do Brazil, D. frei Francisco de 
S. Damaso d’Abreu Vieira (Vide a Ephe- 
meride de 19 de Setembro de 1814).

1823—Capitulação da praça de Monte
video, efi'ectuada, depois de um longo 
assedio, entre os generaes D. Alvaro da 
Costa de Souza de Macedo e Carlos Fre
derico Lecór (que foi posteriormente vis
conde da Laguna).

D. Alvaro embarca depois conti â sua 
divisão para Lisboa, sendo d’este modo 
Montevidéo incorporado ao Brazil, Inde
pendente de Portugal. D’essa dpoca ficou 
irrevogavolmente sanccionada pela força 
e pelo direito a independência do Brazil: 
foi essa a ultima resistência a vencer-se.

1S37—Fallece o insigne medico flumi
nense João Alvares Carneiro, nascido a 
18 de outubro de 1776.

Filho de paes muito pobres, que o dei
xaram, morrendo, orphão e abandonado, 
foi recolhido por uma senhora caridosa
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que proveu á sua educação e o encami
nhou na carreira em que teria em tempo 
de se tornar tão not ivel.

Depois de formado na escola medico- 
cifurgica que então havia no Brazil, a do 
liio de Janeiro, fóra nomeado cirurgião 
do banco do hospital da Misericórdia ; 
desejando, porém, alargar os seus conhe
cimentos. embarcou para Portugal, onde 
S(5 chegou depois de ter sido o seu navio 
aprisionado por um navio de guerra 
francez e este por sua vez. d’ahi a dous 
dias, por um cors irio argelino, que depois 
0 lançou e a seus companheiros nas praias 
de Mattosinhos. Em Lisboa demorou-se 
Carneiro mais de um anno, estudando 
com avidez a sua arte, até obter alli o 
diploma de cirurgião. Voltou para o 
Brazil em navio mercante, que tinha, de 
tocar na Asia, que elle visitou, obser
vando e estudando não só d’essa vez, 
®omo m.HÍss tarde, em viagem do Rio de 
Janeiro para aquellas I'egioes, tornando 
ainda a Lisboa, de onde veio então para 
a sua terra natal.

No Rio de Janeiro retomou o seu logar 
no hospital e entregou-se exclusiva
mente ao exercicio da sua profissão, que 
desempenhou com a mais esclarecida 
profi.sciencia e nunca desmentida cari
dade, 0 que formou em torno do seu 
nome uma aureola de gloria que se pei- 
petuará pelo futuro.

João Alvares Carneiro foi um dos crea- 
dores da Sociedade de Medicina, hoje 
Imaterial Academia de Medicina do Rio 
de Janeiro, em cuja sala de sessões foi 
collocado o seu busto. Foi por algum 
tempo presidente d’essa sociedade.

Os seus ossos jazem no mosteiro de 
S. Bento em um tumulo mandado pre
parar por sua viuva.

1855—Manifesta-se o primeiro caso de 
cholera-morbus em Piassabus.sú. nas Ala
goas. e d’alli estendeu-se poi‘ toda a pro- 
vincia, onde ceifou cei’ca de vinte rail

1866—Fallece repentinamente em líú, 
S. Paulo, 0 conselheiro dr. Antonio 
Francisco de Paula e Souza, ministro que 
fora da agricultura, commercio e obras 
publicas no gabinete de 12 de maio de 
1865.

Era formado em medicina pela facul
dade de Lovaina.

Para mais informações a seu respeito 
vejam-se os A-pontamentos históricos 
sobre a provinciade S. Paulo do sr. Manuel 
Eufrasio de Azevedo Marques, recente
mente publicados pelo Instituto Histó
rico.

N O VEM BR O  — 19
L556—Parte de Honfleur a expedição 

capitaneada por Bois-le-Comte, sobrinho 
de Villegaignon, destinada a vir auxi- 
lial-o n’esta parte da America. Já desde 
novembro do anno anterior aqui se achava 
aquelle famoso aventureiro na ilha da 
bahia do Rio de Janeiro que ainda guarda 
0 seu nome.

N’esta expedição auxiliar vinha o cal_ 
vinista João de Lery com mais 13 da sua 
religião, em tres navios denominados 
Granffe Roberge, Petite Roberge e Rose'e, 
armados de 18 peças de bronze e esquipa
dos á custa da corôa de BVanç i.

Da propria narrativa d’esta expedição, 
escripta por Lery sob o titulo Historia 
de uma viagem á terra do fírasil, lam
bem chamada America, edição de Gene
bra de 1600, extractámos a presente data. 
O Sr. J. de Vasconcellos dá, pois, com 
ligeiro engano de dois dias a partida da 
frota calvinista de Honfleur.

No primeiro dos mencionados navios 
vinham 26 pessoas, entre marinheiros, 
soldados, padres e artífices ; no seg indo. 
em que vinha por vice-almirante Bois-le- 
Comte, embarcaram cerca de 80 pessoas, 
e no terceiro, perto de 90, entre as quaes 
6 rapazes destinados a aprender a lingua 
dos naturaes do paiz, e 5 raparigas, cora 
uma ffiulUer para as cUrigir,

!■ '
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a Poram estas, diz o historiador da 
expedição, as primeirds mullieres fi'an- 

í cezas levadas á terra do Brazil, cujos 
nunca tinham visto mu

lheres vestidas, ficaram em extremo em
basbacados com a sua chegada. »

Posto que largasse de Honíleur a 19, 
só no dia 20 é que começou a navegação 
d’esta pequena frota, por ter ancorado 
n’aquelle dia a uma legua do Havre de 
Gràce, na enseada de Caux (Vide setem
bro 10).

Neste mesmo anno de L556 os mestiços 
de S. Paulo, descendentes de portuguezes 
e de indigenas, a que davam o nome de 
maw?eZwcos,auxiliadosporalgumas tribus 
visinhas, atacaram o collegio dos jesuí
tas’em Piratininga. Foram, porém, re- 
pe lidos pelos novos conversos catechu- 
inenos. armados e dirigidos pelo padre 
José de Anchieta.

O bispo do Brazil D. Pedro Sardinha 
procedeu contra os atacantes, o que deu 
cansa a renovarem-se as desavenças que 
já tiMziacorn o governador geralD. Duarte 
da Costi, que, ao que parece, era a favor 
d’aquelles, sendo o prelado pelos jesuitas. 
Estas desavenças provocaram a ’ artida 
do bispo para o reino n’este mesmo anno 
e 0 seu subsequente naufragio (Vide 
íinho 16])./

Foi ainda n’este anno que se deu a pri
meira epidemia de que ha noticia no 
Brazil. Accommetteu, os taraoyos no Rio 
de Janeiro. Lescarbot diz que houve 
quem persuadisse a essa gente que era 
Villegaignon quem a fazia morrer.

1611—Combate entre Jeronymo de Al~ 
buquerciue e Diogo de Campos de uma 
part.ee Daniel de La Kavardiére de outra. 
Trazia este sete navios e quarenta e seis 
canoas, tripolados por 400 soldados e 
4,000 índios tupinambás, e os nossos dis-

punham apenas de cento e quarenta 
brancos e oitenta indios e uma pequena 
reserva. Curto, mas sanguinolento, foi o 
combate, no fim do qual é completamente 
derrotado o inimigo, tendo cabido mor
tos 0 seu com.mandante, Pisieu, e cento 
e cincoenta dos seus, além de nove que 
ficaram prisioneiros; alguns estavam ar
mados de espingardas de dois canes. 
então invenção recente. Entre os nossos 
houve onze mortos e dezoito feridos.

1724—Morre no hospital de Misericor- 
di ide Toledo, na Hespanha, o famoso 
paulista Bartholomeu de Gusmão, o voa
dor (Vide a ephemeride de S de agosto 
de 1709).

1816—Combate de índia Morta.
Uma columna de dons mil gavmhos, 

com mandados por Fruetuoso Rivera, foi 
posta em desbarato e completa fuga pelo 
marech d de campo Sebastião Pinto de 
Araújo Corrêa.

A acção durou quatro horas e meia. O 
inimigo quiz ainda fazer alto uma legua 
distante do campo do combate, mas foi 
d’alli desalojado com très descargas de 
mosquetari I e não foi seguido até mais 
longe pelo cansaço da nossa tropa, cujas 
cavalgaduras estavam por demais fati
gadas.

Distinguiram-se n’esta acção por actos 
de bravura e discip in i os teiientes-coro- 
neis Antonio José Claudino e João Vieira 
de Tovar e os majores Manuel Marques 
de Souza, commandante dos esquadrões 
de S. Paulo e de milícias do Rio Grande 
do Sul, e Jeronymo Pereira de Vascon- 
cellos. Este, apezar de ir muito doente 
em uma c irreta, pedira com instancia ao 
general para entrar na acção, na qual se 
portou com distineção ,Veja-se o índice 
chronolor/ico ^obre o Rio Grande (’o Sul 
publicado pelo sr. barão Homem de 
Mello, no tomo XLH, parte lí, da Revista 
do Instituto'.

1817_0 conde de Palma, depois mar
quez de S. João da Palma, decimo oitavo 
governador da capitania de S, Paulo, no-

y
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meado para renderão conde doe Arcoenn 
da Bahia, deixa na presente data aqucll • 
governo confiado ao triumvirato presi
dido pelo bispo D. Matheus de Abreu Pe
reira, de cujas mãos o havia recebido a 
8 de dezembro de 1811.

1818—Decreto creando uma cadeira de 
primeiras lettras na villa de Itapemirim 
(Espirito Santo).

1831—Revolta no Maranlião contra o 
presidente da provincia Cândido José de 
Araujo Vianna, mais tarde marquez de 
Sapucidiy. Começada a 13 de setembro 
do mesmo anno, terminou em abril do 
anno seguinte.

No interior da provincia, para onde 
tinham fugido os chefes do motim, um 
ourives do Ceará, por nome Antonio 
João Damasceno, consegue reunir uma 
porção de malfeitores e comellos percorro 
alguns logares mais notáveis, com met- 
tendo latrocinios e mortes, até que pa
gou cora a vida todos estes crimes, 
quando, á testa de 400 de seus asseclas, 
tentava invadir a villa do Brejo.

Para a pacificação da provincia muito 
concorreu o tenentemoronel Ignacio Cor
rêa de Vasconoellos, então comraandante 
das armas.

1833—Fallece o senador pela provin
cia da Parahyba Marquez de Queluz. João 
Severiano Maciel da Costa, escolhido pelo 
primeiro iniperador a 22 de janeiro de 
182o, na organisação do senade. Tomara 
assento a 24 de junho do mesmo anno, 
segundo o inappa necvologico publicado 
na revista do Instituto, tomo XXIX, que 
todavia dá errada a data da sua escolha, 
por n(5s verificada no Diário Flumi
nense  ̂ folha oíiicial do tempo, em que 
vem 0 decreto de nomeação dos primei
ros senadores que houve no Império.

1870—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro frei Camillo de Monseri'ut (no sé
culo Camillo Clôaub monge benedictino, 
bibliüthecario da Bibliotheca Naciou d.

Foi 0 õ'’ director, pela ordem chrono- 
logica, que teve este estabelecimento nos

48 annos de sua existência, de 1822, data 
da emuncibação política do Brazil, nté 
esse anno de 1870 (Vide a ephemeride de 
22 de dezembro de 1371).

1877—Abre-se ao trafego provisorio o 
1° tracto da 1* secçao da estrada de ferro 
do C irangola,na extensão de 17 kilome
tros, entre a estação principal, fronteira 
á cidade de Campos, e a do Travessão 
(Vide a.s ephemerides do 14 de junho de 
1875 e de 1 de junho de IS'̂ O).

A F  secção d’esta estrada termina nas 
Cachoeiras do Muriahé, no kilometro 74.

N O V E M B R O — 20
1530—Carta patente do rei D. João III, 

datada de Villa de Castro Verde, no
meando Martim Aífonso de Souza capi- 
tão-mór da armada que resolvera man
dar ao Brazil, encarregada de guardar 
as suas costas, em razão das tentativas 
dos francezes para se estabelecerem em 
Pernambuco e da noticia das explora
ções de Sebastião Caboto e Diogo GarciU 
no Rio da Prata (Vide a ephemeride de 
3 de dezembro).

Na mesma data conceile el-rei ao dito 
Martim Aííonso auctorisação para em 
seu nome passar cartas de sesmarias de 
terra.s ás pessoas que o acompanliarem, 
assim como pai-a crear tabeiliães e mais 
oílicios do justiça.

Regressando ao reuio em 1533, não se 
esqueceu da sua capitania, para onde en
viou quanto lhe pareceu poder aprovei- 
tar-lhe. Foi nomeado capitão-mér do mar 
da índia, onde prestou relevantes servi
ços á coroa, serviços que são referidos 
por Diogo do Couto e João de Barros.

Passou esse governo ao famoso D. João 
de Castro, seu successor, a 1 de setembro 
de 1545.

Do volta a Portugal falleceu a 21 de 
julho de 1ÕÕ4, em Lisboa, deixando de 
si a honrada fama que a historia registra.

1535—Foral passado a Antonio Car
doso de Barros de uma capitiuia doada 
pelo rei D. João III, da quul ezitretanto

;j:fc

'»3.S

1,..-

i l



EPHEMERIDES NACIONAES

não existe carta de doação e nem consta 
em que parte do Brazil era situada.

Antonio Cardoso é o mesmo que acom
panhou a Thomé de Souza como prove
dor da fazenda em lõi9, e que, voltando 
depois para o reino na mesma nau era 
que ia o bispo D. Pedro Sardinha, foi 
com este devorado pelos cahetés em 
junho de 1556 (Vide a ephemeride de 16 
d’esse mez e anno).

1556 — Larga da enseada de Caux, 
perto do Havre de Grace, a expedição de 
que era chefe Bois-le-Comte (Vide a ephe- 
meriãe de 19) e que chega ao Brazil a 
7 de março do anno seguinte (Vide essa 
data).

1575-—Provisão dorei D. Sebastião diri
gida aos governadores do estado e mais 
partes do Brazil e aos seus ouvidores 
geraes, acerca da pratica geralmentc 
seguida de não se pagar logo o salário e 
jornal por inteiro aos indígenas que se 
empregavam por mais de um mez em 

lavouras fdi'a do seu termo

igreja matriz, que elle estava cdiflcando 
na capital com toda a sumptuosidade e 
não chegára a concluir.

Em consequência do seu fallecimento 
ficou 0 governo da capitania a cargo do 
ouvidor geral Antonio da Silva do Am i- 
ral. do tenente-coronel de engenheiros 
Pticardo Franco de Almeida Serra e do 
primeiro vereador Marcellino Ribeiro.

O visconde de Porto Seguro dá a este 
governador o nome de Joaquim de Al
buquerque e não menciona no seu catalogo 
0 governo provisorio que succedeu a 
João de Albuquerque.

1823—São deportados pelo primeiro 
hnperador os très irmãos Andradas, pre
sos no dia 12 (Vide essa data)  ̂em seguida 
á dissolução da constituinte, com os de
putados Montezuma, Vergueiro, José Joa
quim da Rocha, Belchior Pinheiro 
Oliveira, Francisco Muniz TavaresJTlen/"»^''*’*'^ 
riqiujfde Rezende, Joaquim Manuel Car-
. _ Î A T Î n 1 .:3 va rv íi 'ncii^ da Cunha, José Martiniano Uq

serviços e lavouras íói'a do seu termo e j Alencar, Luiz Ignacio de Andrad^bldor^
\le Almeida Fortuna, José da Cruz Gou-íX-,.t-<*«-çj;y 
vêa c Augusto Xavier de Carvalho (Con- J-
selheiro Pereira da Silva, Historia da o \ / 
fundação do Império, tom. ^

} em resultado « muitos prejuízos de suas 
) consciências e fazendas, porque sendo 
! sua ausência maior se descasão de suas 

mulhe)-es e se embaração com outras-, 
perdem a christandade e fazenda e des- 
povoão suas aldèas e povoaçoens. »

1709—Carta régia ao governador de Per
nambuco, permittindo que se erigisse em 
villa a povoação do Recife c ordenando 
que elle o o ouvidor geral dessem por 
termo o territorio que entendessem ne
cessário para districto da nova villa, e 
que 0 juiz de íóra fizesse a sua audiência 
uma semana em Olinda e outra no Recife.

1725—Estabelece-se em IMinas Geraes 
uma casa de fundição e de moeda.

1789—Nomeado por C. R. de 17 de ou
tubro do anno anterior, toma posse do 
governo da capitania de Mdto-G rosso 
independente o capitão-general João de 
Albuquerque de Mello Pereira e Caceres, 

.. que fallecea na dita capitania a 28 de 
fevereiro de 1796, sendo sepultado na

1330—E’ traiçoeiramente fendo com 
um tiro de pistola, na cidade de S. Paulo, 
0 illustre democrata italiano dr. João 
Baptista Libero Badaró, medico pelas 
universidades de Pavia e Tuidn, redactor 
do Observador Constitucional o propug- 
nador da cans i da liberdade no Brazil 
Como 0 seria o mais amante dos seus 
proprios filhos. Mortalmente ferido, res
pondia aos amigos e collegas de imprensa 
que 0 cercavam e tent ivam diminuir 
a gravidade do seu estado: Não me il- 
Ludem',,ç).i sei qu.e vou morrer-, não ipi- 
porta ! M o r r e  u m  l i b e r a l , m a s  n ã o

MORRE A LIBERDADE .
Vinte e qua ro horas depois do atten- 

tado, pelas lü hor is da noite de 21, na 
idade de 32 annos, expirou no meio da 
consternação geral que este successo 
causara.
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a 0 Sr. Dr. João Baptista Badaró não 
era sómente ura enthusiasla pel s ideas 
livres,que coiiieçavara então a conquistar 
a America ; era além d'isto um homem 
bom, illuslrado, cheio de virtude e, so
bretudo, levita do templo da caridade ; 
comprehendia como poucos os sagrados 
deveres do medico ! (Dr. Joaquim An
tonio Pinto Junior, Revista do Instituto 
tomo XXXIX, trim. IV ).

No periodico que redigia, em estylo 
moi-daz, ás vezes desabrido (diz o sr. 
Azevedo Marques nos seus Apontamen
tos acerca de S. Paulo', profligara as 
ide'as então dominantes eo procedimento 
de muitos funccionarios públicos que, 
educados nas praticas do absolutismo, 
não se adaptavam de boamente ao regi
men constitucional. Como quasi todos os

^ ,q u e  ^ 1  atacado de frente velhos abusos 
” e enraizados preconceitos, cabin o dr.

.V

B;idaró victima da sua missão, engn^s- 
: sando o martyrologio dos que se sacri- 

■*  ̂ lií;am pdr uma idéa a que consagraram 
braço e a intelligencia.
As notáveis palavras que pronunciara 

quando o^ferirara foram mandadas gra
var por amigos e correligionários no seu 
tumulo.

1811—Toma assento no senado, como 
representante da província do Ceará, o 
coMsellieiro Manuel do Nascimento Cas
tro e Silva (Vide outubro 23 de 1816).

1856—Chega ao Rio de Janeiro no pa
quete a vapor sardo Gênova monsenhor 
Massoni, internuncio apostolico na còrte 
do Brazil.

1876—Fallece em Londres o duque de 
Saldanha, que fora governador e capitão 
general do Rio Grande do Sul em 1821

N O V E M B R O — 2 1

1719—Provisão regia creando a prove
doria da fazenda real no Rio Grande do 
Sul e nomelndo para esse cargo o ba-
charel Manuel da Costa Moraes Barba-

Rica, por tempo de très annos (Birão 
Homem de ISlello, Indice chronologico do 
Rio Grande do Sul).

1772— 0 coronel João P o ’oira Caldas 
toma I O.SSC do governo do Maranhão e 
Grão Pará. recebendo-o do seu antecessor 
Fernando da Costa de Athayde e Teive.

Caldas foi o trigésimo sétimo na res
pectiva serie e teve por successor, em 29 
de julho de 1775, a Joaquim de Mello 
Povoas, como governador e capitão ge
neral das caiitanias do Maranhão e 
Piauby. creada esta de novo e separadas 
ambis dl do Pará por très annos.

Pereira Caldas governou também a ca
pitania do Rio Negro, em que foi ren
dido, a 4 de março de 1780, por José de 
NápolesTello de Menezes, e nomeado não 
só capitão general de Matto Grosso, como 
plenipotenciário e commandante chefe 
da expedição encarregada das demarca
ções de limites das possessões portu- 
guezas e hespanholas ao norte e oeste do 
Brazil.

1791— Pela transferencia do bispo de 
Pernambuco D. frei Diogo de Jesus 
Jardim para o bispado d’Elvas, é no
meado paraaquella diocese o padre José 
Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho 
(Vide a ephemeride de 8 de setembro de 
1713).

1821—Morre envenenado em Montevi- 
déo 0 brigadeiro Manuel Marques de 
Sousa, tendo apenas 44 annos de edade. 
Nascera noRio Grande do Sul em 1780.

Fizera a campanha de 1801, tomando 
parte na expugnação da fortaleza do 
Serro Largo ; servira nas campanhas de 
1811 e 1812, e nas de 1816 a 1820 conquis- 
tára os postos de temente corunol e co
ronel, tomando por surpreza em agosto 
de 1816 0 forte de santa Thereza, derro
tando a 24 de setembro d’esse anno em 
Cliafalote a vanguarda de Fimctuoso Ri
vera e cm Canelones (1818) o coronel 
Manuel Ar.igas.

1838—F allec^  senador pela província
do Rio de Janeiro/Lucio Soares Teixeira

k.
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pe Gouvêa, escolhido pelo regente Feijó 
a 16 de março de 1837 e empossado a 8 
de maio do mesmo ahno, segundo o 
mappa necrologico dos senadores dado 
pela revista do Instituto.

1815—Chegam á cidade de Porto Ale- 
: gre 0 Imperador e a Imperatriz, que são 

recebidos com grandes festas e regosijo 
popular.

Acompanham Suas Magestades n’esta 
excursão á provinda o ministro do Im
pério José Carlos Pereira de Almeida 
Torres, posteriormente visconde de Ma- 
cahé, e o bispo diocesano D. Manuel do 
Monte Rodrigues de Araujo, pois o Rio 

, G r a n d e  fazia ainda parte do bispado do 
Rio de Janeiro.

1847_Expira â noite, em Petropolis, o 
major Julio Frederico Koeller, fundador 
allemão d'aquella pittoresca cidade.

Succumbe em consequência de um tiro 
de espingarda C[ue recebera de manhã, 
casualmente, de um dos amigos com 
quem andára atirando ao alvo em sua 
chacara. Teve ainda tempo de fazer as 
suas disposições, e deixa ao seu involun
tário assassino por testamenteiro.

1818—Os rebeldes de Pernambuco ata
cam Beberibe.

1859—Fallece no Rio de Janeiro, depois 
de íongá enfermidade, o dr. hmilio Joa
quim da Silva Maia, lente de sciencias 
naturaes do collegio Pedro II e director 
do Museu Nacional.

Fòra um dos fundadores do Instituto 
Historico 0 Ethnographico do Brazil e 
reorganisador da antiga sociedade me
dica do Rio de Janeiro, hoje Imperial 
Academia de Medicina.

Nascera na cidade da Bahia a 8 de 
junho de 1808 e se formara em medicina 
na Faculdade de Pariz, tendo a Aes ob
tido pela Universidade de Coimbra o 
gráu de bacharel em philosophia na- 

. tural.
Para mais ampla noticia da vida d’este 

prestante cidadão, leia-se nos Esboços 
Jiistoricos e biographicos do sr. dr, Eva-

risto Nunes Pires o que a gratidão do 
discipulo traça á memória do mestre.

O sr, dr. J. M. de Macedo também 
lhe consagra algumas paginas no seu 
Antio Biographico.

Innoccncio da Silva menciona o seu 
nome com aproveitável individuação tan
to no corpo como no supplemento do seu 
opulento Diccionario Bibliographico.

1862— Fallece na Bahia, na idade de 
70 annos. o senador por aquella província 
Manuel dos Santos Martins Vallasques. 
escolhido pelo regente Feijó a 18 de 
agosto de 1835, e que a 21 de abril do 
anno seguinte tomára assento no senado.

Era membro do supremo tribunal de 
justiça.

NOVEM BR O —22
1610—Alvará declarando que os desem 

bargadores do Brazil não podiam casar-se 
n’aquelle Estado.

161-1 — Suspensão de armas entre os 
francezes de La Ravardière e os portu- 
guezes de Jeronymo de Albuquerque no 
Maranhão.Trocam-se entre os dois chefes, 
desde o dia 19, cartas mais ou menos 
azedas e arrogantes, que não reprodu
zimos para não alongar o presente tra- 
balho.

1611 — Chega á bahia de Araçagy, 
quatro léguas a leste da cidade de S. Luiz, 
a expedição hullandeza que partira do 
Recife em .30 de outubro á conquista do 
Maranhão.

Manda o governador Bento Maciel Pa
rente reconhecel-a pelo capitão Francisco 
Coelho de Carvalho (Vide a ephemeride 
de 25).

1651—0 senado da camara da Bahia, 
reunido em sessão extraordinária, faz 
voto perpetuo a Santo Antonio de Argoim 
de solemnisar todos os annos o dia anni- 
versario da restauração de Pernambuco 
e mais partes occupadas pelos hollan- 
dezes com procissão e festa de igi eja 
no convento de S. Francisco, onde está 
collocada a imagem d’aquelle santo, e

ê
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outrosim de substituir essa imagem por 
outra igual, feita toda de prata, á custa 
do cofre municipal, além de dez mil réis 
por anuo ao capellão, que em todas as 
quartas-feiras disser missa ao mesmo 
santo.

Em cumprimento d’esse voto começou 
a festividade no presente anno e sub
sistiu por muitos, sendo feita na men
cionada igreja com a assistência da 
camara e cabido.

1767—Fallece em Itapagipe o 8“ arce
bispo da Bahia D. José Botelho de Mattos.

Fóra sagrado pelo cardeal patriarcha 
de Lisboa D. Thomaz de Almeida, na 
basilica pati’iarchal d’aquella cidade, a 5 
de fevereiro de 1741, conjunctamentecom 
0 arcebispo de Braga D. José de Bra" 
gança e D. frei João da Cruz, bispo do 
Rio de Janeiro. Chegára ã Bahia a 3 de 
maio do mesmo anno de 1741.

Foi no seu tempo de episcopado que 
se deu a extineção da companhia de 
Jesus.

Exerceu as funeções de governador 
civil da capitania em substituição do 
conde de Attouguia, que se rptirara para 
Lisboa a 7 de agosto de 1755. Entregou 
depois 0 governo da diocese ao corpo 
capitular em 7 de janeiro de 1760 e re
tirou-se para a freguezia de Nossa Se
nhora da Penha de Fr mça de Itapagipe. 
onde falleceu na residência que para si alli 
ediflcára e que ainda existe. Jaz na ca- 
pella d’aquella invocação, que elevára á 
categoria de parochia e reformara á sua 
custa. Morreu em cheiro de santidade.

A’cerca do anno do fallecimento d’este 
prelado ha divergências profundas nos 
escriptores de que temos noticia. O Ro
teiro dos bispados, Accioli, Abreu e Lima, 
o conego Ildefonso o dão fallecido em 1761. 
Entretanto, 0 primeiro accrescenta,depois 
de se referir á causa provável que o 
levára a resignar o arcebispado: « Eis o 
seu assento de obito:—Aos vinte e dois 
dias do mez de novembro de mil sete
centos e setenta e sete, etc.» E ajunta

0 conegoainda cm nota: «Accioli e 
Dr. Ildefonso dão a morte do arcebispo 
no anno de 1701, de onde se vê que ha 
do assento de obito uma diíTerença, para 
menos, de 16 annos! Parece que o en
gano aqui está no registro archiepis- 
copal.»

O manuscripto anonymo do sr. dr. 
Mello Moraes, a que temos mais de uma 
vez recorrido, diz a tal respeito: «para 
onde se retirou (por demissão que fez do 
arcebispado) em novembro de 1759, e 
lá falleceu aos 22 de novembro de 1767, 
e sepultado na mesma Igreja da Senhora 
da Penha.»

D’ahi concluimos que houve com effeito 
lapso de pena no assentamento de obito, 
dizendo-se setenta e sete por sessenta 
e sete. Esta data, pois, é a que nos 
parece exacta.

No alludido mss. diz-se que o arce
bispo fizera renuncia do seu cargo em 
novembro de 1759, quando todos os mais 
apenas escrevem que entregâra ao cabido 
0 governo da diocese. Naturalmente a 
renuncia foi feita n’aquella época e ficou 
0 prelado á espera que fosse ella acceita 
na côrte até 7 de janeiro de 1760. em 
que lhe chegára a decisão do governo. 
Está isso de aceordo com as notas que 
temos relativas ao seu successor D. frei 
Manuel de Santa Ignez (Vide a ephe- 
meride de 22 de junho de 1771).

Deixam-se ver bem claramente aqui os 
embaraços em que muitas vezes nos 
vemos para dar a este trabalho o cunho 
da exactidão.

—- Ordem régia mandando concluii' a 
batería em roda da ilha fortificada de 
Villegaignon.

1773—Nasce na colonia do Sacramento; 
gntão pertencente á possessão portugueza 
do Brazil, José Saturnino da Costa Pe
reira, irmão do celebre redactor do 
Correio Bra/iliense Hyppolyto José da 
Costa Pereira Furtado de Mendonça.

José Saturnino formára-se em raathc- 
matica na universidade de Coimbra e

1
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entrâra depois para o corpo de enge
nheiros.

Leccionou na academia militar, creada 
no Rio de Janeiro por carta de lei de 4 
de dezembro de 1814, e para essa escola 
escreveu compêndios, cujos titulos vèm 
mencionados no D i c c i o n a r i o  b i b u o g r a - 

piiico poRTUGUEz de Innocencio da Silva 
e no ANNO BioGUAPHico do sr. dr. Ma
cedo.

Proclamada a independencia nacional, 
foi escolhido senador pela província de 
Matto Grosso em 1827 (Vide as ephcnie- 
rides de 9 de janeiro de 1852 e de 18 
de agosto de 1828),

No ministério de IG de maio de 1837 
oceupou por quatro me/.es a pasta dos 
negocios da guerra, no ultimo anno da 
regencia do padre Eiogo Feijd, dei
xando-a a 18 de sotembro do mesmo 
anno.

Quanta ao romance scientifico O Collegio 
incendiado ou recreação moral e scien- 
tifica, de que falia dubitativamente e com 
reservas o sr, dr. J. M. de Macedo, na 
presente data, no seu Anno Jiiograplúco 
(Yol- III, pag. 448), sabemos que foi com 
etfeito impre.sso, si não nos falha a me
mória, na typograpliia de Emilio Ogier; 
pelo menos, podemos affirmar que tive
mos em mãos e lemos na nossa infância 
0 1° volume d essa obra, que tinha mes
mo uma estampa. Não nos lembramos 
si trazia nome de auctor, mas quer pa
recer-nos que não. A intentada obra em 
14 volumes, cuja impressão constava ao 
sr. dr. João Joaquim Pizarro, esclare  ̂
cido lente da academia de medicina do 
Rio de Janeiro e esposo de uma digna 
neta de José Saturnino, teve pelo menos 
principio de execução. Podemos dar 
d’isso testemunho. Apraz-nos igualmente 
conjecturar que, com o «desappareci- 
mento de uma tal obra, perdeu o Brazil 
um thesouro de bastante valor.

Com que interesse o lemos n’aquelle 
tempo 1 Com que prazer o leiiamos
agora t

Ao entrarem estas linhas para a con
fecção d’este nosso livro, soubemos do 
digno sr. F. A. Martins, conservador 
da Bibliotheca Fluminense, que existe 
alli um exemplar da obra de José Sa
turnino, em 6 vols, de 8% impressos na 
typographia de R. Ogier em 1834 e 1836, 
com estampas.

1822—Oílicio do general Labatut ao con
selho interino do governo da Bahia na 
Cachoeira, participando-lhe que na ves- 
pera mandara fuzilar 51 pretos, aprisio
nados nas immcdiaçGcs do Pirajá com 
armas, e surrar 20 pretas que os acom
panhavam. Esses pretos tinham sido 
armados pelo general Madeira e man
dados contra elle Labatut.

— Declaração íeita em Falmouth (In- 
glaterra) pelos deput ulos brazi-
leiros que haviam abandonado as côrtcs 
constituintes portuguezas e fugido clan- ^  
destinamente no paquete inglez Malbo^ 
rough, dando a razão d’este preedimento.^

1859—0 imperador e a imperatriz, em 
viagem pelo norte do Império, chegam a 
Pernambuco partindo da Bahia (Vide a 
ephemeride de 6 de outubro).

1879—D, Militina Jansen Müller, irmã 
do poeta e philologo maranhense Manuel 
Odorico Mendes, fallecc no Rio de Janeiro.

« Desde 1833, diz o Diário OfficioÃ do 
dia 24, que viera para sua companhia (do 
irmão), seguindo-o depo's nas suas ex
cursões e desvclando-se por elle com 
extrema dedicação. Era senhora de grande 
espirito e de esclarecida intelligencia. »

NOVEM BRO —23
1531—Pero Lopes de Souza, conforme 

0 que se assentâra em conselho, parte a 
explorar o Rio da Prata em um bergan
tim com 30 homens bem armados. Che
gou até ao Esteiro dos Carandins.

« No principio d’esse anno Diogo de Or- 
das partiu de Sevilha e chegando á costa 
do Brazil, entrou no rio Amazonas, aindaU U  C l l L A U U  m u  a u  *
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então chamado Maranhão, quenãopoude 
navegar ein razão da correnteza, e depois 
de perder nm dos seus navios, resolveu 
procurar fortuna em outra parte [Datas 
celebres da Hist, do Brazil).y)

1014—Constantino de Meuelau succédé 
aAffonsode Albuquerque no governo da 
capitania do Rio dc Janeiro.

1639—Suceumbe a um accesso de febre 
perniciosa, na idade de 21 annos, abordo 
do navio de guerra lioüandez Alkmeier 
em frente do território da Bahia, o 
principe João Ernesto, irmão mais moço 
do conde Mauricio de Nassau e general 
das forças maritimas da üollanda no 
Brazil. O seu cadaver foi conduzido para 
0 Recife e sepultado com grande pompa 
na primitiva igrejk do-Çorpo Santo, que 
então servia de templo protestante.

1035—Provisão concedendo á camara 
de S. Paulo o privilegio desahirem sem- 
pre os seus vereadores das familias Pires 
e Camargos.

Singular privilegio !
^ /^A zevedo Marques menciona nos 

^  'seus 'Apontamentos, n’este mez e anno, 
mas em data de 24, umaconcorí^afa, feita 
na villa de S. Paulo e approvada pelo 
governador conde de Athouguia. para 
que nas eleições da camara respectiva 
entrem sempre - d’ahi em diante pessoas 
das familias dos Dires e dos Camargo^ 
em numero igual, havendo um neutral. 
Essa concordata foi igualmente appro
vada por très cartas regias (de 167B 
1088 e 1722), a ultima das quaes concedia 
perdão geral aos que tomaram parte na 
revolta que a rivalidade das duas fami
lias motivara (Vide a ephemeride de 2̂  
de outubro de 169S).

1074—Tinha obtido o visconde de As. 
seca. Martim Corrêa de Sá e Benevides, 
confiimiação da doação feita a seu pae, 
de 20 léguas de ten-a nos campos dos 
Goytacazes, sob a denominação de capi
tania da Parahyba do Sul, quando pouco

V

tempo depois morreu. Passou a doação 
n’esta data a seu fliho Salvador, então 
menor (Vide as ephemerides de 2 de se
tembro de 1073 e 15 de setembro de 1071.)

1709—Carta regia nomeando Antonio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho go
vernador da capitania de S. Paulo inde
pendente do Rio de Janeiro.

1720—Vasco Fernand s Cesar de Mene
zes, depois conde de Sabugosa, toma 
posse do governo geral do estado na 
Bahia, em substituição do que interina- 
menfe o regia por fallecimento do conde 
de Vimieiro.

Vasco Fernandes era filho de Luiz Ce- 
zar de Menezes e sobrinho de D. João de 
Lencastro, governadores geraes que fo
ram do estado. O seu governo, começado 
na presente data, terminou em 6 de maio 
(segundo Accioli, e a 11, segundo A. e 
Lima e Varnhngen) de 1735, em que é 
rendido por André de Mello e Castro, 
conde das Galvêas, 5° vice-rei, que aca
bava de governar a capitania de Minas'

Pelos annos de 1723, assoladas as ca, 
pitanias do Ceará, Rio Grande do Norte* 
Pernambuco e Pv.io de Janeiro pela fume] 
em consequência da extraoruinaria secea 
que as ílagelav.a desde 1721, Vasco Fer
nandes Cezar de Menezes não só as soc- 
cerreu com abundancia de mantimentos, 
como, mediante o desenvolvimento das 
maiores providencias ( A c c i o l i ) ,  fez com 
que na Bahia super abundassem todos 
os viveres necessários.

Em 1722 havia aportado áquella ci" 
dade o patriarcha scismatico de Alexan
dria, Carlos Antonio Mezzabarba, reco
nhecido pelos Abexins ( A b r e u  e  L i m a ) 

como seu pastor soberano, o qual vol
tava da China, a cujo imperador fora 
enviado pelo papa Clemente XI a fim de 
tratar com *elle acêrea das dúvidas que 
apresentava para abraçar a religião ca- 
tholica. O governador tratou-o e á sua 
familia com a possivel magnificência e 
brindou-o regiamente,

1 •
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Foi no seu tempo de governo (a 4 de 
Janeiro de 1724. d is 7 para as 8 lioras da 
manhã) qne solTreu pela primeira vez a 
Bahia um terremoto, que durou obra de 
dous minutos, e se sentiu igualmente em 
Itaparica.

Deve-se á sua administração o estabe
lecimento da roda dos expostos na casa 
de Misericórdia, para a qual ordenou a 
provisão de 2 de Junho de 1734 concor
resse annualmente a fazenda publica 
com 4003- Creou no palacio de sua resi
dência, em 1724, a Academia Brazilica 
do$ Esquecidos, de que falia Barbosa Ma
chado na vida do poeta bahiano João de 
Brito e Lima.

Foi 0 trigésimo nono na se'rie dos 
governadores da Bahia, e comprovou» 
diz Accioli, no espaço de 14 annos de 
administração o acerto da nomeação que 
d’elle se flzera ; tinha todas as qualidades 
exigidas para a sciencia do governo.

1826 — Tratado com a Grã-Bretanha 
para a abolição do trafico de africanos 
(CoUecçãa das leis, tomo xii).

1841—Creação do novo Conselho d’Es- 
tado, para substituir o que fòra suppri- 
mido pelo art. 32 da lei n. 16 de 12 de 
agosto de 1834 ou Acto Addicional.

1856 — I*’unda-.se na cidade do Rio de 
Janeiro, por iniciativa e esforços do sr. 
Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, 
pi'ofessor de arcliitectura da Escola Po
ly technica, 0 Lyceu de Artes e OÍTicios. 
Inaugurado no consistorio da matriz do 
Sacramento, como complemento á Socie
dade Propagadora das Bellas Artes, pas
sou-se depois para a igreja abandonada 
de S. Joaquim, onde funccionou por .19 
annos. Mudou-se, com toda a solemni- 
dade, a 3 de setembro de 1878, para o 
proprio nacional da rua da Guarda Velha 
n. 3, onde esteve por muitos annos a 
secretaria do império, depois de prepa
rado do essencial para o seu louvável 
intuito.

Esse edifício, que o benemerito profes
sor 0 director do lyceu conlinúa a aifoi-

çoar ao seu alto destino, dispõe de vastas 
salas pura o ensino do desenho de figuras, 
de ornatos, de architectura civil e naval, 
de machinas, calligraphia, mathematica, 
geographia e outras disciplinas indispen
sáveis a um perfeito operário, e acha-se 
preparado para dar ainstrucção a mais d® 
mil individuos. O seu professorado com
põe-se de mais de quarenta patrióticos 
cidadãos, que sem estipendio algum se 
prestam a ensinar as artes e sciencias 
applicadas. O Ij'ceu possue igualmente 
um gabinete de physica e um iaboratorio 
de chimica, dispostos a auxiliar de um 
modo pratico as sciencias que a insti
tuição propaga com louvável zelo e infa
tigável esforço ha 24 annos.

Com a efifectuada mudança e os melho
ramentos que se estão fazendo no edifício, 
tomou uma nova phase, mais auspiciosa, 
0 Lyceu de Artes e OÍIicios no seu meri
tório empenho pela educação popular.

1864 — Pelas 11 1/2 horas da manhã 
sente-se na capital do Maranhão um 
tremor de terra, mas tão rápido que 
apenas produz o desmoronamento de um 
ou outro muro antigo e já arruinado.

1878 — Inaugura-se na comarca de 
S. João da Barra a Usina Barcellos, 
com assistência de SS. MM. o Impera
dor e Imperatriz, do ministro da agri
cultura 0 sr. conselheiro Cansanção d® 
^inimbú e do da marinha, o sr. conse- 
lheiro Andrade Pinto.

E’ 0 segundo estabelecimento d’este ge- 
nero que se funda na provinda do Rio 
de Janeiro, sendo instituidor d’este o 
sr. dr. Domingos Alves de Barcellos Cor
deiro, que por esse motivo recebe, por 
decreto de 19 de julho de 1879, o titulo 
de barão de Barcellos.

N O V E M B R O — 24
1549—R. Southey, no t. I da sua Histo

ria do Brazil, pag. 249 em diante, refere 
com bastantes pormenores as aventuras 
extraordinárias de Hans Stade em S. Vi
cente e suas vizinhanças, quando pela

17
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segunda vez se embarcou para estas pa
ragens. Achava-se elle em Sevilha na occa- 
sião em que o hespanhol Juan de Senabí ia 
preparava a sua expedição a > Paraguay. 
Stade foi um dos que se aventurou na 
empreza, conduzida pelo filho de Senabria. 
Da primeira vez tinha elle estado em 
Pernambuco (Vide a ephera. de 28 de 
janeiro de 1518), de onde fôra de soocorro 
á nascente villa de Iguaraçú, atacada 
pelos ccthetds.

D’esta vez o navio em que vinha apai’- 
tou-sô do resto da frota e perdeu o rumo 
por ignorância do piloto ; afinal, após 
uma desastrada viagem de seis mezes, le
vantou-se um temporal quando já tinham 
descoberto terra pelos 28“ delat. S., sem 
saberem entretanto onde estavam, e teve 
o navio de sossobrar na data que regis
tramos: d’ahi começa a serio dos suas 
maravilhosas aventuras, que não pode
mos passar para este trabalho sem dar- 
lhe proporrões que estão Idra do nosso 
plano, nem resuniir sem fazel-as perder 
todo 0 seu intéressé,

Ilans Stade era natural de Ilomberg, 
no território de Hesse, para onde conse
guiu voltar, e publicou em Marburg, em 
allemão, a narração do que soffrera e do 
que observara enti'e os selvagens. Che
gara ao extremo de o despirem, leva
rem-no por mar a Ubatuba, então sim
ples aldêa de indios, onde, depois de lhe 
rasparem com um pedaço de vidro as so
brancelhas e lhe cortarem a barba, lhe 
fizeram a terrivel cereraonia do poracé. 
Viveu assim, entre a ameaça de ser de
vorado a cada momento e outros tor
mentos atrozes, oito mezes, ate quepoude 
escap ir-se de seus barbares senhores.

A respeito do livro em que elle narra 
a historia do seu inforthnio diz Southey:

« Livro ,de grande valor é este; nem 
as noticias posteriores acerca das tribus 
bi’azileiras ampliam, antes apenas repe
tem as informações que elle contém. »

Cumpria-nps apresentar tarabem era 
gcega a figura ópiça e grandiosamente

terrivel do grande Cunhambebe, de quem 
(no livro VIII, fl. 661, dos seus Retratos 
e vidas dos homens illustres) nos doixou 
Thevet exacta pintura e até o letrato e 
de quem diz o visconde de Porto Seguro:

a A expressão do seu rosto podemos 
dizer que respirava uma melancolia 
feroz. »

O venerável Anchieta, na carta que 
vem publicada no vol. II dos Annaes da 
Bibliotheca NacioJial (á pag. 96), des
creve esse formidável régulo indio — 
como um dos homens mais estimados 
dos seus e de boa condição, o mais de
senganado de todos, chamado Cunham- 
beba, etc. Na narrativa de Hans Stade oc" 
Gupa elle assignalado logar. Baste nos, 
portanto, consignar n’estas paginas o seu 
nome, até que a poesia nacional se apo
dere d’elle e o torne protogonista de um 
poema, em que faria, ao que nos parece, 
um bello contraste a par de Nobrega e 
Anchieta e Hans Stade.

1631—Incendeiam os hollandezes a ci
dade de Olinda, da qual apenas escapou 
uma pequena casa terrea, sendo entre
gues ás chammas todas as mais, por não 
as terem resgatado os proprietários pelas 
sommas em que foram arbitradas. Foram 
os hollandezes levados a esse extremo 
pela necessidade que tinham de concen
trar todas as suas forças nu Recife.

1653—Chega pela primeira vez a Belém 
do Pará o padre Antonio Vieira. Ia inves
tido da auctoridade de superior das mis
sões, e apresenta ao senado da camara 
a carta régia de 21 de outuoro do anno 
anterior, que lhe dava a faculdade de 
evangelisar, construir igrejas e fundar 
missões pelos sertões e nas localidades 
que lhe parecessem convenientes, levar 
indios çomsigo, desentranhando-os das 
suas florestas, ou deixal-os nas suas 
aldejas.

Os habitantes de Belém, desapprovando 
as faculdades concedidas ao famoso je
suíta, foram em massa intimar ao pro
curador da municipalidade quo fizesse

—
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expellir da capitania os padres da Com
panhia de Jesus, por inúteis e prejudi- 
ciaes ao bem geral. A camar.i, em vista 
da attitude popular, prometteu que man
daria chamar o padre Antonio Vieira e 
combinaria com eile o melhor modo de 
se attender a esta representação. Nunca, 
porém, se fez cousa alguma n’esse sen
tido, apezar de se ter renovado o pedido 
da população.

1762—Nasce no Rio de Janeiro o padre 
Antonio Pereira de Souza Caldas (Vide 
a ephemeride de 2 de março de 1814).

1826—Embarca o imperador D. Pedro I 
para o theatro da guerra no sul do Im
pério, com 0 flm de animar pela sua 
presença as operações de mar e terra, 
demoradas pela lentidão dos generaes que 
se achavam á testa d’ellas.

Sua Magestade parte á bordo da náu 
Pedro I, seguida de uma corveta, uma 
escuna e alguns transportes.

1851—Assigna-se em Buenos Ayres um 
convênio de alli inça entre o Brazil e a 
republica Oriental, os estados de Entre 
Rios^e Corrientes.

1859—Chegam á provincia da Parahyba 
0 Imperador e a Imperatriz, que a 22 
tinham chegado a Pernambuco na sua 
excursão pelo norte do Império.

1876—0 cadaver embalsamado do vis
conde de Inhomerim, vindo de Pariz, 
sahe ás 4 1/2 horas da tarde da capella 
do arsenal de marinha na côrte para o 
cemiterio de S. João Baptista, onde  ̂
depositado em uma craneira, tendo na 
tampa uma inscripção commemorativa 
apropriada (Vide a ephemeride de 3 de 
Junho),

N O V E M B R O — 25

1641— frota hollandeza, que a 30 de 
outubro partira do Recife á conquist i do 
Âlaranhão e a 22 de novembro clie^ára 
á bahia do Araçagy, quatro léguas a é t̂e 
da cidade de S. Luiz, enira na presente 
(iata pela bahia de S. Marcos. Compu_ 
nha-se de quátorze embarcações de guerr

très bergantins e outros
menores, com uns mil soldados de tropa. 
O governador da capitania. Bento Ma
ciel Parente, manda salvar como si fos
sem navios amigos; vendo, porém, que 
elles não amainam, nem respondem, an
tes fazem proa para o rio Bacanga, que 
embocam,manda então disparar-lhes toda 
a artilharia do forte de S. Luiz, carre
gada de bala, que nenhum damno lhes 
cauza. Fazem também estes por sua vez 
uma desca’ ga contra o forte, com o mes
mo resultado, e vão dar fundo em frente 
á ermida de Nossa Senhora do Desterro. 
Sem perda de tempo desembarçam os 
hollandezes e tomam posição conveniente, 
sem encontrarem o menor estorvo op- 
posto por Bento Maciel.

a Os habitantes, entorpecidos pelo vil 
ocio em que os tinha a frouxidão do seu 
governador, só. tratavam de fugir para o 
matto com suas familias, como unico re
fugio para salvar-se e salval-as, e tão 
açodados faziam isto, que tudo abando
navam, deixando até o necessário á pro
pria subsistência (José de Vasconcellos, 
Datas celebres da H. do Braxíil). »

Por sua parte Bento Maciel correu a 
homisiar-se no forte, acompanhado de 
cento e cincoenta soldados que, como bem 
diz Berredo, na maxima parte não mere
ciam esse nome. Os hollandezes aprovei
taram-se do pannico que a sua presença 
produzira e puzeram-se em marcha con
tra 0 forte.

Depois de trocas de explicações, pro
testos e concordatas entre o governador 
eas forças hoUandezas, combinou aquelle 
ein que estas ficassem na cidade, sendo- 
lhes fornecidos os mantimentos necessá
rios, que pagariam pelos preços da 
terra.

A única mira do pusilânime Bento Ma
ciel era salvar a propria vida e as ri
quezas que accLimulára durante o seu 
governo, entregando-se aos inimigos sem 
a menor consideração pela sua honra e
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pela dignidade do cargo quo Ihe íòra 
confiado.

Os hollandezes, que ja estavam todos 
em terra, desfilaram para dentro da ci
dade, praticando por onde penetravam 
toda a Casta de extorsão e insultos para 
com os moradores que n’ella tinham per
manecido.

Em quanto se passavam estas cousas, 
os ofiiciaes que estavam na fortaleza per
suadiam 0 governador a que se defen
desse.porque 0 inimigo não se demoraria 
em atacal-o. O mais empenhado n’isto era 
0 capitão Francisco Coelho de Carvalho, 
que foi depois governador do mesmo cs- 
tado do Maranhão.

Bento Maciel, porém, oppoz-se a tudo, 
e até reprovon o procedimento de um 
artilheiro, Mathias tToão, que, sem auto, 
risação. havia postado em logar conve
niente algumas peças que estavam fórado 
forte, cobrindo-as com ramos de arvore, 
para que não as visse o inimigo, e car- 
res:ando-as todas de metralha, para ati
rar contra elles, quando avançassem.

Não tardaram com efiéito ern se apre
sentar diante da fortaleza, e Bento Ma
ciel, com a maior covardia que imagi
nar-se póde, mandou abrir-lhes as portas 
e entregou-lhes as chaves d’ella. Não 
gastaram muito tempo em entrar, fa
zendo acto continuo arriar o pavillião 
portuguez e içar o da sua nação, ao 
mesmo tempo que prendiam toda a guar
nição, inclusive o proprio governador, 
que teve logo o prêmio do seu inqualifi
cável procedimento.

Assim occupar.im os hollandezes a 
capital do Maranhão. So a 28 de fevereiro 
de IGil (Feja essa dat^) é que a coragem 
e patriotismo de Antonio Teixeira de 
Mello salvam a honra maranhense, expel- 
lindo os invasores do seu território.

1'722 — E’ apresentado por el-rei E. 
.loão V para bispo de Olinda D. frei José 
Fiulho, natural de Braga, monge de Cis- 
tér na congregação de Santa Maria de 
Alcobfiça, graduado doutor em thcologia

na Universidade de Coimbra em dezem
bro de niO.

Foi a sua escolha confirmada pelo papa 
Benedicto XIII a 20 de fevereiro de 1725̂  
segundo se lè na respectiva bulla, tran- 
scripta no Elogio do bispo, publicado na 
Historia Sebastica de frei Manuel dos 
Santos :

«Datum Roniíe, etc., anno Incarna- 
tionis Domini 1725, nono Calendas Martü  ̂
Pontificatüs nostri primo. » '

Foi sagrado na capella real, em Lisboa, 
pelo patriarcha a 13 de maio d esse mesmo 
anno, com a assistência do rei. Tomara 
posse da sua diocese, por procurador, a 
20 de junho do dito anno e, partindo de 
Lisboa a 16 de setembro na náu de 
guerra Nossa Senhora de Nazareth, de 
que era capitão Pedro de Oliveira Muge, 
chegou ao Recife a 17 de novemhro, prin
cipiando 0 exercicio das suas luneções a 
21. dia em que fez a entrada publica na 
sede da sua diocese (Olinda).

Percorreu todo o seu bispado indo para 
0 norte até ao Rio Grande, onde refoi - 
mou as aldeias e proveu-as de bons ope
rários evangélicos : n’essa visita soüreu 
toda a casta de privações e os maiores 
incommodes.

Desenvolvendo-se em 1732 uma grande 
epidemia em Pernambuco, o prelado mos
trou-se zeloso e caritativo como devia 
ser, pregando, visitando os enfermos e 
soccorrendo-os com tanta liberalidade 
que elle e a sua propria famili i vieram 
a padecer grandes faltas ; dando até 
ordem ás boticas para aviarem por sua 
conta as receitas passadas para os po
bres pelos medicos e cirurgiões.

« N’essa triste quadra, e mesmo antes 
e depois d’ella, diz o auctor do lioteiro 
dos Bispados, era muito prompto em 
acudir ás confissões de artigo de morte, 
levryido muitas vezes elle mesmo o \ ia- 
tico e, quando o enfermo era pobre, dei
xava-lhe: sempre uma esmola, o que deu 
logar a que por vezes o chamassem sem 
liavcr necessidade d’isso, «
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Em julho de 1720 amotinaram-se por 
falta do pagamento de seus soidos os 
dous terços da guarnição da cidade ; foi 
0 bispo quem os accommoclou.

Depois de ter por treze annos regido o 
seu bispado, oudeoocupou o 6“ logarna 
respectiva serie, foi transferido para o 
arcebispado da Bahia a 2G de Julho de 
1738, segimlo o conego dr. Iklefonso 
Xavier Ferreira e o general Abreu e 
Lima. eaGde dezembro, segundo Mariz 
( Vide a e^liGnieride de 30 de outubro de 
1739 ).

1808 — Decreto do principe regente 
D. João VI permittindo que se concedam 
datas de terras por sesmarias aos estran
geiros residentes no Brazil, pela mesma 
fórma por que se concediam aos vas- 
sallos da coròa.

1838 — São apresentados os estatutos 
fundamentaes do Instituto Historico e 
Geographico do Brazil. Depois de algu
mas reflexões, são appi ovados.

Procede-se em seguida á eleição dos 
que devem constituir o conselho da asso
ciação e são escolhidos: presidente, o 
visconde deS. Leopoldo; vice-presidente 
e director da secção de geographia, o ma
rechal Raymundo José da Cunha Mattos; 
vice-presidente e director da secção de 
historia, o consellieiro Cândido José de 
Araujo Vianna, depois marquez de Sapu- 
cahy; 1° secretario perpetuo, o conego 
Januario da Cunha Barbosa, a quem se 
commetteram a redacção da Revista, o 
cargo de archivista e bibliothecario e a 
direcção da commissão de estatutos ; fo
ram eleitos orador, o major Pedro de 
Alcantara Bellegarde, depois marechal  ̂
e thezoureiro director da commissão de 
fundos, José Lino de Moura.

Elegeram-se também as seguintes com- 
missões: para a de historia, os drs. Anto
nio Alves da Silva Pinto e Emilio Joaquim 
da Silva Maia; de geographia, Joséjáil- 
vestre Rebello e o coronel Conrado Jacob 
de Xiemeyer; de fundos, Thomé Maria da 
Fonseca e Alexandre Maria dc

Sarmento, c de redacção da revista o 
dr. José Marcellino da Rocha Cabi»al e 
Antonio José de Paiva Guedes.

Constituída assim, c em boa hora. a 
associação, cujos vôos não podem ser mais 
largos porque lhe faltam as azas mate- 
riaes.ea que.mcsmo sem grandes recursos 
pecuniários, tanto tinha de dever a his
toria patria,leu o conego secretario o dis
curso inaugural, que, com os estatutos, 
vem publicado no tomo I (1339), 1 tri
mestre da respectiva revista (Vide as 
ephemerides de 18 de agosto e de 21 de 
outubro).

XOVtiMBFvO — 2G

1633—Carta de F^ippe IV ao general 
Mathias de Albuquerque, em resposta a 
que este lhe escrevera em 10 de agosto 
dando-lhe parte da Victoria alcançada 
sobre os hollandezes no dia 9 no rio Ca- 
peberibe. Com esta carta recebeu r l̂athias 
de' Albuquerque outra do conde-duque 
de Olivares, primeiro ministro o valido 
do rei, na qual também o louvava pelo 
successo obtido, promettendo que não se
esqueceria d’elle e ajuntando-lhe no fim,
de seu proprio punho, as seguintes 
linhas:

« Dou a V. S. os emboras e graças do 
successo; e lhe asseguro que hão de ser 
muitos e grandes os soecorros que em 
breve tempo chegarão a V . S.—D. Gaspar 
dc Gusman.»

Não obstante tão solemnes e fonnaes 
promessas, os soecorros não foram nada 
grandes e chegaram tão tarde que ne
nhum serviço prestaram.

16:1.5_Funda-se a fortaleza da Lage. na
bahia do Rio de Janeiro, sendo gover
nador da capitania Duarte Correa V as- 
queanes.

1675 — Fallece na cidade da B diia 
Afíbnso Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça, visconde de Barbacena. 20“ 
governador geral do Br.izil (Vide a 
epheme)'ide  de 8 dc maio de IGil, ,
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Burgos
governo interino suc-

 ̂Por não haver via de successão, elegeu 
ant(», de accordo com o senado da ca- 
mara, os que deviam succeder lhe no 
car^o: foram para esse ílm escolliidos o 
chancelier da Ptelação Agostinho de Aze
vedo Monteiro, o mestre de campo Alvaro 
Azevedo e o juiz ordinário Antonio 
Guedes de Brito. Por fallecimento do 
chancelier, oceorrido logo depois, foi 
eleito em seu logar o desembargador 
mais antigo. Christovão de 
Contreiras. A este 
cedeu a 15 de março de 1678 Roque da 
Costa Barreto.

1807—Por decreto d’esta data annunoia 
0 rei D. João VI a resolução de mudar 
temporariamente a sua còrte para o 
Brazil, e nomeia uma regencia para go
vernar 0 reino em seu nome (Vide a 
nphemeriãe de 29).

Não podendo conservar-se neutral na'- 
grande lueta que se travara no principio 
do século entre a Inglaterra e a França, 
c receiando seguramente ver-se despo
jado de sua coroa na Europa pelo mo
derno conquistador que presidia então 
aos destinos da França c que, como 
Brenno. fazia pender a concha da balança 
do mundo europeu com o peso da sua 
espada,, só lhe restava a alternativa de 
trocar uma situação precaria na Europa 
por um império vasto e intacto na 
America.

A essa resolução extrema, que tão pro
veitosa devia ser-nos. é que corresponde 
0 decreto cuja data commcmoramos.

1809 — Fernando Delgado Freire de 
Castilho, que já havia (em 1798) admi
nistrado a capitania da Parahyba, toma 
posse do governo da de Goyaz, cargo 
que exerceu até 4 de agosto de 1820, em 
que se retirou para a còrte com licença 
régia. Provido em um logar de conse
lheiro da fazenda em Lisboa, foi transfe
rido para 0 tribunal do Brazil. Aqui 
possuido de umaiovencivel hypocondria 
suicidou-se no dia l7 de fevereiro de 1821 
( Veja çssa data).

1822t-Proclamação da Junta do go
verno provisorio de Goyaz, annunciando 
aos seus habitantes a pn clamação da 
independencia do Brazil e a coroação do 
1° imperador.

1823—O 1° imperador nomeia uma 
commissão de dez membros, incumbida 
de organisai’ o pacto fundamental do 
Império (Vide a Ephemeride de 12).

Eis aqui os nomes dos organisadores 
da Constituição:— João Severiano Ma
ciel da Costa (depois marquez de Queluz), 
Luiz José de Carvalho e Mello (visconde 
da Cachoeira), Clemente Ferreira França 
(marquez de Nazareth), Mariano José Pe
reira da Fonseca (marquez de Maricá), 
João Gomes da Silveira Me idonça (vis
conde do Fanado e posteriormente mar
quez de Sabará), Francisco de Villela 
Barbosa (marquez de Paranaguá), o barão 
depois marquez de Santo Amaro (José 
Egydio Alvares de Almeida), Antouio 
Luiz Pereira da Cunha (marquez de 
Inhambupe), Manuel Jacintho Nogueira 
da Gama (marquez de Baependy) e José 
Joaquim Carneiro de Campos (marquez 
de Caravellas).

Todos elles foram depois successiva- 
mente feitos senadores do Império na 
primeira opportunidade.

1828-Chega á sua diocese o arcebispo 
da Bahia I). Romualdo Antonio de Sei
xas, depois conde de Santa Cruz (Vide a 
ephemeridé de 7 de fevereiro de 1787).

1834—E’ julgado com ciãminosa cele
ridade 0 brigadeiro Joaquim Pinto Ma
deira ; no dia seguinte entra para o 
oratorio e a 28 é fuzilado !

No Correio Official n. 44 de 25 de fe
vereiro de 1835, vem um artigo ácerca 
d’esse assassinato juridico realisado no 
Ceará, na então villa do Crato, e do qual 
se verificam as datas que consignamos 
(Vide a Ephemeride de 28).

1874—Fallece na Ordem Terceira da 
Penitencia da cidade do Rio de Janeirò. 
reduzido á extrema indigencia, o advo
gado provisionado José Marcellino Pe-
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reira de Yasconcellos. Havia 3 mezes que 
se recolhera áquelle hospital.

Nascera a 1 de outubro de 1821 na ci
dade da Victoria, capital da provincia do 
Espirito-Santo.

Ao que d’elle e de suas obras diz Inno- 
cencio F. da Silva no seu Diccionario 
cumpre acrescentar:

Foi deputado á Assembléa Geral na 12* 
legislatura, de 1863 a 1866, pela sua pro
vincia natal. Do seu Roteiro dos Dele. 
gados e Subdelegados ha 4* edição, 
dada em 1876. Publicou em 1868, na ty- 
pographia dos Srs. E. &H. Laemmert. 
dois volumes em 8° intitulados—Selecta 
brasiliense, ou noticias, etc,, em relação 
aos homens, à historia e coicsas do 
Brasil.

Era um homem de mérito e feito pelo 
seu proprio esforço: teria sido uma das 
primeiras cabeças pensantes do Império, 
si a tempo houvesse encontrado mestres 
idoneos que tivessem guiado a sua não 
vulgar intelligencia nos meandros das 
sciencias e das lettrus. Deu provas d isso 
nas obras que nos legou pela imprensa.

A data do seu nascimento vem como 
a damos no Diccionario de Innocencio 
da Silva e na biographia que de .José 
Marcellino publicou o Espirito-Santense, 
da cidade da Victoria,e foi depois tirada 
cm avulso no Rio de Janeiro em 18<5.

NOVËMBRO — 27
1586 — Pela bulla que começa — Piis 

fidclium votis — 0 papa Xisto V créa no 
Brazil a nova Custodia dos padres Obser
vantes reformados de S. Francisco na 
capitania de Pernambuco.

Em virtude d’essa creação convidou a 
cauiara da cidade de S. Salvador da Ba
lda ao custodio e commissario geraj 
frei Melchior de Santa Catharina para 
ir alli fundar outra casa. O bispo do 
Brazil D. frei Antonio Barreiros, que 
então andava de visita pastoral em Per
nambuco, voltou no seguinte anno de 
1587 com 0 referido frei Melchior e mais

dous religiosos, e deram principio no 
mesmo anno ao convento d’aquella ordem 
na cidade da Balda,

Na sua igreja collocou-se a imagem de 
Santo Antonio de Arguim, vinda entre 
os despojos tirados pelos «calvinistas da 
fortaleza d’esse nome na costa d’Africa, 
imagem essa a que o senado da camaia 
da Bahia fazia de 1651 em diante festa 
todos os annos com procissão solemne 
(Vide a ephemeride de 12 de abril de 
15 5\

1655—0 senado da camara de S. Luiz 
do Maranhão assenta em vereança d’esta 
data nomear duas parteiras das melho
res para assistirem ás mulheres, notifi
cando-se a todas as mais para não par- 
tejarem sem serem examinadas, visto 
haver muitas que usavam do ofíicio sem 
0 saberem, e por isso matavam e embru’ 
xavam as crianças.

1688—Provisão prohibindo que os go
vernadores consintam que se-lhes tirem 
os retratos para serem collocados nas ca- 
maras ou em quaesquer outros logares 
públicos, pelas ruins consequências que 
d'aiti resultam. Si alguns merecerem 
essa distineção pelas suas virtudes e ser. 
viços, as camaras que o representem 
primeiro a el-rei.

lG97_Carta régia ordenando a Arthur 
de Sá e Menezes, capitão-general do Rio 
de Janeiro, que vá á capitania de Minas 
Geraes, para mandar abrir uma estrada 
que communique enHe si essas duas ca
pitanias,

1727_Ordem do capitão general de Per
nambuco Duarte Sudré Pereira Tibau, 
dirigida ao coronel João de Barros Braga, 
residente no Ceará, para levantar ban
deira com que sahisse a exterminar os 
jndios daquella capitania. 0 governo dava 
0 titulo de capitão-mór das entradas aos 
que se propunham a fazer gueria aos 
selvagens, e concedia lhes as terras de 
que os desapossassem.

1833— Chega á sua diocese o 2° bispo 
de Cuyabá, D. José Antonio dos Reis.
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Era clérigo secular c natural de Paulo.
A data do seu nascimento que demos 

na ephcmericle de 11 de outubro de 1876̂  
foi-nos ministrada pelo sr. Joaquim Fer, 
reira Moutinho na sua Noticia sobre a 
província de Matto Grosso (S. Paulo, 
1869, pag. 51. nota 2).

1844—Nasce em Pedras de Fogo, pro- 
vincia de Pernambuco, D. frei Vital. 
Ijispo de Olinda (Vide a ephemeride de 
4 do novembro do 1876).

X O V E M K R O—28

1624 — Alvará regio, passado por 
D. João V em Lisboa, permittindo aos 
religiosos franciscanos o poderem erigir 
conventos nas partes do Brazil onde o 
requeressem os povos, consentindo n’isso 
as camaras e sob a condiç.ão de darem 
conta ao governador do estado.

1630—Antonio Cavalcanti de Albuquer
que, que succede a Jacome Raj-mundo de 
Noronha no governo da capitania do' 
Grão Pará e Rio Negro, toma posse do 
seu cargo, para que fôra nomeado pelo 
gí rnador do estado do Maranhão e 
Pará Francisco Coelho de Carvalho Ca
valcanti occupa 0 décimo primeiro logar 
na ordem chronologica dos capitães- 
móres d’essa capitania, em cujo governo 
foi rendido em 1633 por Luiz do Rego 
Barros.

1748—Entrada solemne do 1* bispo de 
Marianna, D. frei Manuel da Cruz, na 
sua nova diocese, para a qual fóra tras
ladado da do Maranhão (Vide as ephe- 
merides de 3 de janeiro de 1764, de 15 
de outubro de 1748 e de 15 de dezembro 
de 1745).

1772—Toma posse do governo do seu 
bispado 0 5.“ bispo do Pará. D. frei João 
Evangelista Pereira da Silva (Vide a 
ephemeride de 14 de maio de 1782).

1834—Assassinato juridico do coronel 
de milicias Joaquim Pinto Madeira na 
villa do Crato (Ceará).

Eis de que modo refero Abreu e Lima

os successos que tiveram esse triste des
fecho:

« Quasi todas as provindas do Norte 
tinham, recebido grande abalo corn a no
ticia da abdicação ; a do Ceará, que em 
1824 fôra victima, como Pernambuco, de 
uma commissão militar, foi uma das mais 
exaltadas contra os realistas d’aquella 
época, entre os quaes sobresahia o co
ronel de milicias Joaquim Pinto Madeira; 
portanto foi perseguido, e quasi forçado 
a abandonar a provincia. ou a resistir: 
preferiu o segundo partido, e foi esta a 
causa da sua perda. Com eíTeito, no dia 
14 de dezembro de 1831 romjieu Pinto 
Madeira na villa do Jardim, tomando por 
pretexto a abdicação forçada do ex- 
imperador, e no dia 27 do mesmo mez 
teve 0 primeiro encontro de armas no 
engenho Burity com as tropas do go
verno.

a Era muito cedo para uma reacção tão 
violenta, e em menos de dez mezes viu-se 
quasi só, abandonado e perseguido, tendo 
que enttegar-se no dia 13 de outubro de 
1832 (no ponto do Correntinho) ao general 
Labatut debaixo da palavra, que este lhe 
dera. de envial-o para a còrte, onde pre
tendia justificar-se. Porém depois de 
haver vagado de prisão em prisão, de 
presiganga ern presiganga,' desde Per
nambuco até Maranhão, voltou ao Cearás 
onde foi julgado por seus proprios ini
migos, e assassinado juridicamente na 
villa do Crato a 28 de novembro de 1834 
sendo presidente d’aquella provinda ò 
padre .José Martiniano de Alencar, sena. 
dor do império.»

Estava com effeito Alencar na presi
dência da provinda,como vice-presidente 
mas nenhuma parte tomou n’esse facto. 
Para sua melhor averiguação lèa-se a 
correspondência a que nos referimos na 
ephemeride de 26 e que veiu no Correio 
Official de fevereiro de 18.35.
■ 1834— Fallece o sena Ĵor pela Bahia 
Luiz Joaquim Duque-Estrada Furtado de 
Mendonça, escolhido a 11 de maio d®
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1827, segundo o Almanack Laemmert 
para 1880. ou a 3 de maio, como vem no 
mappa neci'olofjico da revista do Insti
tuto. Tomára assento no senado a 11 de 
setembro.

1861— Naufragio do vapor Hermes, em 
viagem do Rio de Janeiro para Campos, 
por S. João da Barra, com escala por 
Macalié.

Deu-se este med nbo e lamentável si
nistro. que encheu de consternação toda 
a população da cidade de Campos e cobriu 
de lucto muitas das suas familias, na 
madrugada de 27 para 28, tendo o navio 
batido nos recifes de meia milha de ex
tensão, denominados kages da Tahúa, 
situados na direcção noroeste a sueste de 
Macahé. recifes em que anteriormente e 
no mesmo anno batera a sumaca Mara~ 
vilha.

M’esse desastroso naufrágio, ale'm da 
perda de tantas c tão esperançosas intel- 
ligencias da familia campista, que não 
podemos recordar sem saudade, morre 
também o dr. Manuel Antonio de Al
meida, vigoroso talento, que já começára 
a dar os mais saborosos fruetos. aug- 
mentando o pecúlio litterario da patrii.

Formado em 1857 na Faculdade de me. 
dicina do Rio de Janeiro, em cuja cidade 
nascera a 17 de novembro de 1832, tomava 
parte na redacção do Correio Mercantil, 
em que flzera as suas primeiras armas 
com a serie de artigos de critica litte- 
raria, denominados Revista hibliogra- 
phica, tendo já imprimido na mesma 
folha 0 seu festejado romance, de cos
tumes do tempo colonial. Memórias de 
■um sargento de milicias, tirado depois 
(1851e lS55)em dous volumes, que tiveram 
atá hoje successivas edições. Estava o 
dr. Manuel de Almeida encarregado pel© 
governo de escrever a HistO)-ia finan
ceira do Brazil desde os tempos colo- 
niaes, quando, incumbido pela redacção 
do Correio Mercantil de descrever a festa 
de inauguração do canal de Campos a 
Macahé, que então se effectuava, a fata

lidade cortou-lhe o precioso fio da exis
tência, aos vinte e nove annos apenas de 
idade, dando-lhe por tumulo o occc.no.
■ O triste acontecimento, que o dever dc 
historiador nos traz a commémorai', está 
ainda bastante vivo na memória da po
pulação, a que levou o luto e a amargura. 
E’ uma pagina tarjada de negro e das 
m .is sombinas d'entre as que compõem 
este nosso imperfeito trabalho.
•]g74—Inaugura-se a linha telegraphica 

da Estancia (em Sergipe) a Alagoinhas 
(na Bahia), com a extensão de 155.613 
kilometros,

NOVEMBRO— 29

P314_La Ravardière com toda a sua 
armada deixa a bahia de Guaxinduba (na 
ilha do Maranhão), em virtude de um 
armisticio assign ado na vespera, com as 
solemnidades possiveis, entre aqqelle 
chefe da expedição franceza e Jeronymo 
de Albuquerque (Vide a ephemeride
de 3).

IpqQ—Morre de repente na villa, hoje 
cidade do Penedo, no rio de S. Francisco^ 
por ter bebido um copo de agua fria 
estando suadissimo, o almirante hol- 
landez Lichthardt. cujo corpo foi trans
portado para o Recife e sepultado com 
grande pompa na primitiva igreja d® 
S. frei Pedro Gonçalves (Corpo Santo).

« A companhia das índias Oc.cidentaes 
perdeu n’elle um dos seus mais zelosos 
servidores, e a patria um dos seus mais 
bravos marinheiros.»

1707—Manda-se dar 400 réis diários a 
frei João da Assumpeão, franciscano. 
vindo expressamente da Asia para a 
Bahia, afim de cuidar da cultura da 
canella e pimenta da índia entre nós.

1753—0 governador do estado do Ma
ranhão. Gonçalo Pereira Lobato e Souza, 
toma posse do seu cargo e excrce-o até 
2 de março de 1759, em que é rendido 
pelo capitão general Manuel Bernardo 
de Mello e Castro.
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Lobato foi 0 trigésimo terceiro gover
nador d'aquelle estado.

1807—Tendo nomeado a regencia que 
devia governar o reino na sua ausência 
e feito embarcar os archives, othesouro, 
toda a real bibliotheca da Ajuda e os 
effeito^ mais preciosos da coroa, embarca 
o rei D. João VI com sua familia na 
presente data, para se transportar ao 
Brazil (Vide a ephemeride de 26). Pas
sando a armada real atravez da esquadra 
ingleza esta sauda-a com 21 tiros e 
ganham ambas o alto mar.

A frota portugueza era commandada 
pelo vice-almirante Manuel da Cunha 
Souto Maior, que tinha por ajudante 
general o chefe de divisão Joaquim José 
Monteiro Soares. O rei chegou á Bahia 
a 22 de janeiro de 1805 e d’ahi partiu 
para o Rio de Janeiro a 26 de fevereiro, 
chegando a 7 de março, mas só desem
barcou no dia seguinte ( Vide essas datas) .

A '20 de abril de 1821 {Viae também 
esta data) volta a familia real e seu chefe 
para Portugal. Era então commandante 
da esquadra o conde dc Vianna, e da náu 
7), João VI, ern que ia o rei, o capitão 
de mar e guerra Joaquim Epiphanio da 
Cunha.

Referindo a partida do rei para o 
Brazil, accrescenta um conceituado es" 
cript)r contemporâneo:

« Este dia é de agonia para o reino 
portuguez. Os seus habitantes vêm a 
córte ausentar-se, e o exercito francez, 
invadindo as gargantas de suas cidades, 
senhorear-se de Lisboa, a antiga rainha 
do oceano Atlântico ( F l u v i a n o ) . »

1817—Fallece no Rio de Janeiro, na 
idade de 71 annos, .õ me/cs e 2 dias e é 
sepultado no convento de Santo Antonio 
com todas as honras devidas ao seu 
elevado cargo. João Paulo Bezerra, que 
succédera a 2.3 de junho d’esse mesmo 
anno ao conde da Barca na pasta dos 
négocies da fazenda e interinamente nas
dos estrangeiros e da

1832—E’ sanccionado o codlgo do pro-

cesso criminal do Brazil de 1* entrancia, 
com a Disposição procisoria ácerca da 
administração da justiça civil.

O promotor publico da corte que pri
meiro 0 poz em execução foi o conse
lheiro Jeronymo Martiniano Figueira 
de Mello, que falleceu a 20 de agosto 
de 1878 no Rio de Janeiro senador pelo 
Ceará [Vide esta ultima data).

1842—Fallece na sua diocese o 13.° bispo 
do Maranhão D. Marcos Antonio de 
Souza, nascido na Bahia a 10 de feve
reiro de 1771, como se lê na sua propria 
campa no presbyterio da cathedral de 
S. Luiz. Fòra vigário da Victoria na 
sua provincia natal, deputado ás cortes 
de Lisboa em 1820 e ás do Rio de Janeiro 
até 1828.

Sagrara-se a 28 de outubro de 1827.
Escolhera-o D. Pedro I a 12 de outubro 

de 1826 e confirmára a escolha o papa 
Leão XII a 25 de junho do anno seguinte.
Tomára posse do bispado, por procu
rador, 0 conego José Constantino Gomes 
de Castro, a 19 de março de 1828 e che
gara á diocese, a 11 de março de 1830.

1865—Decreto concedendo a medalha 
do Riachuelo.

Ha também uma medalha commemo- 
rativa da rendição da divisão do exercito 
do Paraguay que occupava a villa de 
Uruguayana,

N O V E M B R O — 30
1559—Chega á Bahia de S. Salvador o 

capitão inór Bartholomeu de Vasconcel- 
los, vindo de Lisboa encarregado da ex
pulsão dos francezes da b ihia do Rio de 
.laneiro. Vinha com duas náus auxiliar 
Mej^ de Sá n’essa empreza.

Óom effeito, reunidas as forças marí
timas de um e outro, sahiram de S. Sal
vador a 16 de janeiro do anno seguinte 
e a 21 de fevereiro investiram para a ^
barra do Rio de Janeiro, onde não con
seguiram entrar. Sabendo-se porém que 
dentro d'essa bahia estava uma náu 
franceza. Me l̂ de Sá manda tomal-a pela
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glezes

I»

galé Ezaura, (Vide a ephemeride de 15 
(le março de 1560).

1594._Pai-te do porto de Dartmouth, 
na Inglaterra, o corsário James Lancas
ter corn mandando a expedição que uma 
companhia de Londres armára para as
solar as costas do Brazil, segunda que 
tivera por ohjectivo o mesmo flm. O mau 
exito da primeira, capitaneada por T/io* 
mas Cavendish, nao desanimara os in- 

de fazerem uma nova tentativa- 
O cavalheiro lyancaster toma pois o 

commando d’esta, composta de très na
vios, tripulados apenas por 275 homens, 
entre marinheiros e so dados. sendo dois 
d'estes francezes. naturaes de Dieppe- 
('|ue já haviam estado no Brazil e sabiam 
a lingua dos indígenas. Lancaster fôra 
educado entre os portuguezes. vivera 
com elles como mercador, tendo mesmo 
servido como soldado; não se pejou to
davia de aceitar uma tal incumbência, 
commettendo essa traição de tomar 
armas contra um povo que o recebera 
no seu seio. Pernambuco foi o Ioga’’ 
cue resolvera investir : no ultimo do 
março de 1595 surgiu defronte de Olinda, 
e apezar de ter o govei-nador da ca
pitania fortificado o Recife, não ponde 
resistir ao impelo com que Lancaster 
lhe accommette as obras d^lefeza e as 
leva de assalto, apoderando-se da po
voação com todos os seus armazéns, 
onde se havia recolhido um riquíssimo 
carregamento de mercadorias da índia, 
vindas em um galeão que naufragara 
pouco antes nas costas de Pernam
buco. O Recife compunha-se a esse tempo 
de umas cem casas apenas. « Obtido 
.‘íquelle primeiro triumplio, tratou o pi
rata de embarcar os ricos despojos de 
que estava de posse, e nisso levOu mui
tos dias, sempre acossado pelos portu- 
gue.es. cujas proposições, feitas por di
versas vezes, nunca quiz ouvir. »

Vinte e tintos dias aturou esta arr - 
jada entrepreza do ílibusteiro inglez. nar
rada com bastante minuciosidade na. líis-

toria do Brasil de Roberto Southey (vol.2° 
da traducção brazileira) e pelo sr. José 
de Vasconcellos.

et Finalmente a frota ia s .ihir, quando 
Lancaster descob’.iu os portuguezes em 
grande numero, protegidos por uma ba
tería bem collocada, que podia impedir, 
ou pelo menos demorar a sua sabida. 
Trezentos homens, entre inglezes e fran
cezes (de uma armada de corsários d’esta 
ultima nação, commandados por João 
Venner, que se associara a Lancaster), 
tiveram ordem de rechassar as tropas de 
Pernambuco e destruir aquella obra ; 
porém estas, abmdonando a bateria. 
attrahiram e envolveram os piratas de 
tal modo. que poucos escaparam ao seu 
furor. João Barker, segundo de Lancas
ter, e dous capitães francezes ficaram 
mortos. Esta derrota apressou a sabida 
de Lancaster, que levantou ancora n’essa 
mesma noite (5 de Maio), e foi levar á 
Inglaterra o írueto do seu temerário e 
feliz arrojo. O bom successo d'esta ardua 
empreza teria feito nascer outras do 
mesmo genero, se Raleigh nao tivesse 
offerecido á preoccupada imaginação dos 
aventureiros inglezes a' fabula do paiz 
FÃ Dorado, aífastando-os assim das cos
tas do Brazil (Abreu e Lima, obra c i 
tada). »

« A fabula do FÃ Dorado, diz R.Sou 
tliey, que á Hespanha custou mais san 
gue e dinheiro do que todas as suas 
conquistas no novo mundo, .serviu agora 
para desviar do Brazil estes inimigos. » 

1635 _  Na ponta de Jaraguá. uma 
légua ao norte' da barra das Lagunas 
(Alagoas), desembarca o soccorro vindo 
para o Brazil nas arnificlas liespanhola 
e portugueza, compostas de 30 navios 
com 1.700 homens, portuguezes, hespa- 
nh'.es e italianos, e doze peças de arti
lharia. entre grandes e pequenas, e 
algum material de guerra. Traziam en
tretanto, pouco mantimento, que apenas 
chegaria para dous mezes.

vinham sob as ordens do general hes-

1 'íí
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panhol D. Luiz dc Roxas e Borja, no
meado para succeder a Mathias de Albu
querque, e traziam tambem Pedro da 
Silva, 0 Duro, depois conde de S. Lou- 
renço, que tinha de render a Diogo Luiz 
de Oliveira no governo geral do estado 
na Bahia.

Era D. Luiz de Roxas portador do 
titulo de Dom e do habito para Antonio 
I’elippe Camarão: « honras bem mere
cidas por sua fidelidade, áqual de futuro 
se fizeram ainda maiores mercês ;acres- 
centa o marquez de Busto nas suas Me
mórias Diarias). »

1708—Assume o governo" da capitania 
do Rio Grande do Norte André Nogueira 
da Costa, que rende a Sebastião Nunes 
Collares e governa até 30 de novembro 
de 1711.

1711—Salvador Alvares da Silva rende 
ao precedente no governo da capitania 
do Rio Grande do Norte e exerce o cargo 
até 20 de junho de 1714, em que o oecupa 
0 seu successor Domingos Amado.

1753—0 ouvidor Francisco de Salles 
Ribeiro toma posse, por parte da coròa  ̂
da capit mia da Parahyba do Sul, por 
compra feita ao seu donatário iMartim 
Corrêa de Sá e Benevides, 4° visconde 
dc Asseca.

1822—Chega ás Alagoas a noticia da 
acclamação de D. Pedro, primeiro impe
rador, effectuada no Rio de Janeiro a 12 
de outubro.

1830—Enceri’a-se a Assemblea Geral 
legislativa, notável pela fusão das duas 
camaras, facto que se realisa pela pri
meira vez no Brazil.

1852—Concluido o Ilosnicio de Pedro II, 
para alienados, é bemzido na presente 
data (Vide a ephe^nci'ide de 5 de dezem
bro).

1859—Chegam Suas Magestades o Im
perador e a Imperatriz a Maceió, capital 
da província das Alagoas, na excursão 
que faziam pelo norte do Império (Vide 
as ephemerides de 2 e 6 dc outubro e de 
22 e 21 de novembro).

1867—Em carta cl'esta data, escripta ‘ 
no Rio de Janeiro, dirigida ao dr. sr. ' 
Luiz Francisco da Veiga e publicada 
sem indicação de anno nem de logar, o 
visconde de Porto Seguro insiste em que 
sejam de Claudio Manuel da Costa as 
famosas Cartas chilenas e adduz argu
mentos que parecem valiosos (Vide a 
ephemeride de 2 de setembro de 1744 m 
fine).

DEZEMDRO— 1

1640—Revolução de Lisboa, pela qual 
sacodem os portuguezes o jugo hespa- 
nhol que sobre elles pesava havia 60 an- 
nos, e acclamam o duque de Bragança 
D. João, que reinou depois sob o nome de 
D. João IV. Foi alma d’esta i‘evolução, 
cujos motivos naturaes e immediatos 
nasciam da propria e vergonhosa op- 
pressão tão longo tempo soffrida, o dr- 
João Pinto Ribeiro. Regou-a o sangue 
de Miguel de Vasconccllos, creatura do 
conde duque de Olivay^ e que, como dele- 
gado de lIe^panha, se tornára odioso ' 
aos seus compatriotas. Foi lançado das 
janellas do paço sobre o terreiro, onde 
serviu de desafogo do odio popular, e 
onde depois de crivado de feridas e in
jurias, mandou D. Gastão Coutinho alugar 
uns homens do serviço da Ribeira para 
0 levarem no esquife da Misericórdia.
Alli, no titulo das despezas d’esse me:» 
lançadas no livro competente, está á fl. 14, 
a seguinte verba:— De uma mortalha 
-para Miguel de Vasconcellos 600 re’is.

Proclamada a restauração, foi ella suc- 
cessivamente e sem a menor reluctancia 
abraçada por todo o reino e suas 
sões no Ultramar.

1737—Gomes Freire de Andrada, já go
vernador das capitanias do Rio de Ja
neiro e Minas Geraes, fóra auctorisado 
dcsde/^rrjK por alvará de 29 de outubro. 
para substituir a Antonio Luiz de Ta- 
vora, conde de Sarzedas, no governo da 
de S. Paulo, no caso de algum incidente 
imprevisto. Acontecendo fallecer a 29 de
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agosto d’este anno de 1737 aquelle gover
nador. toma Gomes Freire posse do cargo 
na presente data perante a camara de 
S. Paulo, e conserva-o até 12 de feve
reiro de 1739, em que o entrega a D. Luiz 
de Mascarenlias, depois conde de Alva.

1746—Aporta o 6.° bispo do Rio de Ja
neiro D. frei Antonio do Desterro Ma- 
Iheiro á su i diocese ( Vide Ephemeride

1766—Chega á sua diocese o bispo de 
Olinda D. frei Diogo de Jesus Jardim 
(A"ide a epliemevide de 22 de agosto). 

1822—Coi’oação do 1.“ imperador.
Por decreto d’este dia e para comme- 

morar esse facto é creada e instituida a 
imperial Ordem do Cruzeiro, primeira 
condecoração americana creada no Brazil.
O decreto respectivo é passado pelo mi
nistério de 16 de janeiro d’esse anno, 
orgaiãsado por José Bonifacio, e que é 
também o primeiro ministério que teve 
0 Brazil depois de independente.

1861—Fallece na cidade do Rio Janeiro 
0 poeta c romancista Antonio Gonçalves 
Teixeira e Souza.

Nascera na cidade de Cabo Frio a 28 
de março de 1812.

Diz a respeito do seu mérito como es- 
criptor, considerando-o sob a sua dupla 
face, 0 douto Innocencio daSilva, no seu 
JJiccionario bibliorjraphico:

« Foi Teixeira e Souza um poeta ly- 
rico de muita inspiração, e romancista
fecundo e imaginoso.Falléciam-lhe.porén,
os dotes da cultura e o mérito do estylo, 
e essas faltas tornavam-se mais sensíveis 
pela precipitação com que publicava as 
suas obras.»

Para mais desenvolvido juizo podem-se 
consultar o Curso de litteratura do dr. 
Fernandes Pinheiro, Le Brésil litteraire 
do dr. Ferdinand Wolf e os Traços bio- 
graphicos de Teixeir.i e Sousa publicados 
pelo sr. Felix Feri'eira.

1683—Em dias de novembro d’este anno 
rotira-sc para Lisboa o 1° bispo de Olinda

D. Estevão Brioso de Figueiredo, transfe
rido para o bispado do Funchal, depois 
de cinco annos e sete mezes de episcopado 
no Brazil. Era clérigo secular e natural 
de Evora. Fora nomeado para Pernam
buco a 15 de julhode 167 / pelo principe 
regente D, Pedro II e confirmado por 
Innocencio AI no mesmo anno.

1865—Em dias d’este mez e anno inau
gura-se a linha telegraphica do Pharol a 
Cabo-Frio, provincia do Rio de Janeiro  ̂
com 19,000 kilcmetros de extensão.

1866 — Em dias d’este mez e anno 
inauguram-se a linha telegraphica de 
Iguape (S.Paulo) a Itapitanguy (Paraná) 
com 57,500 kilometros de extensão e a 
de S. Sebastião a Santos, provincia de 
S. Paulo, corn a extensão de 108,920 ki
lometros .

A U D EN D A

Novembro— 7
1837— Aproveitando-nos da rectîfica- 

çâo que nos ministrou o sr. conselheiro 
Antonio Simões da Silva acerca do que 
dissemos da revolta da Bahia conhecida 
com 0 nome de Sabinada, diremos que 
era então presidente da provincia o des
embargador Francisco de Souza Paraiso, 
que por essa oceasião se ausentou da ci
dade com 0 commandante das armas, o 
chefe de policia e outras auctoridades 
civis.O commendàdor Paim, que estava 
em Santo Amaro, tomou conta da admi
nistração publica como presidente inte
rino até que, já travada pouco depois a 
luta em Firajá, assumiu o exercício 
d’esse cargo o presidente nomeado An
tonio Pereira Barreto Pedroso.

Para domar a revolta, que tomára 
grandes proporções, além do batalhão de 
policia (permanentes), composto de 600 
praças, e o esquadrão de cavallaria, a cuja 
frente marchou para Pirajá o sr. con
selheiro Simões, concorreram algumas 
forças da tropa de linha c guarda na-
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cional, os batalhões de Pernambuco e da 
Cachoeira, indios da Pedra Branca e 
paysanos que para esse iim tomaram 
annas.

A proposito do dr. Sabino, promotor 
da revolta a que deu o nome, veja-se na 
ephem.ride de 2 de junho de 1833 a sen
tença que contra elle lavrára o dr. Victor 
de Oliveira, em virtude da decisão do 
jury que o julgára, sentença singular, 
como a qualifica o Regenerador da 
Bahia, que a transcreve.

N OVEM BKO— 2 0

1828—Desembarca na cidade do Des“ 
terro, em Santa Catharina, o imperador 
D. Pedro I na viagem que então fazia á 
provincia do Rio-Grande do Sul (Vide a 
ephemeride de 24). A 31. de dezembro 
volta S. í\I. para o Rio de Janeiro.

D E Z E M B R O — 2

1631—Parte do Recife uma expedição 
hollandeza cora o fim de se apossar da 
Parahyba,. de cuja situação tinha o Con
selho Politico tido noticia por um de
sertor.

Um dos motivos do incêndio de Olinda 
(24 de novembro) tinha sido o coneentra“ 
rem as suas forças e atacarem um ponto 
nosso fortificado, o que em todo o easo 
seria uma diversão á nossa gente, de 
quem receiavam a cada momento um 
ataque, e o escolhido fóra a Parahyba, 
para onde partiram 1,600 soldados em 
quinze navios bem municionados, sob o 
commando do coronel Stein Callenfels.

Governava aquella capitmia o capitão- 
mór Antonio de Albuquerque Maranhão, 
filho de Jeronymo de Albuquerque, o 
conquistador do Maranhão, e a cidade, 
cujo nome oíiicial era Fillipéa, em honra 
a Fillippe II, que lhe dera o predicamento 
de cidade, continha então cerca de 500 
habitantes. A entrada da barra era de
fendida pelo forte do Cabedello.comman- 
dacjo pelo velho militar João de Mattos 
Cardoso, tendo sqb suas ordens 60 ho-

mens de guarnição e ICO que de Pernam
buco trouxera Mathias de Albuquerque 
Maranhão (Vide a ephem. de 5).

1645 — João Tavares, natural de Per
nambuco, e um outro tentam durante a 
noite incendiar os navios hollandezes 
surtos no porto do Recife, e a não ser a 
vigilância e acertadas providencias do 
almirante Lichtardt, surtiria o desejado 
resultado a ousada tentativa dos, dous 
corajosos pernambucanos, que haviam 
lançado fogo por meio de mechas in- 
fiammaveis a duas das maiores embarca
ções hollandezas. Ainda assim çrdeu 
totalmente uma d’ellas e ficou outra 
muito damnificada.

1808—Carta régia ao governador da 
capitania do Espirito Santo, ordenando 
que promova a navegação do Rio Doce, 
procurando pela persuasão ou pela força 
sujeitar os que assolam aquella
região e fazendo abrir estradas pelog 
sertões, para communicação com a capi
tania de Minas Geraes.

1811—Alvará creando a comarca de 
Itu, comprehendidas as villas do sul e a 
de S Carlos (Campinas), Mogymirim e 
Porto Feliz.

1817— Fallece no convento de Santo 
Antonio do Rio de Janeiro o franciscano 
frei Antonio de Santa Ursula Rodovalho, 
no século Antonio de Mello Freitas, nas. 
cido na então villa de Taubaté, capitania

1

Pelos fins d’esse anno houve na Para
hyba (do Norte), uma epidemia mortife. 
ra, desconhecida para os cirurgiões da 
época e que fez considerável numero de 
victimas no campo dos insurgentes (isto 
é, dos que se haviam levantado contra o 
dominio hollandez). Começava por uma 
pronunciada dyspnea, a que se seguia a 
dor de lado característica das pleurezias 
Mat.va em poucas horas e atacava in- 
distinctamente a todos, qualquer que 
fosse a sua classe e raça. O meio que 
mais curas deu foram sangrias coinosas.
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de S. Paulo, não o dizem quando nem 
Innocencio da Silva no seu Biccionario, 
nem o sr. dr. Jose Tito Nabuco de Ara'ijo 
na biographia que leu no Instituto ® 
sahiu á lume no tomo XL, 1“ trimestre 
da sua revista, ^ s r . Az^'edo Maifques  ̂

nos s&\Â citad^ Apontamenv s 
'nascido ^ 1  de n|i\̂ embrD /e  176?. 

Frei Rodovalho mereceu a fama de 
orador sagrado eloquente, philosopho 
profundo e escriptor consummado, titu- 
lus que alcançou pelo seu proprio me
recimento e constante devotamento ao 
trabalho.

D. João VI, que já o havia feito pre
gador regio, nomeou-o a 25 de abril de 
1810 bispo de Angola, nomeação que o 
erudito e modesto franciscano resignou 
cm 181?.

182?— Colação do »rimeii’O i^pera- 
or, acclan^do no 12 de outubro; 

fica pór /sse acto yeflnitivam/nte fir
mada a imdependenc/a naciona

1825—Nasce no Rio de J meiro o actual 
Imperador do Brazil, o sr. D. Pedro II.

Subiu ao thi ono a 7 de abril de 1831 
pela abdicação de seu pae, o fundador 
do Império, e foi declarado maior, para 
entrar no exercicio das suas funcções, 
a 23 de julho de 1810 pela assemble'a ge
ral legislativa. Sagrou-se e coroou-se a 
18 de julho de 1811. Casou por procura
ção coii a Sra. D. I'hereza Christina 
Maria, princeza das Duas Sicilias, a 30 de 
maio de 1813, e a 4 de setembro do 
mesmo anno recebeu as bênçãos nup- 
fciaes.

1^37_Crea'ção do imperial collegio de 
Pedro II.

i852-^Ouve se na cidade do Aracaty, de 
1 para as 2 horas da tarde, um grande 
estrondo, acompanhado de um brando 
tremor de terra, que se augmentou para 
os lados de S. Bernardo, fazendo fendei 
0 solo om alguns logares.

A noticia d’este acontecimento é dada 
pelo presidente então do Çeará, Dr.  ̂il- 
lela Tavares,

1853—Fallece no Rio de Janeiro o ma
rechal Francisco de Lima e Silva, regente 
que fora do Império de 1831 a 1835 e 
sen idor pela provinem do Rio de Janeiio, 
escolhido pelo regente Feijó a 16 de março 
de 1837, e tomára assento a 8 de maio. 
Nascera na cidade do Rio de Janeiro  ̂a
5 de julho de 1785.̂ ^̂ $«5̂

Deu-se com o regente Lima e Silva e 
seu filho o duque de Caxias um facto que 
nunca mais se repetiu no Brazil: o pae 
e 0 filho foram ambos, durante oito 
annos, conjunctamente senadores do Im
pério.

l,S58_Fallece *no Rio de Janeiro frei 
Francisco de Montalverne (Aide a eplie- 
meride de 9 de agosto de 1781).

— Lança-se a pedra fundamental da 
Casa da Moeda do Rio de Janeiio, na 
praça da Acclamação.

1861_Inaugura-se na cidade do Rio de 
Janeiro a primeira Exposição Nacional 
que se eíTectua no Brazil, ordenada pelo 
decreto de 17 de julho d’esse anno.

A commissão que a dirigiu e levou a 
effeito tinha por presidente o marque^ 
de Abrantes efora nomeada pelo decreto 
acima mencionado. A exposição reali- 
sou-so no edifício da Escola Polytechnica, 
então Escola Central.

Foi e>sa a primeira ceremonia publica 
a que assistem as princezas sra. D. Iza- 
bel e D. Leopoldina.

A exposição encerrbu-se a 16 de janeiro 
do anno seguinte.

__Abertura solemne da linha terminal
do canal de Campos a Macahé, provincia 
do Rio de Janeiro. Preside á festa o ve
nerando visconde de Araruama, o maig 
enthusiasta e tenaz propugnador d’essa 
obra, que daria como via de comrauni- 
cação mais vantajosos resultados do quo 
os que deu na realidade, si o mau fado 
que persegue a mór parte das nossas 
obras publicas não a tivesse para logo
condemnadoainutilisar-se por si mesma.

|8Q3_Fallece o conselheiro José Paulo
de Figueiróa N a b u c o  de Araujo,m i n i s t r o

í
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cio supremo tribunal de justiça desde 
1832.

18G9 — luaugura-se a linha telegra- 
pliica de Macalié a Quissamã, com 
19,000 kilometros de extensão, e a sua 
prolongação a Campos dos Goytacazes, 
com 96.000 kilometros. Fica assim aquella 
importante cidade da provinda do Rio 
de Janeiro ligada á Còrte por esse meio 
de communicação instantanea.

— Funda-se o Instituto archeologico 
alagoano. No mesmo dia crea o pre
sidente da província sr. dr. Jose' Bento 
fja Cunha e Figueiredo Junior a Caixa de 
beneflccncia cl̂ s orphãys desvallidas da 
província.

1870—Inaugura-se a linha telegraphica 
de Morretes, na província do Paraná, a 
Joinville, na de Santa Catharina, com 
101.030 kilometros de extensão.

1873—Inaugura-se a linha telegraphica 
de S„ Lourenço a Cangussú (Rio Grande 
do Sul), na extensão de Mõ kilometros.

— Inaugura-se a de Barreiros (Per
nambuco) a Porto-Calvo (Alagoas), na 
extensão de kilometros 36,225.

1875—Fallcce em Pernambuco o vis
conde de Camai’agibe, Pedro Francisco 
de Paula Cavalcanti de Albuquerque, 
nascido n’aquella provinda a 19 de al)ril 
de 1806.

Aprendidos os estudos de humanida
des na sua província natal, partira Ca
valcanti para Coimbra em 1821 e alli 
cursara clous annos a respectiva univer
sidade, passando-se depois para a de 
Goettingue na Allemanha, onde se fonnou 
em direito em 1827.

De volta em 1830 ao Brazil, foi nomea
do lente da academia jurídica de S. 
Paulo, logar que desempenhou na de 
Olinda, para a cjual fòra removidp. N'esta 
exerceu o magistério superior, áte jubi
lar-se, sem perceber vencimento algum. 
Por oceasião da reforma de 185-1, que 
transferiu para o Recife a sede d’aquella 
Faculdade, foi o dr. Cavalcanti nomeado

seu directór ; preencheu esse cargo até 
0 mez anterior ao do seu fallecimento.

Em seis legislaturas representou a sua 
província na camara temporária, em 
cuja presidência se achava, cm 1869, 
quando foi escolhido a 25 de maio se
nador pela referida província, em que 
era eKe o chefe imeontestado da sua.par
cialidade política, 0 partido conservador.

Jaz no cemiterio publico da Boa-Vista, 
no Recife. /

1879—Inauguração da estação telegra
phica do Jlio Formoso, entre Barreiros 
e 0 Recife, em Pernambuco. •

1530
tinada a guardar

DEZEMBRO — 3
Parte de Lisboa a armada des- 

as costas do Brazil e 
da qual era capitão-mór Martim AíTonso 
de Souza (Vide “a ephemende de 20 de 
novembro).

De^terpiina-se D., João III a mandal-a 
á terra âa Vera Cruz pela noticia das 
explorações de Sebastião Caboto e Diogo 
Garcia no Rio da Prata, e das tentativas 
dos francezes para se estabelecerem em 
Pernambuco e na Bahia : esse receio 
fêl-o resolver-se a colonisal-a, tomando 
inteira posse d’ella e fazendo respeitar o 
seu pen dão por estes mares.

1615—Pepois da expulsão dos francezes 
de La Ravardière, que occupa vam o Ma
ranhão, Alexandre de Moura, em virtude

I
dos poderes que trouxera da còrte de 
Madrid, nomeara Francisco Caldeira Cas- 
tello Branco capitão-mór. de uma expe
dição encarregada de explorar,, conquis
tar c povoar o Amazonas e de res
tabelecer alli os direitos da coròa de 
Portugal. Caldeira dera principio á sua 
incumbência com duzentos homens e très 
pequenos navios.

Na presente data chega elle á mar
gem oriental do rio Mojú com a sua ex
pedição e lança os fundamentos da cidade 
de Santa Maria de Bele'm do Grão Pará, 
capital da capitania d’este nome. As 
obras começaram pela construcção do
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iim forte de madeira á mais de seis lé
guas da foz d’aquelle rio, que Caldeira 
tomára ĵ elo Amazon is'.

Diversas nações gentilicas. e particu- 
larraente os tupinambás e maués, oppu- 
zeram-se ao estabelecimento d’essa co- 
lonia, instigados pelos hollandezes e por 
alguns francezes e inglezes que tinham 
penetrado no Amazonas. Caldeira, porem, 
soube-grangear-lhes a amizade, a ponto 
d’elles proprios 0 coadjuvarem ' na con
strução da fortaleza.

Como tinham os hollandezes fundado 
ao norte do grande rio algumas feitorias, 
onde faziam proveitoso commercio com os 
naturaes, mandou Caldeira 0 alferes Pe
dro Teixeira para destruil-as, indo por 
terra até 0 Maranhão. Este levou ao 
cabo a sua diflicil empreza, subjugando 
os indígenas de Caeté e tomando posse 
d’aquelle districto, que foi depois uma das 
dependencias mais importantes do Pará. 
Quando chegoq a S. Luiz, foi Teixeii-a 
recebido com tanto pasmo quanta ale
gria. Voltou depois por mar, tomando e 
incendiando um navio hollandez, cuja 
artilharia salvou e troiixe para Bele'm.

16M — 1). Francisco de Moura Rolim, 
décimo-quarto governador geral do Bra
zil, natui-al de Pernambuco, oriundo das 
principaes familias nobres d’aquella ca
pitania e senhor da ilha Graciosa, por 
serviços prestados em Flandres e na Ín
dia, toma posse do seu cargo n’esta data, 
recebendo-o de Francisco Nunes Mari
nho, mandado pouco mais de dois mezes 
antes por Matliias de Albuquerque, para 
substituir 0 bisfo D. Marcos e com po
deres para estender 0 seu mando a Ser
gipe, Ilhéus e Porto Seguro.

D. Francisco de Moura trazia 0 titulo 
• de capitão móv do Reconcaoo e era por
tador de in-omessas de um conside
rável soecorro, fornecido não só por 
Portugal, como pelos demais est idos su
bordinados ao mesmo sceptro, incluindo 
0 reino de Nápoles.

1731 — Provisão régia ordenando ao

governador e capitão-general de S. Paulo 
que convoque uma junta e a encarregue 
de estudar e propor a fórma que se deve 
observar na conservação, augmento e 
estabilidade das minas de Goyaz. Essa 
junta reuniu-se com effeito a 2õ de abril 
do anno seguinte no palacio e em pre
sença do caihtão-general conde de Sarze- 
das, e compoz-se de um numeroso pessoal 
de que dá i-elação^  Azevedo Marques
nos seus citados Apontamentos, e deli
berou, entre outras medidas de secun
daria importância, 0 seguinte;

1. ° Que só houvesse .berto para as 
minas 0 caminho de S. Paulo;

2. ” Que se prohibisse 0 curso da moeda 
cunhada;

3. ° Que se transferisse para 0 arraj'al 
da Meia-Ponte a casa de fundição de 
S. Paulo;

i ."  Que se fundassem duas villas, uma 
d’aquelle arraial e outra de Sant'Anna ;

5.° Que se creassem capitanias e go
vernos sepai’ados em Goyaz e Matto- 
Grosso.

1769 — Bando mandado publicar ern 
toda a capitania de S. Paulo pelo go
vernador D. Luiz Antonio de Sousa Bo- 
telluy^denando a prisão, com castigo de 
açoutes por tres dias nos pelourinhos, a 
todos os soldados que a 17 de dezembro 
do anno anterior se tinham amotinado 
no presidio de Igualemy e desertado, 
em numero de 33, fugindo cm canoas 
d’aquelle presidio.

1831—Ollicio do padre Diogo Antonio 
Feijó, ministro dos negocios da justiça, 
dirigido ao nuncio apostolico no Rio de 
Janeiro, auctorisando-o a exercer para 
comas ordens religiosas a jurisdicção es
piritual e canônica necessária para refor
mar os estatutos e regulamentos de al
gumas d’ellas, que não estejam em har
monia com as circumstancias dos tempos 
modernos, destruindo os abusos n’ellas 
introduzidos.

1852—Inaugura-se oílicialmente 0 IIos- 
picio de Pedro 11, destinado a alienados e

i8
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começado a construir-se a 7 de Setembro 
de 1S42 .Vide a epheme>'ide de 5).

1860—Fallece em Pari/, o dr. (’aetano 
Lopes de Moiwa. auctor das Harmoniçis 
da Natureza, traductor do Diccionario 
Geog-raphico do Imperio do Brazil de 
Milliet de Saint-Adolphe, de mnitas das 
novellas de Walter Sco^t e de varias 
outras obras orthodoxas e de educação_

Nascera na Bahia em 1780.
Depois de ter servido no exercito nor- 

tuguez como cirurgião durante a guerra 
penirsular, for i residir em Pariz e ali se 
doutorara em medicma. Pela pressa com 
que trabalhava para acudir ás necessi
dades da vid;|. nem sempre poude dar a 
ultima de mão a seusescriptos,até que lhe 
foi em auxilio o imperador D. Pedro II. 
concedendo-lhe uma pensfio do imperi .1 
bolsinho nos seus derradeiros e mais 
pesados annos de existência.

D E Z E M B R O — 4

t 1551—Parte de Lisboa, com os sacer
dotes que deviam fundar a primeira cas 
thedral do Brazil, D. Pedro Fernande- 
Sardinha, seu primeiro bispo (Vide a 
ephemeride de 22 de junho de 1552).

1559—Chega á Bihia D. Pedro Leitão, 
2“ bispo do Brazil, confirmado n'es?a 
dignidade por Paulo IV, papa (Vide 
a ephemeride de 9).

1735—Escriptura de venda passada pelo 
tenente João Gonçalves da Silva ao syn-
dico 0 coronel João da Costa Monteiro,
de um terreno na Boa-Vista, em Per
nambuco, pela quantia de l:,000íí, para 
se construir nelle o hospicio intitulado 
de Jerusalem, dos esmoleres dos Santos 
Logares, sob a invocação de S, João 
Baptists. Edificado n’esse mesmo anno, 
permaneceram no dito hospicio os padres 
d’essa ordem até que, dispensados os 
seus serviços, o governo chamou-o a .si 
e converteu-o em quartel, como existe 
hoje,

1757—Toma pçsse do governo da capi

tania do Rio-Grande do Norte João Cou- 
tinho de Bragança,

Neste anno de 17.57 e no seguinte, as 
capitanias do Rio de Janeiro e Mmas- 
Geraes soíTrem diversas incursões dos 
selvagens Goytacazes e Botocudos. O 
zèlo porém e actividade do padre Angelo 
Pessanha conseguem atalhar a guerra 
barbara em que andavam aquelles indios 
e os portuguezes. concluindo um tratado 
de alliança entre os Goytacazes e os por. 
tuguezes de Minas. Esse tratado foi de 
tal modo respeitado por aquelles selva
gens que, quando em 1767 os Botocudos 
aecommeteram de todos os lados o ter
ritório de Minas Geraes, no tempo do 
governo do Luiz Diogo Lobo da Silva, 
aquelle illustre padre mm pista chamou 
os Goytacazes em auxilio dos Mineiros e 
elles, não sómente correram em defeza 
dos seus alliados. como cahiram sobre os 
Botocudos, fizeram nelles grande destroço 
e obrigaram-os a retirar-se para além do 
Rio Doce.

' 1810—Carta regia do principe regente 
D. João VI, creando no Rio de Janeiro 
uma Academia milito-r para o ensino 
das sciencias mathematicas, physica, chi- 
mica, metallurgia, historia natural; e 
das sciencias militares, fortificação, ar- 
tilhariarc tactica.

Essa ■ academia devo a sua existência 
ao estadista D. Rodrigo de Souza Couti- 
nho, depois conde de Linhares, que foi 
0 proprio que traçou o plano para ella.

Foi ampliada depois, por decreto do 
mesmo rei de 2 de dezembro de 1818, 
mas só teve estatutos pelo decreto de23 
de fevereiro de 1835, alterado pelo de 14 
de janeiro de 1839 e i‘esoluções de 22 de 
j ineiro e 22 de fevereiro do mesmo anno. 
Em 1842 solfreu reforma e foram appro- 
vados os novos estatutos pelo decreto 
de 9 de-março.

— Começa a funccionar a fabrica de 
ferro de S. João de Ipanema, constitui-

Bi-
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da em uma empreza de 60 acções de 
8OO3 cada uma, das quaes 47 foram to
madas por particulares, e 13 pelo priucipe 
regente D. João, que lhe mandou também 
entregar 85 escravos, dos que haviam 
sido da extincta Companhia de Jesus. 
Nessa occasião creou-se igualmente uma 
companhia de operários estrangeiros 
sob a direcção do sueco Hedeberg. 
(Vide a ephemeride de 27 de fevereiro 
de 1814).

1816—Carta régia approvando 0 auto 
de fixação de limites entre a capitania 
do Espirito Santo e a de Minas Geraes» 
lavrado a 8 de outubro de 1800.

1833—Fallece na Bahia uma das netas 
de Paraguassú e Diogo Alvares, segundo 
a linha de successão de que tracta Accioli 
nas suas Memórias Históricas e políticas 
da procincia da Bahia, 1835, vol. I. 
pag. 53.

1824—Jura-se na capital do Ceará 0 
projecto de constituição offerecido pelo 
primeiro imperador.

1839—.1 com missão resi')ectiva da As- 
sembléa provincial das Alagoas, com
posta dos deputados dr. Francisco Pereira 
Freire, dr. Antonio Luiz Dantas de Bar- 
ros Leite, dr. Ignacio Vieira de Barros 
Cajueiro, dr. Matheus Casado de Araujo 
Lima Arnaud [vencido) e Francisco Elias 
Pereira, apresenta 0 projecto erigindo 
em cidade e capital da provincia a vilhi 
de Maceió. O decreto convertido em lei 
foi publicado no dia 9.

' 1840—Fallece 0 senador pelo Ceará João 
Antonio Rodrigues de Carvalho, esco
lhido a 22 de janeiro de 1826 pelo 1° im
perador. Tomou assento no senado a 4 
de maio do mesmo anno.

1879—Fallece na cidade de Campos 0 
visconde de Itabapoána, Luiz Antonio 
de Siqueira, na idade de 83 annos.

Era um dos mais importantes fazen
deiros d’aquelle municipio e membro 
proeminen^do partido conservador.

íphemeride.

DEZEMBRO 5

1652 — Recebe do senado da camara 
do Pará a competente investidura o seu 
primeiro capitão-mór governador ( de
pois de separado do Estado do Maranhão)
Ignacio do Rego Barros (Baena, Eras 
do Pará).

Este governador falleceu a 24 de março 
de 1654, e a 30 do mesmo mez e anno 
succedeu-lhe no cargo o capitão-mór 
Pedro Corrêa, qüe não chegou a com
pletar 6 me/.es de governo.

1697 — D. João Franco de Oliveira,
4.° arcebispo do Brazil, chega á cidade 
de S. Salvador da Bahia e começa a 
exercer o seu cargo (Vide a ephemeridi 
de 28 de agosto).

Foi neste mesmo anno de 169^ouc se 
conseguiu a destruição do famoso mo  ̂
cambo de negros fugidos, denominado 
Republica dos Palmares, fundada na 
serra da Barriga, capitania das Alagoas.

Rocha Pitta e Bin to Freire referem 
que este formidável valhacouto de escra
vos, que aturou por mais de meio século, 
chegou a contar de vinte a trinta mil ha
bitantes. Caetano de Mello e Castro, go
vernador de Pernambuco, de accordo 
co.m D. João de Lencastro, governador 
geral do Estado, fez marchar para 
aquelle ponto uma columna de infantaria 
de sete mil homens, que foram victorio- 
samenie repellidos pelos negros ; che
gando porém a artilharia e á custa de 
um rigoroso assedio, renderam-se os si
tiados á fome e aos primeiros tiros de 
canhão. «Quasi todos os homens prefe
riram a morte á escravidão , os meninos 
e mulheres foram vendidos; extingui
ram-se até as próprias ruinas da povoa
ção, e só resta hoje dos Palmares a me
mória dos seus celebres habitantes.» [Sy
nopsis e Datas celebres) .

1773—Fallece no Rio de Janeiro o 6.“ 
bispo d’essa diocese D. frei Antonio do ^  ,
Desterro Malheiro.(Vide a ephem. <101. » /

y m
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—* 0 9.° bispo de Pernambuco D. Francisco 
de Assumpção e Brito toma posse do 
governo da sua diocese. ,

Era natural do bispado de Marianna, 
capitania de Mmas-Geraos, e eremita de 

. Santo Agostinlio.
Eleito no reinado de D. José e confir

mado por bulla de Clemente XIV de 15 
de março de 1772, nunca veio ao seu 
bispado, do qucol tomou posse por pro
curadores, que governaram até á che
gada do seu successor, p'or ter elle sido 
elevado á dignidade de arcebispo de Góa, 
na índia, tomando o pallio a 30 de dje- 
zembro de 1771. Também se suppoe que 
não foi ao seu arcebispado e falleceu em 
Lisboa.

lS22_Simcede ao governo provisorio, 
organisado na Cachoeira a 6 de setembro 
( Vtde e'ssa data) para administrar a 
Bahia, a junta creada por carta imperial 
da presente data. Compoz-se do seguinte 
pessoal: p^rancisco Elesbão Pires de Car
valho e Albuquerque (foi depois barão 
de Jaguaripc) presidente: o sr. dr. Joa
quim José Pinheiro de Vasconcellos (que 
é hoje visconde de Monserrat), secretario: 
vogaes Joaquim Igríacio de Siqueira Bul- 
cão (de])0is 1.” barão de S. Francisco]: 
José Joaquim Muniz B irreto de Aragão 
,'posteriormente barão de Itapororocas): 
Antonio Augusto da Silva (depois desem
bargador da Relação da Bahia); Manuel 
Gonçalves Maia Bittencourt e coronel 
F'elisberto Gomes Caldeira. ,

1833-E’ assaltada pela gentalha a 
casa da Sociedade Militar no Rio de 
Janeiro. São invad das algumas typo- 
graphias, arrojados os prelos á rua, e 
quebradas as vidraças de varias casas 
de pessoas importantes da cidade, com- 
mettendo-se além d’isso mortes e feri
mentos em pessoas innocentes. que 
foram encontradas pelas ruas (Vide a 
ephemcride de 15).

1815—Fallece na cidade do Rio de 
Janeiro, Antonio Cai-los Ribeiro de An-

drada Machado e Silva, e é sepultado 
no mosteiro de S. Bento.

Nascera a 1 de novembro de 1773, na 
cidade então villa, de Santos.

ct Este varão preclaro reuniu a virtu
des eminentes uma illustração colossal, 
e distinguiu-se especialmente pela elo
quência parlamentar de que era dotado 
em subido grau. Prestou á patria servi
ços grandiosos como cidadão. Formado 
em direito pela universidade de Coimbra, 
deputado ás cortes constituintes portu- 
guezas em 1821, e depois da independên
cia, ministro de estado, senador do im
pério, do conselho de Sua Magestade, 
condecorado com diversas ordens mili
tares, membro honorário do Instituto 
Historico do Brazil, etc., 'Praduziu diver
sas obras, do inglez para a lingua portu-
gueza.

Na trindade admiravel denominada os 
Irmãos Andradas, já M. de A. Porto 
Alegre o disse na linguagem varonil com 
que elle sabe externar o seu pensamento 
nas cousas da patria, José Bonifácio 
representava a sciencia, Martim Fran
cisco a administração e Antonio Carlos 
a eloquência, e as qualidades pessoaes 
de cada um d’elles completavam as dos 
ou-ros dous, sendo todavia cada um 
d’elles uma potência e um collosso por 
si mesmo,

« Patriotismo ardente, provado nas 
lutas do despotismo; caracter romano, 
temperado nas provaç(5es do infortúnio : 
coragem civica levada até o heroismo ; 
consciência nobre e orgulhosa do seu 
merecimento ; alma vulcanica, exaltada 
pela perspectiva da gloria; tudo con
correu para tornar Antonio Carlos o 
homem do povo, o tribuno gigante 
de nossas libeidades. Sua imaginaçao 
rica e fecunda, sua variada e brilhante 
erudição, a energica vivacidade da sua 
expressão, seu mesmo busto magestosa- 
mente talhado — illuminado pelo raio de 
um pensamento viril,—tudo assegurou á 
çua palavra essa omnipotência gran-

r 4 1
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(Siosa, que fórça as convicções e arrastra 
os espíritos. Os talentos da eloquência 

r brilhavam-lhe na fronte sulcada pelo 
 ̂ infortúnio, e cada debate era um tropheo, 

cada discurso um louro que ajuntava á 
^ sua corôa de orador. Sua palavra aucto- 

risada dominava as discussões e inter
vinha para decidir o pleito, como o raio 
rebenta entre trevas para desfazer a 
tempestade e serenar 0 horizonte. Quando 

**' oceupava a tribuna, suas palavras, in- 
cendiaç^as'pelo enthqsiasmo, rebentavam 
em borbotões e vasavam-se nos moldes 
de uma eloquência animada no fogo 
sagrado do patriotismo. Dir-.se-hia que 
ellas levavam comsigo a scentelha, que 
lhe ardia no cerebro (Barão de Homem 
de Mello, Esboços b iograph icos). »

Tal foi a mascula personalidade que a 
patria perdeu na presente data e cujo 
nome glorioso e immaculado refulge na 
nossa historia politica como um symbolo 
augusto, digno da admiração e do res
peito da mais remota posteridade.

Para dar os últimos traços e os mais 
accentuados ainda, si é, possivel, á ve
neranda physionomia d'’este eminente 
concidadão, que tão alto soube levantar 
0 nome brazileiro, passamos a nossa 
modesta penna ao barão de S. Angelo: 

« Novo Sócrates, ungiu seus lábios 
com os dictames sagrados da sciencia, e 
entre a morte e a liberdade, entre o pa
tíbulo e a esperança, senhoreando todos 
os azares, jámais vergou seu animo ante 
os horrores de um futuro ameaçador. 
Alli, no logar do crime, n’aquelles muros 
ennegrecidos pelo hálito das blasphemias 
dos condemnados, por mãos conspur
cadas de sangue, pelo roçar de corpos 
impuros; alli, plácido, resignado, abriu 
de seü cerebro os cofres do seu engenho, 
pousou em seus lábios o cyrio de su i 
palavra luminosa, e instruiu seus so- 
cios de desgraça no estudo das lingúas, 
da historia e das sciencias sociaes e phi- 
li sophicas. Homens até alli votados á 
servidão sahiram do cárcere instruídos,

purifleados e capazes de se aperfeiçoarem 
nas sciencias e no magistério... Este 
facto é tão sublime, eleva tão alto o 
caracter brazileiro, que occupará sem 
duvida a musa dos futuros engenhos 
e os pincéis dos possos vindouros ar
tistas {R evista  ão In s titu to , tomo IV da 
2* serie). »

Refere-se Porto Alegre á prisão de An
tonio Carlos nos cárceres da Bahia, onde 
jazeu por quatro annos. çela sua com- 
partecipação (não todavia sufíiciente- 
mente comprovada)i no movimento revo
lucionário de 1S17 em Pernambuco e do- 
quaes sahiu eleito pela sua província nas 
tal á constituinte portugueza, onde foi 
de uma audacia, de uma independencia 
de caracter e de uma eloquência verda
deiramente heróicas e excepcionaes, que 
farão honra em todo o tempo ao orgu
lho nacional.

Veja-se a biographia que d’este grande 
patriota publicou o A n n u avio  do B ra
z i l  1 ara 1843. redigido pelo dr. Sigaud

Senador pela província de Pernambucc^A^g»^ 
a 29 de maio do nresmo anno de 1845. - y l z  
tomára assento a 6 de julho: pouco tempo. /  
apenas cinco mezes, como se vé, exerceu 
esse cargo.

1352_E' solemnisada com pomposa
festa a abertura do Hospício de Pedro II 
aos infelizes a que era destinado. A sua 
1' pedra fora lançada a 7 de setembro 
de 1842 {V id e essa data).

Benzido a 30 de novembro, já concluí
do. fora inaugurado officialmente a o do 
corrente.

A solemnidade da sua abertura aos 
alienados vem descripta no M m a n a k  
L aem m ert p a ra  1 8 5 3 ,  supplemento, de 
pp. 65 a 67.

1367_0 exercito brazileiro atravessa o
rio Paraguay e desemb irca em Santo 
Antonio {C a m p a n h a  do P a r a g u a y ) .

dezembro—3
1591—D. Luiza Grinalda, governadora 

da capitania do Espii ito-Santo, e seu
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adjunto o capitão Miguel de Azevedo, 
e os oíliciaes d.i villa da Victoi ia, assi- 
gnam carta de doação que da igreja de 
N. S. da Penha faz'am á ordem e cus
todia dos fr ides menores capuchos da 
província de Portugal, da ordem de S, 
Francisco.

1745—Bulia — Candor luois eternce — 
de Benedicto XIV, creando os bispados 
de Marianna e de S. Paulo, e instituindo 
as prelazias de Goyaz e de Cuyabá, a 
instancias de el-rei D, João V.

A primitiva jurisdição da diocese de 
S. Paulo abrangia os territórios da colo- 
nia do Sacramento, Rio-Grande do Sul è 
Santa Catharina, que foram depois des- 
annexados por carta regia de 20 de No
vembro de 1749. Actualmente (̂ 1880) 
ale'm dos territórios das provincias de 
S. Paulo e Paraná, compreheride tambern 
a parte meridional da de Minas-Geraes.

A diocese de Marianna desmembrou-se 
em 1853, por decreto da assembléa ge
ral de 10 de Agosto, do território do bis
pado diamantino, confirmado pela bulia 
do Santo Padre Pio IX de 6 de junho 
de 1851, e que começa— Graoissimum 
sollicitudinis,

1773—P''allece im sua diocese o bispo do 
' Rio de Janeiro, D. Frei Antonio do Des

terro Malheiro, com 79 annos, 5 mezes e 
21 dias de edade e 29 de episcopado, 
ale'm dos seis em qiyí oceupára a sede 
de Angola.

'1’endo D. Frei João da Cruz desistido 
do bispado, foi escolhido para o seu logar 
0 bispo de Angola, (S. Paulo de Loanda) 
1). Ph’ei Antonio do Desterro.

Nascôra este prelado em Vianna de 
Lima (Portugal) a 13 de junho de 1694. 
Antonio Reimão era o seu nome de famí
lia. Deixando seus paes e dezesete irmãos 
que tinha, abraçara aos 15 annos de edade 
0 estado relTgioso, entrando para a ordem 
de S. Bento, cuja regra professou a 25 de 
janeiro de L ll . Era o 17.° bispo de 
Loanda, quando veiu ser o 6.° do Rio de

Janeiro. Fóra confirmado neste ultimo 
cargo por Bulla do papa Benedicto XIV, 
passada aos 18 dias das k ilendas de ja
neiro de 1743 (e não 1745, como inadver- 
tidamente o dá o Roteiro dos Bispados), 
data latina, que Abreu e Lima converte 
em 15 de dezembro de 1745, e o sr. se
nador Cândido Mendes de Almeida, no 
seu Direito Civil (pag. 560 da 2° parte) 
Grn 18 d’aquelle mez e anno, e que nos 
Parece dever entender-se por— de de
zembro de 1 745^ rifrfL.

o  r» /"k /-l rv rv\ -í4 -v»r» n  i  c» A  •Tomou posse da mitra fluminense, por 
procurador, a 11 de dezembro de 1746 (e 
não de 1741, como o dá no seu catalogo 
0 visconde de Porto Seguro), tendo apor
tado á diocese a 1 do mesmo mez e anno, 
segundo o auctor do Roteiro dos Bis
pados. No opusculo porém de Luiz An
tonio Rosado da Cunha acerca da en
trada do bispo na cidade do Rio de Ja
neiro. opusculo que a Bibliothecí Na
cional possue nacollecção Barbosa Macha
do, diz se que esta solemnidade s__e effe- 
ctuára no 1° dia do anno de 1747. Fica 
assim restabelecida e verificada esta data, 
que andu menos confonne á verdade em 
muitos dos escriptores que tém tratado 
d’essas cousas.

O seu cadaver, que fôra embalsamado, 
jaz no claustro do mosteiro de S. Bento, 
como em testamento pedira, e na por
taria do collegio da Estrella, e.u Lisboa, 
ha um retrato seu de corpo inteiro, 
tirado em 1775 (naturalmente por copia 
de algum outro.) No epitaphio da sua 
campa declara-se que fallecéra Nonis 
Decembri  ̂ ^

Deixou á mitra a sua quinta do Rio 
Comprido:

« O bom uso da dignidade episcopal, 
diz monsenhor Pizarro nas suas Memo-- 
rias, grangeá”a a favor d’este prelado os 
elogios, entre outros, de mestre dos bis- / 
pos do seu século. (Tomo V, pag. 20.) »

Teve este bispo cs doas seguintes 
coadjutores, nomeados para o auxiliarem

fc':
! la-

\ i \
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na gestão da diocese, mas nenhum dos 
quaes veia a isso,

l .o —D. Vicente dn Gama Leal, bispo 
titulai' de Heialonia, que preferia ücar 
no reino empregado como deão na ca- 
pella ducal de Villa Viçosa.

2.°—D, José Joaquim Justiniano Mas- 
carenhas Gastello Branco, nomeado bispo 
titular de Tipaza, o qual, quando che
gou ao Rio de Janeiro, a lõ de abril de 
1774, já achou morto o diocesano e foi o 
seu successor,

1833_Fallece o senador, por Pernam
buco Joié Ignacio Borges, escolhido pelo 
1° imperador na organisação do senado, 
isto é, a 22 de janeiro ide 132ó. A 4 de 
maio tomára posse da sua cadeira.

1S64-—Ataque á praça oriental de Pay- 
sandú, levado pelas forças navaes bra/.i- 
leiras unidas ás do general D. \enancio 
Piores.

1S68—Combate de Itororó, dirigido pelo 
marquez, posteriormente duque de Ca
xias {Campanha do Paraguaj).

Horrivel foi a mortandade em nossas 
fileiras : o tenente coronel Gabriel de 
Souza Guedes, o major Felix, o tenente- 
coronel Azívedo, José Lopes de Barros, 
commandante do 13.% Eduardo Emiliano 
da Fonseca, major commandante do 46.% 
de uinafamilia de leões, morrem á freate 
das forças que levam á victoria com o 
inaioi' denodo. Tive uol-a, mas á .custa 
do precioso sangue de tantos bravos. A 
nossa perda excedeu á do inimigo.

DEZE.MBRO— 7

1697—Carta regia ordenando que se 
náo concedam sesmayias de mais de 
très léguas de fundo com uma de testada, 
porque d somente o que uma pessoa pode 
cultivar, pois o mais é impedir que ou
tros povoem.

e;xtrahir grande porção Ale ouro. Foi as- 
sirq que tiveram cometo e se desenvol
veram os amaiaes que constituem hoje 
as povoações de Marianna, Ouro-Preto, 
Caheté, Pitanguy, S. José e outras em 
Minas Geraes.

» •

Continua neste anno Bartholomen Bue
no de òequeira as explorações começadas 
por seu cunhado Antonio Rodrigues do 
Arzão nos sertões de C.ieti, conseguindo

1764—0 reverendo Antonio Teixeira de 
Lima, achando-se como visitador na en
tão villa do Penedo, julga legal o patri
mônio instituido pelo capitão José Gon- 
çalo Garcia Reis para a fundação da ca- 
pella de Nossa Senhora da Corrente d’a- 
quella villa.

1S2I—E’ preso na cidade do Rio de 
Janeiro e recolhido a fortaleza de Santa 
Cruz 0 padie, deiiois conego, Januario da 
Cunha Barbosa,de volta de Minas Geraes  ̂
onde 0 levara (diz FTitOi'ano) a necessi
dade de fazer acclamar o imperador I).
Pelro I naquella provincia.

Xg>2—Carta do imperador I). Pedro 1 , 
referendada por José Bonifacio de An- 
drada e Silva, dirigida ao presidente e 
deputado do governo provisorio das Ala
goas, ordenandp que os eleitores paro- 
chiaes. congregados nas cabeças do dis- u . 
t/ricto, /gundo o decreto de 3 de junho 
e instrucções a elle annexas, passem a 
nomear um governo provisorio, composto 
de um presidente, um secretario e cinco 
membros, ao qual ficará perte icendo a 
auctoridade ejurisdicção civil.economica 
administrativa e judicial da provincia, 
que exerceria como delegação do poder 
executivo, segundo as leis vigentes.

1830—Decreto imperial mandando cré
ai* na cidade de S. Luiz, capital do Ma
ranhão, um jardim botânico.

Esse decreto nunca foi executado.
1844 — Chega a Maceié o novo presi

dente da provincia, Caetano Maria Lopes 
Gam i, que toma posse a 9.

XpeiVis empossado, entregam os sedi
ciosos as armas e o presidente, que os 
havia amnistiado,recebe dos chefes d’elles 
uma representação, protesiando-lhe obe
diência e acatamento. Fica assim resta-
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belecida a tranquillidade na provincia 
das Alagoas. (Vide a cphemeride doy().

1818—Fallece em Lisboa, no liotel de 
France, estabelecido no caes do Sudre, 
Luiz Carlos ^lartins Penna, o creaclor da 
comedia nacional, nascido na cidade do 
Rio de Janeiro a 5 de novembro de 1815.

Para mais minuciosas e aproveitáveis 
informações ácerca da vida d’este formoso 
talento nacional e das suas composições 
'^heatraes, consulte-se a opulenta rnemo- 
ria qu.e a seu respeito publicou o Sr. Dr. 
Luiz Francisco da Veiga no vol. XL da 
Revista trimensal do Instituto. HistoHco, 
IV trimestre.

1866 — Decreto imperial abrindo o rio 
S. Francisco á navegação dos navios 
mercantes de todas as nações. Presidia 
então a provincia José Martins Pereira 
de Alencastre, 34° na ordem chronologica 
dos seus presidentes effectives.

1868—Chegada da princeza imperial e 
consorte á cidade de Guaratinguetá.

Um anno depois, dia por dia, chega á 
capital da provincia (S. Paulo) o prín
cipe D, F^lippe, filho da princeza D. Ja- 
nuaria, condessa d’Aquijfla.

1870—Fallece no Rio de Janeiro o Dr. 
Urbano Sabino Pessoa de Mello, nascido 
era Pernambuco em 1811 e auctor da me
mória histori^-politica Apreciação da 
revolta praieira em Pernambuco, pu
blicada no Rio de Janeiro em 1819.

Em 1836, na primeira legislatura da 
assembléa provincial de Pernambuco, 
revelou-se logo um orador de mereci
mento.

Foi deputado pela sua provincia á As
sembléa geral na legislatura de 1838 a 
1841, na de 1843 a 1844, que se encerrou 
por dissolução, na de 1845 a 1818, termi
nando esta ultima sessão pelo adiamento 
dascamaras.

Com o deputado Nunes Machado/to- 
mou parte activissima na revolução de 
que foi o historiador, si bem que apai
xonado, esclarecido.

DEZEMBRO 8

lí.

1622—D. M ircos Teixeira, 5.° bispo do 
Brazil, toma posse do seu cargo. (Vide 
ephemericle de 8 de outubro de 1624).

1655—Presta a homenagem do estylo e 
toma posse do governo do Pará o seu 
primeiro capitão-mér o sargento-mér 
Luiz Pimenta de Moraes, nomeado pelo 
capitão-general governador do Estado.
{Eras do Paro).

i*4o — Faz a sua entrada solemne na 
respectiva diocese o l.° bispo de S. Paulo 
D. Bernardo Rodrigues Nogueira.

Nomeado a 6 de dezembro do anno an
terior, quando exercia o logar de vigá
rio geral do arcebispado de Braga, fôra IIP 
confirmado por bulia de 23 d’aquelle m.ez 
e anno do papa Benedicto XIV; saprára-o 
a 13 de março do seguinte, em Lisboa, 
na igreja patriarchal o cardeal patriarcha 
(l.° que houve em Portugal), sendo-lhe 
padrinhos D. José. arcebispo de Lacede- 
monia, e D. João da Cruz, bispo do Rio 
de Janeiro. A 9 de maio embarcara para 
a America e a 12 de julho aportara ao 
Rio de Janeiro, hospedando-se no col- 
legio da Companhia de Jesus, de onde 
mandou tomar posse do bispado pelo 
vigário da vara o Dr. Manuel José Vaz.
0 que este fez a 7 de agosto. Aproveitara 
0 tempo que aqui se demorou para tomar 
providencias relativas ao bom anda
mento dos negocios ecclesinsticos atti- 
nentes ao bispado, para o qual partiu 
em outubro.

A 23 d’esse mez chegou a Santos e 
recolheu-se ao collegio da Companhia.
D’ahi se dirigiu para S. Paulo, onde en
trou na data indicada no principio da 
presente noticia.

Foi muito solicito no cumprimento dos 
seus deveres pastoraes e com muito ze’o 
procedeu sempre para com o seu i-eba- 
nho : por pouco tempo, ponún, se assen- J
tou na séde que fundara, pois falleceu 
(}a vida presente a 7 de novembro de 
1748, com 54 annos, 8 mezes e 4 dias de
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edacle e apenas um anno, U mezes e 
23 clias de governo do sen bispado. Jaz 
na capella-mdr da igreja do collegio dos 
extinctos jesuitas, junto aos degraus do 
presbyterio.

A diocese de S. Paulo,que comprehende 
actuiilmente (IS80) a provincia d’es'se 
nome. a do Paraná e a parte meridional 
da de Minas-Geraes, foi creada no rei
nado de D. João V, sob o pontificado de 
Benedicto XIV, pela bulla Candor lucis 
dos oito dos Idos de dezembro de 17i5 
(dia 6?)

1800—Toma posse do governo de Santa 
Ca,tharina o coronel Joaquim Xavier Cu
rado, succedendo ao triumvirato presi
dido pelo coronel José da Gama Lobo 
Coelho d’Eça, e conserva-o até^de junho 
de 1805, em que o rende D. Luiz Mauricio 
da Silveira.

A’quelle governador muito deve a ci
dade do Desterro, então villa, pelo zelo 
com que se empenhou por aformoseal-a, 
construindo muitos edifícios, animando 
a agricultura e capt indo pelos seus actos 
e delicadeza de tracto a benevolencia pu
blica: ao terminar o seu governo deixou 
na illia e em toda a capitania a mais 
viva lembrança de suas virtudes publicas 
e privadas. Corneçára entretanto o seu 
governo por actos de despotismo.

1814—Toma posse do governo da capi
tania de S. Paulo D. Francisco de Assis 
Mascarenhas,conde de Palma, 18.° gover- 
* âdor. que occupa esse cargo até 19 de 
Novembro de 1817.

1841— E’ bçirbaramente assassinado em 
sua propria casa no Ceará o major João 
Facundo de Castro e Menezes, vice-pre
sidente da provincia.

1842— Fallece o senador pela provincia 
da Bahia Francisco Carneiro de C mipos, 
escolhido a 22 de janeiro de 1826, to
mando assento no senado a 4 de

1850—Fallece o Dr. Francisco Julio 
Xavier, lente de obstetrícia na 1'acuidade 
do Rio de Janeiro,

Nascido nesta cidade a 16 de fevereiro

de 1809, era filho do medico de egua  ̂
nome, formado em Paris : seu pae man
dou-o frequentar aquella faculdade, onde 
com eíTeito se doutorou,

Era 1830 voltou á patriae aqui foi no
meado professor da cadeira de partos 
por decreto de 22 de abril de 1833, logar 
que desempenhou com notável proficiên
cia, adquirindo como lente uma brilhante 
deputação, só egual á que conquistou 
do exercicio <ml da sua arte; deixou 
discipulos como o sr. dr, Luiz da Cu
nha Feijó, hoje visconde de Santa Izabel, 
seu successor na cadeira e Mme. Duro- 
cher. No concurso para a cathedra que 
occupou na faculdade teve por compe
tidor 0 sr. dr. José Mauricio Nunes Gar
cia, e é quanto basta para se lhe medir 
0 saber.

1871.—Em virtude de deliberação to
mada nesta data foi que a Ordem Car- 
melitana fluminense passou, em abril de 
1878, carta de liberdade a 60 escravos 
do extincto arrendamento das fazen das 
do Aryró e Jacuecanga, do convento de 
Angra dos Reis.

D E Z E M B R O —9

1559—Faz a sua entrada solemne na 
diocese da Bahia, que então abrangia 
todo 0 Brazil, o bispo D. Pedro Leitão, 
segundo que exerce essa dignidade e que 
chegára no dia 4. 4 ora eleito no reinado 
de D. Sebastião e pontificado de Paulo IV.

Foi este bispo quem conferiu ordens 
sacras ao afamado Jo.sé de Anchieta, na 
cidade da Bahia. Este venerável jesuita 
fòra seu conhecido e amigo na univei'si- 
dade de Coimbra e havia (diz Simão de 
Vasconcellos) sete an nos que chegára ao 
Brazil.

Foi um dos nossos bons prelados: do
tado de gra^já  ̂ze'o MStoraP ^ ajudado 
pelo governador Mejf de Sá. móstrou-se 
iucansavel em promover a catechese dos 
indígenas, organisando, só era 1561, onze 

na ilha de Itaparica, onde admi-

... <
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nistpou 0 sacramento do baptismo a mais 
de 000 neophitos, jáaldeiados.

Accompanliou aquelle governador na 
sua expedição ao Rio de Janeiro em no
vembro de 1560, cm auxilio de Estacio 
de Sá contra os francezes. Ignora-se o 
tempo certo da sua morte, mas o vis
conde de Porto-Seguro diz quc fôra em 
1575. Teve por jazigo a capella de Nossa 
Senhoi’a do Amparo n i Sd, que n’aquelle 
tempo era do SS. Sacramento,' d’onde 
algúns annos depoi> forao sens ossos 
transportados para Lisboa (Veja-se nas 
Constituições do Arcebispado da Baida o 
« Catalogo dos bi pos que teve o Brazil 
atd 0 anno de 1676 >>, de Prudcncio do 
Amaral).

1706—Fallece o rei D. Pedro II, pac de 
D. João Y. Tinba 59 annos de edade.

Apezar da origem violenta do seu go
verno, foi um dos imperantes de que se 
orgulha a monurchia portugue/.a.

1793—Começam as festas reaes que se 
fizeram em S. Paulo pelo nascimento da 
princeza da Beira e se prolongar.un ati 5 
de março do anno seguinte, constando 
de solemnidade religiosa por espaço de 
tres dias, procissão, espectáculo drama- 
tico, cavalhadas, touros, fogos de artifi
cio, dansas de mascaras pelas ru is e por 
todas as classes do povo, promovidos 
pelo capitão-general Bernardo Jose' de 
Lorena.

Em agosto de 1795 tambern se fizeram 
festas publicas na mesma cidade pelo 
nascimento do príncipe da Beii-a I). An
tonio, as quaes aturaram até o rnez do 
outubro, constando dos mesmos actos e 
de formatura ou montra de tropa.

1817—Ratifica-se no Rio de Janeiro o 
artigo separado da Convenção .Addicional 
de 28 de julho do mesmo anno. Esse ar
tigo fora ajustado em Londres a 11 de
setem bro/'Aí<ÍC-

1̂ 21—João José da Cunha Fidie é no
meado governador das annas do Piauhy.

1839 — .-V capital da jirovincia das Ala- 
gôas passa, por lei provincial, da cidade

d’aquelle nome pira a de Maceió. Oprel 
sidente da pro.iiicia dr. Agostinho da 
Silva Neves sancciona na presente data 
e manda publicar essa lei, caio [.rcjecto 
fora apresentado á assembléa no dia 4.

Quando se fez a transferencia da the-' 
souraria provincial da primeira d’estas 
cidades para a actual cajiital houve uma 
quasi sedição.

Tivera Maceió o titulo de villa por al
vará de 5 de dezembro de 1815. Cidade 
m iritima, assentada cm uma eminencia, 
rodeiuda por toda a parte de arvoredo, 
o que llie dá ura ãspecto encantador, 
tem de certo muitas vantagens sobre a 
antiga capital, cuja população ia sensi- 
velmentq minguando dizimada pelos 
miasmas que nelia se respira, emanados 
das lagoas e paúes que lhe deram o nome 
e acircumdam.

1841 — Pacificação da . província das 
.\Ligoas,, promovida pelo seu presidente 
0 senador Caetano Maria Lopes Gania, 
depois visconde de Maranguape, a quem 
entregara a administração o dr. 'Ber
nardo de Souza P’ranco, que a presidira, 
por cinco mezes e oito dias.

1852.—PEillece na cidade do Recife o 
conego Miguel do Sacramento Lopes 
Gama, presbytero egresso da ordem be- 
nedictina, professor de rhetorica do Se
minário episcojial de Olinda e de Elo
quência nacional e litteratura no Lyceu 
do Recife.

Nascôra em Pernambuco a 29 de se
tembro de 1791 e era irmão do senador 
visconde de Maranguape.

1873.—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro e sepulta-se no cemiterio de São 
P'rancisco Xavier, Ph'ãncisco de Paula 
Bellido, dentista domifiliado em Campos 
dos Goytacazes, nascido em Lisboa a 17 
4e junho de 1826.

Paiila Bellido era um incausavel tra
balhador : inteliigencia singularmente 
apta e prejiarada jiara o cxercicio de 
todas as faculdades humanas, prompta 
em tudo conceber c realisar tudo, mere-
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ceu da imprensa da localidade o epitheto 
de — encyclopedia v iva—, porque não 
havia ramo nenhum das artes em que 
elle não primasse. Era um artista labo
rioso. amante do progresso, emprehen- 
declor e de idéas grandes e generosas, 
do que deu muitas vezes' as melhores 
provas. Si a cidade dc Campos, onde 
havia muitos annos residia, teve (a 7 de 
setembro de 1S71) a sua exposii;ão muni
cipal, a primeira nesse caracter que se 
realisou no Brazil, foi elle o mais activo 
coopcrador e iniciador d’essa festa do tra
balho e da industria. Tendo mais tarde 
ideiado e executado um .machinismo in- 
genhosissimo, a que denominou—regu
lador authomatico—purà medir exacta- 
inente o peso e consumo das aguas, fora 
aos Estados-Unidos tirar patente e obter 
])rivilegio para 0 seu invento.

Com essa viagem aggravou-se o seu 
estado de saude, obrigando-o a voltar 
com urgência para o Brazil, fallecendo 
no Rio de Janeiro de angina pectoris. 
Como succédé sempre a todo o filho do 
trabalho, a todo o artista de alma bem 
formada è desinteressado, morreu pobre.

' deixando apenas á sua viuva e filhos um 
passado glorioso e honrado. O seu nome 
devia figurar nestas ephémerides, porque 
nós 0 consideramos mais como brazilciro 
e campista, do que como portuguez : 
prestvndo homenagem ao seu genio i'en- 
demos ao mesmo tempo o devido culto á 
arte em to I s as suas manifestações, da 
qual foi elle uma valente personilicação: 
0 talento e o merecimento não têm patria; 
são cosmopcdit is .

niiZEMBHO—10
1GÎ3—Regimento sobre a fazenda dos 

defuntos e ausentes das partos ultrama
rinas, em 21 artigos (Obras de João Fran
cisco Lisboa, tomo III).

160S—Uar,a régia estranhando ao su
perior das missões da Companhia de 
Jesus, ao provincial do Carmo e aos 
coinmissarios das Mercês e dos Capu-

chos, 0 satyrisarem dos ministros da co
roa e dos particulares, seus desafTectos, 
satisfazendo suas paixões, tanto nos púl
pitos da cidade, como nas aldeias e mis
sões. ameaçando-os com o castigo, si não 
se cohibirom.

1700—Reinando em Portugal D. Pe
dro II e oceupando Clemente XI o solio 
pontificio, é nomeado bispm do Rio de 
Janeiro, e foi o 3.“ nessa dignidade, 
D. frei Francisco de S. Jeronymo, doutor 
em theoJogia, geral da congregação dos 
conegos regulares de S. João Evange
lista. pregador consumado, distincto por 
suas letras, e que havia publicado em 
4 volumes uma recopilação resumida de 
philosophia e theologia —, mostrando 
nos seus trabalhos litterarios e nos ser
mões que pregãra na capella real em 
Lisboa, e em outras ig-ejas, notável ori
ginalidade. pureza de linguagem, clareza 
e elevação de pens mento. Havia regido 
por 1 annos a cadeira de theologia em 
Evora, depois de ter oceup ido no seu 
collegio a de artes. Fora ainda reitor do 
mencionado cyllegio e provincial da sua 
congregação em difierentes epochas. 
llavià recusado em 1685 a mitra de 
iMacau.

Era natural de Lisboa. Foi confirmada 
a sua nomeação para a diocese ílumi- 
jiense a 6 de agosto de 1701. sagrado a 
27 de dezembro do mesmo anno, e to
mou posse do seu cargo a 11 de março 
de 1702, segundo monsenhor Pizirro. O 
visconde de Porto-Seguro dá porém para 
esse ultimo fado a data de 11 de junho  ̂
0 sr. dr. Ferreira Vianna a de 8 d’esse 
mez e o Roteiro dos Bispados a de 11.

Foi no seu tempo de episcopado que 
succedeu a mallograda invasão de Du- 
Clerc no Rio de Janeiro, como já refe
rimos.

Morreu depois das 10 horas da noite 
de 7 de março dc 1721 (Vide essa data),

I302—Antonio José da França e Horta, 
16.” governador e capitão-general da ca
pitania de S. Paulo, nomeado por de-

<  I
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ereto de 17 de dezembro de 1801, tom^ 
posse de seu cargo.

Tendo vindo ao Rio de Janeiro, em 12 
de junho de 1808, comprimentar el-rei 
1). João VI pela sua chegada á America, 
ficaram interinamente á testa do go
verno da capitania o bispo diocesano 
D. Matheus, o ouvidor geral Miguel An
tonio de Azevedo Veiga e o intendente 
da marinha de Santos, Joaquim Manuel 
do Couto, a começar de 12 de junho de 
1808 ate' outubro.

Depois d’essa interrupção. França e 
Horta governou ate' o l.° de novembro 
de 1811. em que foi rendido pelo marquez 
de Alegrete.

1813—Fallece na sua diocese o i l “ bispo 
do Maranhão I). Luiz de Brito Homem 

"'Jiy" (Vide a ephemeride de VifT
1821—Primeira eleição a que se pro

cede no Pará para membros do congresso 
nacional. São eleitos o agricultor José 
Cavalcanti de Albuquerque, o bacharel 
em direito Francisco de Souza Moreira, 
o negociante João Lopes da Cunha e o 
bispo D. Romuâldo de Souza Coelho, que 
a sorte designou em competência de 
votos com 0 dr. João Cândido de Deus e 
Silva.

1825—Declaração de guerra do Brazil 
ás províncias Unidas do Rio da Prata.

1864—E’ escolhido bispo da diocese de 
Goyaz o conego da cathedral do Pará 
Joaquim Gonçalves de Azevedo, que foi 
depois 0 19.“ arcebispo e primaz do Brazil 
(Vide a ephemeride de 6 de novembro de 
1879).

1879—Fallece na cidade de Campos dos 
Goytacazes o dr. Miguel Antonio Here
dia de Sá, na edade de 57 annos, victima 
de uma pneumonia complicada de febre 
paludosa.

Era natural da cidade do Rio de Ja
neiro e um dos mais intelligentes, activos 
e caridosos clinicos da cidade de Campos 
e seu districto. O seu cadaver foi sepul
tado no dia seguinte na cova n. 37 do 
cemiterio publico d’essa cidade. Foi con

siderado nella em todo o tempo como um 
dos seus medicos mais proficientes, si 
bem que de uma therapeutica quasi sem
pre muito arrojada.

DEZEMBRO 11
1654 — Carta regia agradecendo aos 

paulistas 0 haverem reademittido os pa
dres da Companhia de Jesus e reconhe
cendo os esforfos que muitos d’elles 
haviam feito para esse fim.

Nesse anno começou a edificação de 
Sorocaba o capitão Balthazar Fernandes 
e seus genros os castelhanos André de 
Zunega, Bartholomeu de Zunega e Con
treras. Balthazar Fernandes era filho de 
Manuel Fernandes Ramos, irmão de Do
mingos Fernandes, fundador de Itú e de 
André Fernandes, fundador da Parna- 
hyba (Azevedo Marques-, Apontamentos 
ácerca de S. Paulo).

1681—.Apresenta perante a camara da 
villa de S. P lulo, Garcia Rodrigues as 
esmeraldas descobertas por seu pae Fernão 
Dias Paes: eram o resto das que havia 
entregue ao administrador D. Rodrigo 
de Castello Branco para as remetter a 
Sua Alteza no reino: trazia elle para 
serem vistas, contadas e pesadas, porque 
tencionava levar-lh’as pessoalmente, para 
que ficasse patente o desinteresse com 
que servia. Eram 47 esmeraldas, entre 
grandesepequenas,algumasd’ellas tran
sparentes, pesando todas um arratel e 
cinco oitavas; estavam contidas em um 
saquinho. Em outro saquitel estavam 
apulhas finas, pesando um arratel e 
26 oitavas e em mais outro algumas 
pedras miúdas imperfeitas e 9 grandes, 
também imj erfeitas que deram o peso 
de très arrateis e um quarto, e ainda 
outro de pedras miúdas com dois arrateis 
e 8 oitavas e uma sextavada comprida 
com o peso de 6 oitavas: estavam todas 
em saccos de tafetá encarnado, mettidas 
em dois saccos de chamalote também 
encarnado.
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1686 — Morre em Setúbal D. Gaspar 
Barata de Mendonça, primeiro arcebispo 
que teve a Bahia (Vide a ephemeride 
de 3 de junho, anno de 1677).

1735—A principio teve a ilha de Santa 
Catharina comraandantes que gover
navam. O 1° d’elles foi Sebastião Ro
drigues Bragança, cabo militar da praça 
de Santos, mesU*e de campo ad honorem 
(com soldo de soldado), nomeado pelo 
capitão general de S. Paulo, e que fo* 
depois capitão-mór. O segundo foi Fran
cisco Dias de Mello, sargento da mesma 
praça de San tos,mestre de campo honorá
rio (também com o soldo de soldado), no
meado pelo conde de Sorzedas, governa
dor deS. Paulo, na presente data. Com- 
mandou a ilha até ser transferido no 
mesmo posto para a Laguna.

A este succedçu no posto o capitão 
Antonio de Oliveira Bastos (Vide a 
ephemeride de 28 de maio de 1737).

176(5—Nas informações prestadas nesta 
data ao governo da metropole pelo ca
pitão general de S. Paulo D. Luiz An
tonio de Souza Botelho Mourão, lê-se o 
seguinte juizo ácerca dos seus jurisdic- 
cionados: « São os paulistas, segundo 

j  ê minha propria experiencia, grandes ser- 
vidores de Sua Magestade. No seu r e y  

/  nome fazem tudo quanto se lhes ordena, 
expõem aos perigos a propria vida, 
gastam sem difliculdade tudo quanto 
têm e vão até ao fim do mundo, sendo 
necessário. O seu cor ição é alto, grande 
e animoso, o seu juizo grosseiro e mal 
limado, mas de um metal muito fino> 
são robustos, fortes e sadios, e capazes 
de soffrer os mais intoleráveis trabalhos. 
Tomam com gosto o estado militar, 
offereccm-se para acommetter os perigos 
e facilmente se armam e fardam á sua 
propria custa.»

1826—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro a primeira imperatriz do Brazil 
D. Maria Leopoldina Josepha Carolina, 
mãe do actnai imperador, nascida em 
Vienna d’Austria a 22 de janeiro do 17117 •

O imperador D. Pedro I achava-se na 
capital do Rio Grande do Sul, para onde 
pantira a 24 de novembro (Vide essa 
data). Conferindo o mando das tropas ao 
marquez de Barbacena, volta para o Rio 
de Janeiro ao saber do fallecimento da 
imperatriz: só porém a 15 de janeiro 
de 1827 foi que chegou á corte, 

1834_Ordem do governo do Ceará para 
se recolher todo o cobre existente em 
circulação na província, a fim de se inu- 
tilisar 0 de jieso inferior co/tando-o, e 
cunhar-se o de peso legal, reduzindo o 
seu valor á metade, indemnisando-se 
porém aos portadores com moeda papel.

1839 — O presidente da provincia dr. 
Agostinho da Silva Neves expede ordens 
para ser realisada a mudança da capital 
da cidade das Alagoas para a de Maceió, 
determinada pela resolução de 9 do cor
rente mez e anno.

1840—Rompimento de hostilidades no 
Rio Grande de Sul (Guerra civil).

1850-0 supremo conselho militar con
firma a sentença do conselho de guerra 
no processo de Pedro Ivo \elloso da 
Silveira como criminoso de deserção e 
rebeldia, e reforma a pena de morte a 
que fôra condemnado na de dez annos 
de prisão em uma fortaleza do Império 
(Vide 19 de abril de 1851).

De um msc. da Bib iotheca Nacional 
intitulado «Relação dos réus presos exis
tentes na cadêa da Relação da Bahia» 
extrahimos o seguinte:

« Pedro Ivo José á elloso da Silveira, 
Capitão miliciano. Preso a 23 de m lio 
de 1817. Certidão ff. 28 do Appenso F.

E’ aceusado de ser capitão terrivel da 
maior guerrilha. De trazer distintivos 
particulares da rebellião. De prendei' 
realistas. De ir no exercito contra Pau 
do Alho. De ser muito influído. De ser 
declamador.

Todas estas imputações convence o 
Reo com certeza de sua coacção como 
fica demonstrado ua Defeza geral c cora

/
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as razões expendidas na sua Allegação 
n. 77.» '

1867—Em virtude de ordem do tbe- 
souro nacional de 27 de novembro ex- 
tingue-se na presente data a meza de 
rendas geraes de Maceió, fleando os 
antigos empregados addidos á alfandega.

1868 — BataHia de Avahy {Campanha 
do Paraguay).

Ne.sta jornada flea gravemente ferido 
no queixo o general Osorio por uma bala 
de fuzil. Mais de .3,000 cadaveres alas
travam 0 campo ;■ 1,200 prisioneiros, 17 
bocas de fogo, 5 bandeiras e considerável 
armamento foram os trophóus d’esta 
victoria, que foi completa, das nossas 
armas.

A posição inimiga que se conseguiu 
tomar era defendida por cinco a seis 
mil homens commandados pelo general 
Caballero. Mais de 800 ficaram pri
sioneiros nossos, entre os quaes dois 
coronéis, um tenente-coronel, dois ma
jores, muitos oííiciaes subalternos e mais 
de 600 feridos, que foram recolhidos aos 
nossos hospitaes. Os mortos foram pelos 
nossos dados á sepultura. De todos os 
inimigos que tomaram parte nesta me
morável acção apenas escaparam 200, 
segundo asseveraram todos os prisio
neiros.

Os alliados acamp iram em Villeta. Os 
argentinos não pelejaram, mas no mesmo 
dia da batalha o regimento S. Martin 
penetrou pelo lado de Palmas na trin
cheira inimiga.

A inaudita occupação da posição para- 
guaya, que se tornou desde então base 
das nossas operações, a juneção íranca 
com a esquadra, foram os primeiros be
nefícios d’este brilhante triumpho.

O coronel José Antonio Corrôa da Ca
mara. hoje visconde de Pelotas e ministro 
da guerra, commandava uma divisão de 
cavallaria, que, com tres batâlhões do
3." corpo, sob as ordens do invicto Osorio, 
rechassam o inimigo e passam a ponte.

—‘ A freguezia de S. Bcnedicto da Lagòa

de Cima, com território desmembrado da 
de Santa Rita. município de Campos dos 
Goytacazes, é creada pelo decreto pro
vincial n, 1,391 da presente data, tendo 
2>or matriz o templo edificado jtelo com- 
mendador João Vicente de Almeida.

DEZEMBKO —12
1039 — Chegam a Belém do Pará, de 

volta da sua grande viagem ^e explo- 
i’ação do rio Amazonas, o intrépido ca
pitão Pedro Teixeira e os seus compa
nheiros: tinham ido, como dissemos, até 
Quito, no Peril,

As pessoas de mais consideração üa 
cidade vão á sua casa fidicital-o pelo 
feliz successo da sua empreza. Depois 
de curta demora seguiu Teixeira para 
S, Luiz, onde apresentou ao governador 
do Estado do Maranhão a relação da sua 
viagem e do desempenho da sua incum
bência.

Os dois jesuitas e os frades merce
nários, que com elle vieram de Quito, 
ficam no Pará á espera de monção para 
a Europa (Vide as ephemerides de 16 de 
fevereiro de 1639 e de 10 de novembro 
de 1638).

1720—Minas-Geraes é declarada capi
tania independente da de S. Paulo por 
alvará d’esta data, segundo o visconde 
de Porto Seguro, e de 2 de dezembro, 
segundo o gener.d Abreu e Lima.

E’ .seu 1.“ governador D. Lourenço de 
Almeida, irmão do 1.“ patriarcha de 
Lisboa D. Thomaz de Almeida, filhos 
ambos do 2.° conde de Avintes D. Antonio 
de Almeida (V. agosto 18 de 1721).

181Õ—Triumvirate governador da Pa- 
rahyba do Norte, pela lei de 12 de se
tembro de 1770.

1821 Junta de sete membros gover- 
nadoi-a do Rio Grande do Norte {Revista 
do Instituto, tomo XVII, n. 133).

1822 — A camara da villa de S. João 
da Parnahyba (Piauhy), vendo-se aban
donada pelos chefes e mais companheiros 
do movimento revolucionário que havia

í', f
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proclamado alU a independencia do im
pério. e tinha fugido para a villa da 
Granja, no Ceará, apenas se espalhara a 
noticia de que estava a chegar o brigue 
de guerra portugucz lufanie D. Miguel, 
mandado pela junta governativa do Ma
ranhão para suíiocar o movimento, of
ficia ás oito horas da noite ao com
mandante deste navio, já agora fundeado 
na barra do rio Iguarassú. pedindo-lhe 
que desembarcasse com a sua gente e 
fosse pòr a villa em estado de defeza 
contra os insurgentes, q ;e  tratavam na 
Granja de concitar os povos e de reunibos
para, marchar sobre ella.

1823—Tratado de amizade, navegaçao 
e commercio do Brazil com os Estados- 
Unidos.

1812—Participa o barão de Caxias que 
fóra preso o chefe dos rebeldes de S.- 
Paulo, P.aphael Tobias de Aguiar, na 
estrada de Palmeira, perto do Passo 
Fundo, quando intentava reunir-se aos 
rebeldes do Rio Grande do Sul.

1815—0 presidente da província das 
Alagoas dr, Antonio Manuel de Campos 
Mello, sancciona e mandi publicar a lei 
provincial que auctorisa a concessão do 
privilegio exclusivo por oO a 50 annos a 
uma ou mais pessoas nacionaes ou es
trangeira?, que effectuem o encanamento 
do riacho Bebedouro ou Jacaracica. para 
abastecer d'agua potável a cidade de 
Maceió e a povoação de Jaraguá.

Dezoito annos e très mezes depois, a 
12 de março de 1864, foi que contract ou 
essa empreza o dr. João ^larçellino oe 
Souza Gonzaga, então presidente da 
província, com o engenheiro civil Joa
quim Pires Carneiro Monteiro pela 
quantia de 250:000g, pagos pelo cofre 
provincial.

Chegou ella a realizar-se.?
1877—Fallece na cidade do Rio de Ja 

neiro o conselheiro José Martiniano de 
Alencar, na casa da rua Guanabara 
(Larangeh'as), para onde tinha ido por 
mudar do ares. Sepultou-se uo dia se-

euinte no cemiterio de S. Franciscoo
Xavier da Ponta do Cajú.

José de Alencar nascera no Ceará a 1 
de maio de 1829.

Bacharelando-se em direito na Facul
dade do Olinda em 1851, passou-se para 
0 Rio de Janeiro, onde se escoou o melhor 
da sua vida publica como advogado dis- 
tincto. jornalista e publicista egual aos 
de melhor nota pelo amor ao trabalho e 
pelo talento, romancista e dramaturgo 
como ,poucos entre nós. dando nos, no 
que nós legou neste diílicil ramo de 
litteratu’’a, as provas mais exuberantes 
da sua esplendida aptidão para elle, e 
talvez 0 que de mais preço possuímos 
no genero, pondo ao par e de lado o 
Calabar e os Miseráveis do Agrário de 
Souza Menezes. Jurisconsulto consum- 
raado. lente de direito mcrcautil no In. 
stitute Commercial da corte, deputado á 
Assembléa geral em vatias legislaturas, 
consultor do ministério da justiça e mais 
tarde (1868, gabinete ,16 de julho) mi
nistro da mesma repartição. José de 
Alencar ̂ descia da tribuna parlamentar, 
de que era um dos ornamentos, era para y  
nos dar essas creações magistraes de 
sua imaginação fecunda q'ie fizeram seu 
nome popular no Brazil e conhecido não 
só no resto da America latina, como na 
velha Europa, O opusculo de revista 
hebdomadaria Ao correr da penna, as 
Cartas sobre a Confederação dos Ta- 
moyos. Cinco minutos, A viuvinha, O 
Guarany, A*’ minas de yrata, Iracema, 
Ubirajara, O gaúcho, O tronco do ipê,
Til, Sonhos de ouro, A pata da gazçlla.
Diva, Luciola, Senhora, O garatuja, O 
ermitão da Gloria, A alma do La^a>o,
A guerra dos mascates, A encarnação, e 
os dramas O demonio familiar. Verso e 
reverso. As ac:as do um anjo, Mãi, O 
Jesuíta, além dos se,us profundos estudos 
acerca de administração e de polemica 
política, constituem os florões da coroa 
dc f-loria que lhe ha de ornar o busto 
no nosso Pantheon litterario, em qiíe
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die conquistou urn dos primeiros logares 
pela sua privilegiada intelligencia.

Dando o seu retrato, que é muito flel, 
0 Contemporâneo do 30 de novembro do 
mesmo anno de 1877, conclue por estes 

 ̂ termos as linhas que lhe consagra:
« A José de Alencar, que tamben^um 

/  abalisado jurisconsulto e valente tribuno 
politico, bastam as glorias litterarias 
para que o seu nome brilhe perdurável, 
em lettras de ouro, no grande livro da 
patria.»

Estas palavras, que eram na occasião 
um i>reito de homenagem a que tinha 
incontestável dii-eito o grande escriptor 
nacional, foram uma fatídica antecipação 
do juizo da posteridade.
' No dia em que a fatalidade nos arre. 
batou José de Alencar, as lettras patrias 
cobriram-se de pesado luto.

Além do Vbirajára e de Iracema, que 
são doLis bellos poemas em prosa ao 
gosto da Atala de Chateaubriand, dei
xou-nos Alencar mais de um specimen 

k /  delicado do que seria a sua mu§a ellg 
' a tivesse cultivado de mais perto.

Volvendo os olhos em torno de nós, 
ainda não lobrigamos o seu substituto 
na arena dos combatentes da idéa, con
siderada sob 0 ponto de vista das diili- 
ceis manifestações do engenho humano, 
que se chamam o drayna e o romarice.

— Por fatal coincidência fallece tam
bém no mesmo dia, em Campos, d’ond® 
era natural, o dr. José Pinto Ribeiro de 
Sampaio, illustrado medico, poeta de pro' 
digiosa imaginação e orador de eloquên
cia arrebatadora.

Nascera em novembro de 1824.
Formára-se na Eschola de Medicina da 

corte no anno de 1S4S.
O dr. Sampaio publicou em tempo de 

estudante ura livro de bellas poesias, que 
intitulou Delírios poéticos.

Deixou vários escriptos inéditos, quer 
em prosa, quer em verso, que serão pro
vavelmente publicados.

Infçlizinente, porém, em um momento

de profundo desgosto pelos incommodos 
physicos e moraes que o acabrunhavam^ 
entregou ás chammas a melhor de suas 
concepções — o seu poema denominado 
Tiiachuelo, no qual celebrava a gloria 
dos nossos bravos na singrenta guerra
do Paraguay.

D E ZEM BRO 13
1519—Fernando de Magalhães e R,uy 

Faleiro, pilotos portuguezes em serviço 
da lles])anlia, então regida por C irlos V> 
destinados a fazerem o j)rimeiro gyro do 
globo, entram com a sua flotilha de 5 
navios na bahia do Rio de Janeiro, a que 
dão 0 nome de bahia de Santa Luziat 
por ser esse o dia d’essa solemnidade’ 
ignorando que já um outro navegador 
n’ella tinha entrado e lhe dera o nome 
que prevaleceu até hoje (Vide a ephe- 
nieride de 1 de janeiro de 1502).

No dia 27 seguiram para o sul, depois 
de uma demora de 14 dias.

Na relação que d’esta viagem deixou o 
cavalleiro Pigafetta lê-se o seguinte to- 
pico, que nao prima de certo pelo lado 
da veracidade:

« Fizemos aqui uma abundante pro* 
visão de gallinhas, batatas e pinhas, 
cannas de assucar e carne de anta, mui 
similhante a de vacea. Por um anzol ou 
faca davam-nos cinco ou seis gallinhas, 
por um pente dois gansos, e por um 
espelho ou tezoura compravamos pes
cado sufliciente para dez homens co
merem ; um cesto de batatas custava-nos 
um cascavel ou uma cinta. Estas batatas 
são umas raizes mui parecidas ao nabo 
e com 0 sabor de castanhas. Eu vendi 
um rei de cartas de jogar por seis gal
linhas, e os que m’o compraram cuidaram 
fazer um excellente negocio.»

Não sendo gallinhas, gansos e cannas 
de assucar oriundos do Brazil, como os 
podiam elles ter encontrado em 1519 no 
Rio de Janeiro? Só em 1532, quando 
povoou a sua capitania de S. Vicente» 
foi que Martim Affonso de Souza mandou
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vir da ilha Terceira a cauna de assucar, 
sementes de vaiãas plantas e casaes de 
gente e de animaes, como acertadamente 
pondera o sr. José de Vasconcellos.

1521—Fallece el-rei D. Manuel, o ven- 
titmso, em cujo reinado fora descoberto 
o Brazil, tendo fixado o imperio" das 
Quhias nas quatro partes do mundo. 
Snccede-lhe seu filho D. João III, com 
virtte annos incompletos de edadc, pois 
nascera (em Lisboa) a 6 de junho de 1502.

Durànte o reinado d’este ultimo prín
cipe foi que se estabeleceu em Portugal 
0 tribunal da Inquisição.

1772—Luiz de Albuquerque de Mello 
Pereira e Cáceres, 4.° governador da 
capitania de Matto-Grosso, toma posse 
do seu cargo e u Villa Bella e occupa-o 
até 20 de novembro de 1789, isto é, por 
16 annos, II mezes e 7 dias, sendo então 
rendido por seu irmão João de Albu
querque de Mello Pereira e Cáceres.

1787—Toma posse, na Sé de Olinda, do 
governo da capitania de Pernambuco o 
capitão general D. Thomaz José de Mello, 
e exerce-o até 29 de dezembro do anno 

em que embarca por ordem 
para Lisboa: ficam no governo 

interino da capitania o bispo diocesano 
D. José Joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, 0 ouvidor geral da comarca 
Antonio Luiz Pereira da Cunha (que foi 
posteriormente marquez de Inhambupe) e 
0 intendente da marinha chefe de divisão 
Pedro Sheverin. D. Thomaz trouxera 
por secretario D. Antonio Pio de Lorena 
e Castro.

1807 — Nasce na província do Rio 
Grande do Sul o sr. almirante visconde 
de Tamandaré, Joaquim Marques Lisboa, 
cuja vida, como uma das mais legitimas 
glorias da nossa marinha de guerra, póde 
ser resumida nas seguintes datas: 

Assentou praça como voluntário a 4 
de março de 1823; foi promovido 
2°. tenente graduado em 2 de de.embro 
de 1825, a tenente em 22 de janeiro 
do anno immediate, a T ”. tenente em 12

seguinte.
regia

de outubro de 1827. a capitão-tenente em 
22 de outubro de 1836, a capitão de fra
gata a 2 de dezembro do 1839, a‘ capitão 
de mar e guerra graduado em março 
de 1847, á efléctividade do mesmo posto 
em 14 de março de 1849; em 3 dé março 
de 1852 a chefe de divisão, a 2 de de
zembro (je 1854 a chefe de esquadra, a 
2 de dezembro de 1853 a vice-almirante> 
e a 21 de dezembro de 1837 a almirante, 
posto supremo que lhe valeram os ser
viços prestados á patria na rude cam- 
Danha do Paraguay.

1820—Artigas prosegue nas suas cor
rerias e depredações contra as familias 
brazileiras estabelecidas nas fronteiras do 
Uruguay.

O brigadeiro José de Abreu (fqi depois 
barão de Serro Lai go) sahe a fazer-llie 
frente com quatrocentos e quatro ho
mens, quando o inimigo dispunha de 
uma força de 2.500 gaúchos. Abreu pro. 
curava proteger assim a letirada dos 
estancieiros brazileiros e suas familias; 
mas é batido e cede ao numero dos ini
migos, perdendo cem homens, dos quaes 
dez rqortos, e retira-se para áquem do 
Passo do Rosario, onde se reune com o 
general Bento Corrêa da Camara.

1825— 0 Brazil e o governo de Monte
vidéu declaram guerra á Republica Ar-
geritina. ^

1835—Enceta os seus trabalhos a So- 
(.iedude de colonisação do Rio de Janeiro.

— Fallece na Bahia na edade de 73 an- 
nos 0 dr. Manuel Ferreira da Camara Bit
tencourt e Sá, senador pela provinc'ia 
de Minas-Geraes, distincto sabio e mi
ner alista.

Nascido na comarca do Serro do Frio, 
capitania de Minas, em 1762, cedo se 
dedicara ao estudo das sciencias naturaes, 
formando-se nas faculdades de leis e 
(je philüsophia na Universidade de Coim
bra no mesmo anno em que se formou 
José Jjo ifacio (1788), de quem foi amigo 
e com quem viajou depois pela Europa, 
demorando-se dois annos em Paris, onde

‘ lU
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estudou chiinica com o celebre professor 
Fourcroy. Em Freyberg, na Allemanlia, 
frequentou o curso de mineralogia do 
famoso Yv’'erner, Percorreu successiva- 
mente a Bohemi i, a Hungria, a Suecia, 
a Noruega, a Escossia, u Irlnnda, a 
Inglaterra, onde fallava as respectivas 
lin g lias.

Fora deputado á Constituinte brazileira 
em 1823, senador do Império em 1826 
(nomeado a 22 de janeiro), intendente 
geral das minas de ouro e diamantes do 
Brazil, socio da Academia R. das Scien- 
cias de Lisboa, das de Stockolmo e de 
Edimburgo e membro de varias outras 
associações agricolas e industriaes na- 
cionaes. Publicou duas memórias scien- 
tiíicas, de que falia Innocencio da S lva 
no seu Dicoionario, e deixou importantes 
manuscriptos.

Lôa-se, para maior conhecimento da 
vida do tão illustre brazileiro, a bio- 
grapliia que d’elle se imprimiu no tomo IV 
da Revista do Instituto, escripta pelo 
dr, J. F. Sigaud.

1838— Raymundo Gomes Vieira Jutahy 
parte da villa de Itapicurú-mirim com 
18 satellites, chega á vilh da Manga 
do Iguará, solta os presos da cadeia, 

■ entre esses a um seu irmão, e d’ahi se 
dirige parar a Chapadinha e depois para 
Miritiba,

Data d'este dia (V. a ephemeride de 14) 
e d’este facto a revolução que o vulgo 
denominou Balaiada ou dos balaios, do 
appellido de um dos seus mais assigna- 
lados chefes, Manuel Francisco dos Anjos 
Ferreira Balaio, revolução que tão con
siderável incremento tomou no anno 
seguinte (1839) e que tantoS'horrores es
palhou pelas provindas do Maranhão', 
Piauhy e Ceará.

Além dos bandos de Riymundo Gomes 
e de outros faccinoras do mesmo jaez. 
tomára activa parte na revolta o preto 
Cosmo, que se evadira da prisão cm que 
SC achava o sublevara e armára a mais

de tres mil escravos de diflerentes fa
zendas.

Raymundo Gomes era homem de còr 
e de baixa extracção : exercia o em
prego de vaqueiro na villa de Itapicurú.

Leiam-se as Notas diarias que acerca 
d’esta revolução publicou o, Sr. J. M. 
Pereira de Alencastre, no tomo XXXV, 
trimestre IV, da Revista do Instituto, 
1872.

1857 — Fallece no Rio de Janeiro, e se
pulta-se a 14 no cemiterio de S. João 
Baptista da Lagoa, Jeronymo José de 
Viveiros, senador pola provinda do Ma
ranhão, escolhido a i4 de julho do 1852 
e que tomára assento no senado a 7 de 
maio do anuo seguinte.

1861 — Deci*eto do governo de Monte
video dando por nullos e mandando quei- 
rgar os tratados existentes entre o Impé
rio c aquella republica, o que ge realisou 
eífectivamente e com o mais ridicule ap" 
parato na praça denominada Indepen
dência, em Montevideo, com a assistência 
do chefe do Estado, ministros, tropa e 
membros da commissão extraordinária 
administrativa, no dia 18 do corrente.

« Dá-nos esse acto a medida dos des
varios a que a paixão póde levar os ho
mens, e ao mesmo tempo da civilisação 
e tendências do governo blanco.pt

1868 —BMllcce em Munich, na edade d© 
74 annos, o conselheiro dr. von Martius, 
cuja viagem ao 'Brazil produziu a cele
bre Flora BraziUense, uma das obras 
que fazem immortal o nome do sabio 
naturalista, que percorrera varias pro- 
vincias do Brazil de 1816 a 1820 e nos 
consagrava viva sympathia.

1876 — E’ nomeado presidente da pro
víncia de Santa Catharina o Sr. dr. José 
Bento de Araujo,
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1606—Marcos André, proprietário da 
ilha d’esse nome cm Peenambuco, faz 
doação de um terreno de cincoentn e seis



braças do testada com a largura de praia 
a praia, aos padres ckpuchos de S. Fran
cisco, para nelle fundarem o seu con
vento de Santo Antonio do Recife, capital 
de Pernambuco.

Neste anno de 1606 Diogo de Quadros, 
provedor das minas da capitania de S. Vi
cente, e seu cunhado Francisco Lopes 
Pinto, levantaram uma fundição de ferro 
sob a invocação de Nossa Senhora da 
Assumpção, no logar denominado Ibi- 
rapoeira, do outro lado do rio Jerybatyba, 
onde se descobriram minas d’aquelle 
metal e que apenas distavam quatro 
léguas da villa de S. Paulo. Este logar 
está hoje comprehendido, diz o auctor 
das Datas celebres, na freguezia de 
Santo Amaro e flca meia legüa á N E 
da villa, pouco além dq rio Jaraúbatuba 
ou dos Pinheiros.

O^^major Azevedo Marques não men
ciona este facto nos seus Aponta>nentoSf 
ou pelo menos não o refere nesta data.

1628—Alvará concedendo aos govcr-I .nadores do Brcizil 20 homens para o seu 
serviço, pagos pela real fazenda, vencendo 
20 réis cada um e cem réis o capitão-

1663 — Termina o governo de Diogo 
Coelho de Albuquerque, capitão-mdr do 
Ceará, nomeado em 1615, e assume este 
cargo o capitão-mór João de Mello de 
Gusmão, nomeado por patente regia. 
D ste governador encontram-se nos Ar- 
chivos da provincia do Ceará actos até 
12 de dezembro de 1666. O seu nome vem 
mencionado no catalogo do visconde de 
Porto Seguro, depois da successão de 
muitos outros, mas sem' data.

1721 — Fallece D. frei José Delgarte^
3.° bispo do Maranhão (Vide a epheme- 
ride de 12 de junho de 1717).

1751 — Depois de se ter demorado seis 
mezes em Ciiyabá, organisando aquella 
parte dã capitania, jiaide para Matto- 
Grosso D. Antonio Rohm de Moura, seu 
governador, e alli chega na presente data 
(V. 10 de março do 1752),

governo gerai 
0 seu

1805—Toma posse do 
do estado na cidade da Bahia 
52.” governador e capitão general João 
de Saldanha da Gama de Mello e Torresy^ 

conde da Ponte, Governou até 21 de 
maio 'de 1809, dia em que falleceu. Foi 
este governador quem recebeu e hospedou 
na Bahia ao principe regente em janeiro 
de 1808 na sua chegad i áquella cidade 
com parte da familia real.

Em abril de 1806 aportára á Bahia a 
esquadra franceza composta de seis náqs 
e uma fragata, commandada pelo almi
rante Vülaumès e a cujo bordo vinha o 
principe Jeronymo Bonapárte como com
mandante da náu Le Vétéran. Esta es
quadra sahira de Brest a 18 de dezembro 
do anno anterior com o intento de apo
derar-se do Cabo da Boa Esperança, 
onde já não poude entrar, por estar 
aquella praça occupada pelas forças da 
esquadra ingleza, que também aportára 
á Bahia. Obrigada a retroceder, arribára 
a este porto para se refazer de vivercg 
,e cuidar do tratamento de perto de 500 
doentes que trazia. O conde de Ponte 
prestou-lhe toda a hospitalidade e aga
salho e facilitou-lhe não só os meios de 
curar os seus enferrqos, como os recursos 
que o commercio da'localidade podia 
prestar-lhe em dinheiro. Quinze dias de
pois fez-se a esquadra de vella. Sete dias 
d^ois entrou ainda na Bahia outra di
visão fi’anceza, que andava cruzando, 
commandada por L’Hermithe^ que não 
procedeu com o cavalheirismo da pri
meira e a que o conde da Ponte intimou 
qüe deixasse quanto antes o porto e . 
que com efleito apenas nelle se demorou 
quatro dias.

O conde da Ponte foi sepultado na 
igreja do Hospicio da Piedade na Bahia. 
°1823—A junta de governo provisorio, 

eleita em Porto Calvo e que havia che
gado á cidade capital das Alagoas no dia 
L° do coixeritc, assume na presente data 
a administração da provincia.

1831—Levantamento de Pinto Madeira

l ;
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no Ceará, sob o pretexto de ter sido 
D. Pedro forçado a ubdiear.

1S38—A esta data refero o sr. dr. Ma
galhães, visconde de Araguaya, a revolta 
do Maranhão da villa da Manga, de quo 
tratámos na ephemeride do dia 13, c 
que SÓ terminou no começo do anno de 
1841 pela amnistia de todos os implica
dos nella (Vide a Memoria publicada no 
.3.“ trimestre da licvistci do Instituto 
de ISIS por aquellc visconde).

18i0.—Rompe na villa do Sobral, hoje 
cidade, da provinda do Coará, a sedição 
militar promovida por Torres e Ĵaca
randá contra o presidente, padre Josd 
Martiniano de Alencar, atacando á noite 
á viva força a casa de sua residência; 
gão pordm ropellidos, íicándo dos ata
cantes dous mortos é cinco feridos.

Achou-se na bagagem de Torres o 
plano da revolução que devia escender-se 
por toda a província, mas que abortou 
pelo mau successo do Sobral.

ISG^^Pede exoneração o gabinete pre
sidido pelo marquez de Olinda. E’ cha
mado 0 conselheiro Zacharias de Góes e 
Vasconcellos, deputado, para organisar 
outro, que fica no dia 16 composto de:

Zacarias, presidente do conselho com 
a pasta da justiça; dr. José Bonifácio 
de Andrada e Silva, deputado, com ado 
imjerio ; deputado Francisco Xavier P̂ ies 
Barreto com a de estrangeiros ; conse
lheiro José Pedro Dias de Carvalho, se
nador, com a da fazenda; João Pedro 
Dias Vieira, senador, com a da ma
rinha; 0 brigadeiro José Marianno de 
Mattos com a da guerra, e o deputado 
Domiciano Leite Ribeiro (̂ t rr̂ mente 
visconde de Araxá) com a da agricul
tura.

1864—Declara o Paraguay guerra ao 
Brazil.

Começa então a campanha, que só 
devia terminar jiela morte do dictador 
Francisco Solano Lopes ás margens do 
Aquidaban a 1 de março de 1870 [Vide 
nssa d<;aa).

18-0_Fallece na fazenda do Queimado, 
em Campos dos Goytacazes, a viscon lessa 
viuva de Araruama, D. Francisca Anto
nia de Castro Carneiro, na edade de 73 
annos. Foi o seu cadaver logo conduzido 
para Quissaman. para ser enterrada nO 
mesmo jazigo onde repouza 'seu illustre 
marido, 0 visconde do mesmo titulo.

A viscondessa de Araruama nascera 
em S. Salvador de Campos a 24 de março 
de 1799 e deixa ao morrer uma prole de 
96 pessoas, que a idolatravam. Nós, 'que 
tivemos ocea ião de ajireciar de perto as 
suas raras virtudes, não podemos deixar 
de pagar ao seu nome o tributo da nossa 
veneração.
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174.7—E’ transferido da séde do Ma
ranhão par I a de Marianna, em que é o 
primeiro na ordem chronologica. D. frei 
Manuel da Cruz. da ordem de S, Ber
nardo; reinava em Portugal D. João \,
Q occujava a cadeira de S. Pedro Bene- 
dicto XIV. Chegou á diocese a 15 de 
outubro de 1748, indo por terra do seu 
antigo bispado para o novo no meio dos 
maiores incommodes de viagem. Fundou 
0 seminário episcopal, para o qual ar
ranjou bom patrimônio, e foi solicito no 
cumprimento dos deveres 'do seu cargo 
(Vide a epliemerid'e de 3 de janeiro).^

1815-Carta regia (decreto) dando ao / 
Brazil a denominação e categoria j 
reino unido go de Portugal e mudando/ 
0 nome de capitanias para o de prol 
vindas.

1833—E’ ccrcido o paço da Boa Vista 
em S. Christovão e preso por ordem do 
governo o conselheiro Jose Bonifacio, 
que é mandado para a ilha de Paquetá, 
suspenso das suas funeçOes de tutor do 
imperador e de suas irmãs.

Depois deste violento acto de prepo
tência popular, conduzem o imperador 
e as princezas para o paço da cidade 
(Vide a cphcnxeride de 5).
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1831—Importantíssimo officio dirigido 
pelo presidente do Ceará, o padre José 
Martiniano de Alencar, ao juiz de direito 
interino da villa, hoje cidade do Grato. 
Sobre o assassinato juridico alli prati
cado na pessoa do coronel de inilicias 
Joaquim Pinto Madeira.

Lôm-se nelle os seguintes topicos, que 
bastam para caracterisar o espirito de 
rectidão que o ditou;

« Assás desagradarei foi a esta presi
dência, e creio que q_será a todo o 
brazileiro sensivel e amigo da ordem e 

'  da legalidade em seu, paiz, a leitura do 
officio de Vm. de 27 do proxim.o passado 
mez, em que, relatando o julgamento do 
réu Joaquim Pinto Madeira, diz que elle 
fóra entregue ao 2.° conselho dos jurados 
no dia 25 e, sentenciado á pena ultm , 
subira no dia 27 para o oratorio, afim de 
expiar no dia immediate seus horrorosos 
crimes !

cc Por mais cobprto de crimes que fosse 
esse réu, elle era um cidadão brazileiro, 
com quem se devia guardar todos os le- 
cursos que a Constituição e as leis pres
crevem, c demais elle era homem e como 
tal não se llie devia negar a defeza que a
humanidade, a natureza e a razão sempre
afiançam em um paiz livre aos homens 
ainda os mais desgraçados.

« E como se atreve \m. a afíirmar 
em seu dito officio que se não negou 
ao réu requisito algum da lei, quando 
Confessa que elle ia morrer 4S horas 
depois deseu julgamento? Cumpre, pois. 
que se f a ç a , elTectiva a responsabilidade 
de quem tão ás claras aberra dos seus 
deveres; pelo conseguinte ordeno a Vm. 
que quanto antes responda a esta presi
dência com os motivos que teve para 
mandar executar o réu Pinto Madeira 
som esperar pelos recursos que a lei e a 
Constituição lhe garantiam...

c< Deus guarde a Vm. Palacio do go
verno do Ceará, 15 de dezembro de 1834.̂  
—José Martiniano de Alencar. Sr. José

Victorino Maciel, juiz de direito rnterino 
da villa do Crato.»

IglP—Sua Magestade o imperador co
meça a presidir em pessoa ás sessões do 
Instituto Historico e Geographico do 
Brazil, 0 que tem continuado desdp então 
a fazer.

1861_Fallece no Rio de Janeiro, Fran
cisco de Paula Brito, conhecido impres
sor-livreiro e homem de lettras, natural 
da mesma cidade.

« Dotado de intelligencia, e bom sizo, ’ 
caracter franco e affjvel, e de uma acti- 
vidade pasmosa. soube grangear amigos, 
tornando-se geralmente estimado, e pres_ 
tando protecção e amparo aos artistas 
desvalidos e a todds que d elle solici
tavam auxilio ou conselho. Posto, que 
desprovido de estudos regulares, suppria 
essa falta com a leitura de bons livros e 
com a conversação e trato de homens 
instruídos, habilitando-se para escrevei 
co.n muita facilidade, tanto em prosa 
como em verso (Innocencio F. da Silva).» 

Nascera a 2 de dezembro de 1809. 
1864-Casamento da princeza D. Leo- 

poldina com o sr. duque ue Saxe.

'  d e z e m b r o  — 16

1635—Chamado por el-rei e substituído 
por D. Luiz de Roxas y Borja, retira-se 
para o- reino o general Mathias dé Al- 
buquerqúe, depois de haver militado 
com' constância e firmeza no Brazil, 
d’esta vez durante seis annos, contra os 
hollandezes (Vide as Memórias ãiarias 
de seu irmão o marquez de Basto, cond 
de Pernambuco).

A sua partida provoca um sentimento 
geral de pezar, o que lhe serve de com
pensação a alguns desgostos que soffrera. 
Servira á causa de Portugal na colonia 
com muita honradez e prudência e grande 
desinteresse, pois nunca exigira os hono
rários a que tinha direito, ficando antes 
a dever-lhe a fazenda real para mais do 
trinta mil cruzados de soldos ; gastára
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tanto (los sens proprios bens no publico 
serviço, que ficara empenhado. Com os 
minguados recursos de que pudera dispor 
fizera perder aos hollandezes mais de 
dezeseis mil homens, sem poupar aos 
maiores riscos a sua propria pessoa. Foi 
exemplar a prudência com quegovernára, 
tão longe da corte, um paiz em estado 
excepcional, mantendo a disci îlina e o 
espirito das tropas, ás quaes tudo faltava, 

, e a melhor união entre nacionalidades 
ciosas e diversas, como portuguezes, 
hespanhdes, italianos, indios e negros, 
sem que no seu tempo de commando 
houvesse apparecido entre elles o menor 
descontentamento que a historia archi
vasse.

Chamado ao reino, foi alli accusado 
perante a Meza da consciência e ordens, 
que lhe mandou tirar devassa pela perda 
de Pernsímbuco e por todo o seu proce
dimento como governador ; essa accu- 
sação porém não foi por diante, graças 
aos grandes acontecimentos sobrevindos 
na peninsula em 1640. Nessa occasião 
abraçou elle com ardor a revolução que 
devolveu á casa de Bragança a corôa 
de Portugal. Succedeu ao conde de Óbidos 
no commando de uma divisão do exercito 
portuguez, assignalou-se na luta, com 
os hespanhoes, tomando-lhes muitas pra
ças fortes, e deu-lhes batalha (em 1644) 
em Campo-Mayor, primeira victoria de
cisiva alcançada sobre os contrários, 
então commandados por Torrecusa. 
D. João deu-lhe em recompensa o titulo 
de conde de Alegrete e fel-o grande do 
reino.

Em 1645 Mathias de Albuquerque abriu 
a campanha com a tomada de Telena, 
porém contrariado em suas operações 
por ofiiciaes ciosos dos seus successes, 
partiu para a côrte com o fim de se 
queixar ao rei: foi recebido friamente, 
retiròu-se logo e morreu de pezar pouco 
depois, em 1646 ou 1647.

Como 0 leitor teria de certo curiosi
dade em saber do destino final d este

personagem, ahi lhe damos o que pu
demos colher a seu respeito cm grande 
parto na Hist, das lutas com os hollan
dezes e na Hior/raphie universelle edi
tada por Michaud Frêres (Paris, 1811) é 
na publicada por Pirmin Didot Fréres 
(Paris, MDCCCLII).

1749—0 conde de Attouguia, D. Luiz 
Pedro Peregrino de Carvalho Menezes 
de Atayde, 6.° vice-rei ílo estado do 
Brazil e 41.° governador da Bahia,' succede 
ao conde das Galvèas na presente data. 
Segundo Accioli e Abreu e Lima; o 
catalogo, porém, do visconde de Porto 
Seguro 0 dá como empossado a 16 de ’ 
novembro.

Depois de ter administrado com lou
vável acerto a capitania e o estado,instou 
pela sua exoneração e retirou-se para 
Lisboa, onde, envolvido na conspiração 
contra a vida de el-rei D. José, foi deca
pitado. Por sua ausência da capitania 
assumiram em 7 de agosto de 1754 o 
governo interino d’ella o arcebispo D. José 
Botelho de Mattos, o Chancellerprovedor- 
mór da fazenda Manuel Antonio da Cunha 
Souto Mayor e o coronel do 2.° regi
mento Lourenço Monteiro, designados 
na via de successão que se achava sob a 
guarda dos jesuitas. Falleccndo a 29 de 
abril de 1755 o ultimo dos' membros 
d’esta junta, continuaram nella os doip 
outros até 23 de dezembro do mesmo 
anno.em que assumiu o goveimo D. Marcos 
de Noronha, 6. ° conde dos Arcos, vindo 
por terra de Goyaz para esse fim.

As datas que aqui damos vém consi
gnadas em manuscriptos olhciaes da 
Bibliotheca Nacional.

1755—Carta regia á camara de S. Paulo 
’ande terremoto de 
i de novembro e 

pedindo que se faça uma subscripção em 
toda a capitania para a reconstrucção 
dos edificios públicos.

Em virtude d’essa carta reuniu-se a 
camara a 31 de julho do anno seguinte 
e resolveu crear um imposto annual por

participando-lhe o { 
Lisboa occorrido'^a

, 'V H
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tempo (Ic dez annos, qne produziu an- 
iiualmente a quantia de trjeze contos de 
réis e recaina sobre todos os generös 
entrados nos municipios da'capitania.

1 0̂9—Abertura da Bibliotheca da ma
rinha no Rio de Janeiro. Foracreula 
pelo decreto do 1 .“ de abril de 1802, 
passado em Queluz (Portugal).

Esta bibliotheca contava em 1877, se
gundo a Gazeta ãe Noticias de 6 de julho, 
26,976 volumes.

Tem tido modernamente os bibliotho- 
carios seguintes:

1— 0 capitão-tenente Henrique Ilof- 
fsmitli, de 21 de novembro de 18i6 a 
■julho de 1850;

2— O primeiro tenente Sabino Eloy 
Pessoa desde 10 de julho de 1850 até 1 
de junho de 1868;

8—0 Dr. Ai'tliur Horta O’Leary (inte
rino) de junho a setembro de 1868;

4_Opriineiro tenente honorário Dr, Joa- 
quin*! Velloso Tavares (interino) desde 
12 de outubro de 1869 até 26 do fevereiro 
de 1872;

5—0 capitão-tenente Antonio Marianno 
de Azevedo de 1 de março de 1872 a 
mai-ço de 1876 ;

G_0 primeiro tenente Antonio Rodrigo 
Delamare (interino) desde 29 de março 
de 1876 até outubro de 1878;

7 - 0  capitão tenente Luiz Piiilippe de 
Saldanha da Gama, que tomou posse do 
cargo a 10 do outubro de 1878, e a quem 
se deve o bom Catalogo methoãico dos 
livros actualmente possuidos pelo estabe
lecimento e publicado em 1879: por eile 
se veriflea que tem 6289 obras, incluidos 
alguns manuscriptos.

1816—José Ignacio Borges, governador 
' do Rio Grande do Norte, entra no exer

cício do seu cargo.
1822—Juramento da independencia do 

Brazil na capital de Goyaz e-acclamação 
de D. Pedro Icomo seu imperador e de
fensor perpetuo.

pela manhã amanheceu a cidade toda 
adornada de galas e o povo ébrio de con-

tentamento correu aos paços da munici
palidade, onde se apresentaram os mem
bros da junta do governo provisorio e 
todos os cidadãos de importância das di
versas classes sociaes. Terminado o acto 
tomou a junta e o povo o laço bicolor 
das cores nacionaes, e seguiram-se as 
festas officiaes do costume e as que o 
povo sabe idear em suas manifestações 
de patriotismo.

1823—0 senado da camara do Rio de 
Janeiro approva a nova constituição or
ganizada pelo conselho de Estado ou com- 
missão ad hoc nomeada por D. Pedro !• 

léSO—E’ sanccionado o codigo criminal 
para o Império do Brazil. ■

1836—Fallece o senador pelo Rio Gran
de do Sul padre Antonio Vieira da Sole
dade, escolhido a 24 de julho de 1826. A 
1 de agosto do mesmo anno tomái'a as
sento no senado (Vide a addenda).

1852—Fallece o padre Marcos Antonio 
Monteiro de Barros, senador pela pro-, 
vincia de Minas Geraes, escolhido a 22 
do janeiro de 1826 e empossado da sua 
cadeira naquella casa do parlamento a 
10 de maio do dito anno.

1876— Inaugura-se na ilha e forta
leza de Villegaignon, por iniciativa do 
chefe de esquadra barão de Iguatemy 
(sr. Francisco Cordeiro da Silva Torres, 
e Alvim), um monumento consagrado á 
memória dos ex- ministros da marinha 
general Salvador José Maciel e visconde 
de Albuquerque, creadores—o primeiro 
do co7'po ãe impey'iaes maidnheiros (por 
decrefo de 15 de outubro de 18.86) e o se
gundo, da primeira companhia de Aprm- 
dizes mai-inheiros (por decreto de 27 de 
agosto de 1840).

DEZEMimO — 17

1518— Regimento dado a Thomé de 
Souza, primeiro governador geral do 
Brazil. Consta de 21 capitulos, além de 
mais 7 com numeração nova.

— Na mesma data dá-se ao provedoi'
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mór da fazenda Antonio Cardoso de 
Barros outro regimento em 30 artigos.'

Póde-se vôr a substancia fje ambos 
esses documentos no tomo II[ das òhras 
de João Francisco Lísüoa (S. Luiz do Ma
ranhão, 1865).

Deram-se ainda na mesma data regi
mentos aos provedores pa'rciaes das ca
pitanias, contendo 54 capitules, e cujas 
substancias se podem ver nas citadas 
obras de J. F. Lisboa.

1734—Nasce em Lisboa a princèza D. 
Maria Francisco, que depois foi rainha 
de Portugal, succedendo a seu pae, D. 
Josd I. em 24 de fevereiro de 177"̂  •7^

Em junho de 1/60 casou com seu tio 
paterno o infante D. Pedro, nascido a 5 
de julho de 1717.

Um dos primeiros actos da rainha, logo 
que subiu ao throno. foi concluir pazes 
com a Hespanha, assignando-se um tra
tado em que Portugal trocou algumas 
possessões na Africa por outras na 
America,

A influencia clerical e da nobreza, 
sinão inclinação propria, levou a rainha 
a desfazer quanto o marquez de Pombal 
tinha feito, conseguindo que os juizes 
que haviam condemnado os conspirado
res contra a vida de I). José, fossem os 
proprios que, rehabilitassem a memória 
dos condemnados á morte, e julgassem 
innocentes os que viviam ainda noŝ  
cárceres. '

O marquez de Pombal| por seu turno, 
foi também condemnado, mas poupou-se- 
lhe 0 castigo...

A attenção da rainha levava-a princi
palmente para a religião. Mandou edifi
car 0 convento do Coração de Jesus (Es
trella), cuja egreja foi sagrada em 15 de 
novembro de 1789, e fez gi-andes doações 
ao clero.

Dui'ante o seu governo a marinha de 
guerra teve grande incremento, mds- 
traudo-se a bandeira portugueza nos ma
res de todo 0 mundo.

Enfermou gravemente nos fins de 1791,

sem que a medicina lhe pudesse resti
tuir a i-azão, ficando inúteis os esforços 
do celebre alienista de então, o Dr. Willis 
inglez, que foi chamado èxpressamente a 
Portugal. ,

Em 1792. o principe D.''João (depois 
D. João VI), por motu proprio, assumiu 
de facto a regencia do reino, sem incom- 
modar os povos com a convocação de 
cortes, e desde 1799 que era rei de facto.

A rainha morreu no Brazil em 20 de 
março de 1816.

Entre outros, falleceram durante o 
seu reinado os seguintes escriptores: An
tonio Diniz da Cruz e Silva e Jo.sé .\nas- 
^acio da Cunha, em 1789; Francisco Dias 
Gomes, em 1/95; o padre Antonio Pe
reira de Figueiredo, em 1797; o padre 
Theodoro de Almeida, en̂  1804; Manuel 
Maria  ̂ Barbosa du Bocage, em 1805 ; 
Nicolau Tolentino de Almeida, em 1811 ; 
frei iManuel do Cenáculo Villasboas. em 
1814; Jeronymo Soares Barbosa e Thomaz 
Antonio dos Santos Silva, em 1816.
. 1787—Fernando Pereira Leite de Fo}’Os, 
por antonomasia o cavallo velho, qua
dragésimo primeiro governador dacapi. 
tania do Maranhão, tqma posse do seu 
cargo e exerce-o até 14 de setembro de 
1792, em que assume o governo o capitão- 
general I'ernando Antonio de Noronha 
(Revista do Instituto, tomo XVI, n. 11, 
Gonçalves Dias).

1801—D. Luiz de Brito Homem, bispo 
de -Angola, é transferido para a diocese 
do Maranhão, em que foi o U.°

N isceraa 8 de agosto de 1718 no logar 
do Fundão, bispado da Guarda em Por
tugal e era clérigo secular, bacharel em 
cânones pela universidade de Coimbra, 
prior da collegiada e freguezia de S. Bar- 
tholomeu d'esta cidade e adjunto da meza 
episcopal quando, a 1 de maio de 1791, 
foi eleito para o bispado Angolense e 
como tal sagrado no anuo seguinte, a 29 
de abril. Foi mudado pa/'a o Maranhão 
no governo regencial de D. João VI e 
pontificado de Pio VII. Em janeiro de
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1804 chegou á sua nova diocese, da qual 
assumiu o governo espiritual a 22 de 
fevereiro do mesmo anno.

Falleceu a 10 de dezemhro de 1813 e 
jaz na capella mór da cathedra], no pres- 
hyterio, junto á se'de episcopal.

Fóra nomeado seu successor D. frei 
Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth 

'  ( V id e a  ep h en i. dc 1 de se tem b ro  d e 1 8 5 1 ) .

— Decreto nomeando o conde de S. 
Paio, Manuel Antonio de S. Paio, gover
nador 0 capitão general da capitania do 
Pará e Rio Negro.

— Decreto nomeando Antonio Jose da 
França e Horta governador c capitão ge
neral da capitania de S. Paulo.

1804—Manuel Vieira de Albuquerque . 
e Tovar toma posse do governo da ca
pitania do Espirito Santo, subordinado 
ao da Bahia. Só em 1810 é que. por de
creto de 13 de setembro, ficou aquella 
capitania, quanto ao militar, indepen
dente da da Bahia. Tovar succe(\era ao 
dr. Antonio Pires da Silva Pontes tíeme.

1812—Por decreto d’esta data confere- 
se a D. Anna Francisca Maciel da Costa, 
por sua vida, em attenç.ão á franqueza 
com que ella e seu falleciclo marido o 
coronel Braz Carneiro Leão concorreram 
para as urgências do Estado com seus 
cabedaes. o titulo de b a r o n e s a  d e  C a m 
p o s  (dos Goytacazes), que. elevado a vis
conde. foi depois dado a seu filho José 
Alexandre Carneiro Leão.

1822—0 major João José da Cunha 
Fidié, commandante das armas do Piau- 
hy, que havia partido da cidade de Oey- 
rãs, então capital da provincia. á frente 
de' forças suíllQientcs para suffocar o 
movimento revolucionário que na villa 
de S. João da Parnaliyba havia i>rocla- 
mado a indej^endencia do Império.acam
pa a um quarto de légua d’esta viila. 
que já encontra tranquilla [icla fuga dos 
independentes para a Granja, nn Ceara, 
e officia ao senado da cainara sobre o 
assumpto que alli o conduzia (\ide as

enhem. de 9 de dezembro de 1821 e de 14 
de novembro de 1822).

1810—E’ preconisadô bispo de Marian
na pelo papa Gi'egorio X\ I o padre Car
los Pereira Freire de Moura. Diz-se to
davia que 0 papa o não confirmara ide y  ̂  
a epliem. dty^de abril de 182()). ^

O padre Moura falleceu em Minas 
em 1842.

18Õ1—Combate de Tonelero.

D líZEM BRO  — 18

1661—A camara da cidade do Rio de 
Janeiro, na ausência do governador Sal_ 
vador Corrôa de Sá, que se achava em
S. Paulo, não querendo obedecer ao pre- 
posto que clle deixára em seu logar, 
prende-o, nomeia outro governador, e 
escreve á camara de S. Paulo cunvi- 
dando-a a imital-a e ajudal-a, fazendo o 
mesmo ao governador que lá se achava.
Os paulistas porém, fieis ao governo esta
belecido, offereceram-se a Salvador Corrêa 
para o acompanharem ao Rio de Janeiro 
e fazerem respeitar a sua auctoridade 
(Vide a data de 11 de abril de 1661).

1683—Carta regia prohibiiido a funda
ção de conventos no Brazil, sem licença 
regia.

1739—Francisco X.ivier de Miranda 
Henriques, governador da capitania do 
Rio Grande do Norte sujeita á de Per
nambuco. toma posse do governo e 
exerce-o até ser substituido em 30 de m lio 
de 1751 por Pedro de Albuquerque e
Mello. ’ '

1752-Fallece o 5. “ bispo do Maranhão,
D. frei Francisco de S. Thiago. na em
bocadura do Igaraçú, denominado Caja- 
pió, sendo transportado o seu cadaver 
para a cidade de S. Luiz e sepultado no 
dia 20 na capella-mór da cathedral, no 
presbyterio, junto á sede episcopal. ,

Pertencia á ordem dos religiosos me
nores de S. Francisco <la pi'ovincia de 
Portugal e nascera no arcebispado de 
Draga. Era,lente jubilado de theologia.
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examinador synodal das trcs ordens mi- 
Hiarcs, dèiuitado, da Bulla da Cruzada 
e visitador apostolico da Custodia de 
S. João Evanp^elista das iihns dps Aeóres. 
dcsniembrada da dos ARarves, (iu indo 
foi apresentado e confirnuudo bispo do 
Maranhão em 17-15, reinaníio I). João V 
e sob 0 pontificado de Benedict,o XIV. 
Chcgára á sua diocese a 2 de julho de 
1717.

O general Abreu e Lima não m-anciona 
0 nome d’este prelado, c o visconde de 
Porto Seguro indica a data de 11 de 
julho d’este ultimo anno como a da sua 
posse, que, entretanto, não vem mencio
nada no Roteiro ãos Bispados.

1773—Toma posse do governo pastoral 
da sua diocese D. Burtliolorneu Manud 
ãlendes dos Reis, 3° bispo de Marianna 
(Vide a ephemerideúe S de março de 17721.

Estè prelado falleceu -cm Lisboa, sem 
ter vindo ao sêu bispado, a 7 de março 
de 17P9, com 78 annos, 0 riiezes e 22'dias 
de edade. como se verifica da Gazela de 
JX.são« de'12 d’aquelle mez c. ahno.

Clérigo secular do habito de S. Pedro, 
natural de Portugal, fòra nom.eado por 
I). Josd I e confirmado por bulla de Cle
mente XIV de 8 de março de 1772. dei. 
xou-se ficar no reino. Obrigado porém, 
seis annos depois de sagrado, a vir re* 
gel-o, desistiu do encargo.

O seu successor. D. frei Domingos da 
Encarnação Pontevel. falleceu a 16 de 
junho de 1793 {Yiã<? essa data), e não do 
1797, como diz o Roteiro dos Bispados. 
ihnha 71 annos de edade.

1821— Install i-se na cidade do Recife 
a commissão militar que tinha de julgar 
os implicados na revolução que ãlanuel 
de /Carvalho Paes de Andrade dirigira e 
]n'oclaauua cm meiados d’este mesmo 
iinno, a ephemera Republica do Equadoi' 
j,Vidc as eph.em. de 2 e 21 de julho e de 
12 de setembro).

Eis a portaria que a mandou installar:
« Auctorisando-me S. ií . o Imperador 

para nomear os vogaes e juiz relator,

que devem compor a commissão militar, 
em conformidade das cartas impcriaes 
de 26 e 27 de julho do c, rrente anno, 
tendo 0 mesmo augr.sto senhor ouvido 
para este lim o seu conselho de estado ; 
em OTs'ervancia das mesmas ordens, no
meio 0 r-r. Salvador José Maciel, coronel 
eílectivo do corpo de engenhe ros, vogal ; 
0 sr. conde de Escragnoile, coronel gra
duado e commandante do l .°  batalhão de 
caçadores da córte, vogal ê sérvirá de 
interrogante ; o sr. Manuel Antonio 
Leitão Bandeira, coronel graduado e 
commandante do 3 ,” bValliãoda corte, 
vogal ; 0 sr. Francisco Vicente de'Souto- 
Maior, tenente-coronel commandante do 
2.“ batalhão de caçadores da corte, vogal; 
0 sr. desembargador Thomaz Xavier 
Garcia para juiz relator.

« Palaciü do governo de PernanVouco. 
em 18 de dezembro de 1824.—Francisco 
de Lima e Silva. ?> (Vide a ephemeride 
de 26j.

is /^ —Fallece po Rio de Janeiro o in
signe pianista e compositor americano 
Gottsclulk.

DEZEM U U O—19

1631—Capitulação d i. fortalev.a do Oa- 
bedello na Parahvba, occupada logo pe
los hollandezes.

Fatigado 0 ))unria lo de val-mtcs que a 
defendiam do rlgoruso sitio quo lhe havia 
posto 0 inimigo, coiuinfindado jielo gene
ral Slegismundo. tendo já visto c.ihirem 
nioitos82 dos seus, com 103 feridos, es
tando a dous dias sem ter nem quem ma
nobrasse a artiliiaria, por ter sido ferido 
no queixo, como o seu predecessor, o 
novo commandante Francisco Pei'es do 
Souto, bald s de mantin;ientos e muni
ções, sem esperança de prompto soccor- 
ro, sem parapeitos o forte e cora toda a 
sua artilharia quasi'desmontada, não ti
veram outro alvitre a escolher sinão 
cntregal-a ao iiiimigo, não sem ter. raeŝ  
rno assim, feito, todas as teníativ.ts para
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melliorar as condições que este lhe im
punha pelo direito do mais forte.

A guarnição pois rendeu-se com 'as 
honras da guerra que poude alcançar, 
sahindo com as bagagens, bandeiras des- 
pregadas,, morrões accesos. bala em 
bocca e toque de chixa.

Quando D. Fernando de la Pãba 
Aguero, '■mandado pelo conde de Ba- 
gnuolo com 250 liomons para distrair o 
inimigo, chegou ás cercanias do forte, 
Ijá achou arvorada a bandeira hollandeza 
nas suas derrocadas muralhas. No dia 
seguinte o seu governador Antonio de 
Albuquerque, chamado á cidade da Para- 
hyba para conferenciar cdm Bagnuolo, 
vinha retomar o seu posto, quando soube 
na ermida de Nossa Senhora da Guia da 
rendição do forte:

O fortim de Santo Antonio, situado 
na margem fronteira, commandado pelo 
capitão Luiz de Magalliães. apenas re
sistiu quatro dias mais : capitulou'com 
as mesmas clausulas que o do Cabedello.

Rendidos assim os fortes, conlieceu 
não só Antonio de Albuquei’que. conto os 
moradores da capital, que esta não pode- 
ria apresentar defensa alguma, e andou 
'aquelle procurando, mas emvão, uma 
paragem apropriada onde estabelecesse 
e fixasse xnii arrayal, do qual pudesse 
incommodar o invasor. Reconhecendo 
então que já de nada podia sefvir na 
Parahyb !, foi apresentar-se a Mathias de 
Albuquerque, com Bagnuolo e Martim 
Soares Moreno, que est ;va de guarnição 
no Cunhaú.

0 hollandez tomou plena posse da 
capital da Parahyba no dia 24. e inten
tou mudar-lhe o nome de Filippm para 
0 de Frederica (Frederik.stad), em honra 
do'/Stathouder fia Hollanda Fi'ederic' 
Ilenri; mas tal nome ficau, do mesmo 
modo gue o primeiro, só no

Submettida u Parahylva, resolveram 
 ̂ os hollandezès occupar todo o território 
intermédio até o Recife, tarei.i de que 
incumbiram o coronel Arcizewski.

1853—Tnaugura-sc oííicialmente a pro
víncia do 'Furaná. novamente creada, 
tendo por capital a cidade de Curitiba. 
Foi seu primeiro presidente e fundador o 
conselheiro Zacarias de Góes e Vascon- 
cellos.

O território da nova provinciapertencia 
á antiga capitania hereditaria de Santo 
Amaro, que se estendia até ás immedia- 
ções da Laguna o?i cerras de Santa Anna. 
Fero Lopes de Souza, seu donatario e 
irmão de Martim Atlonso de Sou.z;), nunca 
pôde visitãl-a depois da merecida doação 
que d’ella tivera em 1534, pois morreu 
no anno de 1539.

Depois da proclarnaçãp da nossa inde- 
pendenci;’., o povo requereu e a As-em- 
bléa geral, por lei de 29 de ago^o d’este 
anno de 1353, oonccdeu-iho os íóros de 
j.u’ovincia com o nome, que hoje tem, do 
Paraná.

A lei n. i do 2ò de julliode iiõ l fixou 
a cidade de Curitiba ptara cap.tal da 
província. Curitiba já gosaya dos fóros 
dé cidade, concedido-5 p îa lei provincial

de fevereirode S. Paulo n. õ de 5 
de 1842.■

DEZTiMF.no— 20

15;S_p,audo mandado public.ir na villa 
de S. Paulo e em todas as mais da ca
pitaria. dando pec'^io aos ci imino.sos que 
andavam foragidos, excepta os d-e lesa 
magestade divina o iuunani. pai'a que 
se apresentassem atípi tio fazerem parte 
da força coiti  que D. Rodrigo de Gastello 
Branch, administrador geral dás minas, 
tirilia' do entrar pelo sertão no desem
penho da 'sua commist^ão. o descobri
mento de ja/.idas de inetaes e peditXg 
preciosas.

1535—Lança-se a pedra fundamental 
do convento do S, Francisco, da bidade 
d-i Balda. O acto realisa-se com toda a 
solemnidade. tomando a p \rtc principa 
nelle o governador e capitão genera 
marquez das Alinas. Era provincial da

?

;1''U !



■■•■r-VTÍlíTOrr̂ -''-

300 EPHEMERIDES NACIONAES

M

i i
i ^

i t

: i

I

■V 'íi

A

ordem frei Domingos do Eoretoe guardião 
frei Thomaz da Apresentação.

1711—Biijla Immensa Fastorum Prin
cipes. expedida pelo papa Benedicto XIV, 
condemnando as atrocidades comrnet- 
tidas pelos regulares da Companhia de 
Jesus nos domínios ultramarinos por- 
tuguezes.

1810—Fallece no Pará o seu 6." go
vernador José Xarciso de ÍMagalhães de 
Menezes, cujo governo começara a 10 
de março de 1800.

Fôra este governador quem organisára 
na cidade de Belém a expedição de 
900 homens, que no dia 11 de janeiro 
de 1809 se apoderou da colonia franceza 
de Cayenna, por capitulação do seu com
mandante, 0 general Victor Hugues  ̂
(Vide a ephemeride de 28 de agosto 
de 1817, 2 .“ §).

Succede-lhe interinamente no cargo o 
bispo diocesano D. Manuel de Almeida 
de Carvalho, tendo por adjuntos o bri
gadeiro Manuel Marques d’Elvàs Por
tugal e 0 desembargador ouvidor da 
comarca Joaquim Clemente da Silva 
Pombo.

O eonde de Villa-Flór, que falleceu 
duque da Terceira, só assumiu o govern^ 
elléctivo d’esta capitania a 19 de outubro 
de 1817 [Veja essa data).

1821—Installada t\o dia 18 (Vide essa 
data) na cidade do Recife a junta ou 
commissão militar, que tinha de julgar 
os compromettidós n.i revolta denomi
nada da Confederação do Equador, ce
lebra-se a sua primeira sessão, sendo 
interrogado o afamado fi’ei Caneca, uma 
das mais illustres vicíimas d’esse movi
mento. Aqui damos a acta que lhe diz 
respeito, não só como um documento 
historico. mas como um specimen dos 
actos d’essa natureza:

« Aos 20 dias do. mez de dezembro 
de 1821, primeira sessão d’esta commissão 
militar, achando-.se reunidos todos os 
membros d’ella, e havendo-se já em sessão 
preparatória mandado avisar os réus

que tèm de ser processados, determinou 
0 presidente d’ella que viessem a per
guntas, as quaes foram feitas pelo of
ficial interrogante o coronel conde de 
Escragnolle : sendo o primeiro d’elles o 
‘̂éu frei Joaquim do Amor Divino Caneca, 

0 cpial foi interrogado da maneira que 
ê segue: do que ílz este termo, eu 'iho- 

maz Xavier Garcia de Almeida, juiz 
relator o escrevi.

Interrorjatorio do réo Fr. Joaquiyn do 
Amor Divino Caneca

F’oi perguntado como era o seu nome, 
naturalidade, estado e idade.

Respondeu, que se chamava Frei Joa
quim do Amor Divino Caneca, natural 
d’esta cidade do Recife, estado de reli
gioso carmelita turonense, idade de 45 
annos e 5 mezes.

« Foi perguntado, se sabia ou suspei
tava a causa de sua prisão.

« Respondeu, que fôra preso por se 
achar na divisão das tropas, que d’aqui 
marcharam para o interior da provincia. 
na oceasião em que entrara o exercito 
imperial.

« Foi perguntado, se nunca propa
gara, ou publicara idéas, ou escriptos 
subversivos da boa ordem.

« Respondeu, que fôra redactor do 
periodico intitulado Typhis, em o qual 
se contém as idéas que elle propagai'a, 
as quaes eram as mesmas que havia lido 
em outros periódicos mesmo na cóntc; 
e que não havendo nunca sido chamado 
a jurados, se regulava pela lei que então 
existia sobre os abusos da liberdade de 
imprensa, dirigindo-se sempre ao minis
tério, todas as vezes que atacava os des
mandos públicos.

a Foi perguntado, se nos ditos seus 
escriptos não havia disseminado idéas 
tendentes a promover a desunião das 
provincias, e atacar a integi'idade do 
império, quando taes principios.se não 
achavam estampados cm algum periodico 
da corte.

i

fí
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« Respondeu, que lhe parecia, qu0 
nenliuinas ideas d'est i nature/a elle tinha 
manifestado cm seus escriptos; se 
alguma proposição existir d’onde isso 
se.possa colligir, so a elle mesmo com
pete interpretal-a.

« Foi-lhe perguntado, se não havia 
concorrido directa ou indirectamente 
para a eleição e conservação na presi
dência da província de Manoel de Car
valho Paes de Andrade, contra as ex
pressas ordens de S. M. Imperial.

« Respondevi, que não interviera para 
a sua eleição, por quanto fora esta feita 
pelos eleitores de parochia; e quanto á 
sua conservação, sendo cham.ado para 
um conselho, como membro do corpo 
liiterario, ahi emittira o seu voto, o 
qual corre impresso, e a elle se reporta, 
conforme nelle se contdm.

« p’oi perguntado, se não havia coope
rado de alguma sorte para o plano da 
confederação do Equador p̂ ’oclamada por 
Manoel de Carvalho, e que ia arrancar 
pelos fundamentos a integridade do im
pério brazihiro.

« Respondeu, que nunca tivera ide'a, 
nem nunca ouvira fallar de semelhante 
confederação, senão quando chegara ao 
sertão, onde vio algumas proclamações 
do Filgueiras a este respeito: e tão so
mente fallou em seu p9riodico da união 
de algumas provindas do norte para o 
fim de se opporem á invasão da expe
dição portugueza, que S. M. Imperial 
havia annunciado na oceasião dc mandar 
retirar o bloqueio, recouimendando-nos 
que nos defendessemos delia.

a Foi instado, se dizendo elle que não 
havia nada cooperado para o plano da 
confederação do Equador como é que 
havia publicado ern os numeros... do seu 
Typhis, algumas bases que pareciaxn ter 

■ applicação áquella farina de governo 
republicano.

« Respondeu, que sim, publicara essas 
bases, mas que ale’m de ser um «papel, 
que lhe foi dado pelo mesmo Manoel de

Carvalho para o publicar, não o fez com 
alguma intenção determinada, mas sim 
como maximas geraes para qualquer 
governo, que se quizesse constituir.

a Foi perguntado, se havia contribuido 
para se não acceitar o projecto de cons
tituição offerecido por Sua Magestade 
Imperial aos povos desta provincia.

« Respondeu, que sendo chamado pela 
camara para dar o seu parecer sobre 
esta matéria, o seu voto fora que se não 
acceitasse tal projecto; referindo-se em 
tudo 0 mais ao dito seu voto, que consto 
dos livros da camara, ou que corre im
presso. I

cc Foi perguntado, se trabalhou de al
guma sorte para que se atacasse e fizesse 
resistência ao exercito cooperador da 
boa ordem.

« Respondeu, que quando ainda esta
vam em Barra Grande as tropas do mor- 
gado, sendo chamado a conselho para 
deliberar, se devia ou não atacar nquel- 
las tropas, dera elle re'o o seu voto para 
que se atacasse, e isto pela razão de ter 
üíliciado 0 major Pitanga, dizendo que 
0 morgado fizera uma proclamação, em 
que dava vivas á união da familia por-
tugueza

« Foi perguntado se havia dado algum 
passo para que se fizesse resistência ás 
tropas de S. M. Imperial, com a chegada 
das quaes havia cessado o pretexto de 
se atacar a divisão da Barra Grande.

« Peespondeu, que nenhum facto pra-, 
ticou d’onde se podesse isto deduzir.

K Foi perguntado, si elle não tiuha-se 
encorporado com a força rebelde, que 
se oppoz á'entrada do exercito coope
rador ; e se nao a havia acompanhado 
até 0 ponto de ser subjugado pela tropa 
expedicionária commandada pelo majoi 
Laroenha, e pelo qual fora remettido 
preso.

a Respondeu que sim, havia acompa
nhado a dita tropa; masque oS'motivos, 
que tivera para isto. os queria dar por 
escripto, pois que faziam objocto da siu\

/
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defeza, que apresentaria em vinte e 
quatro horas.

a Foi perguntado, se não tinha elle 
praticado algum facto, pelo qual se pòssa 
colligir alguma intenção de sua parte de 
se oppôr á entrada da expedição da còrte, 
como é que andava, e de então para cá, 
sem habito, e vestido de jaqué de'guer
rilha.

K Respondeu, que não andou com 
jaque de guerrilha, mas sim com jaqueta 
de chita, que trazia por haixo do habito; 
0 qual havia tirado na raai'cha do Cabo 
para o Recife, e se perdera, por ir na 
garupa de um cavallo, que desappareceu.

« Foi finalmente perguntado, se tinha 
alguma cousa mais que allegar e dizer em 
sua defeza.

« Respondeu, que nada mais tinha que 
dizer, visto que lhe era pérmittido dar a 
sua defeza por escripto; mas que, como 
SC achava succumbido pela natureza do 
tribunal, e também pela qualidade dos 
juizes, que oram militares, talvez sem os 
necessários conhecimentos das leis jurí
dicas, requeria .que lhe fosse facultado 
consultar com um letrado no formalisár 
de suamegma-dçfeza, que o coadjuvasse 
nella: e assim deu a com missão por 
acabadas as perguntas, as quaes sendo 
lidas ao reo, áchou estarem conforme 
ao que tinha respondido; pelo que assi_ 
gnou com o coronel interrogante: e eu 
Thomaz Xavier Garcia de Almeida, juiz 
relator o escrevi—Conde de Escragnolle, 
coronel interrogante — Fr. Joaquim'do 
Amor Divino Caneca.

1825— Chegam ao Rio de Janeiro os 
allemaes contractados para o serviço mi
litar.

1828—Tratado dc amizade, navegação 
e commercio entre o Brazil e os Paizes 
Baixos (Ilollanda.l.

8̂71—Creação da Bibliotheca Municipal 
de Campos, ordenada pela lei pi’ovincial 
n. 1650 d:i presente data; pru-a a sua 
execução expediu-se o regulainenlo de 
l.°  do março de 1878.

DÍÍZEMBRO —21

1623—Parte do Texel a primeira expe
dição orgauisada pelos hollandezes desde 
3 ,de junho de 1621, para a conquista do 
Brazil, por conta da Companhia das 
índias oceidentaes e para esse fim pre
parada pelos principaes negociantes de 
Amsterdam, Outras duas partes da mesma 
armada largaram poucos dias depois dos 
portos áe Meusa c de Goi'éa, no mesmo 
paiz (llollanda'.

Esta esquadra compunha-se d'e 23 na- 
viós grandes e 3 pequenos hiates, com 
cerca de 500 bocas de fogo, guarnecidos 
por 1,600 marinheiros e tendo a seu 
bordo 1,700 homens de desembarque.

Commandava esta considerável for^a 
naval o alaiirante Jacob 'Willeckcns, na
tural de Amsterdam, tendo como vice- 
almirante a “Pieter Pieterszoon Heyn. 
O coronel Johan.van Dorth, senhor de 
Horst e Pesth, commandãva as tropas 
de desembarque e fora nomeado gover
nador do paiz que se ia conquistar.

Antes de partirem tinham os judeus 
aqui estabelecidos ministrado aos almi
rantes hollandezes as mais exactas in
formações sobre a situação do Brazil: 
em sua totalidade desejavam os infor
mantes > que passasse o paiz ao dominio 
da llollanda, por causa da tolerância 
religiosa que os governns hespanhol e 
portuguez nao admittiam.

Anezar do segredo que se guardou 
acerca do destino da expedição, soube-se 
d’elle em Bruxfellas e em ^Lisboa. Da 
primeira d’estas cidades, onde reinavm a 
infanta Izabel, transmittiu logo ella esta 
importante noticia ,para a côrte de ' 
Madrid, onde pouco abalo causou. Gaspar 
de Gusmão, conde-duque de Olivares, 
favorito e primeiro minis t̂ro do joven rei 
de llespanha F^lippe IV, desprezou o 
aviso, quer por não o acreditar verda
deiro, quer porque o enfraquecimento de 
Portitgalj que elle tratáva como provincia 
conquistada, entrasse já nas stuis vistas?
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não pensando de certo nas consequências 
que traria ás possessões hespanholas a 
perda da colonia portu-gueza. Elnquanto 
assim vaciliava ou se mostrava incrédulo 
0 ministro hespanhol, partira a esquadra 
liollandeza ao seu aventurosp destino.

1629—Cliegam á ilha de S. Vicente 
mais alguns navios da esquadra hollan- 
deza que vinha á conquista de Peniam- 
buco [Vide maio Í7).  Acham-se então 
reunidos 52 vasos, entre grandes e pe
quenos, e mais 13 pinaças.

O sr. Jose' de Yasconcellos nas suas 
Batas Cc-lebres dá os nomes, capacidade, 
armamento e tripolação de cada um.

Havia ainda mais dois navios que 
capturaram em caminho. No dia 26 
fazem-se de vella para o seu destino- 
ficando na ilha o liiate/Saím, para esperar 
os retardados e indicar-lhes o rumo que 
a esquadra tomára.

No começo d’este mesmo anno entrou 
na bahia de Todos os Santos uma ar
mada da mesma nação composta de 9 
grandes navios c 3 hiates, commandada 
pelo almirante Adrian Janszon Pater, a 
qual, não achando no porto navio algum 
que aprisionar, sahiu logo sem hostilisar 
a cidade, seguindo o rumo das Indius 
Occident.ies.

1774:—Carta regia modificando as dis
posições ordenadas por outra de 19 de 
junho de 1761, que mandava extinguir 
em Goyaz a raça muar sob o pretexto 
cie,, favorecer aos criadores e ao com- 
mercio.

Os clamores que produziu naquella 
capitania tão absurda disposição, deu 
causa a esta nova ordem, que é assim 
concebic/a:

K João Manuel de Mello, governador e 
capitão gejieral da capitania de Goyaz. 
Amigo. — Eu, el-i-ei, ves envio muito 
saudar.—Tendo mostrado a experiencia 
a muita utilidade que se segue ao com- 
mercio do serviço das bestas muares,

principahnente nas comarcas de Minas, 
onde de annos a esta parte se têm intro
duzido para os transportes e conducções 
dos mercadotes, coni preferencia, os 
cavallares: havendo d’estas nos sertões 
da Bahia, Pernambuco e Piauhy tão 
grande cópia que antes da introducção 
das muares so com a sahida é que mu
daram para as Minas, sc enriqueceram 
os moradores dos referidos sertões : ao 
mesmo tempo que nas minas, notoria
mente mais uíeis para o dito serviço, 
não tem havido ate' o presente a ahun- 
dancia q” e se necessita:—sou servido 
mandar promover n’essa capitania a; 
criação das bestas muares, em utilidade 
dos meus fieis vassallos e em beneficio 
do commercio, que nellas lucra a facili
dade e commodidade das conducções.

a E para acautelar que, entregados ■ 
inteiramente esses moradores á criação 
d’estas bestas, desamparem de sorte a 
criação dos cavallares, que venham estes 
a faltarem para os viandantes e para a 
remonta das tropas: liei por bem que 
os criadores sejam obrigados a terem ao 
menes a sexta parte de éguas com seus 
cavallos, pena de lhe serem tomadas, 
todas as bestas muares que tiverem de 
criação, e de pagarem em dobro o sen 
valor, tuçlo para quem os denunciarem, 
ou assim o não observarem. O ciue intei
ramente fareis executar.

« Escripía no palacio de Nossa Senhora , 
da Ajuda, a 22 de dezembro de 1774. 
—REI.»

1807—Aporta á sua diocese no dia 13 
e assume na presente data o exercido 
do seu cargo o 13.° bispo de Pernambuco 
D. frei José Maria de Araujo, natural de 
Lisboa, da ordem deS. Joronymo (Vide a 
ephemeride de 21 de setembro de 180S).

Para succed(^r-lhe no cargo foi eleito 
a 25 de abril de 1810 (Vide essa data) 
D. 1'rei Antonio de S. José Bastos, bene- 
dictino, ■ confirmado por bulla de 5 ,de 
março de 1815 do pontifico Pio VII.

1825—0 governo do Brazil declara em

' 7 ^
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estado de bloqueio a cidade de Buenos. 
Ayres e suas dependenoias.

Recusando D. Pedro I J’estituir a Banda 
Oriental como parte integrante das pro- 
vincias Unidas do Rio da Prata, resol
vera 0 governo argentino proteger o 
movimento revolucionário dos emigra
dos orientaes que. em numei’o de 33, des
embarcaram na Banda Oriental a 25 de 
abril, achando-se dentro de pouco tempo 
armados mais de dois mil, que obtiveram 
em Sarandv considerável v.mtagem sobre 
Bento Manuel Ribeiro, que apenas tinha 
ás suas ordens mil homens mal montados. 
Essa victoria decidiu o governo de Bue- 
nos-Ayres a notificar ao de S. Christovão 
que 0 Congresso reconhecia a Banda 
Oriental de facto incorporada á repu
blica das Provincias Unidas. Tomada 
a nota argentina como deplaração de 
guerra, o governo imperial publicou a 
10 de dezembro um manifesto, expondo 
as razoes que tinha para também abrir 
hostilidades contra Buenos-Ayres. Esta
beleceu em seguida o bloqueio dos por
tos argentinos e dos que na margem 
oriental occupassent as tropas buenay- 
renses: o commandante da esquadra 
imperial Rodrigo José Ferreira/foi o en-
carregado d’essa missao.

'1

1835—Inauguração solemne da Impe
rial Academia de Medicina no paço da 
cidade do Rio de Janeiro, sob a presi
dência do então ministro do império o, 
sr. Antonio Paulino Urmpo de Abreu, 
hoje visconde de Abaeté, cm presença 
do imperador, que então tinha dez annos 
de edade, da côrte e de um grande con
curso de pessoas gradas.

Esta academia começara por uma sim
ples reunião de medicos e cirurgiões, 
eífectuada no dia 28 de maio ,de 1829, 
sob 0 titulo de Sociedade de Medicina do 
Rio de Janeiro, titulo que l!ie confirmou 
0 decreto de 13 de janeiro de' 1S3Ü : Ibi 
installada com essa denominação a 21 
de abril do mesmo anno. Mais turde,

por decreto de 18 de maio de 1835, deu- 
se-llie 0 nome e categoria que hoje tem.

lS47-^Eallece o senador pela provincia 
do Maranhão Patricio José de Almeida 
e Silva, escolhido pelo primeiro impera
dor a 22 de janeiro de i82ò, e, que a 8 de 
maio do anno seguinte tomára posse da 
sua cadeira no senado.

*1808 — Ataque de Lomas Valentinas 
[Campanha ko Paraguaij).

0,s resultados d'este importante feito 
d’arinas. dirigido pcssoalmente pelo ge
neral em chefe marquez de Caxias, e em 
que tomaram parte os generaes José 
Luiz Menna Barreto e barão do Trium- 
pho, foram a juneção do grosso do nosso 
exercido com a foiça que fleára em 
Palmas e o isolamento, da guarnição de 
Angustura do resto do exercito para- 
guayo.

1878— Inaugura-se a linha telegi’aphica 
de S. José de Peruhype (Bahia), a Mu- 
cury (Espirito-Santo), com a extensão de 
2d,900 kilometros.

1879— BMllece no Rio de Janeiro d® 
uma encephalite o dr. José Bento da 
Rosa, lente jubilado da cadeira de pa- 
thologia externa da Faculdade de Me
dicina da mesma cidade. Contava 71 
annos de edade.

DEZEMBKO— 22

1647—Assume o governo geral do es
tado 0 conde de Villa Pouca de Aguiar, 
Antonio Telles de Menezes, que viera 
commandando uma esquadra de 12 galeões 
que-a córte de Lisboa mandara ao Brazil, 
receiando-se pela segurança da Bahia, 
cubiçada pelos hollandezes.

Foi 0 vigésimo dos governadores d’essa 
capitania pela ordem chronologica e 
occupou 0 cargo pelo tempo de dois 
annos e treze dias, até 4 de janeiro 
de 1650. em que o substituo o conde de 
Castello-Melhor.

Quando Telles de Menezes, terminado 
0 seu tempo de governo, voltou para o

'■4-
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reino, apanhou o navio/em que ia vio- 
lentis'^imo te i poral, sossobrando nas 
costas de Buai cos e perecendo o gover
nador nas ondas. Outros navios da mesma 
frota solfreram tambcm as consequências 
d’este temporal.

lOtS—Bhindagão da villa de Alcantara 
na capitania do Maranhão, tres léguas 
ao nordeste da cidade de S. Luiz, em um 
terreno elevado chamado pelos indigen is 
Tapui-Tapera. Foi seu fundador o dr. An
tonio Coelho de Carvalho, a quem el-rei 
doára cincoenta e seis léguas de costa 
entre ab.diia de Cuman e o rio Pindaré.

1652—Tumulto popular na capital do 
Pará. por ter querido o governador ca- 
pitão-mdr Ignacio do PvSgo Barreto de
clarar livres tolos os indios, até éntáv 
possuidos como escravos. O governador 
intentára por em execução um dos capí
tulos do regimento que lhe fora dado 
quando viera provido no cargo.

Para apaziguar o motim ordena o 
capitão-mor a suspensão da m dida até 
resolução da corte, mas determina que, 
emquanto não se decide a duvid i, todos 
os indigenas se conservari un por admi- 
ni>tr.içao sob o titulo de libertos, e que 
d’alli em diante seria rigorosamente per
seguido todo aquelle que intentasse novos 
resgates ou compras d’elles.

Esta delibe ação acalmou o tumulto.
1731 — Lei declarando que todos os 

diamantes e pedras preciosas que forem 
achados nas minas do Brazil, de 20 qui
lates para cima, pertenceriam á coroa e 
seriam remettid is logo para Lisboa, 
dando-se lüüg a quem os achasse e al
forria, sendo escravo, sob pena de con
fisco e perda das pedras achadas para a 
fazenda real.

Neste anno de 1731 o paulista Domingos 
Rodrigues do Prado descobre e funda o 
arraial de Crixás, nas minas de Goyaz.

Neste mesmo anno sahem de Cuyabá 
os irmãos sorocabanos Fernando Paes de

Barcos e Arthur Paes e descobrem as 
ricas minas que demoram junto ao rio 
Guatera, um dos affluentes do Guapore', 
oriundo das fi’aldas do S. Francisco 
Xavier, onde levantaram um templo sob 
essa invocação. Teve assim começo a 
povoação de Matto-Grosso.

1795—Alvará elevando á categoria de 
parochia a igreja de Nossa Senhora da 
Assumpção da villa de Benevente, na 
capitania do Espirito-Santo.

O aldeiamento de indios de Rerityba, 
ci^do de 1565 a 1567 por José de An- 
cíiieta, é a origem de Benevente, que foi 
elevado ao predicamento de villa por al
vará de 1 de janeiro de 1759.

180S — 0  principe regente, depois 
D. João VI, concede aos conegos da ca- 
pella real do Rio de Janeiro o tratamento 
de seiihoria.

1814—Fallece na cidade da Bahia o 
conegü José Telles de Menezes, deixando 
em testamento a casa nobre de sua resi
dência para que nell > se estabelecesse o 
seminário, que intentava fundar aaquella 
cidade o arcebispo D. frei Fi-ancisco de 
S.Damaso. Feitos os arranjos necessários  ̂
deu-lhe o arcebispo estatutos e uma quota 
para a sua manutenção. Os mancebos 
pobres, que teriam de aproveitar-se de 
tão util estabelecimento, deviam ser sus
tentados pelo cofre das obras pias do 
arcebispado.

1824—Segunda sessão da commissão 
militar installada na cidade do Recife 
para julgar os réus da revolução que 
proclamara a ephemera Republica do 
Equador (Vide as ephemerides de 18 
e de 20'.

Foi consagrada esta sessão ao depoi
mento 'das seguintes testemunhas: Isi
doro Martins Soriano, natural de Por
tugal, deputado da junta de fazenda; 
José Maria de Albuquerque Mello, na
tural de Portugal, escrivão da cam ira 
da cidade do Recife; José Joaquim de 
Carvalho, natural do Rio de Janeiro, 
phvsico -mór da provincia e primeiro

20
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medico do hospital militar; Caetano Fran
cisco Lumaclii de Mello, natural da ci
dade do Recife, escrivão proprietário da 
meza gi’ande da alfandega; João Baptista 
Pereira Lobo, natural da cidade do Re 
cife, feitor da alfandega de algodão; An
tonio Borges Leal, natural da ilha Ter
ceira, coronel graduado e ajudante de 
ordens da provincia; Manuel Jose Martins, 
natural do Recife, tenente-coronel eíTe- 
ctivo e ajudante do governo da pro
vincia, e Manuel Corrêa Maciel, natural
da cidade do Recife, official-maior da

\
junta da fazenda.

Os depoimentos de todas estas teste* 
munhas foram vagos, sem força alguma 
juridica e alguns até favoráveis aos réus.

Entretanto a iniqua commissão militar, 
melhor se dissera commissão de assassi
nos, condemnou á morte o illustre patriota 
írei Joaquim do Amor Divino Rebello 
Caneca e o valente capitão do batalhão 
de Henriques, o preto Agostinho Bezerra 
Cavalcante, e como para maior escarneo 
mandou, escrever no começo da acta 
d’esta sessão o seguinte: « e querendo 
a, commissão obter uma melhor base 
d'este conhecimento criminal, q̂ ara com 
mais segurança pronunciar sobre elle o 
seu juizo final, deliberou que se inque- 
risse um summario de testemunhas 
idôneas, e cocoas ao tempo dos factOg 
arguidos.n

1861-Encerra-se solemnemonte a ex
posição industrial e agricola da provincia 
do Rio-Grande do Sul, distribuindo-se 
nessa oceasino os prêmios conferidos.

1804—Falloce na corte o dr. Antonio 
Ferreira Pinto, lente cathedratico da 
Faculdade de Medicina da mesma ci
dade.

Foi sepultado no cemiterio de S. João 
Baptista da Lagóa,

1868—Os generaes chefes dos exercitos 
da triplice-alliança dirigem se oflicial- 
mente ao dictador Lopes, intimando-o a 
render-se para evitar o derramamento de 
mais sangue (Campanha do Paraguay).

1

1

Depois da brilhante victoria das forças 
alliadas em Lomas Valentinas, que, en
tretanto, não decidiiii da acção, carcado 
0 proprio dictador no redueto em que se 
iutrincheirára e onde, passada toda a 
noite em armas, apezar da chuva que 
cabia, é força confessar que não se pode 
dizer o que será mais digno de admira
ção : si a tenacidade do ataque, si a per
tinácia da defeza... parecia curial que o 
dictador aceitasse a proposta feita ; mas 
a sua cegueira continuou a dominal-o 
para só terminar o lugubre drama do 
aniquilamento de um povo no lodaçal do 
Aquidaban.

Lopes regeita íbrmalmente a intima-

Toma posse do cargo de biblio- 
thecario da Bibliotheca'Nacional do Rio 
de Janeiro o sr. dr. Benjamim Franklin 
Ramiz Galvão, nomeado por decreto de 
14 d’este mez e anno.

Succédé a frei Cam ill o de Monserrat e 
é O 6.° director d’esse importante estabe
lecimento.

1879—Assigna-sc em La Paz, capital 
da Bolivia, um accordo entre o Brazil e 
aquelle estado para a reciproca exe
cução de cartas rogatórias.

Assignam-o por parte do Império o 
sr. dr. Leonel Martiniano de Alencar, 
ministro residente, e da republica D. Se- 
rapio Reyes Ortiz, ministro das relações 
exteriores e presidente do conselho do 
ministros da Bolivia.

Foi esse accordo promulgado no Im
pério por decreto de 15 de outubro de 
1880, assignado pelo sr. conselheiro Pe
dro Luiz Pei'eira de Souza, ministro dos
négocies
raiva.

estrangeiros no gabinete Sa-

D E Z E M B R O — 23
1584—0 padre Manuel de Paiva, su

perior dos jesuitas mandados para Pira- 
tininga a fundar a casa collegial de 
S. Paulo, que se inaugurâra a 25 de 
janeiro de 1554, dando assim origem á
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povoação, hoje cidade e capital da pro- 
vincia do mesmo nome, fallece na pre
sente data na capitania do Espirito- 
Santo. Durante mais de 30 annos dedi
cava-se este notável propagandista á 
conversão dos indigenas de todas as 
capitanias do Brazil, competindo nesse 
arduo mister com Manuel da Nobrega e 
José de Anchieta.

D’elle diz Simão de Vasconcellos na 
Vida d’este venerável apostolo, enume
rando os fundadores do collegio de Pi- 
ratininga:

« O ultimo e duodecimo foi o padre 
Manuel de Paiva, de quem dá teste
munho seu mestre, que acabou alli de 
estudar latim e ficou nelle consummado, 
sendo juntamente superior dos mais, c 
dando exemplo a todos na cultura da 
salvação dos indios. De tão raro fervor 
nas prégações que succedeu pregar 
muitas horas uma paixão toda de joelhos, 
sem que a força de espirito lhe de'sse 
logar a sentir o trabalho do corpo. Que 
por tirar de oÇeasião de peccados aos 
homens, soffreu por muitas vezes af
frontas e injurias grandes com animo e 
valor apostolico.

(c Que com graves perigos nas guerras 
dos nossos contra Tamoyos, onde di
versas vezes se achou, andava intrépido 
entre nuvens de fiechas, com uma cruz 
na mão, com espanto dos que pelejavam, 
ainda inimigos, sem damno algum. De 
tão extremada obediência, que consentiu 
andar em pregão nas praças da Bahia, 
por mandado de seu superior Manuel da 
Nobrega, para ser vendido e com o 

^ reço  soccorrer a necessidade dos reli
giosos. Que foi mandado lançar a rodar 
por um monte Íngreme abaixo, e o fez 
com uma promptidão até parar á voz 
do mesmo superior, sCm offensa alguma. 
E estes erão os discipulos da eschola 
de Joseph de Anchieta, dos quaes quiz 
dar esta breve noticia, por que se veja 
quão bem empregados forão os suores 
nesta primeira parte de seus trabalhos.»

A casa de residência e collegio dos 
campos de Piratininga, fundado nos 
primeiros dias de janeiro de 1551 pelo 
padre Paiva e seus 12 companheiros, 
teve os seguintes instituidores, segundo 
0 mesmo chronista da Companhia:

1, Manuel de Paiva, superior ; 2, José 
de Anchieta, logo depois nomeado re
gente do collegio; 3, Gregorio Serrão; 
4, Affonso Braz; 5, Diogo Jacome; 6, 
Leonardo Nunes; 7, Gaspar Lourenço; 8, 
Vicente Rodrigues; 9, Braz Lourenço; 
10, Pedro Corrêa ; 11, Manuel de Chaves ; 
12, João Gonçalves, leigo; 13, Antonio 
Blasques, também leigo {Vide 25 de 
janeiro de 1554).

1632—Vendo a companhia das índias 
Occidentaes que se prolongava a guerra 
de conquista no Brazil além do que 
esperava, não só com muitas despezas, 
mas sem proveito nenhum, resolvêra 
mandar á colonia, theatro da lucta, dois 
de seus membros—Mathias van Ceulen 
e Johan Gysselingh—com o titulo de 
directores delegados, que deveriam en
carregar-se da alta administração dos 
negocios governamentaes da çolonia,com 
plenos poderes para decidirem da ces
sação ou da renovação das hostilidades. 
Partiram esses dois emissários em ou 
tubro e foi Mathias van Ceulen o pri
meiro a chegar. O segundo só chegou ao 
Recife no dia 28.

1665—Carta régia do D. Affonso Ví 
fazendo doação da Ilha Grande de 
Joannes ou Marãjó ao secretario de es
tado Antonio de Souza de Macedo, com 
jurisdicção no civel e crime até á pena 
de mopte inclusive, com datas de todos 
os officios e poder dar terras, fundar 
villas e fazer alcaides-mores e outras 
prerogativas de juro e herdade fóra da 
lei mental e bem assim a faculdade de 
a vincular em morgadio com as condições 
que lhe aprouvessem.

1667—E’ condemnado como falso pro- 
pheta, pela Inquisição de Coimbra, em
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cuja cilia li* estava preso desde novembro. 
0 fim iso pidre Antonio Vieira.

1702—Assume o governo da capitania 
do Ceará o capitáo-mór Jorge de Barros 
Leite, nomeado por patente régia de 29 
de dezembro de 1699. E’ o primeiro que 
toma posso do governo no Ceará, por se 
achar install ulo, o senado da camara; 
todos os outros o faziam em Pernam
buco [Jo 'O Brigido dos Santos, R e s u m o  

CURONOLOGICO DA H IS T O R IA  D o C e a R a ’ ) .

Foi 0 13.° e occupou o cargo até 25 de 
setembro de 1701, em que entra a exer- 
cel-o .João da Motta, seu successor.

1718—Bulla do papa Benedicto XIV 
concedendo o titulo de fidelissimo ao 
rei D. João V e seus descendentes.

17.55—O G.° conde dos Arcos, D. Marcos 
de Noronha, 7.° vice-rei do estado do 
Brazil e 42.° govein idor geral da Bahia, 
toma posse do seu cargo. Havia ante- 
riormente administrado as capitanias de 
Pernambuco e de Ooy iz. Governou o 
estado até 9 de janeiro de 1760, em que 
0 sujDstitue 0 condg de Avi tes, l.° mar- 
quez de Lavradio. O conde dos Arcos 
regressou p.ira Lisboa na náu de guerra 
Nossa Senhora da Ajuda,, que a 24 de 
abril d’ sse mesmo anno de 1760 trans
portava os jesuítas expulsos da Bahia.

Foi no seu tempo de governo (|ue se 
estabeleceu a contribuição denominada 
donativo pira auxiliar a reedificação 
de L sboa, destruida pelo terremoto oc- 
corrido em 1755. A camara da Bahia, 
em se.ssão de 7 de abr.l de 1756, deter 

minou contribuir com a quantia de ties 
mdhões de cruz idos, pagos pela cajii 
tania no espaço de 30 aunos, á razão de 
40 contos por anno, para cuja ari'eca- 
dação se creou uma junta especial, pre
sidida pelo vice-rei (Vide a ephemeride 
de 16).

1819—Por ter sido nomeado gover
nador do Ceará Francisco Alberto Ru
bi n , governador do Espirito-Santo, 
a.ssume o governo d’esta ultima capitania

BaLhazar de feouza Botelho de Vascon- 
cellos.

1826—E’ nomeado com mandante das 
armas da província do Piauhy o briga
deiro conde de Beaurepaire.

D E Z E M B R O — 24
1553 — Desembarcam em S. Vicente, 

vindos d I Bahia, o superior padre Manuel 
de Paiva. José de Anchieta, Leonardo 
Nunes e mais jesu.tas, destinados á ca- 
techese i.os indigenas d’essa capitania 
(Vide a ephemeride de 23, anno de 1584).

1634 — O exercito hollandez entra na 
cidade da Parahyb?, que encontra aban
donada.

O seu governador Antonio de Albu
querque. vendo tomados o forte do 
Cabedello e o fortim de Santo A tonio, 
e occupad i a cidade pelo inimigo, re
solvera fortiíicar-se em um sitio apro
priado, de onde pudesse hostilis d-o, 
dirigindo-se com a pouca gente que tinha 
para o engenho de Duarte Gomes da 
ilveirac m aquelle intento. Por ordem 

sua ajuritayam-se alli todos (>s indins da 
Piiraliyba e do Rio Grande, cnm o padre 
Manuel de Moraes e o capitão Maiv.im 
Zoares com a sua gente. Já vimos que, 
veiificando que nada mais podia fazer 
pela causa que sustentava. Antonio de 
AUmquerque decidira partir para Per
nambuco e apresent ir-se ao general 
■Mathias de Albuquerque, o que eíTectuou 
no dia 31 com o resto do seu exercito e 
algumas pessoas que não quizeram su
jeitar-se ao dominio holl mdez. Tendo 
perdido todas as posições que oecupar i, 
encontrando má vontade da parte dos '* 
moradores para ajudal-o na guerra de 
recursos, era esse o unico alvitre que 
tinha a seguir. Ainda assim, fez uma 
ultima tentativa de resistência no en
genho de Antonio de Valladares. que 
ficava dez léguas pelo interior das terras* 
e onde havia uma posição boa para se 
fortificar. Os moradores porém não se 
quizeram também prestar a esse tra-
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balho, e Albuquerque teve ainda de dar 
de mão a esse recurso.

1636—Francisco de A/.evedo, 15°. go
vernador do Pará, toma po‘ se do seu 
cargo e occupa-o até 17 de março do 
anno seguinte, em que começa o go
verno de Ayres de Souza Chicliorro.

1660—Creação do pntpci sellado. Pis- 
poz-se que lionvesse (;uatro classes de 
sello: 1*.. de210 rs.; 2'"., de ^̂0 rs.- 3 '., de 
40 rs.: e 4''..de 10 rs., meia folha.

16S5—'Morre na Bahia o don tario da 
capitania do Espirito Santo Fnncisco 
Gil de Araujo, que a comprara em 1674 
pnr ahmrá de licença de 6 de junho 
{Vide essa data).

1717 —rhega á cidade de' Bele'm o 
3°. bispo do Maranhão e Pará D. frei 
José D^garte (Vide a ephemeride de 12 
de junho).

1781—D. frei A ’ tonio Corrêa, 12°. ar
cebispo e primaz do Brazil, chega á 
Bahia (Vide a ephemeride de 12 de julho 
de 1802 e • de 16 de igosto de 1779).

1821—Representação da junta gover
nativa de S. Paulo pedindo ao prinripe 
reg'ntc D. 
retirada
mesma occasião que sejam portadores 
d’esta representação o conselheiro José 
Bonifacio, o coronel Antonio Leite Pe
reira dl Gama Lobo e o vigirio Ale
xandre Gomes de Azevedo. Para i-edigil-a 
reuniram-se os membros do governo em 
cas id'aquelle conselheiro, pelas 11 horas 
da noite.

1332—Ataque e toma la do Arraial de 
Jacuipe. ponto principal dos revoltosos 
de Pernambuco, pelas forç ts do governo 
sob as ordens do brigadeiro Joaquim 
José da Silva Santiago, commandante 
das armas da provincia. Eis os principaes 
trechos do officio em que elle deu conta 
ao presidente do resultado d’esta ope
ração :

« Illm. e Exm. Sr. — Não se podendo 
realisar o tratado de paz com os jacui- 
pe.nses, por não terem annuido á minha

Pedro que . suspenda a sua 
para Portugal. Resolve-sh na

proposição e proclamações de V. Ex. 
espalh id s anteriormente , determinei 
immediatamente atacal-os ao amanhecer 
de hoje por très differentes caminhos, 
incumbindo a dire'’ção dás tropas ao 
coronel Aleixo José de Oliveira, tenente 
coronel José Joaquim Coelho e major 
João Bloem.

« Pelas sete horas da manhã já o 
bravo corone' Aleixo, com 130 pr ças. se 
achava no engenho Prainha. lutando 
com 0 inimigo entrincheirado pelos ca
minhos: e demorando-se as forçis do 
tenente-coronel Coelho e Binem, pelo 
desencontro, que d’elles teve o conductor 
da ordem para o ataque, viu-se obri
gado 0 mesmo coronel Aleixo a arros
tar ( s perigos, rompendo as trincheir is. 
apoderando-se da povoação ou ariy îal 
de Jacuipe pelas 9 horas do dia, tendo 
soífiido hora e meia de um vivo fogo, e 
a pei l̂a de quatro mortos e onze feridos: 
segui esta forca até a entrada ('o Arraial, 
onde me demorei tão somente o tempo 
b istante p ira dar allumas ordens e 
voltei ao meu quartel em Limeiras. Ao 
meio dia teve logar a entrada Ui das 
forçis commandadas pelo tenente-co
ronel José Joaquim e Bloem; e achando se 
por esse motivo engrossad is, ordenei, 
que os mesmos com o batalhao 51, e 
mais 100 homens de ordenanças, alli 
ficassem para sustentarem tão impor
tante ponto até á ( Imgad i do capitão 
Manuel Duarte Ferreira Ferro, da pro
vincia das Alagoas, a quem officiei neste 
sentido, não obstante esse official ainda 
se achar cm observação na villa de 
Porto Calvo, allegando não estar munido 
de ordens do governo d’aquella provincia 
para mover a tropa á sua disposição.»

1368—0 marechal Lopes, que na ves- 
pera recusara accéder á intimação que 
collectivamente lhe haviam feito os ge- 
neraes alliados marquez de Caxias. Obes, 
e Cistro, de depor as armas, manda na 
presente data sahin- 400 a 600 homens 
de cavallaria pela e.strada de Itá. com o
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flm som duvida de communicar-se com o 
ministro Caminos, quo devia achar-se 
com 3,000 homens e 12 bocas de fogo 
no valle de Pirayú.

O coronel Vasco Alves transtorna-lhe 
porém aquelle movimento, fazendo-lhe 
cerca de 200 mortos e de 300 prisioneiros 
c obrigando o resto a refugiar-se de 
novo em Lomas Valentinas {Campanha 
do Paraguay).

1809—Fallece o senador por Minas- 
Geraes José Joaquim Fernandes Torres, 
que fora escolhido a 13 de novembro 
de 1847 e a 28 de abril do anno seguinte 
tomára assento no senado.

DKZEMBRO—25
1502—Morre, em consequência das fe

ridas recebidas na defeza .de S. Paulo, 
Martim Alfonso de Mello (Tebyriçá), o 
mais poderoso chefe da tribu dos Guaya- 
nazes, tão amigo dos jesuitas, que o 
haviam baptizado, como fiel alliado dos 
portuguezes, e cuja morte foi uma grande 
perda para a nascente colonia deS. Paulo. 
Protegera a João Ramalho, naufrago 
portuguez, a quem dera em casamento 
uma de suas filhas.

Têm-se algumas vezes confundido este 
com outro indiano, que tomára no ba
ptismo os nomes de Martim Alfonso de 
Souza, chamado anteriormeute Ara- 
rygboia,, chefe dos tumiminós^ que viera 
com 200 incUos flecheiros da capitania 
do Espirito-Santo auxiliar a Me^ de Sá 
na conquista do Rio de Janeiro (Vide 
outubro 15 de 15GG).

Tebyriçá foi sepultado no collegio de 
S. Paulo.

Alguns escr.iptores o dizem fallecido 
de camaras de sangue.

Era irmão de Araray, chefe dos Tupis 
^Carijós, que, confederados com uma 
parte dos Guayanazcs, accommetteram 
a nascente villa de S. Paulo a 10 de 
junho de 15G2 e foram repfellidos pela 
bravura e esforços dos jesuitas dirigidos 
por Anchieta, combinado com Tebyriçá.

A’ sua boa indole e energia deveu Martim 
Affonso de Souza grande parte do pro
gresso da capitania em seus primeiros 
annos.

Em carta de IG de ^bril de 15G3 re
fere-se Anchieta á sua morte e enterro 
e aos benefícios que lhe deviam a com
panhia e a povoação.

1591—Fundeia Thomaz Cavendish féra 
da barra de Santos e manda á terra em 
uma Chalupa 25 homens, que pela ma
drugada atacam a villa, invadindo o 
templo, onde muitos dos moradores as
sistiam á missa. Cavendish trazia por 
vice-almirante a Cook e foi este quem 
commandou a expedição e o ataque.

Segundo o testemunho de Knivet, que 
fazia parte d’ella e escreveu a relação 
da sua viagem que corre impressa, Ca
vendish desembarcou em pessoa no dia 
2G com 200 homens, lançou fogo á villa 
e alojou-se no convento dos jesuitas com 
muitos dos seus. Dois mezes ficou elle 
em Santos. Além de dinheiro e diversos 
generös, obtiveram dos indios grande 
porção de ouro. D’alli foram por terra á 
villa de S. Vicente, queimando cinco 
engenhos que havia no caminho.

Depois d’esta façanha partiu o ousado 
pirata com a sua quadrilha para o 
estreito de Magalhães, sobrevindo-lhe 
IG dias depois uma formidável tempes- 
tad(  ̂que lhe Causou grandes avarias na 
esquadrilha e perdas de vida na tri- 
polação.

Cerca de 2 mezes depois voltou a 
Santos, onde desembarcaram 20 dos seus 
em um bote feito de caixas de assucar 
e aduelas de pipas, e as.senhorearam-se 
de um engenho: ahi acharam um barco 
grande, C[ue encheram de viveres e en
viaram aos navios da esquadrilha. Ao 
3*. dia de saque, cahiram sobre os assal
tantes os portuguezes habitantes do 
logar, que haviam a principio fugido 
para o interior, e mataram-os a todos 20, 
Depois d’esta catastrophe dirigiu-se Ca
vendish para a capitania do Espirito

1
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Santo, onde também nao foi bem succe- 
(lido.

D’essa capitania aportou á ilba de 
S. Sebastião, onde deixou alguns homens 
da sua companhia por enfermos, entre 
os cpiaes Antonio Knivet. íallecendo 
quasi todos; alguns dos que escaparam 
foram depois aprisionados pelos mora
dores do Ilio de Janeiro. Antes de vir a 
S, Sebastião tocára Cavendish em Cabo 
Frio, e alli aprisionara um navio por- 
tuguez que sahia para o Rio da Prata. 
Chegou depois á Ilha Grande, a cuja 
nascente povoaçao deitou fogo e saqueou, 
iazendo-se de vela no dia seguinte (Vide 
a cphemey'ide de 20 de agosto).

De volta para a Europa succumbiu 
Th. Cavendish na viagem, mais de pesar 
do mnllogro de todas as suas er/re- 
prezas, do que de moléstia. ^

15Ç)7_jeronymo de Albuquerque, com- 
niandante da expedição mandada ao Rio 
Grande do Norte com o fim de impedir 
aos francezes a exportação do pau brazil 
e de domar os Potyguares^ que embar- 
raçavam o progresso da colonia da Para- 
hyba e deshmiam todas as plantações 
dos seus moradores; lança os funda
mentos da villa do Natal, hoje capital 
da provincia do Rio Grande do Norte, 
alliado aos indios de quem era chefe o 
celebre Sorobabé. Foi dado aqucllenome 
á povoação, por coincidir a inauguração 
da sua matriz com a festividade do nas
cimento do Redemptor no anno de 1599.

IGiS—E’ erigida em villa a povoação 
do Paranaguá, fundada por Hcleodoro 
Ébano Pereira. Neste mesmo dia faz-se 
a eleição dos primeiros juizes ordinários 
e oíliciaes da camara, como consta do 
provimento do dr. Raphael Peres Par- 
dinho, começando a fnnccionar a camara 
no anno se -nintc.

Esta antiga villa e cabeça da quinta 
comarca da provincia de S. Paulo, onde 
os exploradores paulistas acharam ouro 
em 1578, era uma boa parte da herança 
do capitão-mbr Martim Affonso de Souza.

que foi confirmada em seus herdeiros 
por carta regia de lül /, Passaram-se 
pore'm trinta annos primeiro que Gabriel 
de Lara, representante do marquez de 
Cascaes, fosse alli residir, como o fez, 
levando comsigo algumas familias por. 
tuguezas. No anno de 1653 Francisco 
Luiz Carneiro, conde da Ilha do Prin
cipe, metteu-se de posse das terras de 
Cananéa e Paranaguá; mas ti'CS annos 
depois, tendo sido o marquez de Cascaes 
reconhecido como o verdadeiro dono e 
senhor d’ellas, tomou-as ao conde e 
reintegrou em suas funeçoes e fazendas 
a Gabriel de Lara. revesrindo-o da pa
tente de capitão-mór da capitania de 
Paranaguá, e desannexando-a da fre- 
guezia da villa do Desterro, a que até 
f'ntâo pertencera.

Foi elevada a categoria de cidade 
pela lei provincial de S. Paulo de 5 de 
fevereiro dé 1812, e desligada d essa 
provincia pela lei geral de 29 de agosto 
de 1853. que creou a provincia do Paraná.

1653—Em conselho de oíliciaes, reunido 
no acampamento do exercito pernambu
cano, que combatia o governo hollandez, 
fica assentado que o almirante portu- 
cuez Pedro Jacques de Magalhaes, que 
chegara a 20 em soccorro da capitania, 
bloqueasse com a sua esquadra o porto 
do Recife, emquanto o exercito atacjj,;^^"'^ 
as fortificações exteriores da praça.

1G55 „  yça celebre lueta das familias 
Vires e Camargos, de que rezam as chro- 
nicas paulistam.s, tornou-se notável um 
paulista já de si merecedor de mensão, 
Francisco Nunes de Siqueira, que se 
dera ao estudo da lingua latina c da« 
lettras foienses. pelo que gosou de bons 
créditos entre os doutos do seu tempo . 
soube por isso administrar justiça na sua 
patria emquanto serviu de juiz ordinário,

Na devassa que das mortes e insultos 
resultantes da ultima revolta das duas 
familias rivaes tirára o ouvidor-geral 
Joao Velho de Azevedo no anno de 1653. 
f >ra Francisco Nunes eleito para ir á
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Baliia, séde do governo geral do estado, 
como agente e procurador dos Pires, dos 
quaes era alliado, e de tal sorte se houve 
ua incumbência que á su i intel igencia 
e zelo se deve n expedição do alvurá do 
govern.idor geral, datado de 24 de no
vembro de 1655, que concedeu ás duas 
familias contrarias o pleno perdão da- 
culpas em que haviam incorrido em virs 
tude d IS mencionadas devassas e pelas 
quaes estavam alguns incui'sos em pena 
capital.

« Por estes e outros serviros tributou 
lhe 0 povo, quando se recolheu a 25 de 
dezembro de 1655, uma obsequiosa lem
brança, fazendo-o reiratar do mesmo 
modo que fez sua entrad i, que foi a ca- 
vallo, vestido de arm is bi’ancas, em 
sella jeronima. com lança ao hombro e 
bigodes á Fernandina ; porque sahindo 
da Bahia por terra chegou a S. P mio 
a 25 de dezembro, vencendo em 30 dias 
a jornada que até então sé se fazia em 
dons ou ti*es mezes.—Ao redemptor d,a 
patria — foi a épigraphe que puzeram 
nesse retrato, que Pedro Taques asse
vera ter visto ern 1769 em cas i dos filhos 
do alferes Sebastião do Prado Cortez, 
tendo sido antes e por muitos annos 
conservado na casa da camara. Falleceu 
Francisco Nunes de riqueira a 8 de se
tembro de 16S1 íM. E. de Azevedo Mar
ques, Apontamentos hütoricos da pro
víncia de S. Paulo). y>

1798—Aporta á sua diocese o 12°. bispo 
de Olinda D. José Joaquim da Cunha de 
Azere Io Coutinho (Vide a ephemeride 
de 8 de setembro de 1743),

1822 Chega a Urubureíama a primeira 
paitid.i das forças do Ceará, expedida 
pelo governo em soccorro dos p itriotas 
da Parnabyba. provincia do Piauhy, que 
para escaparem ás tropas do comman
dante das arma< major João José da Cu
nha Pidié, que sahira de Oeiras para alli, 
se haviam refugiado na Granja.

1824—Lord Cochrane depõe no Mara- 
nhao o presidente/Miguel Ignacio dos

Santos Freire Bruce, fazendo-o substi
tuir por Manuel Telles da Mlva Lobo.

1831-Fallece em Santos, na edade de 
83 annos, o illustre paulista tenent’-ge
neral Canriido Xavier de Almeida e 
>ouza, descobridor dos campos de Gua
rapuava no Paraná (V. a ephem. de 
8 cie setembro de 1770 ).

Depois d’aquelle descobrimento effe- 
ctuára elle o do rio quando explo
rava as vastas regiões que se interpunham 

! entre as possessões bra/ileiras e as hes- 
panhol is ás margens dos rios Paranã e 
Paragu ly. Este descobrimento poz termo 
ás duvidas existentes nac)uella época e 
que difficult ivam a demarcação de li
mites entre os dous estados.

Cândido Xavier foi commandante mili
tar das villas de S, Sebastião e Ub ituba. 
Es eve destacado a serviço em Matto- 
Grosso e distinguiu-se relie por tal modo, 
que lhe foi confiada em 1801 a defeza do 
forte de Coimbra, atacado por forças 
consideráveis do Paraguay, e para essa 
incumbência nomeararo o capitão general 
com preterição de patentes superiores á 
d’elle, que era por esse tempo apenas 
capitão.

1868—Tenaz bombardeamento operado 
sobre o acamp.imento paraguayo de 
Itaibate., começado ás 7 horas da manhã 
e terminado ás 6 da tarde sem resultado 
vantajoso para os attacantes ^Campanha 
do Paraguay).

Tomaram parte neste bombardeio não 
sé a nossa artilharia como a argentina, 
assestadas, por ordem do marquez de 
Caxias, na cochilla que ficava fronteira á 
posição inimiga.

DEZEMBRO— 26

1629 A esquadra da companhia hol- 
landeza d is índias Oceidentaes, destinada 
á conquista de Pernambuco e cjuc vem 
sob 0 commando do general Henrique 
Lonck. i-eunida em S. Vicente no dia. 21, 
dirige-se para o Brazil na presente dai'a.

il! Iflí h
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Neste mesmo anno os capitães Pedro 
da Costa Favella e Pedro Teixeira des
alojam os hollandezes e ontros estran
geiros, que, amparados pela guarnição 
do forte de Torj^o. da parte norte do 
rio Amazonas, commerciavam corn os 
indiós, e arrasam o forte.

Fund im neste anno os francisranos o 
seu convento da villa de S. Francisco, 
provincia da Bahia.

1C43—Alvará concedendo os foros de 
villa á parnchii de S. Francisco das 
Chagas de Tauhaté, na capitania de 
S. Paulo. A l de janeiro do anno seguinte 
0 senado da camara da nova villa é 
inst illado pelo capitão-mór Antonio Bar
bosa de Aguiar.

A povoação primitiva de Taubité de
ve-se ao capitão Jacques Felix, quo para 
alii se passou com esse intuito em 1636 
com sua fami'ia e grande numero de 
indms domesticados.

Foi elevada á cidade por lei provincial 
de 5 de fevereiro de l ‘̂ 42. Está a po
voação aŝ êntada a uma legua da mar
gem direita do rio Parahyba, na estrada 
geral para o Rio de Janeiro, entre a 
villa de Caçap iva ao sul e a cidade de 
Pindamonhangaba ao norte.

1819—Segundo o Semnnario, revista 
redigida por José Marcellino Pereira de 
Vasconcellos em 1858 na cidade da Vi
ctoria, é nesta data que toma posse do 
governo da capitania do Espirito Santo 
0 capitão-mór Balthazar de Souza Bo
telho de Vasconcellos. por ter sido no
meado governador do Ceara Francisco 
Alberto Rubim, que até então exercia 
aquelle cargo (Vide a ephemcri le de 23).

1SG4—Fallece subitamente no Rio de 
Janeiro o conselheiro Bento da Silva 
Lisboa^lho dn eminente publicista na- 

' cional visconde do mesmo titulo.
Nascera na Baliia a 1 de fevereiro 

de 1793.
iSIorreu pobiãssimo.

O b,ãrão de Cayrfi exercera o cargo de 
ministro dos negocios estrangeiros em 
1832 e 1846.

A Bibliotheca Nacional do Rio de Ja
neiro possue 0 seu retrato, o de seu pae 
e 0 de seu tio o conselheiro B dthazar 
da Silva Lisboa, tirados a craxjon pelo 
maior Lecor, filho do general visconde 
(ia Laguna. Cada um d’elles é um pri
mor no genero e Rizem todos très a maior 
honra ao desenhista, hoje fallecido.

1872—Toma assento no senado como 
representante di provincia de Santa 
Catharina, escolhido por carta imperiil 
do dia 11, 0 .sr. Jesuino Lamego Costa, 
barão da Laguna.

DEZKMERO— 27

1519—Deixam a- b.ihia do Rio de Ja
neiro Fernando de Magalhães e Ruy 
Faleiro. depois de uma demora de qua- «
torze dias (Vide a ephemex-ide de 13'.

1531—Pero Lopes de Souza chega á ilha 
das Palmas, de volta da sua expedição ao 
Rio da Prata.

Ao tornar para a Eumpa em 1539 Pero 
Lopes pereceu em um naufragio na pas
sagem da ilha de Madagascar, n i costa 
oriental da Africa. DMxou um impor
tante Diário da navegação que fizera 
nos annos de 1530 a 1532, com seu irmão 
]\Iartim Affonso de Souza. Diário de que 
0 visconde de Porto Seguro nos deu a 
1.“ edição em 1839 e no qual se esclarecem 
muitos pontos da his:oria do Brazil na- 
quellos tempos e antes. Tornou o mesmo 
visconde, a publical-o na Revista do Ins
tituto Ilistnrico de 1861, tomo XXI\ .

l(592_Carta regia provendo Antonio 
Paes de Sande no governo da capitania 
do Rio de, Janeiro.

1701—E’ sagrado na egreja da Congre
gação dos conegos regulares de S. .loão 
Evangelista o 3 .“ bispo do Rio de Ja
neiro, I). frei Francisco de S. Jeronynio 
(Vide a eohcmeriãe de

1703—Tratado decomraercio, chamado
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de Methwen, entre D. Pedro TI dc Por
tugal e a rainha Anna de Inglaterra.

1814—Toma assento na camara vita
lícia 0 senador José da Silva Mafra, 
representante da provincia de Santa Ca- 
tharina, escolhido a 3 de outubro (Vide 
julho 3 de 1871),

1868—Assalto e tomada do reducto de 
Itá-Ivaté, ern Lomas Valentinas (Cam
panha do Varaguay), cujo ataque come
çara no dia 21 (Vide essa data).

0 dictador paraguayo, depois de ter 
perdido todas as posições que ‘ havia 
opposto á invasão dos exercitos da tri 
plicc allian;a (Brazil e Republicas Ar. 
gentina e Oriental), refugiou-se n’um 
ultimo intrincheiram.^nto construído na 
paragem denominada Itá-Ivate', com um 
mui reduzido numero de forças. '

Na presente data, ao toque da alvo
rada, marclia o marquez de Caxias á 
frente de 6,000 homens de infantaria, 
para flanquear o inimigo e atacal-o pela 
retaguarda, emquanto se simulava outro 
ataque ]>ela frente. Foram postos em 
jogo 21 canljões, que dispararam cerca de 
100 tiros cada um: a nossa artilharia 
avança e carrega impetuosamente e pe
netra com a maior rapidez no reducto, 
pulando a trincheira e pela retaguarda 
não fortificada. O inimigo aterrado e 
disperso, depois de curta mas tenaz re
sistência, corre para uma matta próxima. 
Lopes, vendo-se então perdido, foge com 
cerca de 100 homens de- cavallaria na 
direcção de Ceri-o l.eon, abandonando-nos 
todas as peças de artilharia, o seu (»ar- 
que, coches, carretas e até a sua equi
pagem e menagem da familia. escapando 
também os generaes Resqnin e Caballero, 
que levavam Mme. Lynch, amante do 
dictador, e que se refugiaram nos bos
ques. Lopes, encontrando-se em Itá com 
a íorça commandada por Caminos, fal-a 
1'etroceder para Cerro Leon. onde ten
ciona organisar novo exercito e reunir 
novos meios de gueri’a.

A’ tarde ainda o coronel Alvarez do

regimento argentino San Martin toma 
ao inimigo tres canhões na extrema 
direita de Pequeciry, onde se apresentam 
vários prisioneiros nossos e dos alliados 
que, aproveitando-se da confusão e der' 
rota do inimigo, tinham conseguido es. 
capar do seu poder. Entre elles con. 
tavam-se o major Cunha Mattos e o 
capitão PYancisco Comes Pessoa.

O exercito do dictador, que em prin- 
eijãos do mez se compunha de mais de
18,000 homens, com 100 peças de fogo, 
aclia-se completamente derrotado e dis
perso 0 pouco que d’elle restava.

« Oito mil cadaveres de inimigos, diz 
0 sr. 1.' tenente Jourdan, juncavam os 
campos de combate; tínhamos feito cerca 
de 2,000 prisioneiros, tomado 76 bocas 
de fogo, bandeiras, etc., e a guarnição 
de Angustura,composta de 2,000 pessoas, 
das quaes 1.200 combatentes, com 15 
peças, completamente sitiada, é intimada 
a 29 a render-se (Vide a ephemeride 
de 30).»

1873—Abre-se ao serviço a linha tele
graphic;! submarina entre o Rio de Ja
neiro, Bahia, Pern imbuco e Pará (Vide 
22 d junho de 1874).

DEZEM K RO  — 28

1763 — Entra a governar a capitania 
de Minas-Geraes, depois do bispo D. An
tonio do Desterro, o general Luiz Diogo 
Lobo da Silva, que é rendido a 16 de 
julho de 1768 pelo conde de Valladares, 
D. José Luiz de Menezes Abranches Cas- 
tello Branco e Noronha.

1705 — O Jornal do Comruercio de 15 
dc seíembro dc LS78 publicou o seguinte.

a Documento interessante.—No archivo 
da ca)uara municipal da cidade do Natal, 
capital do Rio Grande do Norte^ existe o 
seguinte documento sobre as see'eas que 
no século passado attingirão aquella 
região. Transcrev mol-o de um recon’e 
traljalho na(iuo!la provincia pul)lic; d > 
pelo sr. Manuel Ferreira Nobre, que as-

1

í
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segura haver fielmente copiado o mesmo 
documento.

« No anno de 1723 houve uma tao ri
gorosa secca em que perecerão muitas 
creaturas humanas á fome e á necessi
dade, e outras escaparão sustentando se 
em couros e bichos immundos.

« Presenciei igual secca nos annos de 
1791, 1792 e 1793, em que alguns dos 
habitantes destes recôncavos c sertões 
íallecerão á fome e á necessidade, e ou
tros dos mesmos sertões regressarão para 
estes agrestes, em cujas jornadas também 
íallecerão alguns.

« Ficarão dissolados os gados de toda 
a especie. e os preços dos mantimentos 
crescerão a preços nunca escogitados* 
especialmente de primeiro alimento.

« São estas as noticias mais memorá
veis que pude adquerir. Cidade do Natal, 
28 de dezembro de 1795. Eu, Ign icio 
Nunes Corrêa Barros, escrivão da ca- 
mara, o escrevi. — O vereador Domingos 
JoS'1 Bodrigues Vinheiro. — Os ofll- 
ciaes da camara, Victor Antonio de Mo
r a e s  Castro. — José Bodrigues Pinheiro. 
— José Aurélio de Moura e Mello. — 
Roberto de Sá Bezerra. »

Quer-nos todavia parecer que é mais 
horrorosa e lamentável a secca que se 
declarou desde 1877, e até proxima
mente dizimou não só a referida pro- 
vincia do Rio Grande do Norte e as da 
Parahybae Piauhy.como, especialmente, 
a do Ceará, em que a calamidade tomou 
proporções nunca até então vistas.

1812—Nasce em Minas-Gcraes o emi
nente parlameníar, estadista, litterato e 
magistrado Francisco Diogo Pereira de 
Vasconcellos (Vide maio 1 de 1858 e 3 de 
março de 1863).

1814 — Toma assento no senado, como 
representante da provincia de Minas-Ge- 
raes, o marquez de Itanhaen Manuel 
Ignacio de Andrade Souto Maior Pinto 
üoelho. escolhido no dia 2. (V. agosto 17 
de 1867).

1849 — Toma assento na camara vita

-  I

iicia o visconde do Rio Grande, .Tosé de 
Araujo Ribeiro, senador pela provincia 
do Rio Grande do Sul (V. julho 25 de 
1879).

1861—Assalto do Forte de Coimbra, 
em Matto Grosso, pelos paraguayos, que 
invadiram essa provincia e a do Rio- 
Grande do Sul sem prévia declaração de 
guerra. O commandante do forte, o 
tenente coronel Hermenegildo Porto Car- 
rero, resistiu por dous dias ao ataque 
em regra, que lhe levou o general Bar- 
rios, cunhado'do dictador do Paraguay, 
com suas hostes semi-barbaras (seis mil 
homens), preparadas para a invasão, 
assestando contra elle canhões e baterias- 
O forte tinha apenas 115 soldados d-e 
guarnição, 17 galés e alguns indios; 
havia tanta falta de munições de guerra 
e pessoal idoneo, que se viu Porto Carrero 
obrigado a empregar 70 mulheres de sol
dados em fazer cartuchos. Resistiu glo
riosamente ainda assim a 48 horas de 
um nutrido combate e i-epelliu o assalto 
do inimigo, realisando por fim, na noite 
de 28, uma admiravel retirada da guar- 
nição,que embarca no vapor Anhambahy 
(Vide a ephemsride de 29'.

Com este golpe de mão armada iniciou 
Lopes a campanha que devia acabar com 
o seu poderio e com a sua vida (\ ide a 
ephemericle de 16 de setembro de 1801).

1876— Decreto apresentando Vuspo para 
a diocese do Maranhão aoi revin. sr. co- 
nego Antonio Cândido de Alvarenga, que 
é 0 17.° na respectiva serie.

S. Ex. foi confirmado no cargo pelo 
Papa Pio IX em consistorio de 22 de se
tembro de 1877, tomou posse da sua dio
cese a 13 de março de 1878, por seu pro
curador 0 conego arcediago dr. Manuel 
Tavares da Silva, e chegou á sua capital 
no dia 8 de julho, sendo recebido com 
grande solemnidade e regosijo publico. 
A Assembléa provincial nomeou uma 
commissão para comprimental-o c sus
pendeu a sessão d’esse dia em honra sua.

D. Antonio Cândido fòra sagrado na
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l)ella e espaçosa cathedral de S. Paulo a 
31 cie Março d’este mesmo anno.

O novo bispo era vigário de Mogy das 
Cruzes e fl/era a campanha do Paraguay 
como capellão do exercito.

— E’ nomeado bispo de Goyaz o sr. 
padre Julio Augusto de Almeida por de
creto d’esta data, peia transferencia do 
precedentemente eleito, o sr. d. An onio 
Maria Corrêa de Sá e Benevides, para o 
l)ispado de Marianna — na vaga deixada 
pelo falle^nniento do conde da Co cei- 
ção — e pela recusa do revd. conego 
joão Hygino de Bittencourt, nomeado 
por decre o de 14 de março de 1876 para 
es*̂ e ultimo carijo.

— — Decreto a resentando o revdm. mon
senhor Carlos Luiz d’Arnour para a 
séde vag I deCuyabá, escolha confirmada 
pelo papa Pio IX a 22 de setembro de 
1877. S. Ex. foi sagrado com toda a so- 
lemnidade no dia 28 de abril dc 1878 na 
cidade da B diia, sendo ministro s grante 

* 0 arcebispo I). Joaf(uim Gonçalves de 
Andrade e assistentes o deão Joaquim 
Emydio Ribeiro e o.chântre Manuel Jorge 
Franco, e tomou posse do sua diocese 
por seu procurador, o conego Manuel 
Pereira Mendes, a 12 de maio do mesmo 
anno. Chegou ^^ua diocese a 2 de maio 
do seguinte.

1877—Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, na sua casa da rua dos Felizes, no 
morro de Santa Thereza, o conselheiro 
Zacharias de Góes e A’ asconcellos, sena
dor do Império pela provincia da Bahia, 
escolhido a 2 de fevereiro de 1864 e que 
tomára assento na sicssão de 16.

Foi sepultado no dia 29 no cemiterio 
de S. Francisco de Paula, em Catumby.

Nascera na cidade i.eValença, proviii" 
cia da Bahia, a 5 de novembro d  ̂ 1815. 
Educado com paternal sollicitude por 
seu irmão mais velho o conseltieijo João 
Antonio de V 'Sconcellos. posteriormonte 
ministro do Supremo Tribunal de Jus
tiça, estudou em Olinda e formou-se em 
1837 em direito civil nessa faculdade«

onde teve por collegas os srs. barão de 
Cotegipe, conselheiroBenevenuto Taques. 
dr. Tiberio Moncorvo, barão do Penedo 
e outros, que têm avultado no jiaiz por 
sua infiuencia politica e illustração.

Em 1840 fora nomeado lente d i facul
dade de Olinda e nella exerceu o magis
tério. notabilisando-o pelos seus superio
res talentos e cab.il proficiência. Elle e 
os srs. conselheiros Paula B iptista e 
Autnn arrebatavam os applausos da 
mocidade acadêmica do seu tempo.

Fora encarregado da presidência do 
Piauhy, no ministério do visconde de 
Macahé. Em 1848 era presidente de Ser" 
gipe quando foi eleito por essa provincia 
p ira a legislatura de 1850, concorrendo 
nessa qccasião com o dr. Siqueii-a de 
Queiroz; a cam ira deu porém preferen
cia ao dr. Zacliarias.

Quando o senador Rodrigues Torres, 
depois visconde <'e Itaborahy. j'eor_:ani- 
sou 0 gabinete Monte-Alegre, convidou 
0 senador Gonçalves Martins, depois 
visconde de S. Lourenço, e este exigiu a 
entrada do dr. Z.icharias de Goes, abrin
do-lhe assim a scena a que o chamavam 
a sua erudição, vasto.s talentos e aptidão 
para a c irreira da alta politica. Foi então 
ministro da marinha. Deixou porém esta 
pasta quando subiu ao poder o m irquez 
de Paraná, a quem combateu algumas 
vezes vehementemenle. Deixando de ser 
reeleito deputado pela su i provincia 
natal.de.iicou-se ao cxercicio da sua pro
fissão. na qual se tornou um dos luzeiros.

Presidente do Paraná em 1853. foi quem 
orgapisou esta nova provincia, que o 
mandou depo s. • em 1860, á Assembléa 
geral como represenmnte sou.

Quando o sr. conselheiro José Antonio 
Saraiva, seu illustre comprovindano, 
creou 0 partido dos conservadores mode
rados, o conselheiro Zacharias foi um dos 
seus mais poderosos auxiliares, separan- 
do-se dos antigos conservadores. Coope
rou efiicazmente para a organisação da 
Lirja. Foi presidente da camara tempo-
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rari.i, e nesse caracter chamado em 1861 
a constituir o ministério—denominado 
dos t es dias, por ter só durado de 27 a 
30 de maio. A este ephemero gabinete 
succedeu o do marquez de Olinda.

Em 30 de janeiro de 1861 foi de no%’0 
incumbido dc organisir o ministério» 
durante cuja gerencia se resolveu a mis
são Siraiva ao Rio da Prata e se mani
festaram os prelúdios da guerra do Para
guay. Um I divergência a proposito do 
projecto de dotação da princeza imperial 
e da subvenção ã companhi i de nave
gação dos Estadcs-Unidos, fel-o deixar o 
poder, succedendo lhe a 31 de agosto o 
senador Francisco José Furtado.

Também este gabinete por pouco tem
po esteve á frente dos públicos negocios: 
em maio de 18C5 o marquez de Olinda o 
substituiu ; egualmente os dirigiu este 
por breve praso, succedendo-lhe o con
selheiro Zacharias em 3 de agosto de 1866 
como presidente do conselho de minis
tros: a 15 de julho de 1868 deixou q 
poder, por haver suscitado a questão da 
prerog itiva da corôa na escolha de sena- 
dor/a proposito do pelo Rio Grande do 
Nor^e, que recahira na pessoa do visconde 
de Inhomerim, Franci.-code Salles Torres 
Homem.

Desde então manteve se na estacada 
como um dos mais esforçidos lidadores 
da opposiçào liberal. Ilominum est mti- 
tare consilium.

Nomeou 0 conselheiro de estado o mi- 
nisteiio de 29 de setembro presidido 
pelo marquez de S. Viceme, mas n^o 
acceitou a nomeação.

Em 1864 fura eleito e escolhido sena
dor pela provincia da Bahia, na vaga 
aberta pelo failecimenío do senador Val
ia sques.

Foi deputado provincial naquella pro- 
vineia. geral pelas de Sergipe, Bahia e 
PaiMiiá ; serviu nas pastas da marinha, 
da justiça, do império c da fa enda, 
sempre com hombridade diena de nora.

« .Seu nome acha-se ligado indissolu-

velmente aum acontecimento importante 
da nossa historia, a guerra do Paraguay, 
e os serviços que prestou nessa época 
de sacrifícios e de dilíiculdades de toda 
a especie, como ministro da fazenda, hão 
de ser sempre lembrados (J. do Com- 
mercio de 30 de dezembro de 1877)».

Como orador parlamentar era o conse
lheiro Zacharias de Góes e Vasconcellos 
notável pela lógica dos seus argumentos, 
pelos epigrammas acerados e finos com 
que esmagava o adversário, a quem 
sempre vencia por meio do ridiculo. De 
palavra fluente, correcta e elegante, reu
nia a esses dotes naturaes um conheci
mento profundo da legislação patria e de 
todas as formulas de direito. O orgulho 
que nem sempre conseguia ou tentava 
vencer, dava a medida da consciência que 
tinha proprio saber e mereci
mento.

DE ZE M B R O 29
1530—A armada de Marti m Alfonso de 

Souza entra no porto da Ribeira Grande, 
na illia de S. Thiago. uma das de Cabo 
Verde, onde se demora cinco dias (Vide 
a ephemeride de 3).

1798—Junta governativa de Pernam
buco, composta do bispo D. José Joaquim 
da Cunha de Azer edo Coutinho, do inten
dente da marinha chefe de divisão Pedro 
de Sheverin e do ouvidor geral da co
marca Antonio Luiz Pereira da Cunha, 
como já em outro logar ficou dito, para 
substituir ao governador D. Thomaz Jc sé 
de Mello, que exercia o cargo desde 13 
de dezembro de 1787.

Attribuiu se a este governador genio 
violento e despotico ; todavia a capital 
de Pernambuco deveu-lhe muitos dos 
melhoramentos de (,ue ainda hoje gosa. 
Foi elle quem mandou construir a Casa 
dos expostos e creou o Hospital dos La- 
zaros, fez o atterro dos AlTogados, por 
onde até então não se podia passar nas 
marés cheias sem perigo; abrdiu o an
tigo uso das peneiras ou urupemas das
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janellas e portas das casas, mandando 
usar em seu logar de rotulas de madeira; 
regulou as calçadas das ruas e por sua 
direcção se fizeram alguns arcos de pedra 
na ponte do Recife. A Ribeira do peix® 
e a praça da Fold são obras suas. 
Também a capella de S. José de Riba-mar 
deve-lhe a existência ; dotou-a elle de 
alfaias e paramentos á custa do seu 
bolsinho.

No tempo do seu governo passou a 
capitania de Pernambuco pela maior das 
seceas de que ha noticia e que aturou 
très annos, oceasionando a morte de 
milhares de pessoas, especialmente no 
sertão, pela falta de mantimentos, que 
foi preciso ir buscar a outras capitanias, 
em particular de farinha de mandioca, 
com que então se proveu por muitos 
mezes.

1822—Combate na Bahia entre as tropas 
brazileiras e portuguezas.

O brigadeiro Pedro Labatut, que viera 
por terra das Alagoas para a Bahia, 
trazendo a brigada de Pernambuco e 
deixando de passagem a provincia de 
Sergipe sujeita á auctoridade de D. Pe
dro, principe regente, que elle repre
sentava, chegara á feira de Sant’Anna a 
28 de outubro,estabelecendo o seu quartel 
general no Engenho- Novo, e a 3 de 
novembro tinha organisado o seu pe
queno exercito e collocara-o nos pontos 
convenientes. Antes da sua chegada já 
havia algumas forças avulsas em Pirajá, 
nos pontos denominados do Coqueiro e do 
Cabrito, que elle reforçou com as suas 
tropas, como posições importantes para 
hostilisar a praça, onde o brigadeiro 
Madeira dispunha entretanto de tropas 
mais regulares, principalmente depois 
do valioso contingente que lhe trouxera 
de Lisboa o chefe de divisão João Felix 
Pereira de Campos! Havia })orém em 
favor de Labatut a disposição favorave^ 
dos habitantes da Bahia e é diíllcil, 
senão impossivel, resistir a um povo que 
aspira á liberdade, ou pelo menos conta

com formas mais livres de governo e 
mais de harmonia com a dignidade 
propria.

Deixemos fallar a esse proposito um 
escriptor contemporâneo, que nos parece 
historiador insuspeito:

« Vendo Madeira que se lhe ia pòr 
um sitio regular, fez atacar na madru
gada do dia 8 de novembro as posições 
de Pirajá; porém os brazileiros, tendo-se 
feito fortes no Cabrito, não só recha
çaram como bateram completamente as 
tropas portuguezas, que se retiraram 
em completa debandada, distinguindo-se 
nesta acção as tropas de Pernambuco 
comniandadas pelo major Joaquim José 
da Silva Santiago. Além de alguns pe
quenos combates parciaes, só houve de 
notável o ataque geral que o brigadeiro 
Labatut fez por toda a linha inimiga no 
dia 29 de dezembro, em que os portu- 
guezes juraram a Constituição; tendo 
a brigada de Pirajá passado a linha dos 
portuguezes e tendo se internado até 
além da Soledade, mandou o general 
tocar a retirada, temendo não fosse 
involta, visto que as outras brigadas 
não tinham ordem de entrar na praça. 
Eis ahi ao que se reduziram as operações 
do exercito patriota da Bahia até fins 
do anno de 1822 (Abreu e Lima, Sy
nopsis).

1849—Entram para o senado o dr. Cân
dido Baptista de Oliveira e Francisco de 
Paula Pessoa, como representantes da 
provincia do Ceará, e os conselheiros 
Manuel Felizardo de Souza Mello e Pau
lino José Soares de Souza, depois vis
conde do Uruguay, como representantes 
dado Rio de Janeiro.

1860—Fallece na residência archiépis
copal da Penha, na cidade da Bahia, ás 
11 hoi’as da manhã, o sabio e venerando 
arcebispo primaz da egreja brazileira 
D. Romualdo Antonio de Seixas, marquez 
de Santa Cruz (Vide a ephemeriãe de 7 
de fevereii’0 de 1787).

1862—Começa a transpirar no publico
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do Rio de Janeiro a noticia da troca de 
notas entre 0 governo imperial e alega- 
(j'cào britannica, dirigida pelo sr.Christie, 
que exigia indemnisação pelo naufragio 
da barca ingleza Prince o f Walles, oc- 
corrldo em junho de ISGl na costa do 
Albardão, provincia do Rio Grande do 
Sul, e satisfação por insultos que diziam 
ter soíT'’ido alguns ofiiciaes da fragata 
Fort cm um passeio que fizeram á Tijuca 
(na corte), onde desacataram uma sen- 
tinella de um posto de guarda que all̂  
existia. Eis ahi os capitulos da accu- 
sação da diplomacia ingleza.

Para não voltarmos a este ingrato 
assumpto, accrescentaremos desde já:

No dia 30 afixou o ministro da Grã- 
Breíanha ás portas do consulado da sua 
nação uma dec’araçâo, ameaçando-nos 
de mandor o almirante áVarren proceder 
a represálias em pi'opriedade brazileira 
pelo saque que sofirèra a barca ingleza 
em seguida ao naufragio.

Começou d’esse modo o desagradavel 
conflicto diplomático, em cujas peiãpe- 
cias c solução tomou activa parte toda a 
população da còrte. A maior elïe'rvescen- 
cia da exaltação popular só cessou a 6 de 
janeiro do anno s -̂guinte com a noticia 
de que tinham tido solução pacifica as 
questões suscitadas pela bellicosa lega- 
ção britannica. Tivemos todavia de pagar 
em Londres, embora sob protesto, a 
somma que o governo inglez exigisse 
como indemnisação pelo naufragio da 
barca Prince of Wales,

Era 0 direito da força, contra o qual 
de ha muito se sabe que não prevalece a 
força do direito. Todavia, si bem nos 
recordamos, a questão foi submettid i ao 
arbitramento do rei dos Belgas Leo
poldo I, que a decidiu era nosso íávcr.

1864—Penetram no forte de Coimbra, 
em ãlatto-Grosso, os pai’aguayos com. 
mandados pelo general Barrios, que che
gara no dia 26 para tomal-o de ass.dto, 
desembarcando seis mil homens e collo- 
cando-os em posições convenientes, pon

do-se em egual attitude os navios de 
guerra em que vieram.

Negando-se o commandante brazileiro 
do forte aentregal-o, o chefe paraguayo 
rompeu o fogo, prolongando-se o bom
bardeio ate' ao dia seguinte.

A 28 ( Vide essa dat'i) accomrnetteu o 
inimigo 0 forte, mas foi rechaçado com 
a perda de 200 dos assaltantes.

Ao meio-dia de 29 dá-se o segundo 
assalto, e o chefe paraguayo penetra 
afinal no seu recinto, onde só encontra 
dois homens feridos...

Os sitiados haviam evacuado a fortaleza 
durante a noite.

D E Z E M B R O — 30
1743—Demarcação da comarca do Es

pirito Santo pelo seu ouvidor Pascoa{ 
Ferreira de Veras, era presença da au- 
ctoridades e moradores. Forara-lhe an- 
nexadas as villas de S. João da Barra 
e S. Salvador de Campos dos Goytacazes.

1782—Nasce em Pernambu^ D. frei 
Pedro de Santa Marianna^)ispo titular^ ' 
de Chrysopolis (Vide u ephemeride de T '  
maio 6 de 186-1).

1804—Chega á cidade da Bahia o navio 
Bom Despacho, trazendo a seu bordo o$ 
escravos que levára para Lisboa e que 
alli vaccinados e durante a viagem, 
trazem ao Brazil a vaccina. Esta idéa 
deve a sua realisação a vários nego
ciantes da Bahia e, sobretudo, ao mar
quez de Barbacena.

Descoberta a vaccina, como se sabe, 
por Eduardo Jenner, medico cm Berkley, 
publicou elle em 1798 uma memória 
sobre as causas e efieitos das postulas 
que se declaravam nas tetas das vaceas.
Só porém em 1804 foi que a pratica da 
inoculação do puz vaccinico como pre
servativo da variola se introduziu em 
Portugal, de onde passou para o Brazil 
sem ettéito algum, ou porque a lympha 
vaccinica perdesse na viagem as suas 
propriedades, ou por outro qualquer mo
tivo. Em consequência d isso lembra-

-a
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ram-se os negociantes da Bahia de 
mandai’ a Lisboa sete escravos de menor 
edade, para que trouxessem em si a 
vaccina.

a Coin eifeito, diz o auctor da Beducção 
chronological o cirurgião-mór da ar
mada Theodore Ferreira de Aguiar, 
vaccinando em Lisboa um d’aquelles 
pretos pouco antes da sahida do navio 
Bom Despacho, que os transportava, 
ensinou ao respectivo cirurgião Manuel 
Moreira da Rosa o metliodo successive 
da operação durante a viagem; e che
gando- aqiielle navio á Bahia no dia 30 
de dezembro do mesmo anno de 1801, 
foi logo a direcção da vaccina incumbida 
ao dr. Josd Avelino Bw'bosa, que muito 
assiduo loi na sua propagação. O prin
cipe regente mandou que o gover
nador Francisco da Cunha testemu
nhasse áquelles negociantes o seu real 
agrado pela feliz lembrança que ti
veram.»

1809—Fallece no Rio de Janeiro o 
conde de Anadia, João Rodrigues de Sá 
de Menezes, ministro da marinha e do- 
minios ultramarinos do governo de 
D. João VI no Brazil. Foi o [iriineiro 
dos fidalgos portuguezes que aceompa- 
nharam a real familia, que aqui falleceu. 
Sepultou-se na egrej i do convento de 
Santo .\nfconio com todas as honras que 
eram devidas ao seu alto cargo na côrte, 
sahindo o prestito da casa de sua resi
dência á rua dos Barbonos, hoje de 
Evaristo da Veiga, em Crente ao chafariz 
das Marrecas.

A esse ministro deve o Brazil a trans
missão da vaccina, que para aqui man
dara por aviso do l.° de outubro de 1820.

1830—Com 0 fim de reprimir as ideas 
de federação das provincias, pregadas 
pelos periódicos liberaes de Minas, onde 
lavrava grande descontentamento no 
povo ácerca da' murcha dos négocies 
públicos, parte o imperador D. Pedi-o I 
pari aquella provincia, lev.mdo comsigo 
a imperatriz» Chegamdo a 22 de fevereiro

do anno seguinte a üuro-Preto, publica 
alli uma proclam ição que ^produz máu 
effeito, e o imperador volta desgostoso 
para o paço de S. Cliristovão, onde chega 
a 11 de març > (1831).

Festeja o partido do governo, e Com 
elle um grande numero de cidadãos por- 
tugupzes , a chegud i do imperador, 
dando-se per esse motivo coníiictos san
guinolentos em algumas noites, que fi
caram chamando se das garrafadas, e 
notavelmente nas ale 13 e 11 de in.uço.

Deram estes factos causa a se I’eunirem 
23 deputados na casa do padre José 
Custodio Dias, também deputado, e alli 
redigem uma representação dirig'da ao 
imperador, exigindo uma reparaçao, diz 
aquelle documento, ;da afiVontu que a 
nacionalidade havia soffrido nos men
cionados dias 13 e 11.

Só a 17 é que faz D. Pedro a sua en
trada ostensiva na capital do Império.

Tres dias depois, a 20 de março, mo
difica elle 0 ministério, mas não con
segue com isso satisfazer o partido li
beral, que já tramava a revolução. O im
perador (lemitte por fim o ministério e 
a 6 de abril constitue um novo gabinete 
com seis titulares, que já haviam sido 
ministros e não gosavam de popula
ridade.

Nesse mesmo dia reunem-se (Veja-se 
essa data) o povo e grande parte da 
tropa de linha no campo de SanfAnnv 
e pedem a reintegração do ministério 
dissolvido. O imperador cede a esta 
pressão e abdica a coroa em seu filho, 
0 imperador actual, então com pouco 
mais de 5 annos de edade, e nomeia com 
a mesma data o conselheiro dr. José 
Bonifácio de Andrada e Silva tutor de 
seus filhos D. Pedro, D. Januaria, 
D. Francisca e D. Paula, que falleceu 
depois, a 16 de janeiro de 1833.

18-13—Toma posse da presidência da 
provincia do Piauhy o sr. dr. José Ilde- 
foiis) de Souza Ram s, hoje visconde 
de Jaguary e presidente do senado.
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1868-Capitulação de Angustura [Cam
panha do Paraguay).

Occupam o ponto, que pel i força das 
armas o inimigo nos cedia, uma força 
alliada, composta de um batalhão ar
gentino e um outro oriental, um nosso, 
0 l ”. de infantaria, o 1°. de artilharia a 
cavàllo e um corpo de cavallaria, todos

então todo cm nosso poder (Vide a 
ephemeride de 31).

1869— P'allece no Rio de Janeiro ® 
dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, me
dico, presidente da camara municipal 
d’esta cidade por muitos annos e que, 
como tal, gozou de grande influencia e 
nomeada.

1879—Fallece era Lisboa, onde exercia 
0 cargo de consul geral do Brazil, o 
barão de Santo Angelo, Manuel de Araujo 
Porto-Alegre, um dos representantes da 
geração que assistiu á implantação do 
regimen constitucional entre nds a 
quem mais deve a patria em serviços 
feitos ás lettras e ás artes.

Elle que, incansável, tantas biogra- 
phias traçara de conterrâneos que se 
sobrelevaram do plano commum, devia 
ser retribuido na mesma moeda com a 
narração do muito que propugnou desde 
a mais tenra mocidade pelo engrandeci
mento pátrio. Aqui porém apenas lhe 
pagaremos um escasso tributo de com- 
memoração historiando os passos prin- 
cipaes da sua vida; soccorremo-nos 
para isso do que a seu respeito nos 
refere o sr. dn. Moreira de Azevedo no 
seu Pequeno Panorama, volume III, e 
que sentimos não poder transcrever por 
jnteiro.

Manuel de Araújo Porto Alegre nasceu 
na cidade do Rio Pardo, província do Rio 
Grande do Sul, a 29 de novembro de 
1806. Perdeu seu pae aos 5 annos de 
edade: sua mãe contrahiu segundas 
núpcias: foi seu padrasto, o negociante

Antonio José Teixeira de Macedo, quem 
mandou educal-p. Já de criança denun
ciava a natural propensão para a arte 
de Raphael e Miguel Angelo: era o mais 
adiantado da aula de primeiras lettras em 
Porto Alegre, quando gazeou pela pri
meira e unica vez para ir ver pintar-se 
a illuminação que a camara mandára 
fazer para festejar o nascimento do prin
cipe da Beira. Aprendeu depois latim, 
philosophia, geometria, algebra e a lin
gua franceza. Aos 16 annos intentou 
seguir uma profissão e escolheu a de re
lojoeiro. Já nesse mister ajudava ao 
mestre, quando appareceu na cidade ura 
joven francez que pintava, com quem 
Porto Alegre travou amizade e come
çou a desenhar, aprendendo em pouco p 
manejo das tintas a oleo. Os seus pri
meiros ensaios foram alguns painéis e 
scenarios para um theatro particular, 
onde também representava.

Desejando aperfeiçoar-se na arte, veio 
para o Rio de Janeiro em outubro de 
1826 e aqui chegou a 16 de janeiro do 
anno seguinte. Hospedou-se eni casa de 
monsenhor Antonio Vieira da Soledade  ̂
que representava a súa provincia na 
camara vitalicia, e d’aquelle mez e 
anno entrou para a aula de João Baptista 
Dcbret, professor de pintura na aca
demia de Bellas Artes. A Bibliotheca 
Nacional possue eshocetos de Porto-Alegre 
d’esse tempo. Na 1.‘ exposição que se fez 
na Academia alcançou elle très prêmios 
em pintura, architectura e esculptura.
Como um auxiliar que sabia ser in
dispensável complemento á sua arte, 
aprendeu anatomia e physiologia, tendo 
por mestre ao dr. Claudio Luiz da Costa » 
dois annos dissecou elle cadaveres no 
hospital da Misericórdia; assistiu tam
bém ás lições de anatomia do dr. Mar-í̂  .*
ques e do conselheiro Peixoto^arão de 
Iguarassú. Conseguira chamar sobre si a 
attenção do 1°. imperador, que tencionava 
mandal-o por conta do seu bolsinho para 
a Italia aperfeiçoar-se na arte e robus-

21
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tecer o natural talento com o estudo das 
obras dos mestres: porém a abdicação do 
imperador embargou a realisação d’essa 
1'isonha perspectiva.

Tentou fazer a viagem á própria custa, 
niíis faltaram-lhe na c ccasião os recursos 
de que entretanto dispunha. O senador- 
Soledade veio-lhe porém em auxilio, dan- 
(lo-lhe em França a mensalidade- de 20$ 
fortes, e por influencia de José Bonifácio 
concedeu-lhe o almirante Grivel passa
gem gratuita no ijavio de guerra francez

0̂ :  EvaristoDurance,
Ferreira da Veiga agenciara-lhe'-lOOg em 
uma sjubscripção: com esses minguados 
elementos partiu Porto-Alegre para a 
França em companhia de Debret a 25 
de julho de 1831. Em Paris procurou a 
escola do barão Gros. No anno seguinte 
entrou o nosso artista np concurso de 
bellas artes e obteve o n. 32. mas no 
immediato alcançou a 3‘ . medalha. Assis- 
tipdo uma vez ás lições de anatomia cie 
Emerj-, aconteceu que o professor decla
rasse não poder proseguir na lição por 
não ter vindo o preparador: o nosso 
artista offereceu-se para fazer a prepa
ração em seu logar e desempenhou-se da 
casual incumbência tão cabal e saíisfa- 
ctoriamente, que obteve os maiores elo
gios tanto do professor como dos con- 
discipulos.

Em Paris soffreu todavia muitas pri
vações.

Em setembro de 1834 partiu para a 
Italia. 0 sonho dourado de todo o artista 
verdadeiramente ta l: acompanhava-o seu 
amigo Domingos José Gonçalves de Ma
galhães, hoje visconde de Araguaya e 
representante do Brazil na cidade eterna. 
Alli coube a Porto Alegre um brilhante 
papel como artista.

Visitou depois Londres, a Ilollanda, a 
Bélgica.

Por occasião da guerra civil da sua 
provincia e temendo-se por sua mãe, deu 
de mão ao projecto que fizera de visitar 
a Grécia e o Bgypto, e veiu para o Rio

de Janeiro, onde chegou em maio de 1837 
e mandou buscar sua mãe.

Aoompanhal-o ainda na carreira que 
0 talento lhe abriu na patria levar-nos-ia 
muito longe. O leitor e o seu futuro bio- 
grapho terão no trabalho, que citamos, 
(!o sr. dr. Moreira deAzevedo, dados com 
que se satisfaçam um e outro.

Foi aqui lente da academia das Bellas 
Artes ; reformou com o dr. Magalhães o 
theatro nacional: foi encarregado j)or
José Clemente Pereira de pintar para o 
refeitório das recolhidas da Misericórdia 
um painel rejíresentando a Ceia : não 
sabemos si subsiste esse quadro; pro
clamada a maioridade do actual impe
rador, encarregou-se de dar o figurino 
para as vestes imperiaes e o desenho da 
varanda que devia servir para a accla- 
mação ; em 28 de julho de 1840 foi no
meado pintor da casa imperial, caval- 
leiro da ordem de Christo antes e da Rosa 
no dia da sigraçâo: deu-lhe então o im
perador uma boceta de ouro e o governo 
quatro contos. Encarregado successiva- 
mente de decorar a salla do throno, de 
preparar o paço para o casamento do im
perador e das festas para o baptisamento 
dos principes, desempenhou-se como per
feito artista d’essas commisssões; deu o 
plano para a parte do Banco do Brazil, 
em que esto estabelecimento funcciona 
até agora.

lla d’el.e um risco para a Escola de 
Medicina, que nunca'se pòz em execução 
com affi-onta da magestade a que a 
sciencia de Hypocrates tem todo o direito. 
Ainda, como, vereador supplente á ca- 
mara da còrte, prestou valiosos serviços 
ao municipio : nesse ca^go, além de 
outras ideas, partiu d’elle a de aformo- 
sear-se o campo da Acclamação, conver
tendo-o em um jardim mosaico,e íoi um 
dos que mais se esfoi'caram pe’a mudança 
do matadouro da praia de Santa Luzia 
para o caminho de S. Christovão : irropoz 
a creação.de escolas industi-iacs ])ar’a os 
operários o outras medidas dc rccoiihc-
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,.iJo |.i-ovcito publico. Foi meml.ro octivo
,.c o ...,u is sã o a a ce t»u .a do t o m a t o ^
Imnerio A U de maio de lSo4 tornou 
posse <!a dl. ecção d a ’Academ ia das Bellas 
Ai-tes, cargo cm qne sc mostrou liab.l 
adm ioistrador e artista, mas queoccupou

apenas até 1S57.
P o r t o - A legre  não só repre?entou urn

papel conspicuo nonuindo artisnco, nrat,
■ tambein flgnra com honra na ille.ra os 

pootas e litteratos nacionaes. para cu]o 
mealheiro trouxe vanos poemetos de 
cunho brazilico, diversas I
dnimas, muitos artigos em revistas c o 
tempo, 0 seu magestoso poema
em 20 cantos, e, como. orador do In,ti
tituto Historico. honrou a memória dos 
consocios fallecidos com l^iographias 
que por si sós chegavam para um bello 
livro, escriptas com uma elegancia on- 
ginal, com uma animaçao de est>lo^ 
correcção de phrase taes, que lhes dão 
uma feição especial eattrahente quenao 
se encontra em outros escnptores do 
mesmo genero: parecem antes buriladasmesmo geneiu. .......
em aço do que lançadas sobre o papel.

Foi membro de muitas associações lif  
terarias nacionaes e estrangeiras. Antes 
de exercer o cargo de conflança cm que 
morreu fór^ on siil geral ^ B ra z il na

indefinidamente nafria terra esti angen a, 
devem repousar no seio da patria, d esta 
grandiosa terra americana que elle glo
rificou em seus cantos e a que votava um 
culto de entbusiasmo digno d’eila e d’elle- 

A mãe patria os reclama.

d e z e m b r o —  S I

Fundam cs padres daCompanhia 
de Jesus um collegio em Cananea.

Foi :i ilha de Cananéa o iirimemo ponto 
da cai itania de S. Vicente em que tocou 
a esquadra de Martim Affonso de bonsa 
(Vide a-osto 12 do lOJl) em sua derrota 
para o Rio da Prata, AUi co locou ello

dous marcos de pedra com as quinas 
portuguezas, marcos que foram em fin 
do senilo XVIII reconhecidos pelo co
ronel Atronso Botelho de Sampaio e 
Sousa e era 1811 pelo visconde do Poito

^"lundàra a povoação o 
governador Roque da Costa Baneto . 
l ‘I de iulho de 1600 _

líouve nella e na* «>as immediaçoes 
a »5 de março de H93 u.« transborda-
nientodoroartal,q:.elhes causou muitos 

estragos.

1613-E m  dias de dezembro d’este anno 
assume o governo da capitania da Bahia

Luís de Roxas y Borja, com-
m..ndante'daexpedição liespanhola mau-
,,ada em soccorro de 
,,ado pelos hoUandeses,
MatWas de Albuquerque, em dus de 
derembro d'esle anno, no governo d a 
f u e k  capitania. Foi o 13‘ . na ordem 
ro n o lo g ica  e fallecendo a 
de 1030, é rendido pelo conde de o
nuolo.

lü ll—Faz-se de vela do porto do Ma- 
raiihao, de volta para Pernambuco, a 
esquadra hollandeza que fora a conquista 
d-aquella capitania, onde deixa uma
o-ua^nição de seiscentos homens, levando 
comsi-o 0 governador Bento Maciel Pa
rente,”  que foi encerrado pelo conde de 
>(assau na fortaleza do Rio Grande ide 
a ephemeride  de 25 de novembro).

1-03— Sebastião NunesCollares.capilao
covernador do Rio Grande d» f  w te.
toma posse do seu c a r g o d o  
dezembro deste anno e exerce-o ate 30 
,'c novembro de HU, «n  que e rendido 
por André Xogneira da Costa, -jfr ~7\

V  ti.
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1753—Moitc em Lisboa o celebre Ale
xandre de Gusmão, ministro e secretario 
particular do rei D. João V. Nascera em 
Santos no anno de 1695. Era o nono flJho 
de Francisco Lourenço, cirurgiào-mdr 
do presidio da mesma villa, e de D. Maria 
Alvares, sua mulher. P’òra seu padrinho 
0 famoso jesuita Alexandre de Gusmão, 
que vivôra no Brazil a maior parte da 
sua longa vida, e em obséquio ao qual 
tomaram o menino Alexandre e alguns 
de seus irmãos o seu appellido, deixando 
0 de Rodrigues, que era o de seu pae.

Foi cavalheiro professo da ordem de 
Christo, fldalgo da casa real, doutor em 
direito civil pela universidade de Paris 
e incorporado na de Coimbra, enviado 
extraordinário á côrte de Roma, onde 
foi nomeado pelo papa Benedicto A lll 
principe romano, dignidade que não 
aceitou por não perder a pi-opria na
cionalidade. Além de esc? t̂vão da ■puri
dade, isto é, secretario privado do rei, 
era membro da Academia real da his
toria portugueza e conselheiro do con
selho Ultramarino, cargos estes todos a 
que 0 elevaram o seu talento fóra do 
commum e seus muitos dotes pessoaes, 
que deviam ser realmente grandes para 
contrabalançarem a circumstancia de 
ter nascido ulém do Atlântico. Escreveu 
numerosas memórias politicas e litte- 
rarias, cheias de erudição e notáveis 
pela amenidade do estylo, pureza da 
linguagem, nobreza das idea's e pene- 
ti-açao do espirito. Nas horas de lazer 
dos seiis altos encargos punha em con
tribuição 0 dom poético que recebera 
da natureza e compuzera bellas poesias 
ungidas de simplicidade e harmonia- do 
conjuncto de tantas aptidões intellectuaes 
pioveiu-lbe a colossal reputação que 
cercou sempre o seu nome e abriu as 
poitas de muitas academias nacionaes o 
estmngeiras a este illustre, portoguez- 

ei,o. como o denomina Innocencio 
. da Oliva. Diplomata, deveu-lhe Por

tugal importantes serviços e por in-

fluencia sua é que se crearam os bis
pados de S. Paulo, Minas e Pará.

Morto 0 seu regio protector e amigo, 
decahiu da graça do governo do seu 
successor, D. José I ;  não sobreviveu 
porém muitos annos a esse golpe e á 
peida fatal dos filhos.e dos poucos bens, 
que lhe devorára um incêndio.

O seu cadaver foi sepultado no convento 
de Nossa Senhora dos Remedios dos 
Carmelitas Descalços, em Lisboa, ao lado 
do de Salvador Corrêa de Sá.

Vejam-se para a sua biographia o 
artigo que lhe é relativo .no Diccionario 
bio-btbliographicoportuguês, a Memória 
do visconde de S. Leopoldo, a Biblio
theca Lusitana de Barbosa Machado, o 
seu Elogio por Miguel Martins de Araújo 
[Lisboa, 1?44\  0 Plutarco brasileiro, 
do sr. conselheiro Pereira da Silva, õ 
Ensaio biographico-critico de José Maria 
da Costa e Silva, e o Anno Biographieo 
do sr. dr. Joaquim Manuel de Macedo.
0 auctor da Selecta brasiliense e In
nocencio da Silva dão o anno de 1695 
como 0 do seu nascimento, e Azevedo 
Marques o dá como fallecido a 31 de ou
tubro, lapso de penna que vem corrigido 
na sua Chronologia.

sagrado em Lisboa, na egreja 
de S. Pedro de Alcantara, pelo nuncio 
apostohco arcebispo titular de Damieta, 
o 5“. bispo de Marianna D. frei Cyprianú
de S. José. religioso de S. Podrú úe Al
cantara, natural de Portugal.

Nomeado pela rainha d!  Maria I a 25 
de Julho de 1796 (Vei<t-se essa data), fez 
a sua entrada na diocese a 30 de outubro 
de 1799.

1331—E’ defiqitivarneriie organisada a 
Academia das Bellas Artes do Rio de 
Janeiro.

1842—José Clemente Pereira é esco
lhido senador pela província do Pará 
(Vide fevereiro 17 de 1787).

184-̂ —Oito deputados á Assembléager.il 
pola provincia de Pernambuco, perten
centes ao partido liberal, publicam uma
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p r o c l a m a ç ã o ,  d e c l a r a n d o  a d l i e r i r  á  r e v o 

l u ç ã o  d e n o m i n a d a  Praieira.
X S 1 9 — T o m a  p o s s e  d a  s u a  c a d e i r a  n o  

s e n a d o  J o a q u i m  F r a n c o  d e  S á ,  e l e i t o  

p e l a  p r o v i n d a  d o  M a r a n h ã o  e  e s c o l h i d o  

a  3 1  d e  m a r ç o  d ’ e s s e  a n n o  { V i d e  a  ephe- 
meride d e  1 0  d e  n o v e m b r o  d e  1 8 5 1 ) .

X 8 6 8 - G u a r d a d a  a  p o s i ç ã o  d e  A n g u s -  

t „ v a  p o r  u m a  t o r ç a  » H “ “ »  ^

ephem. d e  3 0 ) ,  o  r a a r q u e z  d e  C a x i a s  

m a r c h a  á  t e s t a  d o  e x e r c i t o  v i c t o r i o s o  

p a r a  A s s u m p ç ã o ,  o n d e  f a z  a  s u a  e n t r a d a  

a  5  d e  j a n e i r o  d e  1 8 6 9 .  A  v i l l a  d e  L u q u e ,  

s e ^ ^ u n d a  c a p i t a l  d a  r e p u b l i c a ,  é  n e s s e  

d i a  t a m b é m  o c e u p a d a  p e l a  n o s s a  c a v a  -

l a r i a  [Guerra do Paraguay).
N a  p r e s e n t e  d a t a  u m a  f o r ç a  b r a z i l e i r a ,  

a o  m a n d o  d o  s r .  c o r o n e l  H e r m e s  d a  F o n 

s e c a ,  e m b a r c a  e m  V i l l e t a  e  p r e c e d e  n a  

o c e u p a ç ã o  d e  A s s u m p ç ã o  a o  g r o s s o  d o  

e x e r c i t o ,  a l l i  e n t r a n d o  n o  d i a  1  d e  j a n e i r o .  

Q u a n d o  C a x i a s  c h e g o u  á  c i d a d e  i m m i g a  

j á  h a v i a  c i n c o  d i a s  q u e  t r e m u l a v a m  n o s  

s e u s  p r i n c i p a e s  e d i f í c i o s  a s  b a n d e i r a s

a l h a d a s .

X 8 6 6 — E m  d i a s  d ’ e s t e  m e z  e  a n n o  i n a u 

g u r a - s e  a  l i n h a  t e l e g r a p h i c a  d a  c i d a d e  

3 o  D e s t e r r o  a o  E s t r e i t o ,  p r o v i n c i a  d e  

S a n t a  C a t i i a r i n a ,  c o m  1 1 7 . 2 4 2  k .  d e  e x 

t e n s ã o .

1 8 6 8 — I n a u g u r a - s e  e m  d i a s  d  e s t e  m e z  e  

d o  p r e s e n t e  a n n o  a  l i n h a  t e l e g r a p h i c a  

d a  B a r r a  d o  R i o  G r a n d e  ( d e  S .  P e d r o  d o  

S u l )  á  c i d a d e  d o  R i o  G r a n d e ,  n a  d i s t a n c i a  

d e  2 0  k i l o m e t r o s .

1 8 7 8 — E m  d i a , s  do p r e s e n t e  m e z  e l f e -  

c t u a - s e  a  inauguração d a  l i n h a  t e l e g r a -  

p l d c a  d e  M a r i c á  á  V e n d a  d a s  P e d r a s  

p r o v i n c i a  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  c o m  3 6 . 0 0 0

k i l o m e t r o s  d e  e x t e n s ã o .

T e m o s  a s s i m  d a d o ,  g r a ç a s  á  o b s e q u i o -  

s i d a d e  d o  s r .  d r .  B a p t i s t a  C a e t a n o ,  s u b -  

- i i i  f  • f õ T  d  - s  t e l e g r a p h o s  d o  I m p e n o ,  a  

o í Ü c i a l  d e  t o d a s  a s  e s t a ç õ e s  

i m i t a s  i v d e g r a p h i c a s  e s t a b e l e c i d a s  n ^ s

- - - - - - - - -  V

1 3  p r o v i n c i a s  d o  B r a z i l  q u e  a t é  a o  p i c -  

s e n t e  g o s a m  d ’ e s t e  g r a n d e  m e l h o r a m e n t o .

A D D EN P.\  E  R E C T IF IC A Ç Õ E S

Julho-4

1 8 1 8 —  O  c o n d e  d a  F i g u e i r a ,  d e  q u e m  

n e s s a  d a t a  s e  t r a t a ,  e x e r c e u  o  c a r g o  d e  

g o v e r n a d o r  d a  c a p i t a n i a  d o  R i o  G r a n d e  

d o  S u l  a t é  22 de setembro d̂  1820,^ d i a  

e m  q u e  s c  r e t i r o u  d e  l i c e n ç a  p a r a  a  c o r t e .

D .  J o ã o  C a r l o s  d e  S a l d a n h a ,  s e u  s u c c e s 

s o r ,  q u e  f o i  d e p o i s  d u q u e  d e  S a l d a n h a ,  

c o m e ç o u  a  e x e r c e l - o  a  2 2  d e  f e v e r e i r o  

d e  1 8 2 2 ,  d e p o i s  d o  g o v e r n o  i n t e r i n o  d e i 

x a d o  p e l o  c o n d e ,  e  c o m o  p r e s i d e n t e  d a  

j u n t a  a c c l a m a d a  p e l o  p o v o  e  t r o p a .

J U L H O — 1 5

1 8 2 2 —  A  c a m a r a  d e  P o r t o  A l e g r e  t r a n s -  

m i t t e  á  j u n t a  g o v e r n a t i v a  d a  p r o v í n c i a  

a  r e p r e s e n t a ç ã o  d o  p o v o ,  p e d i n d o  a  r e 

t i r a d a  d o  g e n e r a l  S a l d a n h a .  E s t e  p a r t e  

p a r a  a  c o r t e ,  p o r  t e r r a ,  a  2 9  d e  s e t e m b r o .

JULHO—1 8

1 8 7 5 —  R e f e r i n d o - n o s  á  f a m o s a  b a t a 

l h a  d e  Monte Caseros, a  p r o p o s i t o  d O  

c o n d e  d e  P o r t o - A l e g r e ,  q u e  n e i l a  t o m á r a  

t ã o  b r i l h a n t e  p a r t e ,  d i s s e m o s ,  á  p a g .  3 Ü ^  

n u e  e l l a s e  f e r i r a  a  8 d e  f e v e r e i r o ,  q u a n d o  

f o i  n o  d i a  3  q u e  elle a  e n t a l h o u  c o m  a  s u a  

e s p a d a  n o s  n o s s o s  f a s t o s  m i l i t a r e s .

JULHO— 21

1 8 5 < > _ -  F a l l e c e u  n e s s e  d i a  e  a n n o ,  m a s  

e m  j u ~ n h o ,  o  n a t u r a l i s t a  A n t o n i o  C o r r ô a  

d e  L a c e r d a ,  c o m o  s e  l ô  n o  Diccionarto d e  

I n n o c e n c i o  d a  S i l v a ,  e c o m o  d i s s e m o s  n a  

p r o p r i a  n o t i c i a  q u e  a  e l l e  s e  r e f e r e  n a  

addenda d e  j u l h o .

a g o s t o — 2 4

1 5 Q 1 ___  i n a d v e r t i d a m e n t e  d a m o s  a i n d a

G o n ç a l o  C c e l h o  c o m o  o  c h e f e  d a  p r i 

m e i r a  e x p e d i ç ã o  m a n d a d a  a o  B r a z i l  l o g o  

d e p o i s  d e u s c o b r i m e n t o .

\ •



EPHEMERIDES NACIONAES

A ĉja-se o que a esse respeito dizemos 
iia eph.^meride de 1 de jaoeiro de 1502.

a g o s t o — 2 7

1849— 0 marechal João de Dens Menna 
Barreto falleceu visconde de S. Gabriel, 
na cidadedo Rio Pai'do, e aos 80 annos 
de edade.

SETEMBRO— 5

1710— 0 rrome do capitão Duclerc, qne 
ncssa data invade a cidade do Rio de 
Janeii-o, vem cscripto de dois modos 
diversos pelos nossos chronistas. Mon
senhor Pizarro, porém, que cita a sua 
certidão de obito. chama-o, não Carlos, 
como nés, mas João Fiancisco. Duclerc 
que foi assassinado a 18 de março 
e /ll, sepultou-se na capella de S 

Pedro da igreja da Candelaria, onde 
talvez se possa veriflear tanto o seu 
nome como o dia do seu fallecimento.

SETEMBRO — 8

1645— Deve passar para o dia 3 a data 
da rendição da fortaleza de Nazareth do 
Cabo, segundo opina o visconde de Porto 
beguro, que citámos no fim d’essa nossa 
noticia, na sua importante monogi-aphia 
acerca das nossas luetas com os hollan-
c|©Z6S«

SETEMBRO —  21

1876-Veja-se nas rectificações a de 20 
de dezembro de 1 8 7 7 .

Em Outubro de 1877 contava 5,690 socios, 
dos quaes 26 tinham nella 100 reis e só 
havia um com 70 a 75 contos e era esse o 
maior accionista.

O U T U B R O — 10

1805— 0 brigadeiro Roscio, 2° com- 
missario da demarcação dos limites me- 
lidionaes do Brazil, falleceu em Porto 
Alegre, então villa, circumstancias que 
íoram por nós involuntariamente omit- 
tidas.

OUTUBRO— 12

1506 (?) -Chega de volta á Lisboa um 
dos navios da armada expediciqparia de 
D, Nuno Manuel.

Essa data foi também omittida. Re
para-se a falta.

OUTUBRO — 22

1689—Tratando da mãe do rei D. JoãoV, 
demol-o como filho da primeira mulher de 
D. Pedro II, quando aquelle principe nas
ceu do matrimonio d’este monarcha com a 
princeza Sophia de Neubur 
mulher.

g, sua segunda

SETEMBRO — 24

 ̂ seguinte noticia, 
que nos. foi obsequiosamente ministrada 
pelo respectivo thesoiireiro, o sr. tenente 
coionel José Joaquim de Moraes:

A caixa ec.momica da cidade de Cam- 
í>ezem'oro de 1880 apre- 

res mil e seiscentos contos, em 
polices da divida publica e em dinheiro

2 n ? s T ’ data

contos e quatrocentos mil e tantos reis,

OUTUBRO — 27

1831 Formatura dos primeiros ba
charéis da Faculdade de S. Paulo. Tam
bém omittiu-se essa noticia, que entre
tanto vem̂  nos Apontamentos de Azevedo 
Marques acerca d’aquella provincia.

n o v e m b r o  —  2 2

1773— Só muito tarde nos foi com- 
municado o n. da -Nova Aurora, sema
nário que se publica em Quissaman, pro
víncia do Rio de Janeiro, de 29 de Janeiro
de 1881, em que, na secção noticiosa, sob
0 titulo-i)c5co6erf« de uma obra impor-
tante, um iHustrado cultor das nossas Ict- 
tras nos cornmunica, escondendo, modes
tamente o seu nome, particularidades 
acerca da obra que na premente data at- 
tribuimos ao senador José Saturnino da 
Gosta Pereira; da sua Gommunicação se
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verifica que chegou ella a publicai -se 
até ao 7°. volume. Transcreveremos o que 
mais de perto se prende ao n'. sso as
sumpto .

« Encontramos 7 volumes áà R e c r e a ç ã o  

m o r a l  e  s c ie n ti f ic a .
« Os seis primeiros volume^ são os que 

•também. SC intitulam O Collegio incen
diado. Eis 0 que se encontra na primei
ra pagina do 1 tom o;

R B C a E A Ç Ã O

M O R A L  E S C IE N T IF IC A  

OU
B I B L I O T H E C A  D A  J U V E N T U D E  

D E D IC A D A

a ’ S .  M . 0  S E N H O R  D .  PE D R O  II 
I M P E R A D O R  DO B R A S I L

C O M P IL A D A  DOS M E L H O R E S  AUTHORES^ E
E S C R I P T A  p o r  u m a  SO C IE D A D E  DE  

L I T T E R A T O S

TOMO 1

RIO  DE J A N E IR O

T Y P «  E I H V R A R IA  DE R .  O GIER 
E D IT O R  '  P R O P R IE T Á R IO

R U A  DO O U VID O R N .  188
1834

a O 2° tomo foi impresso ainda nesse 
anuo de 1834, e o 3“ em 1835, o 4% 5‘ e G’ 
em 1836, em 8°.

’<£ Tem diversas estampas, sendo a pri
meira um retrato do imperador. ^

« 0  7* tomo appareceu em 1839, da of- 
ficina de R. Ogier & C., editores-pro
prietários, rua do Rosario n. 84 e do 
Hospicio n. 51, com o titulo modificado 
para o de Recreaçõ.o moral e scientifica 
ôu Revista das obras mais modernas 
sobre a historia, romances e as scieti- 
cias em geral.

cc Este contém tres contos-—1° A In
diana em Londres ou o perigo na ami
zade, conto moral: 2* Torrente vinga
dora; 3“ A noiva Rajepotna (historia 
indiana). Nos seis primeiros volumes, sob 
uma fórma e cstyio muito agradaveis,

são explicados princípios geraes da 
sciencia.

Um aperto de mão ao nosso amavel in- 
tormante.

NOVEMBRO — 26

1874 — Recebemos da cidade da \icto- 
ria .uma obsequiosa carta do sr. capitão 
BaSilio Carvalho Daemon, redactor do 
Espirito-Santense,^ reclamando contra a 
expressão — reduzido à extrema indi
gência, — que empregámos quando, na 
presente data, nos referimos ao íalleci- 
mento do advogado José ^larcellino Pe
reira de Vasconcellos. Agradecemos no 
nosso informante os dados que nos for
nece acerca do seu douto comprovin- 
ciano, e aqui os aproveitamos.

José Marcellino gozava da aurea me- 
diocritas de Horacio; deixou casas, 
escravos, apólices, uma boa livraria, a 
tres filhas que tinha do seu primeiro 
matrimonio e a um filho do segundo, 
aquellas bem casadas e este estudante de 
preparatórios.

Excêntrico, e desgostoso por ver que 
lhe minava surda, mas implacavelmente, 
a existência uma carie que padecia nos 
ossos tanto das pernas como do craneo, 
tendo jâ feito diversas viagens a Minas 
e á côrte, resolvêra um dia, sem que 
ninguém da familia o suspeitasse, partir 
de novo para esta ultima cidade, acom
panhado apenas por uma pessoa de sua 
confiança, indo em uma cadeira de bra
ços para bordo do vapor que para a corte 
0 trouxe. Julga-se que não quizera que 
a familia, que o idolatrava e o acompa
nhou até ao embarque, tissistisse ao do
loroso espectáculo da sua morte.

Não morreu, pois, em abandono; reco- 
llieu-se á ordem a que pertencia, ppr 
sua livre vontade, e os seus não pude* 
ram ir de encontro aos derradeiros dese* 
jos do seu chefe.

R e c t i f i c a n d o  e.itc ponto do nosso tra
balho, sentimo.s satisfeita a consciência,
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r
Dezembro — 2

1825—A' noticia que corresponde á data 
do nascimento do actual imperador, acres
centaremos a seguinte ephemeride, pu
blicada em um periodico de Montevideo.

Não contava ainda seis annos de edade 
quando se deu a sua exaltação ao throno 
pela abdicação de seu pae, que lhe qo- 
meou por tutor o antigo chefe do partido 
democrático José Bonifacio de Andrada 
e Silva, desterrado em França desde 1823. 
Este, que se achava em Bordéos, accei- 
tou tão espinhoso encargo; mas, posto 
que tal escolha fosse uma garantia para a 
liberdade, o velho ministro da revolução 
tornou-se bem depressa suspeito ao partido 
popular; foi em 1833 demittido das suas 
funcções e arrancado pelas forças publicas 
do palacio imperial, passando D. Pedro II 
para a tutella directa do conselho da Re
gência.

Este conselho abdicou a sua soberania 
a 23 de Julho de 1840. O imperador, cuja 
maioridade foi proclamada antes de tem
po, cingiu solemnemente a coroa a 18 de 
Julho do anno seguinte. Conflictos pro
vocados pela Gamara arrebentaram então 
em muitas provincias do Império, pro
longando-se a luta na de Minas Geraes 
até 1812, em que uma victoria decisiva, 
alcançada pelo general Caxias em Santa 
Luzia, salvou a monarchia brazileira, re
duzindo á impotência os partidários de 
uma republica federativa.

Desde então governa D. Pedro II os seus 
estados, sem violar a Constituição que 
jurou, fazendo louváveis esforços para 
desenvolver a prosperidade do Brazil.

Depois de visitar a Exposição de Phi
ladelphia, viajou pelo velho mundo, sendo 
recebido por todos os paizes que percor
reu com inequivocas provas de respeito.

Suas impressões ãe magem, corrigidas 
por elle mesmo, não tardarão em vir
dar*nos uma prova mais da sua illustra- 
Ção.

DE ZE M B R O  —  /

1848—Em um dos quartos do hospital 
da Ordem 3*. do Bom-Jesus, no Rio de 
Janeiro, existe um caixão de madeira, 
contendo outro de chumbo, em que está 
encerrado o cadaver embalsamado de 
Luiz Carlos Martins Penna, o auctor do 
Noviço, do Jwixr de paz da roça, do 
Judas em sahhado da Alleluia, etc., 
formoso talento draraatico nacional, que 
se finára na presente data em terra es
trangeira. Pelo menos alli o viu o sr. 
dr. Moreira de Azevedo quando escre
veu o vol. II do seu Pequeno Panorama 
(1861, 1‘ . edição). Não tivemos occasião 
de verificar si ainda lá está.

Neste seu trabalho,, aquelle paciente 
collector de dados da historia patria, 
repartidos pelos seus principaes monu
mentos e instituições uteis, diz acerca 
de Martins Penna e de suas obras, em 
que tão bem comprehendeu o dramaturgo 
0 ridendo castigai mores do mestre Ho- 
racio, alguma cousa digna de mjiditação 
e de leitura.

D E Z E M B R O —  13

1868—Na pequena noticia que consa
grámos á memoria do dr, von Martins, 
dissemos que este sabio viajante e na
turalista fallecera nessa data. Entretanto 
Innocencio F. da Silva, no supplemento 
(vól. IX) ao seu monumental Dicciona- 
rio hibliographico, o dá fallecido no 
dia 15. D’elle resumiremos as outras in
dicações que lhe dizem respeito.

Carlos Frederico Philippe de Martins 
nasceu a 17 de abril de 1794 em Erlan
gen, cidade da Baviera. Doutorou-se em 
medicina na universidade da sua patria 
e aos vinte annos publicou as primicias 
dos seus trabalhos em botanica, Fez 
parte da commissão scientifica que os 
governos da Austria e Baviera enviaram 
em 1817 ao Brazil. Aqui permaneceu eile 
tres annos, percorrendo diversas provin
cias d’esta parte da monarchia porta-
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gneza, empregando-sc não só nas explo
rações botanicas de qne vinha espccial- 
mente incumbido, como no estudo do que 

' concernia á geographia, estatística e 
ethnographia do paiz, mais feliz nesse 
ponto do que o barão de Humboldt, a 
quem foi vedada a entrada no nosso ter» 
ritorio.

Das suas numerosas obras, algumas 
especialmente relativas ao Brazil, men
cionaremos a seguinte:

Glossaria I ing uarum  hrasiliensium 
(Erlangen, 1863', composta no intuito de 
facilitar a diffusão da lingua geral bra- 
zileira entre os indios, como sendo, a seu 
ver, este o meio mais poderoso e capaz de 
promover a civilisação das hordas selva
gens que divagam ainda pelo interior 
do paiz.

Lamentamos não podermos passar para 
: aqui o bellissimo estudo que, sob o ti

tulo Vie et travaux de Martins, Spring, 
professor na Universidade de Liège, pu
blicou na Revue scientifique da França 
e do estrangeiro (12‘ serie. 1871, 1° se
mestre). Spring foi seu discípulo e viveu 
na intimidade do professor.

Para dar a ultima de mão a este incom
pleto esboço, diremos com este seu illustre 
biographe:

<£ A sua alma era tão rica como o seu 
espirito. Os que o ] conhecex’am convirão 
comigo que senão podia enconirar mais 
fi’escura e abundancia de sentimentos, 
nem mais calor e bondade. Amigo fiel, 
gostava de obsequiar a todos, e sabia 
descobrir, até nos corações apparente- 
mente mais obliterados, o raio de amor 
que os torna accessiveis.

« A melhor porção de nós, dizia muitas 
vezes, éa que vive no coração dos outros. 
Essa porção d’elle é imraensa e vivirá 
perpetuamente em nós. »

Innocencio da Silva dá Martius como 
tendo fallecido no dia 15. Spring diz en
tretanto queesseacontecimento oceorrera 
no dia 13, como por nossa vez consigná

mos na respectiva data. giiirimio-nos; 
pelos jornaes do tempo.

DEZBMyRo —16

1836—Acerca de monsenhor Antonio 
Vieira da Soledade, senador pelo Rio 
Grande do Sul, fallecido nesta data no 
Rio de Janeiro e sepultado na igreja de 
S. Pedro, segundo se lê no Jornal do 
Couimercio de 19 d’esse mez c anno, 
temos as seguintes indicações biogra- 
phicas, que obsequiosamente nos prestou 
0 sr. Antonio Alvares Pereira Coruja, 
a quem d’aqui as agradecemos.

Era monsenhor Soledade natural de 
Eivas, em Portugal. Fòra franciscano 
no Rio de Janeiro, em cujo convento foi 
lente de Escriptura. Pregador régio e 
mais tarde conego da antiga Capella 
Real, loi nomeado em 1814 vigário geral 
do Rio Grande do Sul e vigário da fre- 
guezia de N. S. da Madre de Deus, hoje 
cathedral de Porto Alegre. Na epocha da 
nossa independencia foi procurador geral 
da província, eleito a 19 de Junho de 
1822, e depois deputado seu e vice-presi
dente e afinal senador.

Innocencio da Silva dá monsenhor So
ledade nascido em Lisboa e tendo fal
lecido em 1833.

O sr. Coruja tem ideia de que fòra en
terrado no convento de Santo Antonio.

Succedera-lhe na egreja rio-grandense 
como vigário encommendado. e também 
como vigário geral, o honestíssimo co
nego Thomé Luiz de Sousa, o qual loi 
parodio por 22 annos quasi exactos, pois 
falleceu, com 88 annos de edade, quasi 
em egual dia em 1858 (a 14 de Dezembro), 
sendo tão sentido o seu passamento que 
0 clero, as irmandades e um grande con- 
cui’so de povo o carregaram á mão até 
aocemiterio. que fica fóra de muros, pro
curando todos disputarem entre si a pre
ferencia nestas derradeiras honras.

■ t



DEZEMDUO — 18
LS2S— Começa o exercito brazileiro a 

evacuar a praça de Montevide'o, em vir
tude do artigo 13 da Convenção Prelimi
nar de Paz entre o governo das repu
blicas das Provindas Unidas do Rio da 
Prata Q o imperador do Brazil (Vide a 
ephem. de agosto 28).

Nesse mesmo dia, me/- e anno a as- 
sembléa geral constituinte do Estado 
Oriental do Uruguay decreta o primeiro 
pavilhão nacional, que é o que hasteiam 
hoje.

UEZEMIUtO — 20
1877— Na ephemeride de 21 de setem

bro dissemos que o notável botânico

paulista Joaquim Corrêa de Mello fal- 
lecera nesse dia do anno de 1876, e, ora- 
mitiindo inadvertidamente a data do 
seu nascimento, fizemol-o nascido além- 
mar, e apenas crescido e educado entre 
nós.
• Vimos ultimamente na Bibliotheca Na
cional um bello exemplar do retrato do 
distincto naturalista, gravado em S. 
Paulo, em que se declara não só que 
Corrêa de Mello nascera naquella cidade 
a 10 de abril de 1816 (o que está de ac- 
cordo com o esboço biographico do sr. 
dr, J. dos Remedios Monteiro, que en
tão citámos), como que fallecera em 
Carapinas a 20 de dezembro de 1877,
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Abaeté—Diamanlo aclunlo im aiToio-™- 
Out. 8 de ISOO (3°

Abdicação de D. Pedro da coroa do Por- 
tu^al—Fcv. 27 do 182Ó (2° )̂—Maio 
2 de 1826.

Abdicação da coroa do Braiiil—Ab. 7. 8 
e 15 de 1831.

Abolição de privilégios na capitania de 
Minas Geracs—Jan. 2-1 de 1775.

Abordagem do encouraçados bra/ilciros. 
guerra do Paraguay—Março2 dc 1868.

Abriladaeni Pernambuco—Ah. 11 de 1832.
Absolvição do cinco cidadãos do Pará fau

tores da independência—Out. IP de
1822.

Academia de Bellas-Artcs da Pabia-- 
Junho 13 delSSO.

Academia de Bellas-Artcf} do Kio do .Ja
neiro—Nov. 5de 1826—Dcz. 3J do 1831.

Academia Rrasilicados Esquecidos—Fcv. 
4 do 1725.

Academia dos Felizes—Maio 6 do 1736.
Academia imperial de .Modicina do Rio 
, de Janeiro—Dez. 21 de 1835.

--icadem.ia juridica de Olinda—3iaio 15 dc
1828.

Academia juridica de S. Paulo—Marco 
1 de 1828. V. Formatura.

.\cadernia mcdico-cirurgica do R. de Ja
neiro—Abril 1 de 1813—Out. 3 do 1832.

Academia militar do R. de Janeiro—Out. 
22 de 1S33—Marco 9 dd lSi2.

Academia Real dos tluardas-marinha — 
Maio 5 do 1808.

.Veademia dos Renascidos—Junho 6 de 
1759.

-Veademia sci'entilica do R. dc Janoiro—. 
Fev. 18 de 1772.

.Icadomia dos Selectos (R. de Jan.l—Jan. 
30 de 1732.

.Academias juridicas do Imperio (Creação 
das')—Ag. l l  dc 1827.

Accionista do Banco do Brazil (A fazenda 
real)—Out. 20 dc 1812.

.tcclamação do imperador D. Pedr® I—- 
Out. 12 dc 1822.

Acclamação do impcradoi' D. Pedro I 
(Chega ás .Vlagòas a noticiada)—Nov  ̂
30 dc 1822.

.Vcclamação do imperador D. Pedro I cm 
Goyaz—Dez. 16 dc 1822.

Acclamação do imperador D. I’edro 11— 
Ab. 0 dc 1831.

Accordo ontre os Pires o Camargos da 
S. Paulo—Fev. 5 de 1654.

Accordo entre o lJrai?il e a Bolivia para, 
a execução dc cartas rogatorias—Dez. 
22 de 1879.

-A_cto addicional ou lei das reformas con- 
stitucionaes—Ag.* 12'C4«Ale^P'34.

-Adalberto da, Prussia (Piãncipe)-^Set. 5 
c 7 de 1842.

•Adhcsão do Piauhy á indopendcncia na
cional—Jan. 24 de 1823.

.Adhesão da cidade da Parahyba á inde
pendência—Nov. 2 de 1822.



Adhesão da população de Campos á con
stituição porlugueza—Julho 4 dcl82l.

Administração dos indígenas—Jan. 26 de 
1696.

Administradores da Imprensa Regia— 
Maio 13 de 1808 {2\ 4“ %).

Dr. Adolpho Manuel Yictorio da Costa, 
instituidor do collegia Victorio—Maio 
17 de 1879.

Adopção do systema constitucional no 
Brazil—Março 13 de 1821.

Adrian P’rank nas luctas com os liollan- 
dezes—Março 14 de 1630.

Adrian Janszoii Paíer, general hollandez 
—Dez. 21 de 1629 (artigo separado)— 
Jan. 9—Set. 12 e 18 de 1631.

Adrian Patrid, almirante hollandez— 
Ahril 6 dc 1625—Out. 6 de 1626 (3° )̂.

Aerostato de Bartholomeu de Gusmão— 
Ag. 8 de 1709-

AíTogados. V. Forte dos.
D. Affonso, filho de D. João IV, 2” prín

cipe do Brazil—Maio 16 de 1653.
D. Atfonsü VI, rei de Portugal—Nov. 6 dc 

1656—Junho 23 delG62-Set. 12 de 1683.
D. Afibnso, filho do imperador I). Pedro 

II—Junho 11 de 1848.
Afibnso de Albuquerque (O grande) — 

Ab. 30 (artigo em separado)—Maio 28 
de 1503.

Afibnso de Albuquerque, 8° gov. do Rio 
de Janeiro -  Julho 14 de 1608.

Afibnso de Albuquerque Maranhão, pre
sidente da Junta gov. de Pernambuco
— Ab. 30 de 1823.

Afibnso de Albuquerque Maranhão, se
nador pelo R. Grande do Norte—Ag. 
22 de 1826.

Afibnso Botellio de Sampaio e Souza, co
ronel. A'. Padrões cForlaleza dabarra 
de Paranaguá.

Afibnso Braz, jesuita — Ab. 2 de 1551 (2*)
— Junho 8 (art. separado),

Afibnso Celso dc Assis Pdgucircdo. se
nador por Minas-Geraes — Ab. 26 de 
1879.

Afibnso da PVanca, 8° cap.-mór da Para- 
hyba — Set. 17 dc 16Í8.

Mendonça, visconde dc Barbacena. 26“ 
gov. da Bahia— Nov. 26 dc 16I5—Out. 
21 de 1676.

D. Afibnso Miguel de Portugal e Castro, 
marquez de Valença, 48“ gov. do Bahia 
—Nov. 13 de 1779 — Julho 31 dc 1783.

do Rio

AtTonso Ximenes de Almiron, general 
hespanliol, na guerra hollandeza— 
Fev. 18 de 1637 — Março 17 de 1637 
(2‘ )—Ab. 18 de 1638.

Agassiz, professor, em viagem pelo Ama
zonas— Fev. 4 de 1866.

S. Agostinho (Cabo de) — Nov. 1 de 
1501.

xigostinho de Azevedo Monteiro, membro 
do gov. int. do estado — Nov. 26 de 
1675 (2” §).

Agostinho Barbalho Bezerra, gov. do R^ 
de Janeiro por acclamação — Out. 17 
de 1659 — Dez. 18 de 1661.

Agostinho Barbalho Bezeri-a adminis
trador dos descobrimentos de esme
raldas do Esp. Santo — Maio 19 de 
1664 — Set. 27 de 1664.

Agostinho Bezerra Cavalcante, capitao 
áQBenriquas,^ envolvido na revolução 
de Pernambuco — Dez. 22 de 1824 
(4' §).

Agostinho Cesar de Andrade, capitão- 
mdr do R. G. do Norte — Fev. 28 de 
1692.

Agostinho Corrêa, gov. int. do Maranhão 
" e Pará — Set. 23 dc 1656.

Agostinho Corrêa da Silva Goulão, depu
tado á constituinte — Junho 3 de 1822.

Agostinho Goulart Pereira (Padre, pro
curador do 2“ prelado de Cuj’̂ aba — 
Out. 29 de 1803.

Agostinho Joaquim do Cabo. V. Expe- 
'dição scientinca, etc.

Agostinho Pires, capitão. V. ■ Piauhy, 
Junta do gov, constitucional.

Dr. Agostinho da Silva Neves, presidente 
das Alagoas — Dez. 9 e 11 de 1839,

Agostinho i ’eHesdos Santos Capello, des
embargador— Fev, 11 de 1751.

Dr. Agrário de Souza Menezes, drama
turgo e jornalista bahiano — Ag. 23 
dc 1863.

Agua (Distribuição d’ ) á cidade 
de Janeiro — Maio 12 de 1880.

Agua (Distribuição d’ ) 'á cidade do Re
cife— Junho 14 de 1837.

Agua (Distribuição d’ ) á Maceió 
12 de 1845.

Aguapehy (Combate de), guerra do sul— 
Jan. 19 de 1817.

Ajuda (Recolhimento da)— Julho 9 de 
1674 e 1678.

Alagoas—Povoação das — Junho 21 de 
16/3 (art. separado). V. Magdalena e

Alagoas—governo separado— Set. 16 dé
1817. ■'

Alagoas—Carta de D. Pedro ao governo 
para a nomeação de \im governo 

constitucional—Dezi / dc 1822,
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Alagoas—Movimento nas—a favor da in
dependência—Dez. 17 de 1822. V. João 
José da Cunha Fidié.

Alagoas—Villa das — elevada á cidade— 
Março 8 de 1823. V. Magdalena.

Alagoas—Junta dogov. provisorio das— 
Dez. 14 de 1823.

Alagoas—Maceió, capitai das—Dez. 4. 9 e 
l l  de 1839.

Alagoas— Revolução das — Out. 10 — 
Dez. 7 de 1844.

Alagoas—Encanamento d’agua para a ca
pital das—Dez. 12 de 1845.

Alagoas—Visita o imperador a capital 
das—Nov 30 de 1859.

Alagoas—Sup pressão da nu-za de rendas 
da capital das—Dez. 11 de 1867.

Albano de Oliveira Bueno na guerra civil 
do R. Grande do Sul—Ab. 8 de 1836.

Alberto Schott, coronel hollaudez — 
Junho 17 de 1624 (3° §).

Albuquerque (Forte), accommettido pelos 
paraguayos—Fev. 29 de 1865.

Alcacer-quibir. V. Batalha de.
Alcantara (Villa de)—Dez. 22 de 1645.
Aldeia Velha, na Bahia—Out. 5 de 1557.
Aldeias Altas (Julgado de). V. Caxias 

(Cidade de).
Aideriksen, vice-almirante hollaudez. V. 

Parahyba: Batalha naval.
Aleixo Maria Caetano, membro do gov. 

int. de Santa Catharina—Jan. 19 de 
1800.

S. Alexandre (Collegio jesuita de) no 
Pará—Jan. 26 de 1653.

Alexandre Albino de Carvalho, briga
deiro, na guerra do Paraguay—Set. 
3 e 22 de 1866.

Alexandre Eloy Portelli. commissario da 
demarcação de limites—Marco 11 de 
1784.

Alexandre Gomes de Azevedo (Padre). V. 
Representação da Junta de S. Paulo 
ao principe regente.

Alexandre Gomes de Argolio Ferrão, 
general, visconde de Itaparica, na 
guerra do Paraguay— Maio 24 de
1866—Julho 22 de 1867—Março 22 de 
1868—Junho 23 de 1870.

Alexandre de Gusraào (Padre), provincial 
dos jesuitas—Março 7 de 1685.

Alexandre de Gusmão, secretario par
ticular de D. João V—Dez. 31 de 1753.

Alexandre Luiz’ da Silva Menezes, gov. 
da praça doR. Grande do Sul—Jan. 4 
de 1766.

Alexandre Maria de Sarmento,
socio fundador do Inst. Historico — 
Nov. 25 de 1838.

Alexandre de Moura, gov. de Pernam- 
buco—Out. 5 de 1615.

Alexandre de Moura, chefe da expedição
* ao Maranhão—Nov. 1 e 3—Dez. 3 de 

1615—Janeiro 9 de 1616.
Alexandre Picard, commandante hol- 

landez de Porto Calvo—Julho 19 de 
1635.

Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, natu
ralista bahiano — Ab. 27 de 1756 — 
Set. 1 de 1782 (3“ §) — Ag. 29—Out. 2l 
de 1783—Ag. 1 e 29 de 1791.

Alexandre de Souza Freire, 25“ gov. ge- 
ral do estado^iia Bahia—Junlio 13 de 
1667 (2“).

Alexandre de Souza Freire, gov. do es
tado do Maranhão— Ab. 14 de 1728.

Alexandre Thomaz, ajudante de ordens 
do cap. general de Pernambuco— 
Março 6 de 1817.

Alfandega no Espirito Santo—Jan. 10 de
1820.

Alfandega de Serpa (Decreto creando a) 
—Jan. 25 de 1873.

Ag.Alfandega na villa da Pamahyba- 
22 de 1817. •

Alienados na Bahia. V. Asylo de S. João 
de Deus.

Alienados em S. Paulo—Maio 14de 1852.
Alienados no Rio de Janeiro. V. Hosniciô 

de Pedro II. ‘■
Alistamento de brancos e pardos nos 

corpos de infantaria e ordenanças — 
Jan. 12 de 1733. ^

Alistamento dos habitantes do Rio de Ja
neiro para a infantaria— Março 22 de 
1766.

Alix Nicolas Aimé, commandante da fra
gata Reine Blanche— Out. 22 de 1844.

Aljube do Rio de Janeiro — Maio 25 de 
1740 (2“ §). .

Alkmar. V. Altenar.
Allemães contractados para o serviço mi

litar— Dez. 20 de 1825.
Alliança do Brazil corn estados do Rio 

da Prata—Out. 14 de 1851.
Altenar, forte hollandez no Beberibe— 

Jan. 19 de 1654.
Alvará acerca do casamento deindigenas 

com portugüezes—Ab. 4 de 1755.
Alvará auctorisando o senado do Rio de 

Janeiro a nomear governo interino — 
Set. 27 de 1644.

Alvará concedendo aos governadores 20 
homens para o seu serviço — Dez. 14 
de 1628.

Alvará creando um conselho supi'emo 
militar. V. Conselho. ^

Alvará contra os canhemboras. V. essa 
palavra.

Alvará declarando que os desembarga- 
dores nào podem casar-se no Brazil 
— Nov. 22 de 1610,
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AlVíirá desligando as comarcas do Pará 
c Rio Negro da Casa da Supplicaçáo 't 
de Lisboa — Março 13 de 1810.

Alvará fulminando a maçonaxda — Março 
30 de 1818.

Alvará indultando aos que tomaram parte 
na expulsão dos jesuitas— Out. 7 de
1647.

Alvará mandando fechar todas as fa
bricas, teares, manufacturas, cíc. do 
Brazil — Jan. 5 de 1785.

Alvará mandando tirar residência aos 
governadores — Ab. 9 de 1622.

Alvará ordenando que os governadores 
não mandem para o reino pj-esos do 
Brazil sem permissão régia—Jan. 18 
de 1624.

Alvará permittindo aos brazilciros toda 
a qualidade de industria —Ab. 1 dc
1808.

Alvará permittindo o estabelecimento dc 
fabricas de qualquer manufactura no 
Rio Grande do Sul— Maio 31 dc 1808.

Alvará permittindo que os governadores 
passem alvarás cin nome dc el-rei — 
Set. 18 de 1610.

Alvará permittindo que a fazenda real 
seja accionista do Banco do Brazil— 
Out. 20 de 181_2.

Alvará (de D. Joao V) permittindo aos 
franciscanos erguerem conventos — 
Nov. 28 de 1624.

Alvará prohibindo a creação dc novos 
conventos — Out. 16 de 1609,

Alvará restituindo ao seu collegio de 
S. Paulo os jesuitas— Out. 3 dé 1642.

Álvaro Azevedo, membro do governo in
terino do estado—Nov. 26 dc 1675 
(2° §).

Alvaro dc Azevedo Barreto, gov, do 
Ceará depois da capitulação dos hol- 
landezes—Maio 20 de 1654.

Alvaro Barbalho Uchôa Cavalcanti, se
nador por Pernambuco—Maio 15 dc 
1871.

B. Alvaro da Costa. Y. Doação.
D. Álvaro da Costado Souza de Macedo, 

general portuguez' em Montevidéo — 
Nov. 18 dc 1823.

Alvaro Fragoso, capitão, na guerra liol- 
landeza—Set. 23 de 1634.

Alvaro José Xavier, presidente da junta 
provisória dcGoyaz—Maio 22 do 1821.

Alvaro Luiz do Vallc, loco-tenente do 
conde de Monsanto—Fev. 6 de 1624.

Alvaro Nunes Cabeça de Vacea—Out. 
18 de 1541.D. Álvaro da Silveira c Albuquerque, 
49° gov. do R. do Janeiro—Ab. 5 — 
M h é de 11T12.

D. Alvaro Soares de Castro, bispo eleito, 
do Brazil—Ab. 15 dc 1672 (2° §).

D. .Llvaro Xavier Botelho, conde de S. 
Miguel. 2“ gov, de Gqyaz-Ag. 30 dc 
1755.

Amador de Araujo, cap. mdr, na guerra 
hollandeza—Junho 19 e 24 de 1645,

Amador Bueno da Ribeira acclamado 
rei da capitania dc S. Paulo—Ab. 1 
dc 1641—Set. 22 de 1643.

Amador Bueno da Veiga. cap. mór cm 
S. Paulo—.Ab. 1 de 1709.
Amalia Figucirôa,. poetisa rio-gran-D.

S.
dense—Set. 25 de 1878.
Amai'O, pci’to do Recife, atacado pe
los hollandezcs—Jan. 28 de 1634,

S. .Amaro—Capitania dc—Out. 6 de 1634 
Out. 22 dc 1709.

.Amaro Joaquim Raposo dc .Albuquerque, 
42° gov. da Parahvba—Julho 24 dc 
1805.

Amaro A'elho Cerqueira. cap. mór da 
Parahyba—Vol. I, p. 433. col. 1% 1692.

Amazonas (Exploração do)—Out. 28 de
1637-Ab. 14 de 1749.

Amazonas — Inva.sorcs do—Y. Dunezac, 
Ferrolles.

Amazonas—provincia—Set. 5 dc 1850.
.Amazonas—1“ barco a vapor que sulcao— 

Set. 22 de 1853.
.Ambrosio de Aguiar Coutinho, dona

tário da capitania do Esp. Santo— 
Julho 15 de 1643.

Ambrozio Leitão da Cunha, senador pelo 
Amazonas—Junho 9 de 1870 (2“).

.Ambrozio Machado, cap. mdr do Rio 
Grande do Norte—Ag. 20 de 1616. ^

D. Amelia, princeza brazileira. Vide 
D. Maria Amelia.

I). Amelia dc Leuchtenbcrg. 2' impe
ratriz do Brazil—Out. 16 6 17 d e l829.

D. Amelia, duqueza viuva dc Bragança-- 
Ag. 28 dcl840(2" )̂—Jan. 26 de 1873.

Américo Eli/sio (José Bonifacio de An- 
drada c Silva)—Fev. 27 dc 1825.

Américo Vcspucio, piloto llorentino— 
Nov. 1 dc 1501—Ab. 30 dc 1503 (art. 
separado, 2° t̂ )—Junho 10 de 1503— 
Junho 18 de 1504—Fev. 25 de 1512.

Amnistia <aos das Alagoas implicados na 
revol. da Confederação do Equador— 
Março 7 dc 1825.

.Amnistia da regência aos implicados nas 
revoltas do Maranhão cR.. Grande do 
Sul—Ag. 22 dc 1839.

Amnistia aos implicados na revolução de 
S. Paulo e Minas—Março 14 de 1844.

Anaclcto Elias da Fonseca, 
do Viamão.

Anaclcto Ferreira Pinto na rcbellião de 
S. Paulo—Jiinho 24-Julh812 do 184JP.

Passagem



Dr. AnacÍ(:to José Ribeiro Coutinho, 
lente da Academia de S. Paulo— 
Julho 21 de 18õ9.

Anadia, villa das Alaq'oas--Maivo 23 de
no2.

Anchieta. José de.
André (Santo)—Demolição da villa de— 

Junho 30 de 1560 (art. separado).
André de Albuquerque, donalario de 

S. Vicente—Set. 13 de 1577.
André de Albuquerque. 3° <?ov. da Pa- 

rahyba do Norte—Ag. 21 de 1603— 
Julho 22 de 1608.

André de Almeida (Padre), notável je
suíta paulista—Jan. 22 fie 1640.

André do Almeida c Fonseca, provedor 
da fazenda em Pernambuco—Junho 
4 de 1635.

Dr. André da Costa Jíoreira. corregedor
da comarca 
2 de 1673 (2“ 

André Cuzaco.

do K. de Janeiro—Set.

gov. do R. do Janeiro
—Out. 7 de 1694.

André Gonçalves. ex])lorador da costa do 
Brazil—Jan. 22—Fev. 15 do 1502.

André }l5'gino. almirante hespanhol— 
Maio 9 do 1383 (3“ § —Ag. S (artigo 
separado).

André Marim. commandante do forte do 
Arraial—Março 21 de 1635.

Andre de Mello e Castro, conde das Gal- 
vèas. gov. de Jíinas Geraes—Set. 1 
de 1732.

André de Mello e Castro, 40“ cap. general 
da Bahia e 5“vicc-rei do Brazil—Nov. 
23 de 1720—Maio 11 de 1735—Out. 16 
de 1743—Dez. 16 de 1749.

André Nogueira da Costa, gov. do R. 
Grande do Norte—Nov. .30 de 17o8.

André PerAra Temudo, capitão de linha 
na guerra hollandeza — Fev. 16 de 
1630 (2“ §).

André dos Santos Queiroz (Padre). V. Ouro 
convertido cm chumbo.

Àndré Thevet—-ian. 31 (le 1556.
André Vidal de Negreiros, me.stre de 

Campo na guerra dos hollandc-zes— 
Maio 23 de 1625 (3“ ij)—Ah. 21 de 1638 
—Julho 27 de 1645 (2-)—Sei. 1, 3 e 15 
de 1645—Jan. 13 de 1646—Jan. 2 de 
1647—Ab. 19 de 1618—Jan. .20, 27 e 
28 de 1051.

Andre Vidal de Negreiros leva a Lisboa 
a noticia da derrota dos hollandezes— 
Marco 19 de 1654.

André Vidal de Negrviros.gov. do estado 
do Maraninut eParii -Ab. 14 de 1645- 
A g. 25 de 1651—Maio li  de 1655.

André Vidal de Negi-eiros,duas vezes cap. 
general de Pernambuco—Set. 23 de 

SJ.de lOoT-̂ T-Jan de 1667,

Andredré Vidal cL- Kegrriros (Falioc-iniônto ^  
de)—F e v ./d c  1681. J .

Angelo C-arlos Muniz, senador pelo Ma
ranhão—Maio 6 de 185.2—Set. 1 do 
1863.

Fr. Angelo Maria do. Lucca. Vide S. Fi-
delis de Sygmaringa.

Angelo Muniz da Silva. Ferraz, barão 
Uruguayana, senador pela pi’ov. 
Bahia—Maio S de 1856 (2“).

Angelo Muniz da Silva Ferraz, ministro 
da fazenda—Ag. 30 de 1859.

Angelo Possanha iPadre), V. Incursões 
tie hotociidos, etc.

Angostura (Passagem de] guerra

. Santo Antonio, 
do Cratu—Jiuiho 19

de
da

do
Paraguay—Out. 1 de 186.8.

Angostura (Capitulação de) —Dez. 30 de

Anil (Cultura do)—Nov. 4 do 1769—Junho 
7 de 1786.

Angi’a dos Reis (Ilha de)—Nov. 1 de 1501.
Angra dos Reis—Carta, dc sesmaria d e -  

Jan. 24 de 1559.
Angra dos Reis—Fundação da povoação 

cie—Out. 2 de 1624. i
Angra dos RAs—Convento da Conceição 

de—Al). 14 dc 1653,
Anhom)v4i'a (O), W Bartholomen Rneno 

da Silva.
I). Anua Carneiro. V. Luiz do Figueiredo 

e sua mulher.
D. Anna Fraiunsea Maciel da Costa, baro  ̂

neza de S. Salvador de Campos—Dez. 
17 de 1812-Set. 3 de 1863 (3“ §).

D. Anna Justina Ferreira Nerv, a mãe 
dos brazileiros na guerra do Paraguay 
—Maio 20 de 1880

D. Anna Nery. Vide D. Anna Justina 
Ferreira Nêry.

D. Anua Pimeniel. mulher e procuradora 
de Martim Alíonso de Sousa—Set. 25 
de 15.36—Fev. l i  de 1544.

Anniver.sario da adhesão do Maranhão á 
independência—Julho 28 de LS55.

Anniversario do lallecimenTO do D. Pe
dro T—Set. 24 de 1842.

Anselmo Ferreira de Barcellos. V. Sedi
ção em \ illa Franca do Imperador.

Aritão de Mesquita de Oliveira, cap.-mór 
do Recoricavo—Out. 12 de 16.24.

Aiiloro .lose Ferreira de Brito, presidenie 
lio R. Grande do Sul—Março 23 de 
1837.

Antonio (Sautuj. \
D. Antonio, prior 

tie 1580.
Antonio Alíonso, fundador de.Taearehy— 

Set. -.26 de 1652 (artigo separado).
Aptenio Aítnnso Fçrrçua. Y, Revolta

p.aieira.

\

'/
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Antonio Affonso Vidal, sargento-mdr— 

Março 16 de 1681.
Antonio de Albuquerque, gov. da Para- 

hvba—Dez. 19 de 1634 (4° e 6“ §§)— 
Dez. 24 de 1634—Set. 25 de 1635.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 0 velho. 14° gov. do Pará— 
Junho 22 de 1667.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, o fllho. cap. mdr do Pará— 
Julho 24 de 1685.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 20° gov. do estado do Mara
nhão-Maio 17 de 1690—Julho 11 de 
1701.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 52° gov. do R. de -Janeiro— 
Junho 11 de 1709.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 1° gov. de S. Paulo e Minas— 
Nov. 3 de 1703—Nov. 23 de 1709— 
-Jan. 18—Junho 18—Julho 17—Set. 21 
de 1710—Ab. 8 de 1711—Set. 14 de 
1711 (3° § )-A b . 9 del712.

Antonio de Albuquerque Maranhão, gov. 
da Parahyba—Dez. 2 de 1631 (3° §).

D. Antonio "de Almeida. Soares e Por
tugal. 3° conde de Avintes, 1° mar- 
quez de Lavradio, 8° vice-rei do Bra
zil—Julho 4 de 1760.

Antonio Alvares (aliás Alves), pintor da 
bandeira, republicana de Pernam
buco—Julho 14 de 1811 (3° %)—Zdarco 
6 de 1817 (10° §).

D. Antonio Alvares da Cunha, conde da 
Cunha, 1° vice-rei no R. de Janeiro— 
Junho 27 de 1763—Out. 19 de 1763— 
Março 22 de 1766 e 1767—Maio 23 de 

■ 1880.
D. Antonio Alvares da Cunha, gov. int. 

de S. Paulo. Minas e R. de Janeiro- 
Out. 16 de 1763.

Antonio Alves de Carvalhal, poeta ba- 
hiano—Junho 16 de 1880.

Antonio Alves Lanhes Pei?:oto. ouvidor 
de Cuyabá^Out. 11 del727.

Dr. Antonio Alves da Silva Pinto, mem
bro fundador do Instituto Historico— 
NoVv. 25 de 1838.

Dr. Antonio de Araujo Aragão Bulcão, 
3° barao de S. Francisbo. presidente 
da Bahia—Junho 13 de 1880.

Antonio de Araujo de Azevedo, conde 
da Barca—Junho 21 de 1817.

Antonio Arnaud Villela. sargento-mOr 
assassinado no rio Una—Jan. 12 — 
Set. 25 de 1664.

D. Irei Antonio da Arrabida. bispo de
Anemuria— Ab. 10 de 1850___

^  Antonio Augusto da Costa .Aguiar — 
Maio 11 dé 1877.

Antonio Augusto de Mendonça, poeta 
bahiano — Ag. 14 de 1879.

Antonio Augusto Monteiro de Barros. 
senador.por Minas-Geraes — Out. 3de 
1838 — Nov. 16 de 1841.

Antonio Augusto da Silva, depois desem
bargador. V. Gov. provisorio da Bahia.

Antonio Barbosa de Aguiar na erecção 
da villa de Taubate — Dez, 26 de 
1645.

D. fr. Antonio Barreiros, 3° bispo do 
Brasil — Nov. 27 de 1586 (2° § )—Maio 
11 de 1600.

D. fr. Antonio Barreiros, membro do 
gov. geral int. do estado — Ag. 10 
de 1587.

Antonio de Barros Passos e adjuntos. ' 
governadores ints. do R. Grande do ^
Norte — Ag. 30 de 1802.

Antonio de Barros Pv.ego e Catanho.gov. . j
do R. Grande do Norte— Fev. 12 de ^  S 
1663. 1

Antonio de Bellavia. jesuita siciliano— Í
Ag. 4 de 1633 (3° §). i

Antonio Borges da Fonseca.—Vol. I. p. |
433, col. 2*: 1734 — Março .30 del849. 5

Antonio de Brito de Menezes, 56° gov. do 
R. de-Janeiro—Junho 27 de 1717 —
Maio 15 de 1719,

Antonto- Caetano Pereira. 43° gov. da 
Parahvba — Ag. 30 de 1809— Maio 6 
de 1817.

Dr. Antonio Calmon du Pin e Almeida, 
deputado supplente á constituinte —
Junho 3 de 1822.

D. Antonio Cândido de Alvarenga, 17° 
bispo do Maranhão — Sei, 22 de 1877
— Julho 8 de 1878. ,i

Antonio Cândido da Cruz Machado, se- !
nador ]>or Minas-Geraes — -Julho 15 
de 1874. '

Antonio Cândido Ferreira de Abreu. 1° ^  t 
deputado pela provincia do
— Maio 27 de 1854. ^

Antonio Cardoso de Barros. provedor-
mór da fazenda — Kov. 2Ü de 1535 —
Maio 29 de 1549 — Junho 16 de 1556.

Antonio Cardoso de Barros—Regimento 
dado a — Dez. 17 de 1548 (2°).

Antonio Carlos Furtndo de Mendonça, 
gov. da cap. de Govaz — Agosto 17 de 
1770.

Antonio Caídos Furtado de Mendonça, 
ffov. de Minas Geraes — Maio 22 degov
1773

Antonio Carlos Furtado de Mendonça, 
gov. militar de Santa Cathárina — 
Nov. 13, de 1773 (3° §)—Fcv. 24. 25 e 
27 — Março 21 de 1777.

Antonio Carlos Gomes, compositor na
cional—Junho 14 de 1839.

t
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Antonio Carlos do Mariz o Barros. vulto 

heroico na guerra do Paraguay— 
Março 28 de 18u6. . " ■ *

Antonio Cai los Ribeiro de Andrada Ma
chado, 1° ouvidor de Olinda—Maio 
30 de 1815.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado, membro do governo provisorio 
de Peinambuco— Março G de 1817. 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado. deputado ás cortes de Lisboa — 
Out. 6 de 1822— Nov. 22 de 1822 (2'‘ ). 

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado. deputado á constituinte do Bra
zil — Junho 3 de 1822 — Junlip 30 de 
1823,

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma
chado. ministro do Império—Julho 
24 de 1840.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. Ma
chado. senador por Pernambuco—Rov. 
1 de 1773 — Julho G —Dez. 5 de 1845. 
V. Deportados politicos e Manifesto 
dos deputados ás côrtes de Lisboa. 

■, Antonio de Carvalho e Almeida, cap. 
/ k mór do R. Grande do Norte— Fev. 28 

de 1692 (4° §).
Antonio de Castro Alves, poeta bahiano

— Julho 6 de 1871.
Antonio Cavalcaríti na guerra hollandeza

— Junho 12 e 13 de 1645.
Antonio Cavalcanti de Albuquerque, cap.

mór do Pará— Nov. 28 de 1630—Jan. 
6 de 1634.

Dr. Antonió Cesar de Berredo. poeta ma
ranhense— Ab. 7 de 1879.

Dr. Antonio Coelho de Carvalho, funda
dor da villa de Alcantara — Dez. 22 
de 1648. V. Cuman.

Antonio Coelho Gasco. 1* ouvidor do 
Pará — Out. 23 de 1660.

Antonio Coelho de Sá e Albuquei'que. 
ministro da agricultura— Maio 24 de 
1862.

Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, se
nador por Pernambuco — Fev. 22 de 
1868.

D. fr. Antonio Corrêa. 12” arcebispo da 
Bahia —Dez. 24 de 1781.

D. fr. Antonio Corrêa, membro do gov. 
iiit. do estado — Nov. 13 de 1719 — 
Julho 31 de 1783— Ah. 18 de 1788. 

Dr. Antonio Corrêa de Lacerda, natura- 
listíL— Addenda de .lulho. pag. 57, 
Julj^ (aliás Junho) 21 — Vol. II, p. 
32;)r col. 2*. julho 21.

[)r. Antonio da Costa, cirurgião liumi- 
r /  nense—Ju ho 7 de 1860—̂ . p. 56 {ad- 
^ / denda).

Antonio da Costa Rego Monteiro. V. Re
volta praieira.

Antonio do Couto e Almeida. V. Victoria 
(Cidade da) atacada pelos hollandczes,

Antonio de la Cruz Estigarribia, V. Es- 
tigarribia,

Antonio da Cunha, arcediago, membro 
do gov. do Pará e R. Negro—Julho 
1 de 1820.

Antonio da Cunha de Andrada. comman- 
danteda nau Chagas — Jan. 14dei64Q.

Antonio da Cunha Souto Maior, desem- 
harga'lor — Março 22 de 1714.

Antonió da Cunha Vasconcellos (Padre), 
senador pela Parahvba— Maio 18 de
1836.

D. fr. Antonio do Desterro Malheiro. 6* 
bisfTO do R. de Janeiro — Dez. 1 de 
17-^— Julho 11 de 1756— Dez. 5 e 6 
<le 1773—Maio 23 de 1880.

D. fr. Antonio do Desterro Malheiro, gov. 
int. de Minas-Geraes — Março 26 de 
1735 —Out. 10 de 1763 (2” S).

Antonio Dias Cardoso, sargento-mór. na 
g'. erra hollandeza—Set. 26—Out. 6 
de 1633—Set. L5—Nov. 9 de 1645— 
Ab. 19 de 1648—Fev. 21 de 1649— 
Jan. 5 de 1651.

Antonio Diniz de Sequeira e Mello, se
nador por Sergipe—Maio 17 de 1859.

Antonio Duarte Barros. 51” cap. mór do 
Maranhão e Pará—Julho 27 de 1732— 
üíarço 21 de 1736.

Antonio Elias de Moraes na revolução de 
Pernambuco—Fev. 21 de 1824.

D. Antonio Felix Machado da Silva e 
Castro, marquez de Monte-Bello. 14 
gov. de Pernambuco — Junho 5 'de 
1690.

Antonio Ferna des Furna, capitão go
vernador (lo R. Grande do Norte—✓  
Junho 6 de 1654—Fev. 12 de 1663.

Di'. Antonio.Ferreira França, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

Dr. Antonio Ferreira França, deputado 
á assembléa geral—Junho 3 de 1834.

Dr. Antonio Ferreira França, deputado 
á assembléa geral. V. Elemento ser
vil.

Dr. Antonio Ferreira Pinto, lente da 
Faculdade de Medicina do PJo de 
Janeiro—Dez. 22 de 1864.

D. Antonio Ferreira Viçoso, conde da 
Conceição. 7” bispo (íe Marianna— 
Set. 28 de 1835 (4 ' )̂—Julho 7 de 1875.

Antonio de Figueireao e Vasconcellos. 
capitão, na guerra com os hollandezes 
—Sei. 21 de 1631 (2” §).

D. Antonio Filippe Camarão, cap. mor 
dos irulios na guerra hollandeza—Nov.
1 de 1615--Março 26 de 1630—Maio 14 
— Set. 6 de 1633 — Nov. 30 de >3õ
(3° §)— Jau. 18— Junho 9—Ag.'23 de
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ItíCO (?“)—Aí?. ?4-Set. 2G de 
>íaio2õ de idSS (4'’ §)—Junho 17—Sex. 
15 de 1Ü45—Ab. 19—Maio 9 de 1G48.

Antonio Filippe da Cunha Ponte, mem
bro do gov. int. da Bahia—Aíí. 15 de 
1803.

,A.ütonio Francisco Dutra e Mello,, poeta 
iluminense—Fev. 22 de 1840 (2 ĵ.

Antonio Francisco Martins, l’r. An
tonio do Lado de Christo.I

Antonio Francisco de Paula e Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque, visconde 
de Albuqiiei'quo. senador por Per
nambuco—Ab. 28 (ie 1838—Al). 14 
de 1863.

Antonio Francisco de Paula e^H. Ca
valcanti do Albuquerque, ministro da 
inaiãnha—JuJho 24 de J840—Dez. 10 
de 1876.

Antonio Francisco de Paula e 11. Ca
valcanti de Albuqucrxiue. ministro da 
fazenda—Maio 30 de 1802.

Dr. Antonio Francisco de Paula e Souza, 
ex-ministro da Agricultura—Nov. 18 
de 1800.

Antonio Gabrielii. omprezario da distri- 
Dui<,‘ão (1’agiia aoR. de Jaiieiro—Maio 
12 de 1880. '

Antonio Galvão. 24“ gov. do R. de Ja
neiro—Julho 20—Ag. 19 de 1051.

Antonio Gomes. V. Abaeté—Diamante 
achado no arroio—.

.Antonio Gomes Cândido,' deputado mi
neiro—Março 18 de 1850 (2“).

.Antonio Gomes Pachepo (Padrei. V. Festa 
litteraria em Pernambuco.

Dr. Antonio Gonçalves Dias, 1* poeta 
lyrico nacional — Nuv. 3 de 1804.

Antoniu Gonçalves Gomide. deputado 
supplente á constituinte — Junho 3 de
1822.

Antonio Gonçalves Gonude. senador por 
Minas-Geraes — 5Iaio 8 de 1820.

Antonio Gonçalves Teixeira e Souza, poe
ta e romancista fluminense—Dez. 1 
de 1861.

D. Ir. Antonto do Gu.idelupe, 4“ bisgo 
do R. de Janeix-o — Fev. 21— -Ag. 2 
de 1725—Out. 27 de 1735 — BAu'. 3 — 
Junho 8 de 17.39—lAv. 12— Alan* 25 
—Ag, 31 de R40.

Antonio Guedes deBrilo, niembro do gov. 
int. do estado—Nov. 20 de 1875

Antonio Isidoro da Fonseca, typograplio 
no Rio de Janeiro. V Acode',nía \dof; 
Sdectos (• Typographio: R estabele
cida no Rio de Janeiro.

Antonio João Damasceno, cabeça de mo
tim no Maranhão — Nov. 19 dç 1831,

.Antonio João Ribeiro, commandante do 
forte de Albuquerque — Fev. 20 de 
18Ü5.

Antonio Joaquim Fanco de Sá, poeta ma
ranhense—Jan. 29 de 1850.

D. Antonio Joaquim de Mello. 7“ bispo 
de S. Paulo — Maio 5 de 1851.

Antonio .loaquim Rosado, coronel do re
gimento provisorio — Março 9 de 1822.

.Antonio .Toaquim Yiaima. commandante 
de rebeldes eraS. Paulo—Junho 7 de 
1842.

Antonio Knivet. V. Tliomaz Cavendish.
.Antonio José. tragédia nacional — Março 

13 de 1838.
D. fr. Antonio de S. José. 0" bispo do 

Maranhão — Maio 2 de 1778.
D. fr. Autonio de S. José, 11° arcebispo 

da Bahia — B>v. l í  de 1707.
D. fr. Antonio de S. José Bastos. 14° 

bispo de Olinda — Dez. 21 de 1807 — 
Ab. 25 de 1810.

Antonio José Cabral de Almeida, mem
bro do gov. int. de Goyaz — Ab. 13 
de 1770 — Maio 7 de 1778 (2° §).

-Antonio .José Claudino. V. India Morta.
Dr. Antonio José Duarte de Araújo Gon- 

dim. deputado á eoiistituinte — Junho 
3 dc 1822.

Dr. Antonio José Duarte de Araujo Gon- 
(lim, membro do gov. provisorio da Ba- 
bia — Set. 0 de 1822.

Dr. Antonio José Duarte do Arnujo Gon- 
dim. senador por Pernamljuco — Ja
neiro 31 de 1820.

Antonio José da França e Horta. gov. de 
S. B'aulo— Set. 23 de 1775 — Dez. 17 de 
1801 Dez. lu de 1802— Vol 1. p.
433, col. 2°, 1804 — Junho 12 de 1808.

Antonio José Henriques. V. Revolução 
de Pernambuco de 1817.

Antonio José Machado, senador pelo 
Ceará — Jullu. 11 de 1861.

Antonio Jo.sé de Moraes Durão, membi’o 
do gov. do Piiiuhy — Jan. 2 de 1775.

•intonio .íosé.Moreii-a. V. Cem-á: gov. 
provisorio.

Antonfo Jose de Paiva Guedes, socio 
fundador do ln?,t. Histnrico—Xov. 25 
de 1838.

Anxonio José da Silva, o j o (leii—'Sio.vy 8 de
1705—Out, 7 de 1737—uut. 19 de 1739.

Antonio José da Silva Arcos, prc*prieta- 
rio de um periodieo e.rn Campos dos 
Goytacazes—Jan. 1 de 1831.

Antonio José de Souza Manuel e Mene
zes Severjm de Noronha. 7“ conde de 
Villa-Flor, depois duque da Terceira. 
7° gov. do Pará e Rio Negro—Julho 
1 de 1820—Ab, 26 d? 1800.



Antonio José Victoriano Eorgeo da Fon
seca. 30“ gov. (io Ceará—Ab. 2õ e30 
—Maio 21 de 1705.

Antonio Ladislau Montoiro Eaena. auctor 
do Compêndio das eras do Pará — 
Março 29 de 1850.

Fr. Antonio do Lado de Christo, francis- 
cano ihiminense—Ab. 0 de 1821 (2‘ ).

D. Antonio Larrafiaga. senador pela pro- 
vincia Cisplatina—Jan. 22 de 1820 — 
Ag. 30 de 1828.

Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, 
coronel. V. Representação da junta 
de S. Paulo ao principe regente.

Antonio de Lima, commandante Jo forte 
de S. Jorge—Março 2 de 1030.

Antonio Lopes Filgueiras. capitão, na 
guerra liollandeza—Ag. 20 de 1033.

Antonio de Loureiro Barreto. V. Pará; 
Sedição.

Antonio Luiz Dantas de Barros Leite, 
deputado j)rovincial das Alagoas— 
Dez. -1 de 1839.

Antonio Luiz Dantas de Barros Leite, 
senador pelas Alagoas—Ag. 8 de 1843.

Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Cou- 
tinho. donatarioda capitania do Esp. 
Santo—Junho 0 de 1074.

Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Cou- 
tinho. gov. de Pernambuco—Maio 25 
de 1089—Maio 22 de 1694—Set. 13 dc 
1088.

Antonio Luiz Gonçalves da Gamara Cou- 
tinho, 31“ gov. geral do estado do Bra
zil—Out. 10 de 1090.

Antonio Luiz vou Hoonholtz. barão de 
Tefle—Junho 26 de 1870.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, ile- 
pois visconde e marqnez de Inhain- 
pube de Cima. membro da Junta go
vernativa de Pernambuco—Dez. 13de 
1787—Dez. 29 de 1790.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, 
membro do gov. int. da Bahia—Maio 
14 de 1809. "

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, de
putado á constituinte—Junho 3 dc 1822.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, col- 
laborador na constituição Uo impé
rio—Nov. 20 de 1823.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, se- 
tiador por Pernambuco—Jan. 22 de
1826—Maio 4 de 1826 (3“)— et. 19 db 
1837 (2“').

D. Antonio Luiz de 'ouza Tollo de Me
nezes, 2“ rnarqitez das Minas. 29“ gov. 
a'cral do Brazil—.íunhu 1 de 1681— 
Dez. 20 de 1086.

Antoiuü Luiz de Tavora, 4’ eonde de Sar- 
zedas. 6“ gov. de 8. Paulo—Ag. 25 de 
1733—Dez, 3 de 1734—Aff. 29 de 1737.

D. Antônio dc Macedo Costa, 10“ bispo 
do Pará—AbriL21 de 1861.

D. frei Antonio da Madre de Deus Galrão.
2“ bispo de S. Paulo—Junho 28 de 
1751.

Antonio Manuel de Campos Mello, pre
sidente das Alagòas—Dez. 12 de 1845.

.\ntonio Manuel de Campos Mello, mi
nistro da justiça—Maio 31 de 1848.

Antonio Manuel Corrêa da Camara, 1“ 
consul do Brazil no Paraguay—Junho 
30 de 1848.

Dr. Antonio Manuel de Medeiros, medico 
do Ceará—Julho 13 de 1879.

Antonio Manuel de Melio. conselheiro, 
na guerra do Paraguay—Março 8 de 
1806.

Antonio Manuel de Mello Castro e Men
donça. por antonomasia Filatos. 15“ 
gov. do S. Paulo—Junho 21 de 1797—
Maio 6 de 1801.

Antonio Manuel de Souza (Padre), depu
tado á constituinte—Junho 3 de 1822.

Antonio Ma , icl de Souza (Padre), secre
tario do gov. temporário do Ceará—
Jan. 3 de ̂ 1823.

Antonio Marcellino Nunes Gonçalves, 
senador pelo Maranhão—Maio 23 de 
1865.

Fr. Antonio de Marciana. V. Custodio 
Valente.

D. fr. Antonio de Santa Maria, bispo 
titular de Neocesarêa, 1“ bis[io ordi
nário eleito para 0 Maranhão—Ag. 3U 
de 1677.

Antonio Maria Carneiro de Sá, ouvidor, 
membro do governo do Pará e Rio 
Negro—Julho 1 de 1820.

D. Antonio Maria Corrêa de Sá e Bene- 
vides, 8“ bispo de Marianna—Jiuilio 27 
do 1877.

Antonio Maria dc Moura (Padre), bispo 
eleito do R. de Janeiro—Marco 22 d j^
1833 (2“) .^ . f »

Antonio Marianno db Azevedo, director 
da Bibl.da Marinlia—Dez. 16 de 1809.‘̂ /^ y

Dr. Antonio de Marins'Loureiro, 11“ pre- ’ 
lado do R. de .Taiieiro—Out. 10 de 
1630 (2% 5“ §)—Junho 8 de 1644—Out- 
17 de 1659 (artigo seoarado).

Dr. Antonio Marques Rodrigues, mara
nhense lllustre—Ab. 14 de 1873.

Antoido ãlarreiros, cap. móv do Pará—
Ag. 15 de 1728.

Antonio Martins Bastos, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

Antonio Martins Ribeiro. V. Junta pro
visória do Ceará.

Antonio de Mçnczes Víisconcellos de 
Drummond, diplomata braziieiro —
Maio 21 dç 1794, -
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Anlonio Muniz Barrolros. cap. mor do 
Maranhão—Ah. 20 de 1022—Out. 1 de 
1642—Jait. :i e IG de 1643—Fov. 28 de 
1644 (2° ii).

Antonio de Moraes e Siiva. mcmbro do 
gov.provisorio de Pernambuco—Março 
6 de 1817.

Anlonio de Moraes e Silva, le-xieograjilio 
nacional—A b.ll de 1824.

P’r. Antonio de Nascentes, denominado 
0 tigre—Março 13 de 1736.

Antonio Navarro de Abreu, tenente-co
ronel, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

D. Antonio de Noronha, 9° gov. de Mi- 
nas-Geraes—Maio 29 de 177.5.

Antonio Nunes Bezerra, capitão de e.m- 
boscada, na guerra hollandcza—Ju
nho 9 de 1636'

Antonio de Oliveira, almoxarife da fa
zenda real cm S. Vicente — Jan. 18 
de 1337.

Antonio de Oliveira Bastos, gov. militar 
da ilha de Santa Catharina — Março 
26 de 1726 — Dezi 11 de 1735 (2° §) — 
Maio 28 de 1737.

D. Antonio de Oquendo. V. Oquendo.
D. fr. Antonio de Padua. 9° bispo do 

Maranhão — Out. 31 de 1784.
Antonio Paes de Sande. 43° gov. do Rio 

de Janeiro — Dez. 27 de 1692— Março 
23 de 1693.

Antonio Paulino Limpo de Abre\i. depois 
visconde de Abaeté. ministro do Im- 
]>erio — Dez. 21 de 1833.

Antonio Paulino Limpo de AÍ)reu, mi
nistro da justiça— Julho 24 de 1840.

Antonio Paulino Limpo de Abreu na re- 
bellião de Minas-Geraes — Ag. 20 de 
1842.

AntOnio Paulino Limpo de Abreu, se
nador por Minas-Geraes — Ab. 28 de 
1848.

Antonio Paulino Limpo de Abreu, mi
nistro dos negocios estrangeiros— Set. 
7 de 1853. V. Deportados politicos.

Antonio Pedro de Carvalho. 1° tenente, 
no combate do Juncal—Fev. 9 de 1827.

Antonio Pedro da Costa P’erreii'a. pr-esi- 
dente do Maranhão— Ab. 2 de 1835.

Antonio Pedio da Costa Ferreira, depois 
barão de Pindaré, senador pelo Ma
ranhão— Julho 18 de 1860.

Antonio Pedro de Vasconcellos. briga
deiro. gov. da Colonia do Sacramento 
— Jan. 5 de 1736.

Fr.̂  Antonio Peregrino Maciel Monteiro. 
2° barão de Itamaraçá. ministro do 
Brazil em Lisboa, poeta pernambucano 
—Jan. 5 de 1868,

Antonio Pereira de Azevedo, capitão pela 
câmara de S. Paulo—Junho .30 de 1647.

Antonio Pereira Barreto Pedroso, presi
dente da Bahia— Nov. 7 de 18-37 — 
Addenda: vol. II. p. 269. nov. 7.

Antopio Pereira Nunes, advogado, assas
sinado em Oeiras — Set. 13 de 1804.

I)r. Antonio Pereira Pinto, edictor dos 
Annaeii 'parlamentares — Junho 5 de 
1880 (3°).

Antonio Pereira Rebouças-, conseilieiro— 
Junho 19 de 1880.

P. Antonio Pereira de Souza Caldas. 
))oeta fluminense — Nov. 24 de 1762.

Antonio Pinto Chichorro da Gama. se
nador pela provinciade l ernambuco. 
recusado pelo senado—Maio 15—Junho 
16 de 1847,

Antonio Pinto Chichorro da Gama, recu^ 
sado de novo—Jan. 16 de 1848. -

Antonio Pinto Chichorro da Gama. sena
dor pelo R. de Janeiro—Julho 1 de
1865.

Antonio Pinto da Gava, capitao-mór do 
Pará-Jan. 21 de 1666—Ab. 1 de 1670.

D. Antonio Pio de Lorena e Castro, se
cretario do gov. de Pernambuco— 
Dez. 13 de 1787. ,

Antonio Pires d’Avila. méstre de campo. 
V. Pitanguy.

Antonio Pires de Campos, sertanista 
paulista—Maio 5 (artigo separado).

Antonio Pires da Silva Pontes Leme, 
membro da commissão de limites— 
Set. 1 de 1782.

Antonio Pires da Silva Pontes Leme, 
gov. da capitania do E'sp. Santo— 
Março 29—Out. -8 de 1800.

P. Antônio Raposo Tavares, sertanejo 
paulista—Ab. 26 de 1674 (2° §).

Antonio do Rego Castello Branco. V. As
sassinato de Antonio Pereira Ntmes.

Antonio Ribeiro, commandante da expe
dição guarda-costa do Brazil—Out. 26 
de 1528.

Antonio Ribeiro de Campos, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

P. Antonio da Rocha Franco, depu
tado supplente á constituinte—Junho 
3 de 18^.

Anlonio Rodrigues, procurador do povo 
do xMaranhão—Jan. 15 de 1676.

D. Antonio Rodrigues de Aguiar, bispo 
tit. de Azoto, prelado de Govaz— 
Jan. 13 de 1811.

Antonio Rodrigues de Arzão descobre 
as minas do Rio Doce—Julho 24 de 
1687 (2° %).

Antonio Rodrigues de Arzão inicia a 
povoação dè S. João d ’El-Rei—Out. 8 
de 1713,
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Antonio Rodrigues Barbosa. Y. Passo 

da Perdiz.
Antonio Rodrigues Fernandes Braga, 

i)residente do R. Grande do Sul—Set.
25 de 1835.

Antonio Rodrigues Fernandes Braga 
senador pelo R. Grande do Sul— Fev.
26 de 18/5.

Dr. Antonio Rodrigues Velloso de Oli
veira. deputado á constituinte—Junho 
3 e 26 de 1822.

Antonio Rodrigues Vidal, sobrinho de 
André Yidal. na guerra hollandeza— 
Set. 1 de 16Í5.

Antonio Rodrigo Delamare, director int. 
da Bibl. da Marinha—Dez. 16 de 1809.

D. Antonio Rolim de Moura Tavares, 
conde de Azambuja. 1° cap. general 
de Matto-Grosso—Maio 9 de 1748— 
Jan. 17—Dez. 14 de 1751.

D. Antonio Rolim de Moura Tavares. 14° 
cap. general da Bahia—Março 25 de 
1763.

D. Antonio Rolim de Moura Tavares. 
2° vice-rei do R. de Janeiro—Out, 31 
de 1766—Nov. 17 de 1767.

P. Antonio Roiz de Montova. jesuita— 
Julho 20 de 1640—Ag‘. 3 de 1801 
(4“ §)• ,

Antonio dc Saldanha da Gama. depois 
conde de Porto Santo. gov. do Ma
ranhão—J/inho 1 do 1804.

Antonio dc Saldanha da Gama, plenipo
tenciário portuguez em Vienna. V. 
Trafleo (Abolição do).

Antonio Salema. 4° gov. do R. de .Janeiro 
—Out. 31 de 15": 1—Maio 13 de 1572 
(2° §).

D. Antonio do Sallcs de ISoronha, gov. 
do Maranhão—Nov. 6 de HJO.

Antonio da Silva do Amaral, membro do 
gov. de Matto-Grosso—Fev. 28 de 1796.

Antonio da SilvaBarbosa.gov. da Para- 
hyba do Norte—Jao). 28 de 1610 (2° §)—■ 
Maio 3 de 1679.

Antonio da Silva Caldeira Pimentel,' 5° 
gov. deS. Paulo—Ag. 15 de 1727.

Antoiiio da Silva Paranhos. ten. coronel 
na guerra do

Antonio de 6ouza. capitão ae emboscada 
na guerra hollandeza— Junho 9 de 1636.

Antonio de Souza de Macedo, donatario 
da Ilha Grande de Joannes—Dez. 23 
1665.' ^

D. Antonio de Souza Manuel de Menezes, 
conde de Villa Flor. 29° gov. de Per
nambuco—Set. 8 de 1763.

Antonio de Souza de Menezes, o braco de 
'prata, 28° gov. geral do Brazil—Maio 
23 de 1682.

Paraguay—Ab. 17 de

general

Antonio de Souza Netto. coronel, na 
guerra civil do R. G. do Sul—Ab. 6 
e.8del836.

Antonio Tavares Corrêa da Silva, vigá
rio capitular de Cuvabá—Out. 18 dc
1829.

Antonio Teixeira Barbosa, prior da or
dem 3‘ do Carmo, na Bahia—Março 
20 de 1788.

Antonio Teixeira Cabral, prelado de Per
nambuco—Julho 19 de 1614—Fev. 18 
de 1616.

Dr. Antonio Teixeira da Costa, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

P. Antonio Teixeira de Lima. visitador 
—Dez. 7 de 1764.

Antonio Teixeira de Mello. cap. mór e 
libertador do Maranhão—Jan. 3, 16, 
25 e 26 de 1643—Fev. 28 de 1644.

Antonio Teixeira Nunes. V. Motim em 
Campos.

Antonio Tellos de iMenezes. conde de 
Villa Pouca de Aguiar, 20° cap. ge
neral do Brazil—Ag. 15—Dez. 22 de
1647—Nov. 4 do 1649—Março7 de 1650.

Antonio Tellos da Silva reclama reforços 
de S. Paulo contra os hollandezes— 
Março 11 de 1635.

Antonio da Silva Telles. 19° cap
da Bahia—Ag. 26 de 1642—Julho 20 
de 1645—Julho 27 de 1645 (2“).

Antonio Thoraaz da Costa, membro_do 
gov. int. de Goyaz—Ab. 13 de 1770.

Dr. Antonio Thornaz de Godoj' na re- 
belJião de Minas—Junho 26 de 1842.

Antonio Tiburcio Ferreira, de Souza, 
ten. coronel, na guerra do Paraguay 
—Fev. 27 de 1868.

Fr. Antonio de Santa Ursula Rodovalho, 
franciscano paulista—Dez. 2 de 1817.

Antonio VazGondirn.gov. doR . Grande 
do Norte—Jonho 21 de 167.1—Vol. 1. 
]i. 433. 1* col.. 1675.

Antonio Velho Coellm. gov. da 
hvba—Maio 31 de 1747. pag.
Vbl. I. pag. 433, col. 2*, 1692

P. Antonio Vieira, jesuita—Nov.
1653—Junho 8 de 1654—Ag. 5 de 1859 
(2‘ )—Junho 21—Julho 17 de 1661—Ju
lho 18 de 1697.

P. Antonio \ ieira aceusado^ como íalso 
pi'Oplieta—Dez. 23 de 1667.

Antonio Vieira da Soledade, conego. pro
curador da p. do R. Grande do Sul 
—Junho 19 de 1822.

Antemio Vieii“a da Soledade (Conego', se
nador pela ju do R. Grande do Sul — 
Ag. 1 de 1826—Addenda : V o l .^  p. 
329. col. 2°.

Aprendizes marinheiros — Dez. 16 de- 
1876.

Para- 
343- 

(U §). 
24 de
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Aquediicto da Prata no Recife. V. Com
panhia do Bebcribe.

Aquidaban, riacho do Parap'uay—‘Março 
1 de 187o.

Aquiraz, villa do Ceará—Maio 9 de 1713.
Aracatv (Villa de Santa Cruz do) — Ab. 

11, dc 17-17,
Araçoiaba (Morro de)—Junho 10 de 1011 

(§ 2“).—Fev. 25 de 1080,
Araçoiaba (Fabrica de ferro era)—Maio 

5 de 1002.
Araguaya (Presidio de), em C»oyaz, ala- 

eado' pelos Índios chcrentes—-Fc\. 11 
de 1811.

ATarigboyo.. V. Mariim Aübnso dc 
Souza.

Arbitro entre a França e os Bstados- 
Unidos. Vide D. Pedro II.

Arcebispado da Bahia—Nov. 10 de 16/0— 
V. Constituições primeiras.

Arcebispo de Ci'anganor. na Índia, Vide 
D. José Caetano da Silva Coutinho.

Arcebispo dc Nisibi. Vide 1). Lourenço 
Caleppi.

Archivo da camara do R. de Janeiro 
(Incêndio do)—Julho 20 de 1790.

Archivo Militar da Corte—Ab. 7 dc 1808.
Archivo municipal—Maio 18 do 1859.
Archivo Publico do Império—.Ab. 3 de 

1800 (aliás março)—Março 2-1 de 1870.
.Arcizewski (Christovão), coronel hollaii- 

dez—Dez. 19 de 1031 m fine—Jan. 10 
e 29—Fcv. 8—Março 21 e 27—Junho 
8—Ag. 15 dc 1035—.Tan. 10 e 18—Ag. 
21 de 1030.

Arco-iris lunar—Jan. 27 de 1802.
Armada. V. Esquadra.
Armada de Pedro .Alvares Cabral / (Des- 

xroço da)—Maio 12 de 1500.
Armas dos reinos xinidos. V. Escudo.
.Arrnisticio entre Portugal c Ilespanha— 

Março 10 de 1737.
Arraial. V. BMrte, do.
Arrasamento da cidade Mauricia. bairro 

de Pernambubo—.Ag. 29 do 1015.
Dr, .Arthur Ilorta O’Leary, director irit. 

da Bibliotheca da Marinha—Dez. 10 de
1809.

-Arthur de Sá c Menezes, 19“ gov. do e.s- 
tado do Maranhão eürão-Pará—IMarço 
20 dc 1087,

Arthur de Sá e IMcnezes, 40“ gov. do 11. 
de Janeiro—-\b. 2—Out. 15—Nov. 27 
de 1097—Out, 20 de 1098i

Artigas (José e .André), caudilhos gain 
chos orientaes—Out. 3 e 19 de 1810— 
Jan. 3. 4, 19 e 31 de 1817—Jan. 22— 
Dez. 13 de 1820.

Artistas i'rancezes no Pv. dp Janeiro. Y. 
Colonta de.

Ascençõe.s aerostaticas dc Gusmão, Lu- 
nardi e Montgolfier—.Ag, 8 de 1709.

Ascenções ae'rostaticas no R. de Janeiro— 
Nov. 11 de 1855—Jan, 28 do 1809.

.Assalto do forte de Coimbra em Matto 
Gros.so. V. Forte de Coimbra.

.Assassinato da condessa de S, José. Vide 
João Ignacio da Cunha,

.Assassinato (Tentativa de) contra Joao 
Fernandes Vieira—^̂ Julho 10 de 1(540.

Assassinato dos jesuitas Pedro Corrêa e 
João de Souza.—.Ag. 24 de 1554.

.Assassinato j uridico do"coronel Madeira— 
Nov. 28—Dez. 15 de 1834,

Assassinato do major João Facundo no 
Ceará—Dez. 8 dè 1841.

Assassinato dc Antonio Pereira Nunes 
em Oeiras—Set. 13 de 1804.

Asseca (Visconde de). V. Salvador Cor
rêa e Martim Corrêa de Sá e Benevides.

.Assembléa Constituinte—Pede a camara 
do E. de Janeiro a convocação de 
uma—Maio 23 dc 1822.

Assembléa Constituinte — Instruc.çõcs 
para a convocação de uma—Junho 19 
de 1822 (2‘ ).

Assembléa Constituinte do Brazil—Junho
3 dc 1822—Ab. 17—Alaio 3 de 1823.

.Assembléa Geral (Dissolução da)—Nov.
12 e 16 de 1823.

-Assembléa Legislativa do Paraná (1")— 
Julho 15 de 1854.

Assemble Geral — Transferencia da 
abertura da—Julho 27 de 1842.

-Assembléa Geral—Encerramento—Set. 3 
dc 1829—Nov 30 de 1830.

-Assembléa Geitil Legislativa—Maio (5 do 
1826—Set. 3 de 1829.

-Assemblea Provincial do Piauliv—Maio
4 de 1835.

Assenio da camara de S. Paulo para 
expulsão dos jesuitas—J unho 1 de 1640.

-Assuada cm S. Luiz do Maranhão-.Ab. 
4 e 5 do 1824.

-\svlo dos expostos na Bahia—Junho 29 
’de 1863.

.Asvlo de S. João de Deus: na Bahia— 
‘Junho 24 de 1874 (2‘ ). /

Asylo da Mendicidade no f í . de Janeiro— 
Julho 10 do 1879.

.Aí̂ vlo de N, Senhora d.a Alisericordia na 
Ifahia—Junho 29 de 1862.

-Atalaia. V. Guarapuava (Missão de;.
.Ataque do collegio dos jesuitas /.«u Pira- 

tininga—Nov. 19 de 1556 (artigo em 
separado).

-Ataque o tomada dc .Taculivpe—Dez. 24 
de 1832.

Afhayde Seixas, capitão, na guerra dq 
Paraguay— .'Vg. 12,«Jp 1?69 (7° |).
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Paulo — Junho 21 doAtibaia, villa de S,
1769.

Atlerro' dos Affogados (Combate do), 
guerra hollandcza

Auctoridacle do 'príncipe regente D. Pedro 
reconhecida em Pernamnuco — Junho 
1 de 1822 (2‘ ).

Auctorisação á camara do R. de Janeiro 
para nomear governadores interinos
— Set. 27 de 1644.

Auctorisa(,'ão ao governador de S. Paulo 
para crear villas e freguezias — Jan. 
26 de 1765.

Augmento do valor do dinheiro na capi' 
tania do Espirito-Santo — Nov. 3 de 
1690.

Augusto Henrique Victorio tTrandjean 
de Montigny, architccto íranccz — 
Fev. 26 de 1816— Nov. 15 de 1829.

Augusto Leverger, barão de Melgaço — 
Jan. U de 1880.

Augusto Taunay. esculptor francez — Ab. 
24 de 1824.

Augusto Xavier de Carvalho, deputado 
á constituinte- Junho 3 de 1822.

Augusto Xavier de Carvalho deportado 
com os Andradas — Nov. 20 de 1823.

Aula de fortificação no Brazil colonial — 
Jan. 11 de 1699.

Dr. Aureliano Cândido Tavares Bastos, 
publicista nacional — Maio 2 de 1876.

Aureliano José Lessa, poeta mineiro — 
Fev. 21 de 1861.

Aureliano de Souza o Oliveira Coutinho, 
ministro dos negocios estrangeiros— 
Julho 24 de 1840.

Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, 
visconde de Sepetiba, senador pelas 
Alagoas—Julho 24 de 1840—Set. 19 dc
1842—Jan. 2 de 1843—Set. 19 de 1854.

Aurora Fluminense. V. Evaristo Fer
reira da Veiga.

Avahy (Batalha do), guerra do Paraguay
— Dez. 11 de 1868.

x\vahy (Quadro da batalha dc) — Sei. 28 
de 1877.

Ayres da Cunha, um dós donatários do
• "Maranhão — Junho 18 de 1535.
Ayres Pinto dc Souza, nomeado gov. do 

"Maranhão — Out. 6 de 1798.
Ayres dc Saldanha e Albuquerque Cou

tinho Mattos c Noronha, 57“ gov. do 
R, dc Janeiro — Maio 18 de 1719 — 
Março 15 de 1725.

Ayres dc Souza Castro, 8’ gov. de Per
nambuco — Ab. 14 de 1678.

Ayres uc Souza Chichorro, cap. mór do 
* Pará—Março 17 de 1637 — Nov. 9 de 

1638 — Fev. 15 de 1648 -S e t . 10 de 
1654.

Bacharel (O) dc Cananéa—Jan. 22 dc 1502 
—Ag. 12 dc 1531.

Badaró. V. Dr. João Baptisla Libero 
Badard.

Bagagem (Diamante da)—Fev. 21 (lclS53.
Bagé invadida pelos argentinos—Ab. 13, 

15 e 18 dc 1827.
Bagnuolo. V. Conde de.
Bania Cabralia—.\b. 24 dc 1500.
Bahia de Santa Luzlá—Dez. 13 dc 1519.
Bahia dc Todos os Santos, cidade do Sal

vador—Nov. 1 dc 1501—Março 13 de 
1531—Nov. 1 dc 1549.

Bahia (Donataria da)—Ab. 5 do 1534.
Bahia (Governo geral do estado na)—Fev. 

1 de 1549.
Bahia conquistada pelos hollandczcs— 

Maio 8—Julho 27-A g. ‘l de 1624— 
Maio 1 e 12 de 1625. "

Bahia (Relação da)—Ab. 5 de 1626.
Bahia (Ataque dos hollandczcs á)—Junho 

10 e 12 de 1627.
Bahia (Soccorro á cidade da) occupada 

pelos hollandezes—Maio 5 de 1631.
Bahia (Sitio dos hollandczcs á)—Maio 29 

—Junho 5 de 1638.
Bahia dc novo conquistada pelos hollan

dezes— Maio 25 de 1636—Ab. 20 e 22 
—Maio 1 e 18—Junho 29 dc 1638—Ju
nho 1 de 1640.

Bahia (Bispado da)—V. Bispado do Bra
zil.

Bahia—Arcebispado—Nov. 16 dc 1676.
Bahia (Levante do terço vclko na)—Vol. 

I, p, 436, col. 2*', Maio 10.
Bahia (Proclamação da Junta do governo 

da)—Março .Si de 1822.
Bahia (Actos da Junta provisória da)— 

.4bril 11 dc 1822. V. Gov. Provisorio.
Bahia. (Luta da independência na)—Nov. 

7. 8, 16 e 22—Dez. 29 dc 1822.
Bahia (Retirada das tropas do general 

Madeira da)—Julho 1 dc 1823.
Bahia (Entrada do exercito pacificador 

na cidade da)—Julho 2 de 1823.
Bahia (Sedição militar na)—Ab. 4 de 1831.
Bahia (Movimento revolucionário dc S. 

Felix na)—V. S. Felix.
Bahia (Motim militar na)—V. Motim.
Bahia (A) é declarada província dc pri

meira 01’dem—Ag. 18 de 1852.
Bahia (A) tem o titulo de leal CAmlerosa- 

Ag. 25 de 1826.
Bahia (Distúrbio na cidade da)—Dlarço 

28 de 1858.
Bahia (Visita dc D. Pedro II á)—Out. 6 

de 1859,
Bahia (Illumina-se a gaz a cidade da)— 

Maio 10 de 1862.

'I' i
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da Rocha Pitta na guerra liol-

Baliia (Academia de Bellas-Aides da)— 
Juriiio 13 de 1880.

I âhia das Tartarugas—Out. 1 de 1614.
Bahia da Traic^áo—Maio de 1625 (2° ^

—Out. 21 de 1633.
BaiJe dado pelo imperador aos represen

tantes da Nação—Ag. 31 do 1852.
Baile em Vienna d’Ausiria polo consor- 

cio de I). Pedj'0 1—Junho 1 de 1817.
Baixos do D. Rodrigo. V. Naufragio do 

1° bispo.
Balaios. V. Guerra dos.
Balbeeck (J. van), secretario do Sup. 

Conselho Ilollanclez no Recife—Maio 
22 de 1641.

Balthazar de Borba Gato. V. Amador 
Bueno da Ribeira.

Balthazar do Couto Cardoso, nome sup- 
posto do D. Maria Ursula de Abreu 
Lencastre. AC este nojne.

Balthazar Fernandes. Â . Sorocaba (Mos
teiro e Fundação de).

Baltliazar Fernandes, cap. mor do Ala- 
ranhão—Aíaio 27 de 1682 (2° %)—Nov. 
'2 de 1685.

Balthazar
landeza—Ag. 20 de 1634,

Balthazar da Silva Lisboa, auctor dos 
Anyiaes da p ov. do R. de Janeiro— 
Jan. 6 de 1761—Fev. 28 do 1828 (3“ §).

Balthazar daSilva Lisboa (Retrato de)— 
Dez. 26 de 1864 (5° §).

Balthazar de Souza Botelho de Vascon- 
cellos, gov. do Piauhv—Jan. 10— 
Out. 29 do 1814—Dez." 26 de 1819.

Balthazar de Souza Pereira, 9° gov. da 
capitania do Alaranhao—Nov. 17 de 
1652.

Bananal (Freguezia do) no bispado de 
S. Paulo—Jan. 26 de 1811.

Banco do Brazil—Out. 12 e 20 de 1808— 
Out. 20 de 1812. A’'. Accionista.

Banco do Brazil (Caixas liliaes do)—Fev. 
16 de 1816.

Banco do Brazil (Novo)—Ab. 2 de 1854.
Banco de deposito—Out. 8 de 1833.
Bando do gov. de S. Paulo perdoando a 

• criminosos foragidos que se empre
garem em mineração—Dez. 20 de 1678.

Bando de Bartholomen Bueno da Silva, 
prohibindo a plantação de cannas nas 
minas de Goyaz—Junho 13 de 1732.

Bando prohibindo a entrada c compra 
de generös pelas picadas de Goyaz— 
Out. 5 de 1733.

Bando prohibindo o despacho de mulas 
no R. Grande do Norte—Junho 14 de 
1760 (2° §).

Bando do gov. de S. Paulo contra o uso 
de mantilhas de baeta—Set. 23 de 
1775.

do Mara-

16 e 30 de 
,19—Julho

Francisco Ma- 

Â . Manuel de 

João da Silva

Bando do mesmo gov. contra o uso de 
se darem velas de cei'a aos que acom
panham enterros—Out. 14 de 1775.

Bandos da Jimta provisória 
nhão—Ab. 4 de 1824.

Banimento dos Jesuitas—Ab.
1662—Ab. 8 de 1695—Jan.
21—Set. 3—Ab. 20 de 1759.

Banimento do cx-imperador — Junho 28 
de 1833.

Baptista Caetano de Almeida, benenie- 
rito mineiro—Junho 24 de 1839.

Dr. Baptista Caetano de Almeida No
gueira. sub-director dos telegrapbos— 
Março 21 de 1879(6“ §).

Barão da Abba(iia. AL Gregorio Fran
cisco de Aliranda.

Barão de Alcantara. AL João Ignacio da 
Cunha.

Barão de Santo Amaro. V. José Kgydio 
Alvares de Almeida.

Baião íiü Amazonas. V 
nuel Barroso.

Barão de Santo Angelo 
Araujo Porto-Alegre.

Barão de Antonina. V 
Machado.

Barão de Bagé. AL Paulo José da Silva 
Gàma.

Barão de Barcellos. V. Dr. Domingos 
Alves de Barcellos Cordeiro.

Barão de S. Borja. V. ALètorino José 
Carneiro Monteiro.

Barão de Bullow—Ab. 17 de 1832.
Barão de Cabo Frio. V. Joaquim Thomaz 

do Amaral.
Barão de Caçapava. AL Francisco José 

de Souza Soares de Andréa.
Barão de Camargos. V. Manuel Teixeira 

de Souza.
Barão de Campo Grande. V. Francisco 

Gomes de Campos.
Barão de Carapebús (1“). AL Joaquim 

Pinto Netto dos Reis.
Barao de Caruarú. V. Francisco Antonio 

Raposo.
Barão de Catas Altas (Historia do)—Maio 

31 dc 1839.
Barão de Cayrú. AL 1“ José da Silva 

Lisboa. 2" Bento da Silva Lisboa.
Barão de Condeixa. V. Pedro Maria Xa 

vier de Athayde e Mello.
Barão de Congonhas do Campo. AL Lu

cas Antonio Monteiro de Barros.
Barão de Cotegipe. V. João Maurício 

AVanderley.
Barão de Eschwege. V, Guilherme, ba

rão de.
Barão (1“) de S. Francisco. AL Joaquim 

Ignacio de Siqueira Bulcão.
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V. Thomé Ri-

Barão de S. Gabriel, V 
Men na Barreto.

Barão de Giiarapemirim. 
beiro de Faria.

Barão Homem de Mello. V. Dr. Fran
cisco Ignacio Marcondes Homem do 
Mello.

Barão de Humboldt—Junho 2 de 1800— 
Nov. 8 de 1802 (3° §).

Barão de Iguarassú, V. Dr. Domingos 
Pãbeiro dos Guimarães Peixoto.

Bai’ão de Iguatemy, Vide Francisco Cor
deiro da Silva Torres e Alvim (2°),

Barão de Inhomerim. V. Dr. Vicente 
Navarro de Andrade.

Barão de Itabapoana. V, Luiz Antonio 
de Siqueira.

Barão (2“) de Itamaracá. V. Dr. Antonio 
Peregrino Maciel Monteiro.

Barão de Itapicurü-merim. V. José Felix 
Pereira de Burgos.

Barão de Itapoan. V. José Joaquim Na- 
buco de Araújo,

Barão de Itapororocas, V. José Joaquim 
Muniz Barreto de Aragão.

Barão de Itauna. V. Dr. Cândido Borges 
iMonteiro,

Barão de Jaguararipe. V. BTancisco Eles- 
bão Pires de Carvalho e Albuquerque.

Barão de Japurá. V. Miguel Maria Lis
boa. '

Barão de S. João da Barra, V. José Alves 
Rangel.

Barão da Lagoa Dourada. V. José Mar
tins Pinheiro.

Barão da Laguna (1“)- V. Carlos Frede
rico Lecór. (2°) V. Jesuino 
Costa.

Barão de S. Lourenço. V. Francisco Gon- 
. çalves Martins.

Barão de Mamanguape. V. Flavio Cle- 
mentino da Silva Freire.

Barão de Maroim. V. João Gomes de 
Mello.

Barão d&Mauá. V. Irincu Evangelista de 
Souza.

Barão de Melgaço., V, Augusto Leverger,
Barão de Montserrat. V. Dr. Joaquim 

José Pinheiro de Vasconcellos.
Barão de Monte Alegre. V. Dr. José da 

Costa Carvalho,
Barão de Monte Santo, V. Luiz José de 

Oliveira.
Barão de Mossâmedes. A'. Visconde da 

Lapa.
Barão de Muritiba. V. Mamiel Vieira 

Tosta.
Barão da Pedra Branca. V. Domingos
^._3orges de Barros.

Quaraim. V. Pedro líodrigues 
. Fernandes Chaves.

Lamego

Barão da Passagem. V. Delphirti Carlos 
de Carvalho.

Barão do Paty do Alferes. V. Marquez 
de Jacarépaguá.

Barão de Penedo. V. Dr. Francisco Igna
cio de Carvalho iMoreira.

Barão de Pindaré. V. Antonio Pedro da 
Costa Ferreira.

Barão de Pirapama. V, Manuel Ignacio 
Cavalcanti de Lacerda.

Barão de Pontal. V 
Mello e Souza.

Barão de Ponte Ribeiro. V. Duarte da 
Ponte Ribeiro.

Barão de Porto Seguro. V. Francisco
*.«v.A4QlpbQ.d,e Vacuhagenv '̂ ■
Baraô uo Rio de Contas (1°). V. Dr. 

Francisco Vicente Vianna.
Barão do Rio da Prata. V. Rodrigo Pinto 

Guedes.
Barão de Saican (Major Guerra),, na

I\Ianuel Ignacio de

guerra
1817.

Barão de Santa Rita. V. Manuel Antonio 
Pvibeiro de Castro,

Barão do Serro Largo. V. José de Abreu. 
Barão de Souza Queiroz. V. Francisco 

Antonio de Souza Queiroz.
Barão de Tapev}’ . V. Emilio Luiz Mal

let.
Barão de Taquary. V

drigues.
Manuel Jorge Ro-

Barão de. Teffé. V. Antonio Luiz von 
Iloonholtz,

Barão das Tres Barras. V. JoséIldefonso 
de Souza Ramos.

Barão do Triuropho. V. José Joaquim de 
Andrade Neves.

Barão de Ubá. V. João Rodrigues Pe
reira de Almeida.

Barão de Uruguayana. V. Angelo Muniz 
da Silva Ferraz.

Barão de.Ururahy. V. João. Carneiro da 
Silva e Manuel Carneiro da Silva.

Barão de Valença. V. Theophilo Ribeiro 
de Rezende.

Barão de Villa-Bella. V. Francisco de 
Paula Magessi Tavares ̂ e Carvalho e 
Domingos de Souza Leao.

Barão de Villa-Franca. V. Ignacio Fran
cisco Silveira da Motta.

Barbacena (Rebcllião de)— Junho 10 de 
1842.

Barbacena {Estação de) —Junho 27 de 
1880.

Barca-pendulo de Campos dos Goytacazês 
— Julho 3 de 1846.

Barco de vapor: 1° que houve no Bra
zil— Jan. 16 de 1822,

Barco de vapor (Privilegio para ter) — 
Ag. 3 de 1 8 ^

com os ganchos—Jan. 19 de
3
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Baroncza dc Alagoiiilias — Yide D. Cora 
Coutinho Sodrc.

Üaroncza do S. >Salvador dc Campos — 
Vide D. Anna Francisco ?tlacicl da 
Costa.

Bori’a Cri'ondc, nas Alagoas (FortalfV.a 
(ia) — Fcv. 11 dc 1(530.

Barreiro (Batalha do), guoi’ra do Pa
raguay— Ag. 10 do iHOÍt.

Bartholonieu Antonio Cordovil. poeta 
goyano (?) — .Jan. 15 de 1810— Yol I, 
p.434, col. ]*, 1810.

Bartliolomcu Bueno dc Siqueira c sen 
irni.ão Pedro dc Moraes, bandeirantes 
itiianos — Julho 2-1 de 1087 (2“ )̂ — 
Junho 16 de 1695 — Dez. 7 de 1697 
(art. separado) — Dlarço 13 de 1736.

Barthülorncu Bueno da Silva, o anhan- 
gucra— Maio 5 dc 1662 (art. sepa
rado) — Out. 21 de 1725.

Bartholoracu Bueno da Silva,''Tilho do 
precedente, descobridor de Goyaz — 
Junho 30 dc 1722—Ab. 23 — Out. 21 
de 1725— Marino 14 de 1731 — Junho 
13 dc 1732—Fcv. 11 dc 1736— Jullio 
25 dc 1739—Set. 19 dc dc 1740.

Bartholomeu Fernandes de Faria—Ab. 
28 dc 1711.

Bartholomeu Lagarto (Dr.), 4“ prelado 
do R. de Janeiro—Julho 3 de 1629 
(6- )̂.

Bartholomeu Lourenco de Gusmao (Pa- 
dr ), 0 voador—Nov. 19 de 1724.

Bartholoracu Luandc (alias Corrc'a da 
Silva). V. Theatro lyrico.

D. Bartholomeu Manuel Mendes dos 
Reis. 3° bispo dc Marianna—Março 8 
dc 1772.

D. Bartholomeu Mitre, general' argen
tino, na guerra do Paraguay—Set. 11 
dc 1865 (2° §)—Set. 12 dc 1866.

D. fr. Bartholomeu do Pilar, 1° bispo do 
Pará—Nov. 9 dc 
1721.

Bartholomeu Simões Pereira. 2’ prelado 
'do R. dc Janeiro—Julho 19 de 1576— 
Maio 11 dc 1577-Julho 1 do 1582— 
Julho 3 dc 1629 (4° §)

Bartholomeu dc Vasconeellos, . auxiliar 
dc Iden dc Sá na expulsfio dos fran- 
cczcs—Jan. 16—Fcv. 21 de 1560.

Batalha de Alca.cerc)uibir — Ab. 29 dc 
1539 (2° )̂—Ag. 4 de 1578.

Batalha dc Avahy, quadro' dc Pedro 
Americo—Set. 28 (le 1877.

Batalha do Barreiro, no Paraguay. V. 
Barreiro.

Batalha de Bstcro Bcllaco, no Para
guay—Maio 2 de I860.

Batalha de Guararapes. V. öuararapcs.
Batalha de Ituzaingo. V. Ituzajna'o. '

1717—Ag. 29 dc

guerra do Paragun y-

-Maiü 24 dc 1866, 
Tabocas, guerra 

' 1015. 
de Paiva e

Batalha deJa tally 
Ag, 17 de 1865.

Batalha dc 24 dcMain-
Batalha do inonie das

hollandeza—Ag, 3 c 11 d(
Batalha naval ciitrc Scrifio 

Lichtardt—Set. 9 dc 1615.
Batalha de lh)rtoCalvo, V. Porto (’aho,
Baturité. 5’ . Estrada dc íerro de.
Bayaciis (Índios) recolhidos a Monte- 

mór-novo—Ab. 30 de 1765.
Beberibe atacada pelos itvaieiros—Nov. 

21 dc 1848.
Belarmino Brasilicuse Pessoa dc Mello. 

'V , Asylo da Mendicidade.
Belchior de Azeredo Coutinho. capitão 

do navio Jorge— 3dc 1566.
Belchior de Azeredo Coutinho capitrio-múr 

do Espirito Santo—Ag. 3 dc 1560.
Belchior dc Campos Caraello (Padre). V. 

Festa litterana em Pernambuco.
Belchior Pinheiro dc Oliveira. (Padre), de

putado á constituinte—Junho 3 de 1822.
Belchior Pinheiro dc Oliveira. (Padre) de

portado com os .Vndradas—Nov. 20 
dc 1823.

Belchior de Pontes (Pa.drc). jesuita pau
lista—Set. 22 dc 1719.^

Belém do Pará (Fundaeao de)—Doz. 3 
dc 1615 (3" (5).

Bclein (.-\ceão da povoação dc)—Set. 15 
—Out. 10 dc 1817.

Bcnedictinos. VideS. Bento c Mosteiro.
S. Bcncdicto da Lagoa de Cima (Fre- 

gubzia dc)—Doz. 11 dc 1868 (20-
Benevente, na capitania do Esp. Santo— 

Dez. 22 dc 1795.
Dr. Benjamin Franklin Ran)iz Galvão. 

6° bibliothccario da Bibl. Nacional da 
còrtc—Dez. 22 dc 1871 (aliás 1870).

Benta Pereira, heroina campista. V. Mo
tim cm Campos dos Goytacazcs.

S. Bento (Mosteiro dc) no R. de Janeiro. 
V. Mosteiro.

S. Bento (Idem) na villa dc Santos—Jan. 
4 dc 1650.

S. Bento (Terras doadas cm Maricá ao 
mosteiro dc)—Out. 13 de 1633.

Bento Alberto da Gama c Sá. V. Suble
vação em Santos.

Bento Barroso Pereira, senador por Per
nambuco—Jan. 22 dc 1826—Maio -1 dc 
1826 (3‘ )—Fcv. 8 dc 1837.

Bento Barroso Pereira, ministro da 
guerra - Junho 11 de 1828.

Bento Bcncdicto dc Almeida Ba-pAista, 
campista distincto—Ah. 9 de 1861.

Bento CoiTÔa da Gamara, general, na 
guerra com os gaúchos—Jan 22 do 
1820 (9° §)—Dez. 13 de 1820—Ab. 13 
de 1851.



Bento GoiK^alves da Silva, coronol, na 
gucrra do R. da Prata e do R. Grande 
do Sul—Maio 21—Junlio 2 de 1827— 
Set. 25 de 1835—Out. 2 de 1836—Set. 
11 de 1837—Out. 25 de 1813—Jullio 
18 do 1817.

Bento José de Carvalho. V. Xaufragio da 
corveta D. Isabel.

Bento dc Macedo de Faria, capitão-niór 
do Ceará—Fev. 25 de 1680.

Bento Maciel Parente, gov. do estado do 
Maranhao—Jullio 18 de 1621—Março 
18 de 1628—Jan. 27 dc 1638—Nov. 22— 
Dez- 31 de 1611—Fev 28 de 1614 (2°

Bento Maeiel Parente, donatario do Cabo 
do Norte—Junho 11 de 1636.

Bento Manuel Ribeiro, depois marechal, 
nas guerras do R. da Prata—Set. 15 
de 1817—Out. 12 de 1825.

Bento Manuel Ribeiro, coronel, na guerra- 
civil do Rio Gr.andc do Sul—Marro 
23—Ab. 8 de 1837-Al>. .30 de 18.38— 
Maio 26 de 1813—Maio 30 de 1855.

Bento do Rego Barbosa, cap. da nau 
Nossa Senliora da Bòa Viagcni—Jan. 
10 de 1625.

Bento Rodrigues dc Oliveira, auxiliar de 
Pedro Teixeira na cxidoraçâo do Ama
zonas—Julho 25 dc 1637.

Bento da Silva Lisboa, 2° barão de Cayrú 
—Dez. 26 de 1864.

■ Bento Teixeira Pinto, poeta pernambu
cano—Maio 16 de 1565 (!'’ §).

Eenzimento dc bandeiras—Nov. 10 dc 
1822.

Bernarda de Francisco Ignacio (S. Paulo)' 
—Julho 21 de 1822.

Dr. Bernardino José de ãlello. V. Piauhy 
(Junta do gov. constitucional do).

Bernardo da Fonseca Lobo descobre 
diamantes no Serro do Frio—Jullio 22 
de 1729.

Bernardo Jacinto da Veiga. V. Reliel- 
lião de Minas.

Bernardo Joaquim de Oliveira. 1'undador 
da Bibliotheca Fluminense—Ab. 11 
dc 1847.

Bernardo José da Gama, depois visconde 
dc Goyana, deputado á constituinte- 
Junho"3 de 1822.

Bernardo José da Gama. presidente do 
Pará—A g.7 de 1831—Ag. 3 de 1854 (2*).

Bernardo José de Lorena. depois conde 
de Sarzedas, gov. deS. Paulo—Julho 
3 de 1788—Dez. 9 dc 1793—Out. 8 dc 
1800

Bernardo Lobo de Souza, presidente do 
Pará—Jan. 7 de 1835.

Bernardo Manuel de Yasconcellos, gov. 
do Coará—Set. 28 de 1179—Nov. 8 dc 
1802.

Henriques, gov. 
de 1667.

Bernardo do Miranda
dc Pernambuco—Junho 13

Bernardo daMotta, capitão do Rio Grande 
do Norte—Março 3 dc i623.

S, Bernardo da Parnahyba (Creação da 
villa de)—Jan, 29 de 1820.

Bernardo Pereira dc Berredo, 23’ gov. 
do estado do Maranhão—Junho 18 dc 
1718—Julho 19 de 1722.

Bernardo Pereira de Berredo manda ar- 
cabuzar um soldado no Pará—Jan. 
21 dc 1723.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, esta
dista, senador por Minas-Gei'aes—Ag. 
27 de 1795—Out. 3 de 1833—Maio 1 de 
1850.

D. Bernardo Rodrigues Nogueira, 1° bispo 
de S. Paulo—líov. 7 de 1748.

Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, 
general, na guerra dos gaúchos—Jan. 
3 de 1817.

Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, 
ultimo gov. do iMaranh.ão—Ag, 24 dc
1819—Ab. 6 de 1821.

Bernardo de Souza. Franco, depois vis
conde de Souza FTaneo, presidente 
das Alagoas—Out. 10 de 1844.

Bernardo do Souza Franco, ministro dc 
estrangeiros—Maio 31 dc 1848.

Bernardo" de Souza Franco, senador pelo 
Pará—Junho 12 de 1855.

Bernardo Vieira de Mello, capitão-mdr 
do R. ■ Grande do Norte—Fev. 28 de 
1692.

Bernardo ATeira Ravasco, irmão do padre 
Antonio Vieira—Julho 28 de 1697.

Bertioga (Fortaleza na)—Junho 18 de 
15õl.

Bibliotheca Fluminense—Ah. 11 de 1847.
Bibliotheca da Marinha no R. de Janeiro 

—Ab. 1 dc 1802—Dez. 16 de 1809.
Bibliotheca Nacional e Publica, do R. de 

Janeiro—Ag. 5 de 1858 —Março 
de 1876.

Bibliotheca Nacional e Publica do R. de 
Janeiro (lavraria encorporada á)— 
Ab. 22 de 1854.

Bibliotheca municipal de Campos—Dez.
20 de 1871.

Bibliotheca publica da Bahia—Ag. 4 de 
1811.

Bibliotheca da Sociedade Brazileira. de 
Bencíicencia de Campos—Jan. 11 de 
1874.

Bibliothecarios da Bibl. Nacional do R. 
de Janeiro—Março 17 de 1853 (3“ ^).

Bibliothecarios da Bibl. da Marirdia- 
Dez. 16 de 1809.

Bicha (F.pidemia da) em Pernambuco e 
Baliia—Maio 13 dc 16.S5 (4“ S5)~Out.
21 de 1688.
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Bill Aberdeen—Out. 22 de 1845.
Biraçoyaba. V. Araçoyabji. .
Bispado do Brazil (Creaçao do primeiro) 

—Março 1 de 1555.
Bispado do Ceará—Ab. l í  de 1861 (6° §).
Bispado de Cuyabá — Jan. 23 de 1782 

—Julho 15 de 1826.
Bispado Diamantino—Junho 6 de 1854— 

Março 12 de 1863 (2° §).
Bispado de Goyaz—Jan. 23 de 1782 (2̂ ).
Bispado do Maranhão—A". 30 — Set. 29 

de 1677—Junho 5 de 1828.
Bispado de Marianna—Dez. 6 de 1745.
Bispado do Pará—Nov. 13 de 1720—Junho 

5 dc 1828.
Bispado de S. Paulo—Ab. 22—Dez. 6 de 

1745.
Bispado do R. Grande do Sul—Ag. 27 de
. 1847.
Bispado do R. dc Janeiro—Out. 7 de 1639.
Bispo titular de Aoiemuria—Â ide D. fr. 

Antonio da Arrábida.
Bispo titular de AreópcU. Vide I). fr. 

João de Seixas da Fonseca.
Bispo titular de Azoio. Vide D. Antonio 

Rodrigues dc Aguiar.
Bispo titular dc- Castoria. Vide D. Fran

cisco Ferreira de Azevedo.
Bispo titular de Chrysopolis. Adde D. fr. 

Pedro de Santa Marianna e Souza.
Bispo titular de LeoíiUiópoH. Vide 

D. frei Joaquim de Nossa Senhora de 
Nazareth.

Bispo titular de MídUrpor. Â 'ide D. Fran
cisco Ferreira dc Azevedo.

Bispo titular de Ncoccsaréa. Aide D. fr. 
Antonio de Santa Maria.

Bispo titular daPtolomaida. Aide D. Luiz 
de Castro Pereira.

Bispo titular de Terminópoli. Aide 
D. Francisco Xavier Aranha.

Bispo titular de Tipassa. Vide D. José 
Joaquim Justiniano Mascarenhas Cas- 
tello Branco.

Bispo titular de Tiiópoli. Aide Alcente 
Alexandre dc Tovar.

Bispo titular de JJranópoli. Aide D. Luiz 
Alvares de Figueipedo.

Bispo titular de Zoai-a. V. José Nicolau 
de Azevedo Coutinho Gentil.

Bispos primitivos do Brazil — Março 1 
dc L555 (3° §).

Blaar. Aide João Blaar.
Bloqueio dc Alontevidéo—Jan. 10 dc 1817 

— Fev. 2 dc 1865.
Bloqueio do porto de Buenos-Ayres—Dez. 

21 de 1825 — Março 12 (le 1826.
Bloqueio do Recife — Ab. 2 de 1817.
Blumenau (Colonia) — Ab. 26 de 1880.

Bois-le-Comte (Expedição de) — Set. 10 
—Nov. 20 de 1556 —Fev. 26 — Junho 
4 de 1557.

Bombardeio do acampamento paraguayo 
de Itaibaté— Dez. 25 de 1868.

Bom vSucccsso (Villa do). V. Porto Calvo.
Bonifácio Isaac Calderon na guerra do 

Sul — Maio 10 de 1827.
Bonifacio Joaquim de Sant’Anna, ca

pitão-tenente. na guerra do Paraguay 
-Junho 18de 1865(3“ %).

Bonpland (Aimé), naturalista francez do
miciliado entre nós — Junho 10 de 
1865 (5“ §). _ -

Boolestrate (Joao), ge.neral hollandez — 
Ju]l)o 18 de 1645.

Bom Jçsus dos Milagres no Pará — Set. 
30 de 1622.

S. Borja (Combate de)—Out. 3, 4 e 5 de 
1816.

S. Borja oceupada pelos paraguayos— 
Junho 11 de 1865.

Braço de Prata (O). Â idc Antonio de 
Souza de Menezes.

D. Braz Balthazar da Silveira, 2“ gov. 
de S. Paulo’ e Minas — Ag. 31—Out. 
8 de 1713 — Ab. 6 de 1714 — Março 13 
de 1 7 1 5 -Julho 21 de 1716.

Braz de Barros, capitão, recupera Olinda 
do poder dos hollandezes— Ab. 23 de
1648.

Braz Carneiro Nogueita da Costa Gama, 
conde de Baependy, senador pelo R. 
de Janeiro—Alaio 21 de 1872.

Braz Cubas—Doação dc terras a—Set. 25 
de L536.

Braz Cubas, provedor da fazenda em S. A'i- 
cente—Junho 30 de 1551 (art. sepa
rado).

Braz Cubas, fundador da 1“ casa de Mise
ricórdia do Brazil—Junho 8 de 1545— 
Ab. 2 tie 1551—Maio 20 de 1561 (art. 
separado)—Ab. 25 de 1562.

Braz Rodrigues de Arzão, cap. mór— 
Março 16 de 1681—Junho 24 de 1677.

Brazil—Descobrimento do—Ab. 21 a 30 
—Maio 1,2 e 3 de 1500.
D. Aíanucl.

Brazil (Independência do), 
dcncia.

Brazil Irnpcrio — Set. 7 c 
de 1822.

Brazil (Priíicipado do)—Out. 27 de 1645.
Brazil (O) repartc-se em donatarias—Jir 

nho 1—Out. 6 c 7—Maio 27 de 1534— 
Ab. 10 de 1535.

Breton (Joaquim Lc). director da colonia 
de artistasfrancezes—Fev. 26 dc 1816.

Brinck,, coronel hollandez. na batalha 
dos Guararapes—Fev. 19 de 1649.

V. Carta de 

AL Indepen- 

L5—Out. 12



— 19 —

D. Brites de Albuquerque, viuva do 1° 
donalario de Pernambuco—Ab. 10 de 
1535 (8“ §)—Julho 22 de 1572.

Brown (Jorge Guilherme), almirante ar
gentino—Fev. 9—Março 14 — Junho 
11 de 1826—Jan. 18 de 1827—Jau. 15 
e 27 de 1828.

Bffuno Ilenriques de Almeida Seabra, 
poeta paraense—Out. 6 de 1837.

Bruno Seabra. V. Bruno Ilenriques de 
Almeida Seabra.

Buenos-Ayres (Bloqueio de). V. Blo
queio de.

Bulla de Paulo III declarando os iiidi- 
genas entes racionaes-Junho 2 de 
1637.

Bulla de Benedicto XIV condemnando as 
atrocidades commettidas pelos iesui- 
tas—Dez. 20 de 1741.

Bulla de Benedicto XIV concedendo fa
vores aos reis de Portugal sobre li
mites de dioceses—Ab*. 24 de 1746.

Bulla de Benedicto XIV concedendo a 
faculdade de dizerem tres missas em 
dia de finados aos sacerdotes portu- 
guezes—Ag. 26 de 1748.

Bulla da Cruzada (Extinceão da Junta 
da)—Set. 20 de 1820.

Bulla de Leão XII sobre as dioceses do 
Maranhão e' Pariá-Junho 5 de 1828.

Butuhy em Missões (Combate de)—Junho 
26 de 1865.

Byma, tenente coronel hollandez—Junho 
20—Set. 5—Out. 21 de 1633.

C

Caãrapaguassn, acima de Assumpção — 
Março 27 de 1731.

Caballada (Acção de), guerra do Rio da 
Prata—Jan. 11 de'1828.

Cabanos (Guei-ra dos) — Ab. 14 do 1832 
no /?m — Maio 13 do 1836.

Cabcllo de velha, chefe dos tupinarabàs 
—Jan. 7 de 1619.

Cabo Branco (Batalha naval do) — Jan. 
13 de 1640.

Cabo Frio oceupado pelos francezes — 
Junho 8 de 1569.

Cabo Frio (Fundação da cidado de) — 
Nov. 13 de 1615.

Cabo Frio (Visita do imoeradorá cidade 
de) — Ab. 24 de 1847."

Cabo do Norte (Ca))itania do) — Junho 14 
de 1636 e 1637. V. Bento IMaciel Pa
rente.

Cabo do Norte (Terras do)—Ab. 11 de 
1713.

Caçapava cahe em poder dos rebeldes — 
Ab. 'i de 1837.

Cacebuni (Sesmaria de terras doadas aos 
jesuítas em)—Out. 29 de 1570.

Cacheu (Companhia de) —Março 19 de 
1695.

Cachoeira na Bahia — Reacção contra o 
general Madeira— Junho 24 e 25 — 
Set. 6 de 1822.

Cachoeira (Estação da) ria estrada de ferro 
de S. Paulo — Julho 20 de 1875.

Cachoeira (Juiz de íora de S. J^^da)— 
Ag. 26 de 1819.- ^  ^

Cachoeira de Paulo A lfo n s o -Out. 20 
de 1859.

Cachoeira do Rio Pardo — Ag. 25 de 1733 
(3“ §).

Cadetés e soldados particulares (Decreto 
creando)—Fev. 4 de 1820.

D. fr. Caetano Brandão, 6“ bispo do 
Pará — Out. 29 de 1783.

Caetano de Brito de Figueiredo, membro 
do gov. geral int. do estado —Ag. 21 
de 1718.

Dr. Caetano Furquim de Almeida.—Marco 
21 de 1879.

Dr. Caetano Lopes do Moura — Dez. 3 de 
1860.

Dr. Caetano Maria Lopes Gama, depois 
visconde de Maranguape, deputado á 
constituinte— Junho 3 de 1822. ,

Dr. Caetano Mana Lopes Gama, sena
dor pelo R. de Janeiro — Maio 4 de 
1839.

Dr. Caetano Maria Lopes Gama, • presi
dente do Maranhao — Dez. 7 de 1844,

Dr. Caetano Maria Lo})esGama, ministro 
da justiça— Maio 15 de 1847 — Maio 30 
do 1862.

Caetano do Mello e Castro, 15°' gov. de 
Pernambuco— Junlio 13 do 1693 — 
Março 13 de 1696. V. Palmares.

Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
depois marquez da Praia Grande, 6° 
gov. de Matto Grosso— Nov. 6 de 
1796.

Caetano Pinto de. Miranda Montenegro, 
34° gov. de Pernambuco — Maio-26 
de 1804 — Set. 20 de 1808 — M»rco 6 e 
25 de 1817.

Ccietano Pinto de Miranda Montenegro, 
senador por Matto-Grosso.—Jan. 22 
—Maio 4 de 1826 (37) — Jan. 11 de 1827.

Caetano da Silva Sanches, gov. do R. 
Grande do Norte-Marco 15 de 1800— 
Março 27 de 1797.

Caetano Vaz Porteila. V. Membros da 
Junta provisória e Piauhy (Junta do 
gov. constitucional do).

Café—Cultuiu do—Junho 7 de 1713 (7° S) 
—Nov. 4 de 1769 (2° §).

Café—Isenção de direitos' sobre o Maio 
4 de 1761.

/ i



Caby (Retirada do), guerra civil do R. 
Grande do Sul—Jan. 31 de 1839.

Caiçára. V. Sobral.
Caixa da Amorlisação—Nov. 15 de 182/.
Caixa de beneflcencia das orplifis desva

lidas das Alagoas—Dez. 2 de 1869 (2“).
Caixa economica do R. de Janeiro—Ju

lho 31 dc 1831.
Caixa economica dc Campos—Vol. IT. 

p; 326: Set. 24. '
Caixas íiliaes ao Banco do Brazil—Fcv. 

16 dc 1816.
Calabar (Domingos Fernandes)—Ab. 20 

de 1632 (Deserção)-Fcv. 7—51arço 24 
—Julho 22de 1633—Addendoa\c \̂ú\\o, 
p. .56. Julho 10—Ag.20 dc 1633—^larço 
13—Julho 16,19, 22 c 26 de 1635.

Galera dc Santa Lucia (Acção dj:b), guerra 
dos gaúchos—Jan. 3 de 1817.

Calonga (Combate do) no Maranhão— 
j\Iaio 17 de 1840.

Camacuan (Acção dc), guerra no R. 
Grande do Sul—Jan. 3 de r*/74.

Gamara (A) de Belém e a de S. Luiz 
unem-se para interesses communs— 
Jan. 12 de 1660. V. Memorial.

Gamara dos deputados—Dissolução da — 
Maio 1 de 1842.

Gamaragibo. (Passo de), linha tclcgra- 
phica- Junho 2 de 1876.

Gambaceguá (Tomada da trincheira de), 
guerra do Paraguay—Jan. 4 dc 1870.

Cambucy do Vallc. V. José Mai-ia Gam- 
bucy'do Vallc.

Fr. Camillo de Montserrat, 5° director 
da Bil)liothcca Nacional—Nov. 19 de 
1870.

Campanha. V. Guerra.
Campinas (Insurreição em)—Maio 3 de

1830.
Campinas—Illumina-sc a gaz—Julho 29 

de 1875.
Campista (O), periodico—Jan. 1 do 1831.
Campo das Salinas (Combate do)—Julho 

11 de 1630.
Campos dos Goytacazcs concedidos aos 

hcrcos—Ag. ]'9dc 1627.
Campos dos Goytacazcs, republica—Ag. 

19 dc 1627—Set. 2 dc 1673.
Campos dosGovtacazes, íreguezia-Julho 

30 dc 1674 (2").
Campos (Donataria de)—Nov. 23 de 1674

— Março 23 de 1727—Junho 14—Nov. 
.30 de 1753. V. Carta de padrão.

Campos—Representação contra a crccoão 
em villa—Out. 24 "de 1676.

Campos (Queixas do senado e povo con
tra o vigário de) — Out. 2o de 1689.

Campos (Annexacão do) ao Kspirito-Sauto
— Dez. 30 d'e 1743 — Juniio 14 dc

Campos—Motim em—contra^ o visconde 
de Asseca — Ag. 23 de 1*47̂

Campos oncorporada á oorôa — Junho 
1 dcl753.

Campos (Estabelecimento do correio em) 
—Jan. 1 de 1799.

Campos (Juiz de fdra para)— Nov. 11 de 
de 1801.

Campos (Visitas pastoraes a) — Set. 9 de 
1812 — Junho 1 de 1880 (3° §).

Campos (Baronato de)—Dez. 17 de 1812.
Campos (Escola de ensino mutuo em). —

Out. 25 de 1831.
R. deCampos é dc novo annexada ao 

Janeiro — Ag. 31 do 1832.
Campos tem a categoria de cidade — 

Mareo 28 de 1835.
Campos" (Lvceu Provincial dc)— Ab. 11 

de 1847 (2 )̂.
Campos (Visita o imperador a cidade de)

— ãíarço 24 c 25 de 1817.
Campos (Expostas da S. C. dc Miseri

córdia dc)—Junho 23 de 1864 (2*). 
Campos (Bibliotheca municipal do) — 

Dez. 20 dc 1871.
Campos (Exposição municipal de) — Set. 

7 dc 1871.
Campos (Illumiiia-sc a gaz a cidade dc) 

Set. 7 de 1872.
Campos Estrada do Carangola cm — 

Veja Carangola.
Campos (Canal de— aMacahé). V. Canal 

de.
Campos (Vaccina em). V. Vaccina. 
Campos c Macahe. V. Estrada de ferro 

dc.
Canal dc Campos a Macahé — Dez. 2 dc 

1861 (2’ ).
Canal de Santos (Desobstrucção do) — 

Junho 26 de 1876.
Cananéa (Bacharel dc) — Jan. 22 dc 1502. 
Cananéa (Collcgio dos jesuitas em)— Dez* 

31 de 1601.'
Cananéa (Transbordamento do rnar em)

— Março 25 de 1795.
Ca na vieiras a Porto Seguro, linha tclc- 

graphica — Jan. 9 de 1876.
Candelaria no R. de Janeiro (Egreja da)

— Junho 6 de 1775.
Cândido Baptista dc Oliveira, senador 

pelo R. cirande do Sul — Dez. 29 dc 
1819 — Maio 26 de 1865.

Dr. Cândido Borges Monteiro, visconde 
de Itauna, senador pelo R. de Janeiro
— Maio 1 de 1859.

Cândido José dc Araujo Vianna, depois 
marquez dc Sapueahy, deputado sup- 
plente á constituinte—.Tunho 3 de 1822. 

Cândido José de Araujo Vianna, presi
dente da nrov. do Maranhão—Set. 13 
de 1831.
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Cândido José de Araujo Vianna, senador 

por Minas Geraes—Ab. 13 de 1810.
Cândido José de Araujo Vianna, presi

dente do Instituto ílistorico—Maio 10 
de 1878.

Cândido Ladislau Japiassú de Figueiredo 
e Mello, desembargador—Ag. 17 de 
1861.

Cândido Mendes de Almeida, senador 
pelo Maranlnão—Maio 10 de 1871.

Cândido Xavier de Almeida e Souza, 
marecbal. membro do gov. provisorio 
de S. Paulo—Junho 25 de 1822 (2“)— 
Julho 21 de 1822—Dez. 25 de 1831.

Canella o cravo da Índia (Plantação no 
Pará de)—Ab. 12 de 1685.

Canella e pimenta da India na Bahia— 
Nov. 29 de 1707.

Cangussú (Combate de), guerra do Rio 
Grande do Suj—Out. 25 de 1843.

Canhemhoras : pena de ferro cm brasa 
contra os—Março 3 de 1741 {Addenda 
do Março).

Canna de assucai' — Julho 16 de 1790 
(2“ §).

Cantagallo. \ . Estrada de forro ile.
Capella real do Pw. de Janeiro— hinho 15 

de 18U8.
Capibaribe (Acção de)—Ag. 4—Xov. 26 

de 1633.
Capitães-móres dos sertões do Brazil— 

Jan. 20 de 1699.
Capital da proviiieia das Alagoas—Dez. 

9 c 11 de 1839.
Capitania de S. Thoíué. V. Parahyba do 

Sul (Caj)itania).
Cajiitania doada a. Antonio Cardoso de 

Barros—Xov. 20 de 1535.
Capitanias (As) tèm o nome de provín

cias—Dez. 15 de 1815.
Capitulação de La Ravardière—Xov. 2 

de 10Í5.
Capitulação dos hollandezcs que occupa- 

vam a Bahia—Alj. 28 de 1G25.
Jorge noCapitulação do foi1e de S.

, "Recife—Março 1 e 3 de 1030.
Capitulação dos hollaiulozes em Porto 

Calvo—Julho 19 de 1635—Set. 17 de 
lt)4o. '

Capitulação do forte Principe Maurício 
—Set. 19 de 1645.

Capitulação do forte do Cabedello na 
Parahvba—Dez. 19 de 1634.

Capitulação’ linal dos hollandezcs em 
Pernambuco—Jan. 26 de 1654.

Capitulação de Montevideo—Xov, 18 de
1823. .

Capitulação do Juiz .Pi.‘r.uainl,iu.t f ^  
Julho 24 de 1824 (-R )̂. /

Capitulaçao do gov. fraiiccz de Cayenua. 
V. Cavenna.

Ca])itulação de Uruguayana—Set. 16 do
1865.

Capitulação de Angostura (Guerra do 
Paraguay)—Dez. 30 de 1868.

Capitular da Sé do Rio de Janeiro 
(Corpo)—Jan. 19 de 1685.

Capitulo geral (1“) benedictino celebrado 
na Bahia—Junho 17 de 1829.

Captiveiro dos indios. V. Índios.
Capuchinhos francezes no Maranhão— 

Xov. 3 de 1615 (4“ §).
Capuchos da Conceição, do P̂,. do Janeiro 

—Fev. 7 e 8 de 1615.
Capuchos (Convento dos)—em Angra dos 

Reis—Ab. 14 de 1653.
Caramurú. V. Diogo Alvares.
Carangola (Estrada de ferro de)—Junho 

1 de 1880 (2D.
Carestia dos generös de primeira neces

sidade no R. do Janeiro—Set. 4 do 
164a

Caridade (Xau). V. Lançarote da França.
Carijos e mpininquins (Guerra aos)—̂ 

Ab. 10 de 1585.
Carioca (Chafariz da)—Março 15 de 1725 

(2" §)•Carlos Alvear. \. Ituzaingo.
Carlos .Intonio Mezzabarba. jiatriarclia 

de Alexandria—Xov. 23 de 1720 (4“̂ §).
Carlos Antonio Xapion. creador da Fa

brica da polvora —Maio 13 de 1808 (3“).
Carlos Augusto Peixoto de Alencar

(Padre), auctor do Roteiro dos bispa
dos—Set. 15 de 1866.

Carlos Carneiro de Campos, visconde
(3“) de Caravellas, ministro de estran
geiros—Maio 24 de 1862.

Canos Carneiro de Campos, ministro
da fazenda—Ag. 31 de 1864.

Carlos Carneiro de Campos, senador por 
S. Paulo—Ab. 28 de 1878.

Carlos Cesar Buidamaque, gov. da cap. 
do Piauhv—Jan. 21 de 1806—Março 
8 de 1811—üut. 20 de 1810.

Carlos Cesar Burlamaque, gov. de Sergipe 
—Fev. 20 de 1821.

Carlos Corrêa de Toledo, vigário. V. In- 
coulidencia.

Carlos Frederico Hartt, professor ame
ricano—Março 18 de 1878.

Carlos Frederico Lecõr. visconde da 
Laguna—Março 30 de 1816—Jau. 4, 17 
e 20 de 1817.

Dr. Carlos Frederico Philippe von Mar
tins, naturalista bávaro—Dez. 13 de 
1868—Raetificações: vol. II, p. 328, 
dez. 13. A® ^

Carlos Gomes. V.jcarlos\i.utoniojGomes.
D. fr. Carlos de S. Jose é 'souza, 14“ 

bispo do Maranhão—Maio 13 de 1843— 
Ab. 3 de 1850.

1̂
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Dr. Carlos Leoncio de Carvalho. V. En

sino livre.
D. Carlos Luiz d’Amour, bispo de Cuva- 

, bá—Dez. 28 de 1876 (3“)—Set. 22'de 
1877.

‘ Carlos Pedroso da Silveira. V. Minas de
ii Cataguazes.

Carlos Pereira Freire de Moura (Padre), 
bispo apresentado de Marianna—Ab. 
19 de 1820 (5° e 7“ §§) -  Set. 28 de 1835 
(2° %)—Dez. 17 de 1840.

Carlos Stuart no Tratado de reconheci- 
mento do Império—Ag. 29 de 1825. 

i' ; Carlos Tourlon, coronel liollandez—Fev.
;í 26—Junho 1 de 1640.

D. Carlota Joaquina, rainha de Portu- 
!; gal—Jan. 7 de 1830.
i Carmelitas do Pará (Convento de)—Jan.

6 d.e. 1626.
Carne do vacea (Taxa sobre a)—Junho
r  3 de 1809 (3“). 

Marron du \
■/M), oculista

.Tllards (Dr. Carlos7ifre4qí 
istaíTancez—Fev. 3 de 1860.

A Carta de Duarte da Costa ao rei—Ag. 7 
de 1554.

Carta de Felix José Machado, gov. de 
Pernambuco—Ab. 12 de 1712.

Carta de' Filippe IV e de seu ministro a 
Mathias de Albuquerque—Nov. 26 de 
1633.

Carta de D. João III a Mart^m Aífonso 
sobre a divisão do Brazil em capita
nias—Set. 28 de 1532.

Carta de Luiz de Goes a D. João III— 
Maio 12 dc 1548.

Carta de D. Manuel aos reis de Ilespa- 
nha acerca do descobrimento fio Bra
zil—Adríení/a, vol. 1, j>. 56: Julho 9.

Carta de Men dc Sá á rainha I). Caíha- 
rina—Junho 10 de 1560.

Carta do juincipe de Nassau aos Estados 
Geraes—Sei. 24 de 1642.

Carta do principe 1). Pedi‘ò ao gov. pro- 
visorio de S. Paulo—Fev. 16 de 1822.

Carta doprincifjc I). Pedro ao brigadeiro 
Madeira na Bahia—.lunho 15 de 1822.

Carta dq principe D, Pcflro ao gov. pror 
visorio das Alagoas—Dez. 7’de 1822.

Carta dé I). Pedro I a seu tilho o actual 
imperaflor—Ab. 12 dc 1831.

Carta de padrão dada ao ,4° visconde de 
Aspeca pela, donaíaria dc Campos— 
Ag. 23 de 1747—Junho 14 de 1753.

(^arta j)átente de D. João ^T legitimando 
a independencia (lo Brazil—Maio 13 
de 1825 (2"). , ;

Carta de Poro dc Góes a el-rei—Ab. 29 
de 1554. -■

Carta anonyma ao conselho holiandez do 
llecife—Maio 30 de 1645.

Carta de lei aiictorisando e regulando o 
captiveiro dos indigenas—Out. 17 de 
16.53—Junho 3 de 1654.

Qárta do lei da Regencia revogando 
cartas régias sobre guerra aos índios 
—Out. 27 de 1831. '

Carta de lei pela qual cede D. João VI a 
seu íllho os seus direitos sobi’c o 
Brazil—Nov. 15 de 1825.

Carta régia estatuindo que os governa
dores do Brazil não podem suspender 
aos ouvidores.—Jan. 22 de 1623.

Carta régia prohibindo que os magistra
dos casem no Brazil sem licença de 
el-rei—Março 27 de 1734.

Carta régia relativa ás crueldades exer
cidas pelos senhores sobre os e.scravos
— Março 23 de 1680 {Addenda de 
Março).

Carta régia relativa ao mesmo assumpto
— iMarço 20 de 1688 ( Addenda de 
Março).

Carta régia: ordena que os magistrados 
levem suas mulheres para o Brazil— 
Fev. 3 do 1615.

Carta régia proliibindo aos governadores 
geraes irem ás capitanias sem licença 
—Março 19 de 1614.

Carta régia extranhando faltas aos com- 
missarios das Mercês. Capuchos, etc. 
do Pará—Jan. 17 de 1699.

Carta régia ordenando a prisão dos re
ligiosos que vierem ao Brazil serp li
cença—Março 28 de 1709.

Carta regia reconhecendo os serviços dos 
moradores do R. dc Janeiro na 2“ inva- 
sao dos' francezos—Ab. 7 de 1712.

Carta régia dividindo os portos de mar 
do Ceará em capitanias—Fev. 7 tie 
1691.

Carta régia sobre não deixarem morrer 
os escravos sem os últimos sacramen
tos—Março 17 de 1693 (Addenda de 
Março). ,

Carta régia (dei). Pedro II) sobre o des
cobrimento de minas nos rios Tocan
tins, de y. Francisco, etc.—Ab. 26
de 1671.

♦

Carta régia: auctorisa *os ouvidores a 
tirarem devassa em casos de morto — 
Fev. 12 de 1630 (2").

Carla régia dando terras aos paulistas 
paciíicadóras dos Pahriareíí — Março

^21 de 1702.
Çarta régia mandando degradados para 

0 Maranhão e .^ará—Maio 4 dc 1617.
Carta regia: Òrdeha que se recambie 

todo 0 clérigo ([ue não for das con- 
(luistas—Fev’. 4 de 1694.
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Carta régia mandando passar do bispo 
de Pernambuco para o administrador 
ecclesiastico metade da quantia des
tinada para esmolas—Julho 26 de 1616.

Carta régia ás camaras de S. Paulo so
bre cumprirem ordens régias sem o 
cuinpra-se do gov. geral do estado— 
Set. 24 de 1670.

Carta régia franqueando os portos do 
Brazil ás nações amigas—Jan. 28 de 
1808.

Carta régia abolindo a escravidão dos 
indigenas—Ab. 1 de 1680.

Carta régia declarando captives os indios 
tomados em guerra—Ab. 20 de 1708.

Caida régia ordenando que repiquein os 
sinos quando os bispos sahirem á rua 
—Junho 2 de 1724.

Carta régia creando a capitania de S. 
Paulo e Minas com gov. independente

. —Nov. 3 de 1709.
' Carta régia marcando as dimensões das 

sesmarias—Dez. 7 de 1697.
Carta régia extranhando aos superiores 

das mdssões o satyrisarem dos gover
nadores—Dez. 10 de 1698.

Carta régia louvando Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho por con
ciliar os paulistas com os forasteiros 
—Fev. 25 de 1711.

Carta régia de D. José sobre a Compa
nhia de Jesus—Ab. 20 de 1759._

Carta régia prohibindo a fundação de 
novos conventos no Brazil—Dez. 18 de
1863.—V. Conventos (Novos).

CaiAa regia mandando restituir aos^in- 
'dios as suas terras—Março 3 de 1712.

Carta regia estabelecendo o real
(lo Pi. deJanbiro—Março 18 de Í767.

Carta regia creando uma ouvidoria ge
ral em S. Paulo—Maio 24 de 1098.

Carta regia banindo os jesuitas—Julho 
21 de 1739.

Carta regia creando ofíiciaes da Inqui
sição no Brazil—Julho 22 de 1621.

Carta regia marcando o ordenado do gov. 
geral do Estado—Ab. 7 de 1714.

Carta regia sobre tratamento e instrue- 
ção, <fe..dos escravos—Ab. 2r de 1719.

Carta regia separando de S. Paulo os 
gov. de Go)vaz e Cuvabá—Maio 9 de 
1748 (2D.

Carta regia prohibindo as lojas_ de ou
rives no Brazil—Ag. 30 de 1766.

Carta régia revogando a precedente—Ag. 
11 de 1615.

Carta regia creando a Relaçao do R. de 
Janeiro—Nov. 10 de 1734.

Carta regia dando ao Brazil a categoria 
de reino unido e ás capitanias o nome 
de provincias—Dez. 13 de 1813.

Carta regia revogando outra que man
dava extinguir em Goj’az a raça 
muar—Dez. 21 de 1774.

Cartas Chilenas—Out. 10 de 1783 (2° §)— 
Nov. 30 de 1867.

Cartas de jogar (Monopolio regio das)— 
Julho 31 de 1769.

Cartas de D. Pedro a seu pae D. João VI— 
Fev. 14 de 1822—Março 14 de 1822(2*).

Cartas régias, decretos e provisões em
baraçando a emigração de Portugal 
])ara a colonia—iunho 2 de 1800.

Cartas rogatórias entre o Brazil e a Bo
livia. V.  Accordo._

Cartas sobre a educaçao de Cora. V. Ba- 
ròneza de Alagoinhas.

Casa arrasada pelo povo de S. Paulo 
para rocio—Set. 30 de 1683.

Casa do cunho da moeda. V. Cunho.
Casa Forte (Acção da), guerra hollan- 

deza—Ag. 17 de 1643.
Casa de fundição em Minas Geraes—Fev. 

9 de 1719—Nov. 20 de 1725.
Casa (Santa) de Misericórdia de Cam

pinas—Ag-. 15 de 1876.
Casa (Santa) de Misericórdia do Pará— 

Nov. 17 de 1650.
Casa (Santa) de Misericórdia do R. de 

Janeiro (Antiga)—Julho 1 de 1582— 
Março 30 de 1849 (2*, 7° §).

Casa (Santa) de Misericórdia de Santos— 
Ab. 2 de 1551.

Casa da Moeda na Bahia —Março 8 e 25 
de 1694.

Casa da Moeda do R. de Janeiro—Dez. 
2 de 1858 (2*). . ‘

Casa da Supplicação do Brazil—Maio 10 
de 1808 (2").

Casamento do imperador D. Pedro 1— 
Junho 1 e Nov. 6 de 1817.

Casamento (2°) do imperador D.' Pedro I— 
Out. 17 de 1829.

Casamento do imperador D. Pedro 11— 
Maio 20 de 1842—Março 5 e 30 de 
]íJ43_Maio 30 de 1843.

Casamento de indigenas com íllhos do 
reino—Al). 4 de 17,35. • ,

Casimiro José Marques fie Abj'eu, poeta 
lluminense—Jan. 4 de 1837.

Casimiro José de Moraes. V ,. Bagagem 
(Diamante da).

Cassia no Blsperidião de Mello e Mattos, 
senador pela Bahia— Ab, 27 de 1837.

Castigo aos soldados amotinados no Pre
sidio de 'Iguatemv — Dez. 3 de 1769.

Castilhos Gra’ndes (Demarcação de li
mites)— Set. 1 de 1752.

Cataguazes reclamado pelo povo de 
S. Paulo — Ab. 16 de 1700.

Cataguazes(Inauguraoãodavilla de)~Set. 
7\le 1877.

■Pu.
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'J Catalan (Acção de) na Banda Oriental —
I Jan. 4 de 1817.

Catharina (Santa)—O tcrritorio da ilha de 
f I' —encorporado aoR. deJaneiro — Ag.
■j 10 de 1/38.
I Catharina (Occupação da ilha de Santa)

— Fev. 24, 25 e 27— Mareo 21— Junho 
19 de 1777—Junho 3C—Julho 30 de 1778. 

Catharina Alvares, mulher deCaramurú. 
V. Paraguassú.

Calumby (Cemiterio de). V. Cemiterio de. 
Causa do Brazil no juizo dos governos 

' da Europa—Out. 12 de 1822 (2'‘ ).
], Cúvallo (0) Velho. V, Fernando Pereira

Leite de Foyos.
Caxias (Cidade* de), berço natal de Gon

çalves Dias— Out. 31 de 1811.
Caxias (Barão de) na guerra civil do R. 

Grande do Sul — Ag. 22 de 1839 (2° §)
— Set. 24 de 1842 (2“) — Out. 29— 
Nov. 9 de 1842— Março 1 de 1845.

Caxias (Barão de) commandanto das ur- 
 ̂ mas da côrte— Março 21 de 1842.

Caxias (Barão de) na rebellião de Minas
— Junho 10—Julho 25 de 1S42.

Caxias (Barão de) na rebellião do S. Paulo
—Junho 19 do 1842 (2̂ ) — Junho 24 

' —Dez. 12 de 1842.
1 Caxias (Conde de) em Montevideo— Nov.

17 de 1851.
Caxias (Conde do) regressa de Montevi- 

déo com 0 exercito — Ab. 4 de 1852. 
Caxias (Marquez de) na guerra do Pa

raguay — Out. 10 de 1800—Julho 22 de 
1807—Jan. 13— Dez. 6,21, 25, 27 e 31 

• de 1868i
Caxias (Marquez de) em Assumpção (G.

 ̂ dü Paraguav) — Jan. 5 de 1809.
! Caxias (üft«rl/de) volta do Paraguav—

7 /  Caxias nomeado duque — Marco 23 de
1809. V. Luiz Alves de Limá e Silva.

Caybaté (Batalha de) no.R. Grande do 
' Sul—Fev. 10 de 1754.
( Cayena (Capitulação dej—.Jan. 12 e 14 de
; 1809—Ag. 28 de 1817 (2" Nov. 8 de
1 1818.

Cearã (O) é reunido ao gov. de Pernam
buco—Fev. 25 de 1680.

; Cearã (1* comarca do). Vide S. José de
I Ribamar.

Ceará (Dividem-se em capitanias ospoiuos 
de mar do)—Fev. 7 de 1791.

, Ceará (Minas de ouro do Carirv no)—
Ab. 18 de 1712,

Ceará (Creação da villa do Icó no)—Ah. 
21 de 1729.

Ceará (Junta governativa do)—Xov. 8 de 
1740.

Ceará (̂  eueimentüs dos mestres-escola 
no)—Set. 13 de 1768.

Ceará (Creação de escolas no)—Set. 13 
de 1768.

Ceará (Hospital militar do)—Julho 2 de 
1769.

Ceará (Secea no)—Dez. 28 de 1795 (7° §).
Ceará—Ordem ao gov. do—acerca dos con

fluentes do Amazonas— Março 12 de 
1799.

Ceará (Contra revolução no)—Maio 11 de 
1817.

Ceará (Revolução no)—Ab. 14 de 1821.
Ceará (Governo provisorio do)—Nov. 3 de

1821.
Geará (Deputados ás cortes de Lisboa pelo) 

—Fev. 17 de 1822.
Ceará (Junta governativa do)—Fev. 17— 

Março 30 de 1822.
Ceará (Gov. temporário do)—Março 4 de

1822.
Ceará (Actos do governador das armas 

do). V. José Pereira Filgueiras.
Ceará (Conselheiros do governo no)—Ab. 

8 de 1824 (Addenda de Abril).
Ceará (Quixeramobim no). V. Constitui

ção.
Ceai'à (Execuções no)—Al). 30 de 1825.
Ceará (Aquiraz noj. V. Governo abso

luto.
Ceará (Commissão militar para julgar os 

revoltosos de 1824 no)—Marco 17 de 
1826.

Ceará (Suspensão das garantias consti- 
tucionaes no)—Out. 31 de 1829,

Ceará (Combate do Icõ no). V. íeú.
Ceará (Sedição militar no). Sedição 

militar e Sobral.
Ceará (Moeda de cobre substituída no)— 

Dez. 11 de 1834,
Ceará (Partido da Columiia no)—Maio 7 

de 1836.
Ceará (Nova secea no)—Maio 31 de 1845 

(pg, 343j—Ab. 5 de 1880.
Ceará (Bispado do)—Ab. l4 de 1861 (6° %).
Ceará (Estrada de ferro de Eaturiíé no) 

—Março 14 de 188Ü.
Celibato do clero—.Jan. 19 de 1834.
Celleiro puJjlieo na Bahia. V, Tuilias.
Cemiterio de S. Eranciseo de Paula — 

Março ÿF de 1849 (2“).
Ceniiterio do Hospital marilimo ile Santa 

Isabel—-Ab. 15 de 1858.
Cemitérios — Marca-se o numero de— do 

R. de Jan eiro -Set, 5 de 1850 (2*).
Cemitérios na Bahia — Set 5 de 18.50

(2%2“ §).
Cerros de S. Juan (Conibate naval dos), 

çnierra do R. da Prata —.Jun. 18 de 
1827.

César Sauvan Vianna de Lima. ministro 
do Brazil no Parasuav— Nov. 12 de 
1864 (2“ §). ■



Chaco (Combate do), guerra do Paraguaj'. 
V. Comhate_.

Chafalote (Acção do Passo de) — Set. 24 
dc 181G.

Charles Rybeirolles, patriota e jorna
lista fraiieez—Junho 1 de 1860.

Chartier. V. Bois-lc-Conte.
Chegada da íamilia real á Bahia — Jan. 

22 de 1808.
Chegada da íamilia real ao Rio dc Ja

neiro— Março 7 delSOS.
Oiirnangos e voiuntariOH no R. Grande 

do Sul — Maio 3 de 1821.
Cholera-morbus—O imperador visita os 

atacados de— Set. 27 de 185«.
Cholera morbus—Providencias toma

das contra a — Set. 28 de 1855.
Cholera-morbus nas Alagoas— Nov. 18 

do 1855.
Christiauo Beiiedicto Ottoni, presidente 

da estrada dc í'ei-ro Pedro II — Março, 
29 de 1858.

Christiano Benedicto Ottoni, senador pela 
prov. do Esp. Santo — Maio 8 de 
1880.

Christie, ministro da Inglaterra no R. 
de Janeiro. V. Questãií ingleza.

S. Christovão. cin Serffipe, cidade— Ab; 
§ de 1823.

Christovão ou Christoíle Arcizewski. 
V. Arcizevvski. .

Cliristovão dcBarros, gov. do R. de Ja
neiro— Out. 31 de 1571.

CiiristovffO deBarros, membro do governo 
int. do estado — Ag. 10 de 1587.

Christovão de Burgos de Coutreiras, 
membro do gov. int. do estado—Nov. 
Í6 dc 1675 (ü“ §).

Chrstovão, Colombo, descobridor da 
Anerica—Out. 11 de 1192—Maio 9 de 
R02—Nov. 12 de 1854—Julho 10 de 
1377.

Chi^stovão da Costa Freire, senhor de 
Panças. 22̂  gov. do Maranhão—Jan. 
l i - Junho 8 de 1707.

Chri^ovão de Gouvêa (Padre), visitador 
da.Companliia deJesns em S. Paulo— 
Ap. 10 de 1585 (2 )̂.

Chritovão Jacques. Antonio Ribeiro.
Chriíovão Lins de Vasconeellos nas 

luias cornos hollandezes—Set. 17 de 
1^5.

Chri '̂^vao de Lisboa (Fr.), custodio do 
Mar^ihão—Junho 25 de 1626.

CLronolo.ija em geral—Vol. 1. pp. 1* a 2.
Dr. Cialli, Tiiedico romano. V. Lagoa 

; Santa.
Cierva, na git-rra do Paraguav. V. Es-

tabelecimeiu^
Ciganos—Ab_. L je  1718.
Cisplatina. ^

\

\

Cisplatina encorporada ás Provindas 
IJnidas do R. da Prata—Nov. 4 do 
1825.

Cisterna do morro do Castellò no R. de 
Janeiro—Set. 25 de 1711.

Ciudad Real. V. Guahyra.
Claes Florins, tenente coronel hollandez — 

Nov. 14 de 1641-Set. 17 de 1645— 
Fev. 1 de 1654.

Clara (Santa), convento de freiras na 
Bahia—Out. 22 de 1679—Julho 16 de 
1686.

D. Clara Camarão, heroina brazileira— 
Fev. 18 de 1637.

Cláudio de Abbeville—Julho 26 de 1612 
§).

Dr. Claudio Gurgel do Amaral. V. Glo
ria do Outeiro.

D. Claudio José Gonçalves Pouce dc Leão. 
4' bispo de Goyaz—Março 14 de 1876 

§)• 'Dr. Claudio Luiz da Costa, director do 
Instituto dos Meninos Cegos—Maio 
27 de 1869.

Claudio Manuel da Costa, poeta mineiro, 
involvido na Inconfidcncia—Junho 6 
de 1729.

Dr. Clemente Falcão de Souza, lente da 
Academia de S. Paulo—Ab. 28 de 
1868.

Clemente Ferreira França, depois vis
conde e marquez de Nazareth, mem
bro do gov. int. de Pernambuco— 
Set. 20 de 1808. '

Clemente Ferreira França referenda o 
decreto de dissolução da constituinte— 
Vol. I, p. 355, col. 2*.

Clemente Ferreira França, collaborador 
na constituição do Império—Nov. 26 
de 1823.

Clemente Ferreira Fimnça senador pela 
Bahia—Março 11 de 1827.

Cobrança do quinto do ouro. V. Quinto 
do ouro.

Cobre (Moeda)no Ceará—Dez. lid e  1834.
Cochonilha (Cultura da)—Maio 4 de 1782.
Cockrane. V. Lord Cockrane.
Codigo Commercial do Império-Julho 

1 de 1850.
CoJigo do processo ciãminal do Brazil— 

Dêz. 16 de 1830—Nov. 29 de 1832.
Codigo (Novo) do processo posto em 

execucão em S. Paulo—Maio 20 de 
1833. ^

Coligny (Forte de). V. Villegaignon e 
Bois-le-Conte.

Collegio (O) incendiado. V. José Satur
nino da Costa Pereira.

Collegio dos jesuitas em Piratininga ata
cado pelos mamelucos — Nov. 19 de 
1556 (art. separado).
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Collogio dos jcsuitas (Suporiores do)—Dez.
23 de 1584.

CoIJegio dos jesuitas em Santos— Ab. 10 
de 1585 (2*).

Collegio dos jesuitas em Cananéa — Dez. 
31 de 1601.

Collegio dos jesuitas de S. Miguel—.lu-. 
nho 21 de 10.38.

Collegio dos jesuitas em Paranaguá — 
Maio 2 de 1707.

Collegio de S. Joaquim— Junho 8 de 
17.39.

Collegio dos Orphans de S. Pedro. V.
Collegio de S. .loaquim.

Collegio (Imperial) de Pedro II— Dez.
, 2 de 18.37— Março 25 de 1838— Out.

24 de 1857.
Collegio do Anjo Custodio — Set. 7 de 

1842.
Colonia de artistas francezes no R. de 

.Janeiro — Fev. 26 de 1816.
Colonia Blumenau — Ab. 26 de 1880. 
Colonia militar do Itapura. V. Itapura. 
Colonia do Sacramento — Ag. 7 (ie 1680. 
Colonia do Sacramento (Expedição mi

litar da Bahia para a) — Out. 16 de 
174.3.

Colonia do Sacramento (Fundação da) — 
•Jan. 1 de 1680.

Colonia do Sacramento (Sitio e bombar
deio da praça da)—Jan. 5 e 6 de 1736
— Março 16 de 17.37.

Colonia do Sacramento atacada por Ce- 
ballos,— Out. 5 de 1762 — Maio 18 de 
1777.

Colonização. V. Sociedade de.
Colonos açorianos para o Pará — Jan. 7 

de 1676.
Collimna(Partido da). V. Partido e Ceará. 
Comarca das Missões —Agosto 3 de 1801 

5“ e 6° Í5§).
Combate iiè S. Borja. Vide S. Eorja. 
Combate do Chaco, guerra do Paraguay

— Maio 2 de 1868 — Maio 8 de 1869. 
Combate do Fan Ca. V. Faníá.
Combate de Gequiú. V. Gequiá.
Combate com os hollandezes no R. Gran

de do Norte — Nov. 17 de 1636.
Combate do Ic6— Ab. 4de 1832 —AcC 

denUa de abril.
Comba.te do Mussupinho em Pernambuco

— Nov. 14 de 1848.
Combate naval entre Oquendo e Pater 

(guerra hollandeza) -  Set. 12 e 22 de 
1631.

Combate naval entre a corveta brazijieira 
Maria Izahel e o brigue argentino 
Niger — Jan. 14 de 1828.

Combate entre os payaguâr- e Eartliolo- 
raeu Bueno—Março 1.3 de 1736. 

Combate de Pirajá. V. Pirajá.

Combate do S. Solano—Ag. 3 de 1,867.
Combate de Tonelero—Dez. 17 de 1851.
Combates no Amazonas—Junho 21 de 

1629.
Cometas—Fev. 28 de 184-3—Fev. 26 de 

I860.
Comitiva do embaixador de França no 

R; de Janeiro—Junho 9 de 1816.
Commandantes da frota que trouxe D. 

João VI. V. Ph'ota real, etc.
Commendador de Araujo. W  Antonio de 

Araujo de Azevedo.
Commissão astronômica de limites—Set. 

1 de 1782.
Commissão especial no Maranhão—Ab. 

5 de 1824.
Commissão militar em Pernambuco— 

Dez. 22 de 1824.
Commissão militar no Ceará—Ab. .30Ide 

1825. _ \
Commissão militar na Bahia—Nov. JO 

de 1824.
Commissão organisadora do pacto fun

damental do Império. V. Constituiçãp.
Cornmunidades monásticas (Extineç^ 

gradual das)—Maio 19 de 1855. í
Companhia do Beberibc—Junho 14 de 

18.37—Maio 21 de 1846.
Companhia de Commercio das índias 

Occidentaes—Vol. 1°. pag, 434. .Ad
denda, 1621.

Companhia Geral do Commercio do Bra- 
zil—Fev. 6—Março 12—Nov. 4 de 1649.

Companhia do Commercio do Grão Pará 
e Maranhão— Fev. 25 de 1778.

Companhia de Jesus (Juizo acerca da'— 
Set. 3 de 1759 (7° e 9“ §§).

Companhia de Liverpool de vapores en
tre 0 Brazil e a Europa—Set. 21 de
1853.

Condamine (Carlos Maria deLa). viaiante 
francez—Set. 19 de 1743.

Conde de Alegrete, titulo da<lo a Malíiias 
de Albuquerque— Dez, 16 de 1635 
(3» %)-.

Conde d’Alva. Vide D. Luiz de Vasca- 
renhas. i.

Conde de Anadia. V. João Rodrigip de 
Sá e (Menezes.

Conde d’Aquila. irmão da imperariz-r- 
Set. 3 de 184.3—Out. 22 e 24 del844.

Conde dos Arcos. Vide D. Maros de 
Noronha e Brito,

Conde de Arganil. Vide D. F^nciseo 
de Lemos de Faria l ’ereir?^0'''il̂ uho.

Conde de Assumar. Vide !• Eedro de 
Almeida Portugal.

Conde de Attouguia. Vid Jeronymo 
de Atli.ay(le.

Conde de Ávintes ('S“). ' ide D. Antonio 
de Almeida Soaref^ Portugal.



Conde de Avintes (4°). Vide D. Luiz de 
Almeida Portugal Soares d’Eça Alar- 
cão Mello Silva Mascarenhas,

Conde- de Azambuja. Vide I). Antonio 
llolim de Moura Tavares.

Conde de Baepcndy. V. Braz Carneiro 
Nogueira da Costa Gcima.

Conde deBagnuolo, general, na luta com 
os hollandezes—Áb. 28 de 1625—Maio 
5—Set. 17 de 1631—Março 18 de 1632— 
Fev. 8—Julho 29—Dez. 31 de 1635— 
Junho 9 de 1636—Fev. 18—Março 17 
Í2‘ ) e 27 de 1637—Ab. 18—Maio 18— 
Maio 25 (4“ §) de 1638.

Conde da Barca. Y. Antonio de Araujo 
de Azevedo.

Conde de Beaurepaire. commandante das 
armas do Piauhy—Dez. 23 de 1826.

Conde da Boa-Vista. V. Francisco do 
Rego Barros.

Conde de Bobadella. V. Gomes Freire 
de Andrada. '

Conde de Carra Saint-Cyr. gov, francez 
de Cayena—Nov. 8 da 1818.

Conde dê  Castello-Melhor. V. João Ro
drigues de ^'asconccllos e Pedro de 
Vasconcellos e Souza.

Conde de Cavalleiros. Vide D. Grego
rio Ferreira d’Eça e xMenezes.

Conde de Cavalleiros. Vido D. Rodrigo 
José de Menezes.

Conde da Conceição. Vide D. Antonio 
Ferreira Viçoso.

Conde da Cunha. Vide D. Antonio Al
vares da Cunha.

Conde de Escràgnolle. coronel interro- 
gante da commissão militar de Per
nambuco—Dez. 20 de 1824.

Conde d’Eu. Luiz Gaston d’Orleans—,ib. 
28 de 1842—Out. 15 de 1864 e 1874. ,

Conde d’En. commandante do exercito 
brazileiro no Paraguay—Ac. 1
1865—lilarço 22—Ab. 14 e 
de 1869.

Conde da Figueira.
Castello Branco.

Conde Fischler de Freuberg. Vide I). 
Isabel de Bragança.

Conde das Galv^as. Vide D. Francisco 
de Almeida de Mello e Castro e André 
de Mello e Castro.

Conde da Ilha do Principe. V. Francisco 
Luiz Carneiro.

Conde de Ipanema. V. José Antonio 
Moreira.

Conde de Irajá. Vide I). Manuel do Mont  ̂
Rodrigues dç Araujo.

Conde de S. João das Duas Barras; V. 
Joaquim Xavier Curado.^

Conde de Lages. V. João Vieira de Car
valho.

14 e 1()—Ag. 12 

Vide D. José de

Conde de Linhares. Vide D. Rodri,?i'0 de 
Souza Coutinho.

Conde de S. Lourenço^V. Pedro da Silva,
0 d u r o .

Conde deS. Miguel. Vide 1). Alvaro Xa 
xier Botelho.

Conde de Miranda. Vide D. Diogo Luiz de 
Oliveira.

Conde de Monsanto, bisneto de Pero Lo
pes de Souza, donatario da cap. de 
S. Vicente—Jan. 11—Junho 11 de 
1621.

Conde de Óbidos. Vide D. Vasco de Mas
carenhas.

Conde de Oeiras. V. Sebastião José de 
Carvalho c jMello.

Conde de S. Paio. V. Mamuel Antonio de 
S. Paio.

Conde de Palma. Vide D. Francisco de 
Assis Mascarenhas.

Conde de Paraty. Vide D. Miguel Antonio 
deNoronhaÁlmanchesCastello-Branco. '

Conde de Povolide. VideD. José da Cunha 
Grã de Athayde e Mello.

Conde c senhor úe Pernambuco. ’iL Duarte 
de Albuquerque Coollio.

Conde da Ponte. V. João de Saldanha 
da Gama de Mello Torres.

Conde de Porto Alegre. V. Manuel Mar
ques de .Souza.

Conde de Porto Santo. V. Antonio de 
Saldanha da Gama.

Conde de Rezende. Vide D. José Luiz de 
Castro.

Conde do Rio Pardo. Vide Tliomaz Joa
quim Pereira Valente.

Conde (ie Sabugosa. V. Vasco Fenian- 
des Cesar de Menezes.

Conde »Io S. Salva.dor. \ ide D. Manuel 
Joaquim da Silveira.

Conde de Sarzedas. V. Antonio Luiz de 
Tavora.

Conde de S. Simão. \ . Paulo Fernandes 
Carneii‘0 Vianna. ,  ̂ .

Conde de \ alladares. Suie D. José nuiz 
dcMenezes AbranchesCastelloBranco.

Conde de Manna, commandante da çs- 
Cíuadra em que voltou a lainilia real 
para o reino—Nov. 29 de 1807 (3° $5).

Conde de Vianna na guerra do U. da 
Prata—Jan. 17 de 1.317.

Conde tie Villa-Flor. gov. do Pará e Rio 
Negro—Julho 1 de 1820.

Conde de Villa-Plor. VidoD. Antonio de 
Souza Manuel ile Menezes e Antonio 
José de Souza Manuel e Menezes Sc- 
verim de Noronha.

Conde de Villa Pouca de Aguiar. V. An
tonio Telles de Menezes.

Conde de â'illa V>rde. ^'ideD.Pedro An
tonio de Noronha.
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Concl  ̂clc Vimieiro. Vide D. Sandto de 
Faroe Souza.

Condessa de S. José. V. Assassinato da.
Condessa da Piedade. Vide D. Engraeia 

Maria da Costa Ribeiro Pereira.
Condessa de Vimieiro. Â ide D. Marianna 

do Souza Guerra.
Condição dos portuguezes (jue vierem 

residir no Brazil—Jan. 14 de 1823
Conego Baptista. V. João Baptista Gon

çalves Campos.
Conegos (Os) da ca]>elld real tèm o tra

tamento dc senhoria—Dez. 22 do 1808.
Confederação do Equador. V. Pv.evolu- 

ção da.
Congregação do Oi-atoriu em Pernam

buco—Junho 17 de 1671.
Congresso nacional no Pará—Dez. 10 de

1821.
Congresso de Vienna (Acta do) sobre li

mites do Brazil com a França—Ag. 28 
do 1817.

Conjuração de Minas. V. Inconiidcncia.
Conquista da Bahia pelos hollandezcs. 

V. Bahia c Esquadra hollandeza i)ara ii.
Conquista de Santa Cathai'ina pelos hes- 

pa.nhoes—Nov. 13 de 1770.
Conquista do Maranhão. V. Maranhão.
Comiuista dc Pernambuco polos hollan- 

dftzes. V. Pernambuco.
Conquista dos Sete Povos das Missões— 

Ag. 3 de 1801.
Conrado Jacob de Niemej’er, coronel de 

engenheiros— Nov. 25 de 1838. A', 
Companhia do Beberibe.

Conselheiros do governo no Ceará—Ab. 
8 de 1824 {Addenda de Abril).

Conselheiros secretos hollandezes—Maio 
11 de 1G44.

Conselho administrativo do Piauhy. V. 
Piauli5\

Conselho de estado (Novo)—Nov. 23 de 
1841.

Conselho de fazenda (Extineção do)— 
Out. 4 de 1831.

ConscBio de guerra na villa do Grato— 
Maio 18 de-1823.

Conselho hollandez no Brazil—Nov. 18 
de 1645 (2“ §).

Conselho militar em Caxias—Junho 29 de
1823.

Conselho militar no Maranhão—Ab. 5 de
1824.

Conselho politico hollandez—Ab. 10 de'
1632—Alaio 6 de 1644—Junho 27 de 
1645—Ag. 1 de 1646 (2“ §).

Conselho de procuradores geraes das 
províncias — Fev. 16 de 1822 (2“)— 
Junho 1 e 2 de 1822.

Conselho supremo militar de Justiça— 
Ab. 1 de 1808 (2“).

Conselho ultramarino—.Junho 14 de 1642.
Conservador (Partido). V. Saquarema.
Conservatorio Dramatico brazilciro—Nov, 

30 de 1843.
Conspiração contra o dominio hollandez 

no Recife — Maio 30 — Julho 27 de 
1645 (2“).

D. Constantino Barradas, 4° bispo do Bra- 
zil-N ov. 1 de 1618.

Constantino José Gomes de Souza (Dr.), 
poeta e dramaturgo sergipano—Set. 
2 de 1817 (2“).

Constantino de Menelau. 11° gov. do R. 
de Janeiro—Nov. 23 de 1614—Nov. 13 
dc 1615.

D. Fr. Constantino de Sampaio, 10° e 
ultimo bispo do Brazil—Ab. 15 de 
1672 (4° 15).

Constituição hespanhola (Proclamação 
da)—Ab. 20 de 1821 (2° §)—Ab. 21 de 
1821 (2°)—Ab. 22 e 23 de 1821.

Constituição portugueza no R. Grande 
do Sul (Juramento da)—Ab. 26 de 
1821 (2“).

Constituição brazileira — Membros da 
commissão organisadora da—Nov. 26 
dc 182.1

Constituição : A) de 1). Pedro 1 é approvada 
pela camara do R. de Janeiro—Dez. 
16 de 1822.

Constituição (Juramento da) no R. de 
Janeiro—Março 25 de 1824.

Constituição (A) de D. Pedro I é rejei
tada pela camara de Qnixeramobini— 
Maio 4 de 1824.

Constituição—Juramento do projecto de— 
no Maranhão—Aíaio 14 de 1824.

Constituição—Juramento do projecto de— 
em Goyaz—Maio 22 de 1824.

Con-stituição—Juramento do projec.o de— 
no Ceará—Dez. 4 de 1824.

Constituições primeiras do Arcebispado 
da Bahia—Junho 12 de 1707.

Constituinte. V. Assembléa.
Constituinte — Instrucções para a—. A'. 

Convocação.
Contracto dos diamantes (Assistência ao) 

—Ab. 3 dc 1743.
Contracto do quinto dos couros no R. 

■■Grande do Sul—Junho 17 de 1786.
Controvérsia episcopo-maçonica—Julho 

14 de_1861 (7° §).
Convenção entre Gomes Freire e os ca

ciques das Missões do Uruguay—Nov. 
14 de 1754.

Convenção do Beberibe—Out. 9 de 1817.
Convenção addieional entre Portugal  ̂

Inglaterra para impedir o commercio
■ ' dh? escravos—Nov. 9 de 1817.



Convenção dc limites entre o cabildo de 
Montevideo e o conde da Figueira, 
gov. do R. Grande do Sul—Jan. 30 
de 1819.

Convenção preliminar entre os gover
nos do Brazil e de Buenos Avres para 
a cessão dc Montevideo—Maio 2i dc 
•1827 (2").

Convenção entre o Brazil e a Banda 
Oriental do Uruguay—Ag. 28 de 1828.

Convenção consular entre o Brazil e 
Portugal—Março 9 de 1860.

Convênio de alliança entre o Brazil, o 
estado Oriental e os de Entre Rios e 
Corrientes—Nov. 24 de 1851.

Convênio do conselheiro Paranlios com 
0 presidente Villalba—Fcv. 20 de 
1865.

Convento dc X. Senhora da Ajuda uô Pv,. 
de .Janeiro—Julho 9 de 1674 e 1678.

Convento de Santo Antonio no R. dc Ja
neiro— Ab. 12 de 1585 — Dez. 14.de 
1606— Ab. 9 de 1607— Junho 4 dc 
1608 — Fcv. 7 de 1615.

Convento dc Santo Antonio no R e c ife - 
—Ab. 29 de 1620.

Convento do Carmo dc Santos (Doaçao ao) 
-A b .  24 do 1589.

Convento de Santa Clara na Bahia — Ab. 
29 de 1677.

Convento de S. Francisco na Balna — 
Dez. 26 de 1629 (art. separado)—Dez. 
20 de 1686.

Convento de S . Francisco na cidade de 
S.-Paulo — Jan. 25 de 1610.

Convento dc S. Francisco em Taubatc— 
Ab. 25 de 1761.

Convento da Lapa na Bahia — Março 5 
de 1754.

Convento de N. Senhora das Neves cm 
Ulinda — Ab. 12 de 1585.

Convento cm Paraguassú na Bahia — Fcv. 
24 de 1649.

Convento da Soledade occupado pelas 
Ursulinas na Bahia — Out. 28 dc 1739 
(2° )̂.

Convento de Santa Thereza no R. dc Ja
neiro — Ab. 17 dc 1756.

Conventos (Novos)— Alvará prohibindo 
crearem-se no Brazil — Out. 16 de 
1609 — Dez. 18 de 1633.

Conventos (Novos)—Alvará pormitündo 
aos franciscanos o erguerem— Nov. 
28 de 1624.

Convoca D. Pedro I todos os brazileiros 
Jan. 8 dc 1823.

Convocação de uma constituinte (In- 
strucções para a) — Junho 19 de 1822 
(2*).

Cuoch (O capilão) aporta ao R. de Ja
neiro— Nov. 13 dc 1768.

D. Cora Coutinho Sodré, baroneza de 
Alagoinhas — Ab. 25 dc 1880.

Coral — Minas dc ouro do — .-ig. 30 dc 
1755.

Corales (Combate naval de), guerra da 
Cisplatina — Fcv. 9 de 1826.

Coritiba-(Comarca de)—'Fcv. 19 dc 1811.
Coritiba. capital da provincia dc Paraná—
V Dez. 19 de 1853.
Cornelio Jol. V. Jol.
Cornelissen Loos. almirante hollandcz — 

Jan. 12 e 13 de 1640.
Coroação e acclamação do D. Joao VI — 

Fcv. 6 de 1818.
Coroação e acclamação de D. Pedro  ̂ I. 

imperador do Brazil— Dez. 1 de_lS22.
Coroação e sagração de D. Pedro II, 

imperador do Brazil—Julho 18 de 1811.
Coroados. V. índios coroados.
Coronel Coronado, oriental, na_ guerra do 

Paraguay — Maio 11 do 1869.
Corpo capitular da se do R. dc Janeiro. 

V. Capitular.
Corpos dc linha: decreto marcando a nu

meração que devem ter os — Fev. -22 
de 1839.

Corrego sccco. V. Pctropolis.
Correio para 0 Brazil colonial—Jan. 2o 

de 1663.
Correio geral da corte — Maio 2 de 1798.
Correio para Campos e Espirito-Santo — 

Jan. 1 dc 1769.
Correio Brasilicrise, publicado em Lon

dres— Junho 1 de 1807.
Correio Constitucional Campista — Jan. 

1 e 12 de 1831.
Corrientes (Ataque de) na guerra doPa- 

raguay — Maio 25 de 1865.
Corumbá assolado pelos paraguayos 

Março 3 de 1865.
Cosme, negro rebelde do Maranhao— 

Dez. 13 ^c 1838 (3“ §)• V. Guerra dos 
Balaios.

Cosme do Couto Barbosa, capitao, pri
sioneiro dos hollandezes—Set. 2~ de
1631—Jan. 8 dc 1632.

Fr. Cosme de S. Damiao. \ . Capuelu- 
nhos no Maranhão.

Cosme Rangel de Macedo, gov. mtruso 
do R. de Janeiro-Jan. 1 de lo/8.

Cosme Rolim de Moura vende a^capi- 
tania do Esp. Santo—Ab. 6 de 1718
(2D-Costa, capitão dc mareguerrá. na guerra 
do Paraguay—Março 2 de 1868.

Coxim, em" Matto-Grosso, iomada. pelos 
pai'aguavos—Ab. 24 de 1865.

Crsivo cia Índia e canella (Plantação no 
Pará de)—Ab. 12 de 1685.

Crimes individuacs dos deputados e sc- 
na' l̂orcs—Junho 14 de 184-3,
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Crixás (Ari-aial de) era CuyaV)á—Dez. 22 
dc 1734 (artigo sc2)aradb).

Cruz—Ergue-se no Brazil a 1*—Maio 1 
de 1500.

Cruz dos Militares no Rio de Janeiro 
(Irmandade e egreja da)—Out. 13 dc 
1765—Jan. 20 de 1780.

Cruzeiro (0). folha diaria do R. de Ja
neiro—Jan. 1 dc 1878.

Cuevas (Passagem de). guerra do Para
guay—Junho 18 de 1865 (4° §).

Cuman (Donataria de)—Dez. 22'de 1648.
Cunhambebe, régulo indio—Nov. 24 de' 

1549 (6“ Ŝ).
Cunhaú (Ataque dc), guerra hollandeza 

—Set. 23 de 1634.
Canháú (Carnificina de)— Julho 16 dc 

1645.
Cunho de moeda no R. de Janeiro—Jan. 

23 de 1697.
Cunho (Mudança da casa do)—Jan. 31 de 

1702.
Currales (Combate de), guerra do Para

guay—Jan. 31 de 1866.
Curso de cirurgia e medicina no R. de 

Janeiro—Ab. 1 de 1813.
Cursos de direito e de medicina. V. Aca

demia.
Curuayit. V. Granja.
Curupâity (Fortificação de). guerra do 

Paraguay—Set. 22 dc 1866—Ag. 15 
dc 1867.

Curuzii (Bombardeio de), guerra do Pa
raguay—Set. 1, 2 e 3 de 1866.

Custodia dos franciscanos do Brazil— 
Ab. 12 e 18 de 1647.

Custodia dos padres Observantes do S. 
Francisco—Nov. 27 de 1586.

Fr. Custodio Alves Serrão, naturalista 
maranhense—Março 10 de 1873 (2*).

Custodio Valente, cap. mór do Pará— 
Set. 20 de 1619 (2“ §).

Cuyabá (Cidade de)—Set. 17 de 1818.
Cuyabá. V. Matto-Grosso. V. Bispado.
D. fr. Cypriano de S. José, 5° bispo dc 

Marianna—Dez. 31 de 1797—Ag. 20 de 
1798—Out. 30 dc 1799—Ag. 14 de 1817.

Cypriano José Barata dc Almeida, de
putado á constituinte— Junho 3 de 
1822—Julho 24 de 1824.

Cypriano José Barata de Almeida, de
putado ás côrtes dc Lisboa—Out. 6 
—Nov. 22 de 1822 (2‘ ).

Cypriano Pitta Portocarreiro, cap. mór 
do R. Grande do Norte—Julho 22 dc 
1627.

f>
Damião .losé dc Sá Pereira, membro do 

gov. interino dc Govaz—Ab. 13 de 
1770.

Daniel de La Touche, senhor de La Ra- 
vardièrc. V. Ravardière.

David Canavan o, chefe da rebellião do 
Pv,. Grande do Sul—Junho 23—Nov. 15 
dc 1839—Fcv. 28 de 1845.

Dcbret (.João Baptista), pintor historico 
—Fev. 26 de 1816.

Décima urbana—Junho 3 de 1809.
Declaração de guerra. V. Guerra.
Decreto ordenando que os conderanados 

a degredo vão para o Maranhão c 
.Pará—Fev. 5 de 1667.

Decreto prohibindo que emigrem para o 
Brazil os que nao forem empregados 
públicos—Jan. 25 de 1709.

Decreto acerca de titulos e postos mili
tares—Ab. 5 de 1762.

Decreto de D. João VI e.xpondo a inten
ção de residir temporariamente no 
Brazil—Nov. 26 de 18o7.

Decreto franqueando os portos do Brazil 
a todos os navios do mundo—Junho 
18 de 1814.

Decreto do gov. provisorio dc Pernam
buco abolindo os tributos—Março 9 
de 1817.

Decreto isentando os indigenas dePernam- 
buco. Ceará e Parahyba de pagarem 
0 subsidio militar—Fev. 25 de 1819.

Decreto dc D. João VI declarando que 
volta para o reino—Março 27 de 1821.

Decreto de D. João VI adoptando a con
stituição hespanhola—Ab. 21 de 1821 
(2D.

Decreto de D. João VI desfazendo o da 
vespera—Ab. 22 de 1821.

Decreto de D. João VI nomeando regente 
ao principe D. P'edro—Ab. 2'2 de 
1821 (2*).

Decreto das côrtcs de Lisboa extinguindo 
os Tribunaes do Brazil—Set. 29 de
1821.

Decreto prohibindo que se cumpram 
no Brazil leis emanadas das côrtes de 
Lisboa—Fev. 20 de 1822.

Decreto sobre liberdade dc imprensa— 
Junho 18 de 1822.

Decreto elevando todas as villas capitaes 
de provincia á categoria de cidades— 
Fev. 24 de 1823.

Decreto dividindo em duás a pasta dos 
negocios do Imjjerio e de estrangeiros 
—Nov. 13 de 1823.

Decreto suspendendo a commissão mili
tar do Ceará—Março 17 de 1826.

Decreto suspendendo as garantias no 
município da côrte—Junho 17 de 1842.

Defecção de Bento Manuel Ribeiro (Guerra 
civil do R. Grande do Sul)—Março 23 
de 1837.
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Defensor perpetuo do Brazil. V. Pro
tector.

Defensora da. constituição e das leis em 
S. Paulo (Sociedade)—Março 29 de 
1831.

Degradados (Navios conduzindo)—Jan.
. 28 de 1548.

Deeradados para o Maranhão c Pará— 
Maio 4 de 1G17.

Delpliim Carlos do Carvalho, depois ba
rão da Passagem, na guerra do Pa
raguay—Fev. 19e24—Õut. 1 de 1868.

D. Delphina Benigna da Cunha,^poetisa 
rio-grandense—Junho 17 de 1791.

Demarcação de limites. V. Limites.
D. Dcmithildes do Castro Canto e Mellm 

marqueza de vSantos—Nov. 3 do 1867 
( 2 3 -

Deportados politicos—Nov. 20 de 1823— 
Junho 18—Julho 3 de 1842—Out. 29 
de 1858.

Deputação hollandeza enviada á Bahia— 
Julho 20 de 1645.

Deputados á assembléa constituinte— 
Junho 3 de 1822.

Deputados brazileiros ás cortes de Lis
boa (7)—Out. 6 de 1822.

Desccurtilz. V. João Theodoro.
Descobrimento da America—Out. 11 de 

1492.
Descobrimento do Brazil. Y. Brazil.
Descobrimento do R. de Janeiro—Jan.

I de 1502.
Desembargadores (Os) nao podem casar 

no Brazil—Nov. 22 de 1610.
Desembargadores da relação de S. Paulo 

(Primeiros)—Fev. 3 de 1874.
Desembargo do Paço. V. Meza do.
Desembarque da familia real no II. de 

Janeiro. V. Familia Real.
Desembarque da rainha D. Maria 1— 

Março 10 de 1808.
Despeza com a secea das províncias do 

Norte—Ab. 21 de 1880.
Despezas do Brazil—Out. 28 de 1618.
DesteiTO, capital da prov. de Santa Ca- 

tharina—Ab. 18 de 1662—Out. 30 de 
1640 (art. sep.)—Março 26 de 1726— 
Mareo 20 dc 1823.

Diamante da Bagagem, V. Bagagem.
Diamante da corôa de Portugal. V. 

Abaeté.
Diamante achado no Paraguassú Dia

mantino—Ab. 4de.l845—Vol. I. p. 435, 
Ab. 4.

Diamante achado em Cangerona—Maio
II de 1862.

Diamante achado em Minas—Julho 22 de 
1729. Y. Abaeté.

Diamantes — Contracto dos—Ab. 3 de
. 1743.

Diamantes—Extraeção dos—Ag. 2 de 1771. 
Diamantes (Lei declarando da corôa todos 

os) achados no Brazil—Dez. 22 de 
1734.

Diamantino. Y. Bispado.
Diário na navegação de Poro Lopes dc 

Sousa—Dez. 27 de 1531.
Dias Tanho (Padre), jesuita hespanhol— 

Julho 20 de 1640.
Dinheiro no Esp. Santo (Crescimento 

do)—Nov. 3 de 1690.
Diniz Ililario Noguek-a, primeiro vigário 

collado'do . Bananal de S. Paulo- 
Jan. 26 de 1811.

Dioceses. Y. Bispados,
Diogo Alvares, o caraniurú — Março 13 

de 1531— Março 29 de 1.549 (4° |)— 
Out. 5 de 1557—Julho 16 de 1586. 

Diogo Alvares— Pretendida viagem de— 
á França — Out. 5 de 1557 (3° )̂ )—Jan, 
26 de 1583.

Diogo Alvares — IMorte da mulher de — 
Jan. 26 de 1583.

Diogo Alvares (Uma neta de) — Dez. 4 de 
Í833.

Diogo Antonio Feijô (Padre)-, deputado 
ás côrtes de Lisboa— Out. 6—Nov, 
22 do 1822 (2N.

Diogo Antonio Feijó, bispo eleito dc Ma
rianna— Ab. 19 de 1820(6° § )— Set. 
28 de 1837 (3° §)—Out. 11 de 1835— 
Julho 10 de 1838.

Diogo Antonio Feijó, ministro da justiça
— Dez. 3 de 1831.

Diogo Antonio Feijó, senador por S. Paulo
— Julho 15 de 1833.

Diogo. Antonio Feijó, regente do Império
— Ab. 7 — Out. 12 de 1835— Set. 19 
de 1837 — Nov. 9 de 1843.

Diogo Antonio Feijó declarado rebelde 
com outros senadores—Out, 6 — Nov. 
22 de 1822(2°).

Diogo Bernardes Pimenta, ouvidor da 
capitania de Pernambuco — Junho 1 
de 1627..

Diogo Botelho, 8° geral do estado
— Maio 12 de 1602.

Diogo de Brito Lacerda. Y. Mosteiro de 
S. Bento.

Diogo dc Campos Moreno na expulsão 
dos francczes do Maranhão— Ab, 8—
Maio 26 — Junho 30 — Ag 23 e 25—■
Set. 17—Nov, 19 de 1614 — Jan. 4 —
Nov. 3 de 1615.

Diogo Coelho de Albuquerque, cap. mór 
do Ceará — Dez. 14 de 1663..

Diogo Coiú-èa dc Sá e Benevides.
Campos dos Goytacazes (Donataria). ^

Diogo Duarte ^  Silva, deputado á con- — / f  
stituinte—Junho 3 de 1822. ^
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Diogo FJores Valdez, general licspanhol 
—Julho 1 de 1582.

Diogo Garcia, piloto porluguez. em Santa 
Catliarina— Março 7 de 1739 (2° §).

Diogo Garcia no Rio da Prata —Ag. 15 
de 1526 — Jan. 1 e 31 de 1531.

Diogo Gomes Carneiro, secretario do 
raarqucz de Aguiar— Fcv. 26 de 
1676,

Diogo Jacome, jcsuita — Junlio 8 (art. 
separado).

D. fr. Diogo de Jesus Jardin ,̂ 11' bispo 
de Pernambuco— Dez. 1 de 1786— 
Nov. 21 de 1791 — Maio 16 de 1793.-

Diogo Leite explora,o rio Maranhão — 
Fev. 17 de 1531.

Diogo Luiz de Oliveira, conde . de Mi
randa, gov. geral do Brazil — Maio 12 
dc 1602 (10' §)—Out. 6 de 1626 (art. 
separado)— Ag. 6 del661.

Diogo dc Mendonça Furtado, gov. geral 
do e s ta d o -Maio 12 de 1602 u'’
— Maio 8, 9 e 10 de 1621 —Set. 22— 
Out. 12 dc 1624.

D. Diogo dc Mcnezes. depois conde da 
EriCcira, 9' gov. gcral do Brazil— 
Maio 12 dc 1602 (3° c 11' $S)—Jan. ‘>—

, Fev. 1 de 1608.
Diogo de Ordas entra no Amazonas— 

Nov. 23 (artigo separado).
Diogo Osorio Cardoso. 3“ commandante 

militai* do R. Grande do Sul—^iai’co 
15 de 1738.

Diogo Pinheiro Camarão, capitão, na, 
guerra hollandeza—Set. 1 de 1645 

_ (á" §).
Diogo de Quadros, provedor das minas 

de S. Vicente—Dez. 14 de 1606 (artigo 
separado).

Diogo da Silveira, inquisidor gcral— 
Março 23 dc 1536.

Diogo Soares da Silva de Bivar. Con
servatório Dramatico.

1). Diogo dc Souza, gov. do estado do 
Maranhão—0ut. 6 dc 1798.

D. Diogo dc Souza, cap. general do Rio 
Grande do Sul — Fcv. 25 de 1807— 
Out. 9 de 1809—Ab. 18 dc 1810.

Diogo de Toledo Lara e Ordonlies, depu- 
tado à constituinte—Junho 3 de 1822.

i)iogo velho Cavalcanti de Albuquerque, 
senador pelo R. Grande do Norte— 
Vol. 1% p. 435, col. 1*. 1877.

Dionysio da Costa, fundador de Giiara- 
tinguetá—Ag. 19 de 1627 (2').

P. Dionysio de Mello Cabral, vif^ario dc 
I aranaguã—Ab. 5 dc 1655. °

Dionysio Orios(. V. Cemitério de Ca- Uuubv.

Dique imperial da ilha das Cobras— 
Set. 21 de 1861.

Dirck Symonsz. almirante holRndcz— 
Out. 30 dc 1628.

Dispêndio feito pelo estado com as re- 
bclliõcs do Panellas, Bahia e Rio 
Grande—Out. 8 dc 1812.

Dissolução da assemblea constituinte— 
Nov. 12 dc 1823.

Dissolução da camara dos deputados (ID 
—.Maio 1 dc 1842.

Divisão auxiliadora na B aliia-Marco 27 
de 1822.

Divisão do Brazil cm'capitanias—Set. 23 
de 1332.

Divisão naval encarregada de ir buncar 
a imperatriz a Nápoles—Marco 5— 
Se_t, 3 de 1843. ^

Divisão de voluntários rcaes. V. ^ohin- 
larios rcaes.

Divisas, Limites.
pelosDizimo das fazendas possuidas 

frades—Jan. 24 de 1687.
Doaçao da comarca dc Paragiiassú a I). 

Alvaro da Costa— Jan. 17 de 1557!
Doação ao collcgio de S. Miguel (de ic- 

smtas)—Junho 21 de 1638.
Doação na. Ilha Grande aos iesuitas_

Jimho 26 de 1598.
Doaçao dos Campo.s dos Govtacazes ao 

visconde dc . Asseca—Ag. 23 de 1747.
Dom (Regulamento acerca do tratamento 

de)—Jan. 3, de 1611.
Domiciano Leite Ribeiro, depois visconde 

de Araxá, ministro da agricultura— 
Dez. 14 dc 1863.

Dr. Domingos Alves de Barcellos Cor
deiro, barão de Barcellos — Nov 23 
dc 1878,

Domingos Amado, gov. do R. Grande do 
Norte— Junho 20 dc 1714.

Domingos Barreira dc Macedo, membro 
do gov. cio Piauhy — Jan. 2 de 1775.

Domingos Borges de Barros, barão c vis
conde de Pedra Branca, senador pela 
Bahia — Julho 18 dc 1833.

Domingos Caldas Barbosa, poeta repen- 
tista fluminense— Nov. 9 de 1800.

Dorningos Cardoso- A ictoriu (villu) 
atacada pelos hollandezes.

Domingos Crescencio de Carvalho, co- 
ronel, na guerra civil do R. Grande 
d ob u l— Ab. 15 de 1837.

D. ír. Domingos da Encarnação Pontcvel.
Marianna— Ag. 29 dê

Domingos FĴ ern an des Calabar. V. Calabar.'
Domingns Gomes Albernaz. vigário de 

.S. Paulo — Junlio 27 de 1655 — Ab. 
2 de 16.,o_,^ot. 30 dc 1683.

‘ i



Dr. Domingos José Gonçalves de Maga
lhães. depois viseoiidè de Araguaya, 
poeta fluminense — Ag. 13 de 1S1Í — 
.Set. 7 de 1839.

Domingos José Martins, memhro do gov 
revolucionário de Pernambuco—Mar" 
çò 6—Ab.30 — Juniio 12 de 1817.

Domingos José Nogueira Jaguaribe. se
nador pelo Ceará— Maio ' 31 de 1870.

Fr. Domingos do Loreto, provincial de 
S. Francisco na Bahig — Dez. 20 de 
1686.

Domingos Luiz. o carvoviro — Ab. 10 de 
1603.

Dr. Domingos Marinho de Azevedo Ame
ricano. lente da Escola de medicina 
do R. de Janeiro—Junho 17 de 1851.

Domingos de Moraes Navarro, gov. do 
R. Grande do Norte—Jaii. 18 cie 1728.

Domingos da Motta Teixeira (Padre), se
nador escolhido pelo Ceará — Jan. 22 
de 1826— Set. 20 de 1827— Ab. 1 de 
1847 in fine'.

Domingos Pereira Telles, vigário de 
N. S. das Necessidades, cm Santa Ca- 
tharina— Ab. 27 de 1750 (Addenda 
de abril).

D. Domingos Quirino de Souza, 2° bispo 
de Goyaz— Set. 12 de 1863 — Vol. 1, 
p. 435, eol. 2‘ : Ab. 26.

Dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães 
Peixoto, barão de Iguarassú — Ab. 29 
de 1846.

Domingos Rodrigues do Prado, paulista—
-Dez. 22 de 1734

gov. do

Domingos
A

Domingos

:

JunTio 28 de' 1720- 
(art. separado).

Domingos Simões Jordão. 28°
Ceará—iMarço 10 de 1735.

Domingos de Souza Leão, barão de Villa 
Bella—Out. 18 de 1879.

Domingos Theotonio Jorge, cap.' de ar
tilharia. na revolução de Pernam
buco—Março 6—Maio 19 de 1817.

da Veiga Calmai, cap. mdr 
int. do R. Grande do Norte—Junho 
6 de 16.30.

Vidal Barbosa. V. Iriconfl-
dencia.

Dominio hollandez no Brazil (Termina
ção do)—Jan. 27 de 1654.

Donatários de Pernambuco—Set. 24 de 
1534 e 16.58.

Donativo da Bahia para a reediílcaçao 
de Lisboa—Dez. 23 de 1755 (2° §). V. 
Lisboa.

Dorth (Johan van). V. Van Dorth.
Dotação do imperador e de outros mem

bros da familia imperial—Ag. 28 do 
1840.

Dote da infante D. Catharina—Ab, 28 de 
1662.

3

Dourados.
Duarte de Albuquerque'Coelho, marquer 

de Basto, conde e senhor de Pernam
buco, 4° donatario da capitania—Set.
24 de 1534 (2° §)—Ab. 10 de 15.35 
(8° §)—Julho 22 de 1572—Ag. 4 de 1578 
—Junlio 1 de 1627—Maio 5—Set. 21 
de 1631—Julho 18 de 1635—Maio 18 de
1638—Set. 24 de 1658.

Duarte Coelho, 1° donatario de Pernam
buco—Set. 27 de 1530—Set. j24 de 
1534—Ab. 10 de 1535—Ag. 7 de 1554.

Duarte Coelho dc Albuquerque, 2° do
natario de Pernambuco—Set. 24 de 
1534 (2° §).

Duarte Corrêa de Mello, general, com
mand ante da linha exterior de Mon- 
tevidéo—Jan. 30 de 1827.

Duarte Corrêa Vasqueannes, gov. do Pv. 
de Janeiro—Março 19 de 1642—Março 
27 de 164.5—Nov. 26 de 1646—Jan. 16 
de 1648.

Duarte Corrêa Vasqueannes, 3* vez gov. 
da capitania—Maio 12 de 1648.

D. Duarte da Costa, 2° gov. geral do 
Brazil—Julho 13 de 155l3.

Duarte Gomes da Silveira, da Parahyba. 
ataca os hollandezes ás margens do 
Potenguy—Maio 28 de 1634.

Duarte Gomes da Silveira jura obediên
cia aos hollandezes—Jan. 9 de 1635. '

Duarte de Lemos, donatario da ilha de 
Santo Amaro, na cap. do Esp. Santo 
—Ag. 20 de 1540—Jan. 8 de 1549.

Duarte Peres. companheiro de Mosqueira 
—Ag. 12 de 1531.

Duarte da Ponte Ribeiro, barão da Ponte 
Ribeiro—Set. 1 de 1878.

Duarte Sudré Pereira Tibau, 24° gov. de 
Pernambuco—Jan. 11 de 1722—Nov. i 
6 e 27 dc 1727.

Duarte Teixeira. Chaves, gov. da Repar
tição do Sul—Set. 6 de 1681—Jan. 6 
—Junho 13 de 1683.

Duclerc—1* invasão franceza no R. de 
Janeiro—Ag. 16 de 1710—Março 18 de
1711—Vol. II, p. 326, Set. 5.

Duguay-Trouin—2“̂ expedição contra o 
Jírazil—Out. 13 de 1711—Junho 12 de 
1712.

Dunezac, cajntao de infantaria em Cayen- 
na, invasor do Amazonas—Ab. 13 de 
1732.

Du Petit Thouars, contra-almirante fran” 
cez—Out. 22 de 1844.

Duque de Aveiro. Vido D. João de Len- 
castre.

Duque de Bragança. Vide D. Pedro I, im
perador.

Duque de Caxias, V , Luiz Alves de Lima e Silva.

N
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Duque de Luxembourg-Montmorancy,em
baixador de França no II. de Janeiro 
—Junlio 9 de 1816. V. Barão de Cas
tas Altas (3°

Duquc de Saldanha. Vide D. João Carlos 
Gregorio Domingos Vicente Francisco 
de Saldanha Oliveira c Souza Daun.

Duquc de Saxe, D. Luiz Augusto, almi
rante da armada imperial—Ag. 1 de 
1865.

Duque da Terceira. V. Antonio José de 
Souza Manuel e Menezes Severim de 
Noronha.

Duqueza de Bragança. Vide D. Amelia de 
Lcuchtenbcrg.

Duqueza dcGoyaz.VideD. Isabel de Bra- 
gança.

Duvidas dos camaristas de S. Vicente 
sobre a legitimidade dos pretendentes 
á donataria—Junho 14 de 1621.

Edade de ouro do Brazil. V. Idade de 
ourp.

Edital de João Fernandes Vieira (Guerra 
hollandeza)—Julho 24 de 1645.

Eduardo Fenton (Expedição dê —Maio 9 
de 1583 (3“ §).

Eduardo Ileill. V. Aseençao aerostatica.
Eduardo von Laemmert, livreiro c im

pressor do R. de Janeiro—Jan. 11 de 
1880.

Dr. Eduardo Olympio Machado, presj- 
dente do Maranhão—Ag. 14 de 1855.

Eleição dos conselheiros do governo no 
Ceará—Ab. 8 de lS24.—Addcndq de 
abril.

Eleição em S. Paulo de deputados ás 
côrtes constituintes do Brazil—Maio 
20 de 18 M.

Eleições das camaras ; que não se entre
metiam os governadores nellas.—Jan. 
29 de 1643.

Elemento servil (Reforma do)—Set. 28de 
1871.

Elias Herckmans, gov. hollandez 
Parahyba—Set. 3 de 1641.

Elias Jose Ribeiro de Carvalho, gov. 
Piauhy—Julho 14 de 1819.

Elisa Lynch. V. Lynch.
Embarque das tropas portuguezas 

Pernambuco—Jan. 30 de 1822.
Elisiario José Barbosa, cap. de fragata, 

na guerra do Paraguay—Ag. 15 de

Emhoabas e Paulistas (Guerra dos)—Ab. 
20 de 1708 (artigo separado).

Emigraçao de ) ernambucanos na guerra 
hollandeza—Set. 26 de 1636.

Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia—Ag.
18 de 1838 3° §)—Nov. 25 de 1838— 
Nov. 21 de 1859. ^

Emilio Luiz Mallet, depois barão de 
Tapevy, na guerra do Paraguay — 
Maio 24 de 1866—Dez. 30 de 1868.

Emilio Rasilly, chefe de uma expedição 
ao Maraníião—Março 19—Julho 26 de 
1612.

Emilio Seignot iTaneher, creador do 
Jornal do Co)nraercio—Ab. 1 de 1826.

Dr. Emmanuel Liais, director dos Obser
vatórios de Pernambuco e Px.. de Ja
neiro—Fev. 26 de 1860.

Dr. Emygdio Adolj)ho Victorio da Costa, 
director do Collegio Victorio—Maio 
17 de 1879.

Encanamento do riacho Bebedouro em 
Maceyó—Peí;. 12 de 1845.

Engaguássú. Vide S. Vicente.
Engelbrecht Schutte, major hollandez— 

Set. 12 de 1631.
Engenho central de Barcellos. V.- Usina.
Engenho Central de Porto-Feliz—Out. 27 

de 1878.
Engenho Central de Quissamã—Set. 12 

de 1877.
Engenho a vapor: 1° que houve no Bra

zil—Jan. 16 de 1822.
Engenhos de assucar no Maranhão— 

Provisão concedendo favores aos— 
Ab. 21 de 1688.

D. Engracia Maria da Costa Ribeiro Pe
reira. condessa da Piedade—Março 
13 de 1854.

Ensino livre nos cursos superiores do 
Império—Ab. 19 de 1879.

Enterramentos nas egrejas—Jan. 11 de 
1801.

Entrada solemne das forças pernambu
canas na cidade do Recife—Jan. 28 
1654.

Entrada (Decreto permittindo a) de na 
vios de todas as nações nos portos 
portuguezes—Junho 18 de 1814.

Entrega da fortaleza de Nazareth do 
Cabo—Set. 8 de 1645.

Entrevista dos generaes alliados com o 
dictador do 1 araguay—Set. 12 de
1866.

Entrudo no Pão de Janeiro—Fev. 28 de
1854.

Epidemia: 1* que houve no Brazil—Nov.
19 de 1556(2° art. em separado).

Epidemia na Parahyba do Norte—Dez.
2 (art. em sei)arado).

Epidemia. V. Bixa. Males. Varíola.

■:1
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Episodios e factos das lutas com os liol- 
landezes-^Dcz. 21 de 1623—Maio 9— 
Junho 17—Julho 27—Ap-. 21 (2'')—Set.
3—Out. 12 de 1624—Ab^5 e 28—Maio 1 
e l2—Ag. 21 del625—JunholOe 12 de
1627—Out. 30 de 1628—Maio 17—Dez. 
26 de 1629—Fev. 21—Março 3 e 14— 

' Julho 11—Ag. 10 e U —Out. 16 de 1630 
—Jan. 3—Maio 5—Junho25—Ag. 18— 
Set. 12—Nov. 24—Dez. 2de 1631—Junho 
21—Set. 15 de .1632—Março 18, 24.27 
e 30—Maio 28 e 29—Junho 20 e 27— 
Julho 22 e 25—Ag. 4,8, 9 e 20—Set. 6, 
10 e 26—Out. 6. 21, 26, 27 e 28—Nov. 
26 de 1633—Ag. 20—Set. 1 e 23—Dez. 
19 e 21 de 1634—Jan. 29—Março 11 e 
21—Junho 4—Julho 16, 19. 22, 23, 26 e 
29 de 1635—Addenda de Julho, p. 56. 
Julho 2—Ag. 15—Nov. 30 de 1635— 
Ab. 16 e 23—Junho 9—Aeu 23 de 1636 
(2‘ )—Ag. 24—Out. 25—Nov„ 17 de 
1636—Junho 26 e 27—Ag. 16 dè-1637— 
Ab. 22—Maio 1 e 18—Junho 29 de 
1638—Junho 1—Out. 28de 1640—Out. 
30—Dez. 31 de 1641—Maio 6 de 1644— 
Maio 30—Junho 9. 12, 13, 16, 17, 18, 
19 e 24—Julho 16, 18, 20, 24 c 29— 
Ag. 2,3, 11, 17 e 29—Set. 1, 2, 8, 9, 
11, 14, 1,5, 17 e 19—Out. 1. 16 e 18— 
Nov. 1. 9, 14 e 18—Dez. 2 de 1645— 
Junho 16, 23 e 28—Julho 10 e 20 de
1646—Ag. 15 de 1647—Ab. 23 de 1648 
—Out. 7 de 1649—Março 6 de 1651— 
Dez. 25 de 1653.

Episodios da guerra do Paraguay. V. 
Guerra do Paraguay (Episodios).

Erario do R. de Janeiro. V. RealErario.
Ernesto Ferreira França (Dr), senador 

por Pernambuco,, recusado pelo se
nado—Maio 15—Junho J6 de 1847— 
Jan. 16 de 1848.

Escola agricola em Juiz de Fóra—Junho 
24 de 1869.

Escola Normal cio Recife—Julho 25 de
1864.

Escolas de primeiras lettras no Esp. 
Santo—Out. 25 de 1831.

Escravidão dos indigenas (Carta de lei 
regularisando a)—Junho 3 de 1654.

Escravidão dos indigenas (Carta regia 
abolindo a)—Ab. 1 de 1680.

Escravos no Brazil: que os senhoi’es
' dêm 0 sabbado ao^Jan . 31 de 1701.
Escravos no Brazil /arta regia acerca 

das crueldades exercidas pelos senho
res de—Março 20 de 1688 [Addenda 
de março).

Escravos. V. Canhemhoras,
Escravos: Que não os deixem morrer sem 

os últimos sacramentos—Março 17 de 
1693 [Addenda de março).

Escravos. V. Caeheu.
Escravos—Carta régia sobre tratamento 

instrucção, c fc ., dos—Ab. 27 de 1719.
Escravos—Siza por compra e venda de— 

Junho 3 de 1809 (2*).
Escravos. V. Tralico de negros.
Escravos: Que se pague mais Ig por cada 

escravo importado—Junho 25 de 1722.
Escravos—Legislação colonial sobre—Ju

nho 25 de 1722.
Escravos—Introducção de—no R. de Ja

neiro—Junho 19 de 1617 (3° §).
Escravos da Ordem Carmelitaiía liber

tados—Dez. 8 de 1871.
Escriptores fallecidos no reinado de 

D. Maria I —Dez. 17 de 1734 (11° §).
Escudo das armas da Parahyba— Junho 

18 de 1645 (4° §).
Escudo das armas dos reinos unidos de 

Portugal, Brazil e Algarves — Março 
13 de 1816.

Educandos artifices. V. Instituto de.
• Esmeraldas na capitania do Espirito- 

Santo — Maio 19 de 1664 (2°
Esmeraldas em Minas Geraes—Julho 21 

de 1676.
Esmeraldas em S. Paulo — Set. 26 de 1664 

—Junho 26 de 1680 — Dez. 11 de 1681.
Esmolas — Julho 26 de 1616.
Esmoler-mór do Império. Vide D. frei 

Pedro de Santa Marianna.
Espirito Santo — donataría — Junho 1— 

Outubro 7 de 1534 — Maio 23 de 1535
— Março 18 de 1675.

Espirito-Santo (Villa do) atacada pelos
hollandezes — Out. 30—,Nov, 2 de 
1640.

Espirito-Santo (Renuncia da capitania 
do) — Junho 6 de 1674.

Espirito Santo (Compra da capitania do) 
-y-Ab. 6 de 1718 (2°).

Espirito Santo (Demarcação da comarca 
do) — Dez. 30 de 1743.

Espirito Santo (Governadores da capita
nia do) — Março 29 de 1800.

Esi^irito Santo (Visitas pastoraes ao) — 
Set. 9 de 1812 — Junho 1 de 1880.

Espirito Santo (Escolas primarias no) — 
Out. 25 de 1831.

Esquadra hollandeza para a conquista do 
Brazil— Dez. 1 de 1623.

Esquadra liollandeza para a conquista 
da Bahia — Jan. 28— Maio 8 e 9 de
1624— Ab. 5— Maio 23 de 1625 — 
Março 1 — Junho 10 de 1627 — Ab. 14
— Junho 5 de 1638.

Esquadra hispano-portugueza cm soc- 
 ̂ corro da Bahia — Jan. 14 — Fev. 4— 

Março 30 — Julho 31 de 1625— Maio 
5 —Addenda de Julho: p. 56, Julho 
13 de 1631.

i i
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Esquaflra de D- Fradique de yolta para 
a Ilespanha—Ag. 25,do 1625.

Esquadra liollandoza do Pater na Bahia 
—Dez. 21 de 1629 (artigo separado).

E.squadi'a liollandeza para_a oonquisla do 
Pernambuco — Dlaio 17—I)ez. 26 do 
1629—Fev. 9. 13, 14 o 15 de 1630.

Esquadra liollandeza (A) ataca Olinda— 
Fev. 16 de 16.30.

Esquadra hollandoza (A) ataca o llecifg— 
Fev. 17 de 1630.

Esquadra portugueza em soccorro do 
Brazil—Nov. 30 de 1635.

Esquadra liollandeza contra os galeões 
do Mexico—.lullio 22 de 1638.

Esquadra liispano-portugueza contra os 
liollandezes em Pernambuco — A d 
d en d a  de Set., p. 172: Set. 7—tan. 10 
de 1639—Jan. 11 do 1640.

Esquadra liollandeza para combater a 
jiortiigueza—Fev. 1 de 1640.

Esquadra liollandeza para a conquista 
do Maranhão—Dez. 31 do 1641.

Esquadra liollandeza para a conquista 
do Chile-Jan. 15 de 1643.

Esquadra liollandeza em soccorro dos 
sens na Bahia—Ag. 1 de 1646. I

Esquadra portugueza em soccorro da 
Bahia—Ag. 15 de 1647.

Esquadra de I). Pedro Cevallos para a 
conquista de Santa Catharina—Nov.
13 de 1776.-

Esquadra franceza na Bahia—!Março 23 
de 1806 (2“)—Junho 1 de 1806.

Esquadra que devia levar D. Pedro para 
Portugal—Março 9 e 24 de 1822.

Esquadra brazileira no R. da Prata— 
Março 12 de 1826.

Estabelecimento Ataque e tomaila do), 
guerra do Paraguay—Fev. 19 de 1868.

Estado de Sá, 1° gov. do R. de Janeiro 
—iMarço 6 de 156.5— lan. 20 de 1566 e 
1567—Out. 15 de 1566.

Estacio de Sá (Exhumação dos ossos de) 
—Nov. 16 de 1862.

Estatua ao introduetor do cafezeiro no 
R. de Janeiro—Maio 31 de 1860.

Estatua de José Clemente Pereira—Junho
14 de 18.57.

Estatua equestre de D. Pedro I—Março 
.30 dc 1862.

Estatua: recusa D. Pedro 11 a proposta 
de se lhe erguer uma estatua—.Março 
19 de 1870.

Estatua ao patriarcha José Bonifácio—
 ̂ Set. 7 dc 1872.

Estella Sezefreda dos Santos, actriz na
cional—Março 23 de 1874.

Estero Bellaco (Batalha do)—Maio 2 de 
I860.

D. Estevão Brioso de Figueired^l“ bis
po de Olinda—Ag. 30 de 16/1—Maio 
28 de 1678—Nov. 30de 1683 (Vol. II, 
p. 269. col. ! “)•

Estevão José Carneiro da Cunha, sena
dor ])cla P a r a h y b a — Junho 21 de 1826.

Estevão Ribeiro dê Rezende (Dr.),l° juiz 
de fóra de S. Paulo—Maio 13 de 1810.

Estevão Ribeiro dc Rezende (Dr.), de])u- 
tado á constituinte—Junho 3 de 1822.

lístevão Ribeiro de Rezende (Dr.). mãr- 
quez de Valença. senador por Minas- 
Oeraes—Set. 8 de 1856.

Estevão Sanches de Pontes, sarg. itiór—
 ̂ Março 16 de 1681.

D. Estevão dos Santos, 9“ bispo do Bra
zil—Ab. 15—Julho 6 de 1672.

Estevão Soares, cap. mór do R. Grande 
do Norte—Set. 14 de 1613.

Estevão Soares dc Aragão, provedor da 
cainara de Olinda—Junho 29 de 1711.

Estevão de Tavora, capitão, na guerra 
liollandeza-Março 24 de 1633.

Estevão Velho, filho de D. Maria de 
Souza, na guerra com os liollandezes 
—Al>. 11 de 1635 (2° |i.

Estigarribia (Antonio dela Cruz',coronel 
paraguayo—Junho R*—Set. 11 del865.

Plstrada de ferro de Baturité, no Ceará— 
Março 14 de 1880.

Estrada dc ferro de Campinas a Mogy-
mirim—Ag. 26 de 1875

Cantagallo- -Ab. 23 

. Caran-

ori-

Estrada de ferro de 
de 1860.

Estrada de ferro do Carangola.  ̂
gola.

Estrada de forro do .Toazeiro. na Bahia 
—Nov. 14 de 1853—Junho 28 de 1860j

Estrada de ferro do Limoeiro—Março 25 
de 1879.

Estrada de ferro de Macahé a Campos- 
Junho 13 de 1875.

Estrada de ferro de Maná, 1' que se 
construiu no Brazil—Ag. 29 de 1852 
—Ab. 30 de 1854.

Estrada de
tiba- --------  . - -  - ......

Estrada de ferro de S. Paulo ao R. 
Janeiro—Out. 12 de 1874—Julho 7 de 
1877.

listrada de ferro dc Pedro II—Nov. 16 
de 1853—Marco 29 de 1858—Out. 12 
de 1874,

Estrada de ferro dc Santos a Jundiahy— 
Jilaio 15 de 1860.

Estrada de Minas ao R. de Janeiro—Nov. 
27 de 1697.

Estrada dc Santos ao Cubatão—Fev, 17 
dc 1827.

Estrada União e Industria—Ab. 12 dc 
1836.

ferro de Paranaguá a 
-Junho 5 de 1880



Estrangeiros—Sesmarias de terras con
cedidas a—Nov. 25 de 1808.

Estrella do Sul (diamante)—Fev. 21 de 
1858.

Estrellas cadentes observadas na Bahia 
—Março 13 de 18-15.

Eugenio de Monglave. secretario do In
stituto de França—Juliio 10 de 1839.

Eusebio Dias Lassos. V. Impostor das 
Alagoas.

Eusebio de Mattos, poeta baliiano—Março 
14 do 1641.

Eusebio de Queiroz Coutinlio Mattoso da 
Camara, conselheiro de estado, seiia. 
tlor pelo R. de Janeiro—Set. 29 de 
1848—Maio 22 de 1854. Y. Klein^to 
servil-d

Eusebio 4e Queiroz Coutinho da Silva, 
desemI)argador—i^uti 21» de l-8î .

Evaristo Ferreira da Veiga—Maio 12 de
1837.

Excommunhão contra os que seduzissem 
os indios—Março 27 de 1715.

Escursao do Dr. Couto de Magalhães de 
Goyaz ao Pará—Maio 25 de 1864.

Execução do conde de Athougia. duque 
deAveiro, etc., conspiradores couRaa 
vida do reil). Jose—Jan. 13 de lm9.

Execução de Tiradentes—Ab. 21 de 179J.
Execuções na Bahia—Junho 12 de 1817.
Execuções na cidade da Fortaleza—Ab. 

30 de 1825.
Execuções em Pernambuco—Março 6 de 

1817 in fine—Maio 10 de 1879 (4°
Exhortação dos governadores do liispado 

de Pernambuco—Ab. 27 de 1833 (2Q.
E.xodo de pernambucanos. V. Emmi- 

gração.
Exjiedição que descobriu o Brazil—Março

9 de 1500.
Expedição:' R mandada ao Brazil—Maio

10 de 1501—Vol. II. p. 325, Ag. 24. V. 
André Gonçalves e I). Nuno Manuel.

Expedição de Edyardo Fenton ao Bra- 
zil-Maio 9 de 1583 (3°

Expedição de James Lancaster. V. esse 
nome.

Expedição ' hollandeza contra a Bahia— 
Ab, 8 de 1614—Março 21 de 1637.

Expedição contra os Irancezes no Mara- 
nhãü—Ab. 8 do 1614. V. Lá Ravar- 
dière. Jeronymode Albuquerque. Dio- 
go de Camiids Moreno.

Expedição hollandeza em soccorro de 
Pernambuco—Jan. 9 de 1631.

Expedição contra os ipiglezes no Ama
zonas—Jan. 28 de' 1631. ,

Expedição hollandeza ás índias Occiden- 
taés—Ab. 10'de 1632.

Exriedição liollandeza contra a Bahia— 
Junho 29 de l()o8.

Expedição hollandeza contra o Mara
nhão—Out. 30 de 1641.

Expedição contra os indios do Para
guay e Matto-Grosso—Ag. 1 de 1734.

Expedição militar da Bahia para a j3o- 
lonia do Sacramento—Out. 16 de 1743.

Expedição de Ceva lios contra o R. Grande 
do Sul—Março 19 de 1763.

Exjiediçãü para a recuperação do Rio 
Grande do Sul—Ab. 2 de 1776 (2° §).

Expedição scientiflca ao Brazil—Ag. 29— 
Out. 21 de 478;!,.

Expedição a Nápoles. V. 'Casamento do 
imperador D. Pedro II.

Expedição contra o Brazil. V. Bois-lc- 
Conte. Emilio Rasilly. RiíTault. La 
Ravardière. Duclerc. Íluguay-Trouin. 
Cavendish. Fenton.

Exiiedições exploradoras ao Brazil — 
Maio 10—Ag. 24 e 28—Set. 2—Out. 4 
de 1501—Vol. II. p. 325, 2‘‘ col.. Ag. 
24_Junho 10 de 1503—Junho 18 de 
1504.

E.xploração do interior do Brazil por 
hollandezes—Set. 3 de 1641.

Exj)loração de minas—Set. 26 de 1664 
Dez. 7 de 1697 {art. separado'.

Exiilorações do Amazonas—Out. 28 de 
1637-Ab. 14 de 1749.

Explorações do Guaporé, Mamoré, etc 
Out. 31 de 1811 (art. separado).

Explorações do Madeira. V. Madeira.
Explosão do vapor mercante Rio do Ja

neiro—Junho 2 de 1853.
Exposição horticola em Petropolis—Fev. 

2 de 1875.
Exposição industrial portugueza no R. tie 

Janeiro—Ag. 6 de 1879.
Exposição municipal de Campos—Set. /

de 1871. . , , TIExposição agricola e industrial de Per
nambuco—Nov. 16 de 1861.

Exposição de llores no R. de Janeiro 
Nov. 16 de 1871.

Exposição nacional (R) no R. de Ja
neiro—Dez. 2 de 1861.

Exposição industrial e agricola do R. 
Grande do Sul—Dez. 22 de 1861.

Expostas da’ S. C. de Misericórdia de 
Campos—Junho 23 de 1864 (2‘ ).

Expostos—Asvlo dos—na Bahia—Junho 
29 de 1863.“

Exjmstos—Casa de—em Pernambuco— 
Julho 8 de 1675.

Expulsão dos jesuitas de S. Paulo— 
Junho 10 de 1612—Junho 2—Julho 
13 de 1640—Março 8 de 1685.

Expulsão dosTherezios de Pernambuco— 
Ag. 25 de 1831.

Extineção das ordens religiosas no Bra
zil—Maio 19 de 1855.
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Fabrica de ferro em Araçoyaba—Maio 
5 de 1662. V. Ipanema.

Fabrica de galops no R. de Janeiro— 
Jan. 2 de 1666.

Fabrica de polvora—Maio 13 de 1808 (3“).
Fabricas de toda a manufactura no Rio 

Grande do Sul—Maio 31 do 1808.
Fabricas e manufacturas no Brazil (Al

vará mandando fechar as)—Jan. 5 de 
1785.

Fabricas e manufacturas no Brazil (Al
vará permittindo o estabelecimento 
de)—Abril 1 do 1808.

Fabricas e manufacturas no Brazil (Isen
ção de direitos para as matérias primas 
das)—Ab. 28 de 1809.

Faculdades de Medicina e de Direito. 
V. Academias.

O Falcão e Isabel. V. Soccorros aos hol- 
landezes.

Familia real (A) embarca para o Brazil 
—Nov. 29 de 1807.

Familia real (A) chega ao Brazil (Bahia) 
—Jan. 22 de 1808.

Familia real (A) deixa o porto da Bahia 
—Fev. 26 de 1808.

Familia real (A) chega ao R. de Janeiro 
—Março 7. 8 c 10 de 1808.

Fanfa (Combate do)—Out. 2 de 1836.
Fanfarrão Minezio. V. Luiz da Cunha 

Menezes.
Faustino Xavier de Novaôs. poeta por- 

tuguez—Ag. 16 de 1869 (2 )̂.
Fausto Augusto de Aguiar, senador pelo 

Pará—Ab. 13 de 1877 (Addenda de 
abrir.

Febre amarella (?). V. Bicha.
Fecho dos Morros — Maio 9 de 1775. V. 

Nova Coimbra.
Feliciano Coelho de Carvalho, gov. da 

Parahyba— Ab. 2 de 1592.
Feliciano Coelho de Carvalho, gov. do 

estado do Maranhão —Fev. 17 de 1649.
Feliciano ̂ Corrêa, cap. mór do Pará — 

Junho 5 de 1665 — Junho 9 de 1669.
D. Feliciano José Rodrigues Prates, 1° 

bispo do R. Grande do Sul—Maio 5 de 
1851— Março 4 de 1855.

Feliciano José da (-ilva Carapinima exe- 
çutado no Ceará — Ab. 30 de 1825.

Feliciano de Souza e Menezes, cap. mdr 
do Pará — Ab. 17— Nov. 9 dfe 1638.

Feliciano Pinto de Almeida e Castro. 
Y- Ceará: governo temporário.

Felisberto Caldeira Brant Pontes, mar- 
qiiez de Barbacena, introduetor t(os 
barcos de vapor e da vaccina no Bra- 
zil — Dez. 30 de 1804—Ag. 3 de 1818 
— Jan. 16 de 1822.

Felisberto Caldeira Brant Pontes, depu 
tado á constituinte — Junho 3 (le 1822’

Felisberto Caldeira Brant Pontes, se
nador pelas Alagoas — Maio 4 de 1826> ,  
V. Ituzaingo.

Felisberto Gomes Caldeira, commandante 
das armas na Bahia — Maio 21 de 
1823 — Out. 25 — Nov. 16-de 1824.

S. Felix, na Bahia—Movimento revolu
cionário—Ab. 26 de 183.3—V. Forte 
do Mar (Insurreição do).

Felix Antonio Clemente Malcher, presi
dente intruso do Pará—Fev. 26 de 
1835.

Felix José Machado de Mendonça Eça 
Castro e Vasconcellos. 19° gov. de 
Pernambuco — Junho 8—Out. 10 de 
1711—Ag. 12 de 1715 (2° §'. V, Carta 
de.

Felix Peixoto de Brito e Mello. V. Re
volta praieira.

Felix Xavier da Cunha, poeta rio-gran- 
dense do Sul—Fev. 21 de 1865.

Fenton (Edward', corsário inglez—Ag.
8 (artigo separado).

Fernando Alvares de Andrade, um dos 
donatários do Maranhão—Junho 18 
de 1535.

Fernando Antonio de Noronha, cap. ge
neral do Maranhão—Set. 14 de 1792.

Fernando de Barros Vasconcellos cap., 
m(5r da Parahyba—Vol. I, pag. 433, 
col. 1% 1692 (4° §).

Francisco da Costa. .31° gov. do Ceará— 
Out. 19 de 1748.

Fernando da Costa Atahvde e Teive, 
cap. general do Maranhao—Set. 14 
de 1763.

Fernando Delgado Freire do Castilho, 
40° gov. da Parahyba—Maio 13 de 
1797—Marco 23 de 1798.

Fernando Delgado Freire de Castilho. 
10° gov. de Goyaz-^Nov. 26 de 1809.

Fernando Delgado Freire de Castilho, 
cons°. do tribunal de fazenda—Fev.
17 de 1821.

Fernando Dias Falcão. V. Minas de ouro' 
de Cuyabá.

Fernando Dias Paes. V. Esmeraldas em 
S. Paulo.

D. Fernando José de Portugal, depois 
conde e marquez de Aguiar, .50° gov. 
da Bahia—Ab. 18 de 1788. AL Ad
denda .

D. Feinando José de Portugal. 6° vice- 
rei no R. de Janeiro—Out. 14de 1801.

D. Fernando José de Portugal, ministro 
de estado—Março 11 de 1808.

Fernando Aíachado. coronel, na guerra 
do Paraguay—Ag. 28 de 1868.
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Fernando de Magalhães, navegador por- 
Uiguez ao serviço da Hcspar.ha—Dez.
21 de 1519—Ab. 27 de 1521.

D. Fernando Martins Mascarenhas de 
Lcncastre, 16° cap. general de Per
nambuco—Março 5 de 1699.

D. Kernando de Mascarenhas. conde da 
Torre. 17° gov. g. do Brazil—Jan. 10 
c 20 de 1639—Jan. 12. 13c 17 de 1640.

D. Fernando de Mascarenhas. filho do 
marquez de Montalvão—Ab. 15 de 
1641.

Fernando de Noronha, descobridor da 
ilha do mesmo nome—Jan. 24—Maio 
28 de 1504 (art. separado)—Ab. 30 
(art. separado).

Fernando de Noronha (Ilha de) occnpada 
pelos hollandezes—Jan. 14 de 1630— 
kaio 26 -A g . 24 de 1737 (3° e 4° §§). 
Vide S.João.

Fernando Paes de Barros e seu irmão 
Arthur, sertanejos sorocabanos—Mar
ço 19 de 1752—Dez. 22 de 1734(2° art. 
separado).

Fernando I creira Leite de Foyos. deno
minado 0 cavallo velho,  ̂gov. do Ma
ranhão—Dez. 17 de 178/.

Fernando de Souza Coutinho.8° cap. ge
neral de Dernambuco —Out. 28 de 
1670-Jan. 17 de 1674.

Fernão Cabral Belmonte. 12° gov. dc 
Pernambuco—Junho 29—Set. 9 (alias 
8) de 1688.

Fernão do CampoTourinho, 2° donatario 
de Porto-Seguro—Out. 10 de 1553 
Maio 30 de 1556. .

Fernão Cardim. douto jesuita. reitorjlo 
collegio da Bahia—Jan. 27 de 1<>25 
Julho 18 de 1697 ,3° §)- 

Fernão Carrilho,gov. interino doestado 
do Maranlião—Maio 17 de 1690 (2° §)— 
Julho 11 de 1701.

Fernão de Noronha. V. Fernando de 
Noronha.

Fernão Vieira Tavares, gov. de S. V i
cente por procuração—Ab. 9̂ de 1622.

Festa litteraria em Pernambuco—Março 
19 de 1775. - . ,Festas em S. Paulo pelo nascimento da 
princeza e do principe da Beira—Dez. 
9 de 1793.

Fico- resposta de D. Pedro ao senado na 
câmara do R. de Janeiro—Jan. 9 de
1822. .S. Fidelis dc Sygvnijrmga. <;‘ '’ a(ie < a 
p. do R. de . aneiro—Ab. 19 de 18o0. 

Fideiissimo. V. Titulo. ,
Filippe II de Castella e 1 de Portugal- 

Set. 13 de 1598.

Filippe III de Castella e H de Portugal— 
Set. 13 de 1598 (2° Março 31 de 
1621.

Filippe IV de Castella e III de Portugal 
—Ab. 8 de 1605.

D. Filippe, filho da princeza D. Januaria 
—Dez. 7 de 1868 (2° )̂.

Filippe Bandeira de Mello na guerra com 
os hollandezes—Jan. 23 de 1648.

Filippe J. F. Leal, encarregado de ne
gocies do Brazil no Paraguay—Março 
25 de 1855, . .

Filippe Lopes Netto. V. Revolta praieira.
Filippe de Mattos Cotrim, auxiliar de 

Pedro Teixeira na exploração do 
Amazonas—Julho 25 de 16.37.

Filippe (los Santos. V. tí
volução de).

Filii>pinas (Ordenações do remo) — Jan. 
11 de 1603.

Fintana capitania de S. Paulo para as 
necessidades publicas — I, p. 433, col. 
2°, 1804.

Fio telegraphico. V. Linha.

U B  1 U . J I  .

Villa Rica (Re- ^

Firinino Rodrigues Silva, senador pela 
T). de Minas — Maio 13 de 1861.

Flavio Clementino daSilva Freire, barao 
de Mamanguape, senador pela Para- 
hyba — Junho 15 de 1869.

Flavio Farnese, redactor da Actualidade 
— Set. 6 de 1871.

Flavio Reimar. V. Gentil Homem de 
Almeida Braga.

Flora Bduminense (Collaboradores da) 
Julho 14 de 1811 (3° I). .

Flórida — Asserabléa legislativa na Mlia 
de la — Ag. 20 de 1825.

Formatura dos primeiros bacharéis da 
academin de S. Paulo Vol. II, p. 
326: Out. 27. ,

Fortaleza da barra de Paranagua — Mar
ço 25 do 1799. ,

Fortaleza na Bertioga—Junho 18 de

Fortaleza dò Buraco em Pernambuco 
Junho 25 de 1631.

Fortaleza do Cabedello (Capitulaçao da) 
—Dez. 19 de 1634.

Fortaleza cl6 Santa Cruz no R. cc ^aneiro 
— Nov. 6 de 1696.

Fortaleza da Lagc no Rio de Janeiro — 
Nov. 26 de 1646. .i i

Fortaleza do Mar na Bahia— Out. 4 de 
1650. V. Forte do Mar,

Fortaleza dc Nazareth do Cabo. \ . Ren
dição e entrega da. _ .

Fortaleza do príncipe Maurício, 
pitulaçao da.

Forte dos AlTogados em Pernrmbuco — 
Marco 18 dc 1633—Jan. 22. de 1646 — 
Jrn." 23 de 1651.

V. Ca-
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Forte de Albuquerqne. A'. Albuquer
que.

Forte do Arraial—Março 4 dc 1630 — 
Março 21 — Junlio 9 de 1635.

Forte de vS Bartiiolomeu na Bahia — 
Ab. 22 de 1638.

Forte real do Bom-Jesus. V. Forte do 
Arraial.

Forte do Brum era Pernarabueo—Jan. 
20 de 1654.

Forte do Buraco era Pernambuco—Jan. 
20 de 1654.

Forte do Calvario no Maranhão (Aíaoue 
ao) — Out. 1 de 1642.

Forte das Cinco Pontas (Pernambuco) 
— Air. 14 de 1630—Jan. 20 de 1654.

Forte de Coimbra— Set. 16 de 1801 — 
Dez. 28 de 1864.

Forte de Itapagipe na Baliia — A ". 1 de 
1624 (2').

Forte de Itapirú—Ab. 6 á 10 de 1886.
Forte de S. Jorge. Cãpiíulação do.
Forte do Mar ou do Picão-Março 3 de 

1630. V. Insurreição do.
Forte de Nazareth do Cabo—Março 11 

—Ab, 11 — Junho,5 e 8 de 1635.
P̂ orte de Orange—Jullio 20 de 1616.
P'orte das Salinas (Rendição .do)—Jan. 

16 de 1631.
Forte da' villa de Santos—Março 31 de 

1560(2*). ^
Forte de Villa Bella (Paraguay)—Ab. 20 

de 1867.
Fortiíicação dos portos do Império, por 

causa da questão Christie—Jan, 18 
de 1863.

Fortifleaçoes doR. de Janeiro por temor
dos hollandezes—Ag. 5 de 1624. 

Fortim de Santo Antonio na Parahvba
— Dez. 19 de 1634 (5° §).

Forum ou casa da camará de Juiz de 
P'dra — Março 20 de 1878.

D. Fradique de Tolledo Osorio, marquez 
de Valdueza, almirante hespanhol — 
Jan. 14— Fev. 4 — IMarço 30 — Ab.20
— Maio 1 e 12 —Julho .31 — Ao'. 21 e
25 de 1625. "  ®

Francezes Ôs) no Maranhão. V. Ravar
dière.

D. Francisca. princeza brazileira — Ao"
2 de 1824 — Maio 13 de 1843 (2*).

D. Francisca Antonia de Castro Carneiro, 
viscondessa de Araruama — Dez. 14 
de 1870.

S. Francisco (Rio de) — Nov. 1 de 1501. 
b. Francisco (Villa de), hoje cidade do

— Marco 27de 163/.
(Navegação do rio de)—Dez./ üel8oo.

S. Francisco (Convento de). V. Convento.

Francisco de Abreu Pereiro, cap. mdr 
da Parahvba— A'ol. 1, p. 433, col. 1% 
1692 (3° §).

Francisco Adolpho de Varnhagen, barão' 
e visconde de Porto Seguro, histo
riador nacional—Junho'29 de 1878. 

P. Ph-ancisco Ago.stinho Gomes, deputado 
á constituinte— Junho 3 de' 1822, 

PYancisco de Aguiar Coutinho. donatario 
, da capitania do Espirito-Santo—Julho 

15 de 1620.
Francisco Alberto Rubim, gov. do Ceará

— Maio 19 de 1812 — Julho 13 de 1820
— Ab. 14—Maio 9 de 1821. 

FranciscoAlbertoRubim.gov. do Es-
pirito-Sonto—Out. 6 de 1812.

D. Francisco de Almeida de Mello e 
Castro, conde das Galvèas, ministro de 
D. João VI—Março 9 de 1819. 

P’rancisco Alvares Àíacha,do e Vascon- 
cellos, parlamentar iiaulista'— Julho 
14 de 1046.' ’

Francisco Antonio Cardoso de Menezes e 
Souza. 9° gov. da ilha de Santa 
Catharina—MÇarço 7 de 1762.

P rancisco Antonio Martins, Mbliothecario 
da Bibl. Plmninense—Ab. 11 de 1847,

P rancisco Antonio Nogueira da Gama.
\ . Sublevação em Santos.

P rancisco Antonio Raposo, barão de Ca- 
ruarú—:Março 23 de 1880.

P rancisco Antonio de Souza Queiroz, 
barao de Souza Queiroz, senador pela 
prov. de S. Paulo—Jan. 16—Díaio 5 
de 1848.

P rancisco Antonio da Veiga Cabral da

D.

D,

D.

Camara, 12° gov. da ilha de Santa 
Catharina—Junho 30 (2°
—Ag. 4 de 1778. ^

Dr. P rancisco de Arruda Camara, depu
tado á constituinte—Junho 3 de 1822. 
P rancisco de Assis Mascarenhas. 

conde^^de Palma e depois marquez de 
S. Joao da Palma, gov. de Minas 
Geraes—Julho 11 de 1788 (4° §). 
Prancisco de Assis Mascarenhas, gov. 
de Goyaz—Fev. 26 de 1804.
Francisco de Assis Mascarenhas. 18° 
gov. de S. Paulo-Dez. 8 de 1814— 
NMv. 19 de 1817.

D. p rancisco de Assis Mascarenhas, cap.
general da Bahia—Jan. 26 de 1818. 

1). Prancisco de Assis Mascarenhas, Se
nador })ela ])rov. de S. Paulo—Jan. 
22—Maio 4 de 18.26 (3°)—Março 6 de io4o.

D. Francisco de Assumpção e Brito. 9* 
bispo de Olinda—xMarço L5 de 1772. 

Prancisco Ayres de Almeida Freitas, 
membro do gov. provisorio da Bahia 

i -S e t. 6 de 1822.
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Francisco do Azevedo, gov. do Pará— 
Dez. 2-t de 1036.

D. Francisco Balthazar da Silveira, des
embargador—Junho 20 de 1807. 

Francisco Barreto de Menezes, mestre de 
campo, na guerra hollamleza—Fev. 
12 de 16-17—Jau. 23—Ab. 19 de 1618—

-Fev. 19

de

Vol. 1. p. 270, 2' col.. 16 
de 16-19—Jan. 27 e 28 do 1651.

Francisco Barreto de Menezes, gov 
Pernambuco—Ab. 30 de 1618.""

Francisco Barreto de Menezes, 23“ gov. 
geral do Brazil—Junho 20 de 1657— 
Ab. 28 de 1662.

Francisco de Barros Moraes Araujo Tei
xeira Homem. 13“ gov. da caj)itania 
de Santa Catharina— lulho 30 de 1778 
(3“ §)—Junho 5 de 1779.

Francisco Beiito Maria Targini. escrivão 
da fazenda do Ceará, depois visconde 
de S. Lourenço—Maio 23 de 1781.

Francisco Berenger de Andrada. sogro 
de André Vidal, na guerra hollan- 
deza— unho 12 e 13 de 1615.

Francisco de Bittencourt e Sá mandado 
contra os hollandezes—Jan. 12 de 1633.

Francisco de Brito Freire. 1“ capitão ge
neral de Pernambuco—Jan. 26 de 1661.

Francisco de Brito Guerra (P.), senador 
pelo Pv,. Grande do Norte—Julho 12 
de 1837.

D. Francisco Cardoso A -̂res, 18“ bispo 
de Olinda—Maio 13 de 1870.

Fr. Francisco do S. Carlos, poeta e 
orador franciscano—Ag. 13 de 1763.

Francisco Carlos de Araujo Brusque, 
ministro, da marinha— Mai\'o 28 de 
ÍSíH (2“ — Março 31 de 186-1.

rancisco Carneiro de Campos deputado 
á constituinte — Junho 3 de 1822.

Francisco Carneiro de Campos senador 
pela Bahia — Jau. 22 — Maio 4 de 
1826 (2“) — Dez. 8 de 1842.

Francisco Carneiro da Cunha, 1“ tenente 
na guerra do Paraguav — Ab. 10 de 
1866.

Francisco de Carvalho Paes de Andrade, 
deputado á constituinte — Junho 3 de 
1822.

Francisco de Carvalho Paes de Andrade, 
presidente de Pernambuco — Nov. 15 
de 1831.

Francisco de Ca.stro de Moraes, gov. de 
Pernambuco — Nov. 3 de 1703.

Francisco de Castro de Moraes, gov. int. 
do R. de Janeiro—Ab. 2 de 1697 (2“ §) 
—Ab. 30 — Set. 5 de 1710 — Sei, 14 ile 
1711—Junho 7 de 1713(2“ §).

P. h'rancisco das Chagas Lima, 1“ mis
sionário dos Campos de Guarapuava 
—Junho 17 de 1810.

Francisco das Chagas Santos, 
com os gauchos

gov. 
.3 de 
15 de

s a r d o ,  
17 de

gov da

Francisco das Chagas Santos, commis- 
sarhí da demarcação delimites—Março 
11 de 1784.

na guerra 
Jan. 19 e "31 de

1817.
Francisco das Chagas Santos, marechal, 

deputado supplente á consatuinte— 
Junho 3 de 1822. ‘

P. Francisco Coelho, superior da al
deia de Reritiba— Nov. 3 de 1690.

Francisco Coelho de- Carvalho, 1 
do estado do Maranlião— Set 
1626 — Março 10 de 1631— Set.
,1636 — Junho 14 de 1637 (2“ §).

Francisco Coelho de Carvalho, o 
7“ gov. do Maranhão — Junho 
1646.

Francisco Coelho de Carvalho, 4 
Parahyba — Set. 27 de 1608.

Francisco Caldejra Castello Branco, chefe 
de expedição ao Pará. fundador da 
cidade de Bolem — Dez. 3 de 1615— 
Set. 20 de 1619.

Francisco Cordeiro da Silva Torres e 
Alvim. viscomie de Jerumerim—Maio 
8 de 1856—Set. 21 de 1861.

Francisco Cordeiro da Silva Torres e 
Alvim. barão de Iguatemy—Dez. 16 
de 1876.

Francisco Cordovil Camacho, cap. mdr 
do Pará—Maio 26 de 1641—Set. 15 de 
16-12.

Francisco da Costa. 31 
Ag. 7 de 1746.

P, Francisco da Costa Falcão, na guerra 
com os hollandezes — Junho 17 de 
1645.

Francisco da Costa Rebello. gov. int. do 
Piauhy—Jan. 21 de 1806—Out. 20 de 
1810—Março 8 de 1811.

Francisco da Cunha Menezes, gov. de 
S, Paulo—Março 16 de 1782.

Francisco (!a Cunha Menezes, gov. da 
Bahia—Ab. 5 de 1802—Dez. 30 de 1804 
(3“ §).

D. fi*. Francisco de S. Damaso de Abreu 
Vieira, vigário capitular da Bahia— 
Maio 13 de 1814.

D. fr. Francisco de S. Damaso de Abreu 
Vieira, 14“ arcebispo—Dez. 22 de 1814 
—Nov. 18 de 1816.

Francisco Dias Deiró. procurador do povo 
do Maranhão—Jan. 15 de 1670.

Francisco Dias de Mello, commandante 
da ilha de Santa Catharina—Dez. 11

V de 1735.
Francisco Dias Vellio Monteiro, fundador 

da cidade ilo Desterro—Out. 30 de 1640 
(artigo sepai-ado)—Ab. 18 de 1662.

gov. do Ceará—

I*

5 *
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Francisco Diogo de Moraes, gov. int. do 
Piauhy—Ont. 16 de 1791.)—Ag. 22. de 
1805.

Francisco Diogo Pereira de Vasconcel- 
los, senador por Minas.-Geraes—Dez. 
28 de 1812—Maio 29 de 1856.

Francisco Dnarte dc Vasconcellos, gov. 
do Ceará—Ag. 25 dc 1710.

D. B'rancisco d’Eça e Castro, gov. no
meado para o Piauhy—Set. 15 de 
1789.

Francisco Elesbão Pires de Carvalho e 
Albuquerque, presidente do gov. pro- 
visorio da Bahia—Junho 21—Set. 6 
—Dez. 5 de 1822.

Francisco Elias Pereira, deputado pro
vincial das Alagoa.s’—Dez. 4 de 1839.

Francisco Fajardo, 13“ gov. do R. de 
Janeiro—Out. 1 de 1619—Junho 20 de 
1620.

Francisco Felix de Carvalho Couto— 
Maio 18 de 1823.

Francisco h'clix da > Fonseca Pereira 
Pinto, general, entra em Montevidéo 
—Maio 2 de 1854.

Francisco Fernandes Vieira, membro do 
gov. temporário do Ceará—Jan. 23 
de 1823.

D. Francisco Ferreira de Azevedo, l)ispo 
titular de Castoria, 1° bispo ordiná
rio de Goyaz—Out. 18 de 1818—Ag. 
12 de 185Í.

P . Francisco Ferreira Parreto, depu
tado supi)lente á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Francisco de Figueiròa. mestre de cam
po. na guerra hollandeza—Fev. 1 de 
1654.

Dr. Francisco Freire Allemão. botânico 
íluminense, lente da Escola de Medi
cina—Julho 24 de 1797—Nov. 11 de 
1874.

Francisco Freire de Carvalho, professor 
de historia em Coimbra—Junho 24 de 
1833 (14° §).

Francisco de Frias ou de Faria, enge
nheiro—Ag. 23 de 1614 (2° 8)—Março 
3 de 1630 (3“ e 4“ §§).

Francisco Gô Acayaba de Montezuma, 
deputado ú constituinte—Junho 3 de
1822.

Francisco Gô Acayaba do Montezuma, 
secret, do gov. provisorio da Bahia— 
Set, 6 de 1822.

Francisco Gô Acayaba de Montezuma, 
deportado com os Ahdradas—Nov. 20 
de 1823.

Francisco Gô Acayaba de Montezuma, 
visconde de Jequitinhonha, senador 
pela Bahia—Maio 6 de 1851—Fev. 15 de 
1870.

/

Francisco Gil de Araujo, donatario da 
cap. do Espirito Santo—Março 18 de 
167.5— Março 1 de 1679—Dez. 24 de 
1685.

Francisco Giraldes. donatario dos llheos, 
gov. geral nomeado—Ag. 10 de 1587.

Francisco Gomes Brandão Montezuma. 
V. Francisco Gô Acayaba dc Monte
zuma,

Francisco Gomes de Campos, barão do 
Campo Grande—Fev. 19 de 1788.

Francisco Gomes de Campos, procuracor 
da coroa—Julho 17 dc 1857.

Francisco Gomes de Mello, cap, mór do 
Rio Grande do Norte—Julho 13 de 
1624.

Francisco Gomes Muniz na guerra hol
landeza—Set. 11 de 1645.

Francisco Gomes Pessoa, capitão, na 
guerra do Paraguay—Dez. 27 de 1868.

Francisco Gomes Sardinha, primeiro pa
rodio de Campos e S. João da Barra 
—Março 20 de 1674 (4“ §)—Out. 25 
de 1689.

Francisco Gonçalves Ferreira Magalhães 
(Padre). V. Ceará: Junta governativa.

Francisco Gonçalves Martins, barão e 
depois visconde de S. Lourenço, sena
dor pela Bahia—iMaio 6 de 1851—Set. 
10 dc 872.

Dr. Francisco Ignacio de Carvalho Mo
reira, barão de Penedo—Ab. 9 de 18,58.

Dr. Francisco Ignacio Marcondes Homem 
de Mello, depois barão Homem de 
Mello, presidente da est. fer. de S, 
Paulo—Julho 7 de 1877 (2° §).

Francisco Ignacio dc Souza Queiroz. V. 
Sedição em S. Baulo e Berncnrla de 
Francisco Ignacio.

D. Francisco Innocencio de Souza Cou- 
tinho—Out. 25 de 1783 (4“ e5° §§).

D. fr. Francisco de S. Jeronymo, 3“ 
bispo do R. de Janeiro—Dez. 27 de 
1701—Junho 11 e 14 de 1712.

Francisco .ioao Rpseio. coronel, commis- 
sario da dernarcação de limites— 
Março 11 de 1784.

Francisco João Roscio, gov. do. R. 
Grande tjo Sul—Jan. 8—Nov. 5 de 
1801—Out. 10 de 1805—Yol. 11, p. 326, 
col. 2 ', Out. 10.

Francisco Joaquim Bittencourt da Silva, 
fundador e director do Lyceu de Ar
tes e Oiïicios—Nov. 23 de 1856—Jan. 
9 de 1857.

Dr. Francisco José Alypio. redactor do 
C am pista—Jan. 1 de 1831.

Francisco José Furtado, ministro da 
justiça—Maio 24 de 1862-Ag, 31 de 
1864.
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Francisco José Furtado, senador pelo 
Maranhão—Julho 23 de 1870 

Dr. Francisco José de Lacerda e Al
meida, memhro da commissao de li
mites—Jan.8del780—Set. 1 de 1782. 

Francisco José Martins. V. Abrilacla qvc\ 
Pernambuco.

Francisco José Raymundo da Gama Lobo.
V. José Raymundo, etc.

Francisco Josè de Souza Soares de An
dréa, depois barão de Caçapava. com
mandante das armas do Pará—A". 7 
de 1831 (2° §1—Maio 13 de 1836—Ag.
22 de 1839 2“ §'.

Dr. Francisco Julio Xavier, lente da Fa
culdade de medicina do R. de Janeiro 
—Dez. 8 de 1850.

D. Francisco de Lemos de Faria Pereira 
Coutinho, bispo de Coimbra, conde 
de Arganil, reformador da universi
dade—Ab. 16 de 1822.

D. fr. Francisco de Lima, 4° bispò de 
Olinda—Fev. 22 de 1696,

Francisco de Lima e Silva, brigadeiro— 
Julho 24 de 1824.

Francisco de Lima e Silva, brigadeiro, 
na revolução do Equador—Set. 17 de 
1824.

Francisco de Lima e Silva, membro da 
regencia provisoria—Ab. 7 de 1831 
(5° §).

Francisco de Lima e Silva, membrp da 
regencia permanente— Junho 17 de 
1831.

Francisco de e Silva, senador pelo
R. de Janeiro—Maio 8 de 1837—Dez.
2 de 1853.

Francisco Lopes Estrella, capitao, na 
guerra hollandeza—Junho 28 de 1646. 

Francisco Lopes Jequiriçá, major, na 
insurreição dos presos do forte do 
Mar—Maio 21 de 1823 ,3“ §)—Ab. 29 
de 1833.'

Frarcisco Lopes Pinto, um dos fundado
res da fundição de ferro de Blraçoiaha 
ou S. João de Ipanema e da de Ibira- 
poeira—Dez. 14 de 1606 (artigo sepa
rado'—Fev. 26 de 1629.

Francisco Luiz Carneiro, condo da Ilha 
do Principe, donatario da capitania 
de S. Vicente—Dez. 25 de 1648—.4̂ 6. 
28 do 1679.

Francisco Manuel Barroso, no Rio da 
Prata—Fev. 9dc 1827.

Francisco Manuel Barroso, depois barão 
do Amazonas, na guerra do Para
guay—Junho 11 e 18 de 1865. 

Francisco Manuel Francez, gov. do Ceará 
—Nov. 11 dcM721.

Francisco Manuel da Silva, musico flu
minense—Fev. 21 de 1795.

Francisco Maria Gordilho Velloso de 
Barbuda, barão do Paty do Alferes. 
visconde de Lorena, marquez de Jaca- 
répaguá. senador por Goyaz—Jan. 22 
(Goyaz)—Maio 4 de 1826 (3“)—Maio 2 
de 1836.

Francisco Maria dos Guimarães Peixo
to. ten. coronel, na guerra do Para
guay—Maio 1 de 1868.

Francisco de Mattos, capitão, na guerra 
com os hollandezes — Julho 27 de 
1645.

Francisco Maximiano de Souza, com
mandante da esquadra que vinha 
buscar D. Pedro—Março 9 de 1822.

Dr. Francisco de 5Iello Franco, medico 
mineiro — Jullio 22 de 1823.

D. Francisco de Mello Manuel da Camara, 
45° gov. do Maranhão— Junho 1 de 
1804 — Jan. 6 de 1806.

Francisco de Mendonça e Vasconcellos, 
gov, doR . de Janeiro — Março 12 de 
1598.

Dr. Fi ancisco de 5íenezes Dias da Cruz, 
lente da Faculdade Medica do R. de 
Janeiro — Maio 26 de 1878.

Francisco Miguel Pereira Ibiapina_. jiisti- 
çado no Ceará — Ab. 30 de 1825.

Fr. Francisco do Montalverpe— Out, 19 
de 1854— Dez. 2 de 1858.

D. Francisco de ãloura Rolim. 14° gov. 
geral do Brazil— Maio 12 de 1602 
(8° e 9° §Ŝ) — Dez. 3 de, 1624 — Março 
30 — Julíiò 31 de 1625 (2° §).

Francisco Muniz Barreto, poeta repen- 
tista bahiano — Junho 2 de 1868 (e 
pg. 347, 2' col., e 348, 1* col„ do 
1° vol. '.

Francisco Muniz Tavares (Padre), depu
tado á constituinte— Junho 3 de 1822 
— Out. 24 de 1875.
ncisco Muniz Tavares (Padre), depor

tado com os Andradas — Nov. 20 de 
1823.
Francisco Naper de Lcncaster, 41° 
o-ov. dQ R. de Janeiro—Junho 29 de 
1689. , ^

Francisco Nunes Marinho, commandante 
das tropas na Bahia—Maio 12 de 1602 
(8° §).Francisco Nunes Marinho, gov. da Pa- 
rahyba—jMaio 15 de 1603.

Francisco Nunes Marinlm, cap. mor do 
Recon*avo—Set. 22 de 1624 (2° §)— 
Out. 12 de 1624 

Francisco Nunes

Frt

D.

cordia dos Pires
dis-
em

S. Paulo—Dez. 25 
Francisco Octaviano

senador pelo Rio de Janeiro 
de 1867.

Siqueira, na 
e Camargos 

de 1655.
de Almeida Rosa, 

Maio 24
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Francisco Padillia, capiião. na guerra 
hollandeza — Junho 17—Set. 3 de
1624—«Junho 12 de l(i27.

Francisco Paes' Barreto, depois marquez 
(lo Recife—Fev. 21—Jullio 24 do 1824

Franciseo'de Paula (Ordem terceira de S.)
doR. de Janeiro—Julho U e 11 de 17.76. 

P^ancisco de PCvuJa. de Almeida e Albu
querque, senador por Pernambuco— 
Out. 3 de 1838—Julho 7 de 1868. 

Francisco de Paula Bellido, artista no
tável. iniciador da Plxposiçào muni
cipal de Campos—Set. 7 de 187J1— 
Dez. 9 de 1873.

Ph’ancisco de Paula Brito, irai)ressor 
livreiro lluminense—Dez. 15 de 1861.

Dr. Ph'ancisco de Paula Gandulo. lente 
da P'aculdade de medicina do R. de 
Janeiro—Al). 5 de 1864.

Francisco de Paula Cavalcanti de Albu- 
\ querque, depois visconde de Suassuna, 

general de divisão na revolm^ão de 
l^ernambuco—Maio 15 de 1817. 

P’rancisco de Paula Calvacanti de Albu- 
quer(|iie, senador por Pernambuco— 
Ab.' 11 l̂e 1840.

P'rancisco de Paula Calvacanti de Albu
querque. ministro da guerra—Julho 
24 de 1840.

P’rancisco de Paula Pheire de Andrada. 
V. Inconíideiicia.

Ph'ancisco de Paula. Magessi Tavares de 
Carvalho, depois barão de Villa-Bella, 
ultimo güv. de Matto-Drosso—t Maio 
9del748 3“ §).

Dr. P’ rancisco de Paula. Menezes, pro
fessor do Collegio Pedro 11—Set. 10 
de 184/w

P’rancisco ue Paula de Nc^reiros Sayão 
'•Lobato, visconde de Nicteroy, senador 
pelo R. de Janeiro—Junho 8 dc 1869 
(2‘ ).

P’rancisco de Paula Pessoa, senador polo 
Ceará—Dez. 29 de 1849— lulho 16 de 
1879.

Dr. P’rancisco de Paula Pessoa, deputado 
pelo Ceará—Ag. 2 de 1879.

Francisco de Paula 'da Silveira Lobo, 
.senador por Minas Geraes—Junho 8 
de 1869.

P’ rancisco de Paula Souza e Mello, depu
tado à constituinte—Junho de 1822. 

P’ rancisco de Paula Souza e Mello, sena- 
dor por S. Paulo—Ag. 17 de 1833. 

Prancisco de Paula Souza e Mello decla
rado relx'lde com outros senadores— 
Jau. 28 de 1843.'

Fi'ancisco de Paula Souza e Mello mi-

orga-P’rancisco de Paula Souza e Mello 
nisa gabinete—Maio 31 de 1848.

P’rancisco Pedro de Abreu, coronel rio- 
grandense—Ag. 17 de 1844.

Francisco Pedro do Amara!, pintor ílu- 
minense—Nov. 10 de 1830.

P’ rancisco Pedro de Mendonça Gurjão. 
gov.da Parahyba—Março 31 de 1729 
(pag. 192).

P’ rancisco Pedro de_ Mendonça Gurjão, 
gov. do Maranhão—.Vg. 14 de 1747.

P’rancisco iPedro Vinagre, presidente in
truso do Pará—P’ev. 26 de 1835.

P’ rancisco Pedroso Xavier, sertanejo par- 
nahybano—P’ev. 14 de 1675.

S. Francisco da Penitencia do R. deP’rancisco 
Janeiro. V.

nist.ro do Imperio- -Ag. 28 de 1847.

da Penitencia do R 
Ordem terceira de.

Padre Francisco Pereira de Santa Apo- 
lonia, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Francisco Pereira Barreto Pedroso. pre
sidente da Bahia—Março 16 de 1838.

P’rancisco Pereira Coutinho. donatario 
da Bahia—Ab. 5 de 1534—Out. 5 de 
1557 (2° Sj).

P’ rancisco Pereira Guimarães, gov. do
R. Grande do Norte—Vol. 1, pg. 433, 
D col., 1675.

P’ rancisco Peres do Souto, commandante 
do forte do Cabedello, na guerra hol- 
landeza—Dez. 19 de 1634.

Dr. Francisco Pinheiro Guimarães, bri" 
gadeiro, na guerra do Paraguay— 
Maio 2 de 1870—Out. 5 de 1877.

Francisco Pinheiro Landim (Padre). V. 
Ceará: governo temporário.

P’ ranci.sco Pinto, jesuita, no Ceará—Jan. 
11 de 1608.

Dr. Francisco Portolla. promotor da E.\- 
posição municipal de Campos—Set. 
7 de 1871.

Dr. P’rancisco Portella. presidente da
S. Brasileira de beimíicencia de Cam- 
])Os— Jan. ll_(!e 18/4.

Francisco Post, pintor hollandez—Fev. 
18 de 1637—Jan. 17 de 1640—Junho 1 
de 1640 (3° §).

P’ rancisco Rebcllo. mestre de campo, na 
guerra hollandeza—Março 24 de 1633 
—Jan. 29 de 1635—P’ ev. 14—Ab. 14 
e 23—Nov. 17 de 1636—Julho 28 de 
1637 (aliás 1638).

P’ rancisco do Rego Barros. visconde e 
depois conde da Boa Vista, senador 
])or Pernambuco—Ab. 6—Junho 4 de 
1850.

Francisco do Rego Barros Barreto, se
nador por Pernambuco—Maio 9 de 
1871.

Francisco RiíTault. V. RifFault.
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Francisco de Sá e Menezes, IT’ ^-ov. do 
estado do Maranbão—Maio 27 de 1682 
—Nov. 2 de 1685 (3° §).

Dr. Francisco Sabino Alvares da Roclia 
Vieira, cbefe da na Bahia—
Marco 16 de 1838.

Dr. Francisco Sabino Alvares da Rocha 
Vieira (Sentenĉ 'a contra o)—Junho 2 
de 1838.

Francisco de Salles Ribeiro, ouvidor— 
Nov. 30 de 1753.

Dr. Francisco de SallesTorres-Hom em , 
V. Deportados politicos.

Dr. Francisco de Salles Torres-lloinem, 
depois visconde de Inhomerim, se
nador ]ielo R. Grande do Norte 
Junho 3—Nov. 21 de 1876.

1). l'r. Francisco de Santiago. 5̂Mnspo 
do Maranhão—Julho 11 dé 1747.

Frei Francisco dos Santos, prelado fun
dador do convento de S. Francisco 
em S. Paulo—Jan. 25 de 1640.

Padre Francisco dos Santos Pinto, se
nador pela província do Espirito- 
Santo—Jan. 22 (Esp. Sauto) Maio 4 
de 1826(3*)— Ab. 3 de 1836.

Francisco de Seixas Pinto, 36° cap. mor 
do Pará-A b. 16 e 30 de 1662.

Dr. Francisco da Silveira Dias, prclado 
do Rio de Janeiro—Março 5 de 1668 
m /?n'e—Março 7 de 1671.

Francisco Solano Lopes (Atrocidades ue)
-  Ag. 28 de 1868 (3° §).

Francisco Solano Lopes, clmtador do 1 a- 
raguay—Março 1 de 18 Ah 

Francisco Sotero dos Reis, grjimmatico 
maranhense—Jan. 16 de 1871.

D. Francisco de Souza, 7° gov. geral 
do Brazil-Out. 4 de 1591—hev. l l  de 
1601-Jan . 2 de 1608—Junho 10 de

D. Francisco de Souza Coiitinho, ffov. 
do Pará—Julho 16 de 1790-Junho 2 
de 1800. ,

Francisco de Souza Mendes. . Jiembros 
da Junta provisoria do Piauhy. 

Francisco de Souza e Menezes, gov. da 
Ilha de Santa Catharina—Julho 12 de
1765. ^ .

Dr. Francisco de Souza Moreira. \ . i ara
—Congresso nacional.

Francisco de Souza Paraiso, presidente 
da Bahia—Adclendfi: vol. II, p- 26J.

Francisco de Souza Paraiso, senador 
pela Bahia—Ab. 28 de 1838. 

Francisco de Souza Pereira, capitao-mor 
nomeado para a Parahyba Março 3 
de 1600—Ag. 21 de 1603.

Francisco de Souto Mayor, capitao, na 
guerra liollaudeza—Set. 10 de 1633.

Francisco de Souto INÍayor. gov. da Pa
rahyba do Norte—Set. 19 de 1631 
Ab.'oO de 1612.

Francisco de onto INIayor. 19° gov. do 
R. de Janeiro—Maio 7 de 1644.

Francisco Telles de Menezes, favorito do 
gov. geral do estado—Maio 23 de 
1682(4°^). , ^

Fr. Francisco de Santa Thereza de Jesus 
Sampaio, pregador franciscano—Set. 
13 de 1830.

Francisco de Torres, piloto do rei_ e 
cunhado de SolÆ—Out. 8 de 1515 
(5° )̂.D. Francisco de Vallecilla, almirante 
hespanhol. na guerra com os hollan- 
l̂exes—Maio 5 de 1631—Addenda de 

Julho, p. 56, Julho 13.
Francisco de Vasconcellos. capitão-mór? 

na guerra com os hollandezes—Jan. 
18 de 1634.

Francisco de Vasconcellos e Cunha em 
soccorro de Pernambuco (Guerra hol- 
landeza)—Ag. 29—Out. 26, 27 e 28 de
1633.

Padre Francisco Velloso, jesuita—Ag. 29 
de 1677.

Dr. Francisco Vicente Vianna. presidente 
da junta da Bahia—Fev. 2 de 1822.

Dr. Francisco Vicente Vianna, 1° barão 
de Rio de Contas, 1° presidente da 
província da Bahia—Jan. 19—Maio 3 
de 1824.

Francisco Vieii'aGoulart (Conego), admi
nistrador da Imprensa Regia—Maio 
13 de 1808 (2*,  ̂ 4°).

Francisco de Vilhena, jesuita—Ab. 15 
de 1641.

Francisco Villela Barbosa, depois mar
quez de Paranaguá, signatário do 
tratado de reconhecimento do Império 
—Ag. 29 de 1825.

Francisco Villela Barbosa, collaborador 
da constituição do Império—Nov. 26 
de 1823.

Francisco Villela Barbosa, senador pelo 
R. de Janeiro—Set, 11 de 1816—Set. 
21 de 1861.

D. Francisco Xavier Aranha, 8° bispo de 
Pernambuco—Fev. 13 de 1753—Out. 
5 de 1771.

Francisco Xavier de Barros, comman
dante do Presidio de Araguaya—ï'ev. 
11 de 1811.

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
gov, do estado do Maranhão—Set. 
21 de 1751.

Francisco Xavier de Miranda Henriques, 
gov. da Parahyba—I, p. 433, col, 2*, 
1734 (5° §).
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Francisco Xavier de Miranda Henriques, 
ffov. do R. G. do Norte—Dez. 18 de 
1739—Maio 30 de 1751 (2° §).

Francisco Xavier de Miranda Henriques, 
34“ gov. do Ceará—Ab. 22 de 1755.

Francisco Xavier Paos Barreto, ministro 
da niarinlia—A". 30 de 1859.

Francisco Xavier Paes Barreto, ministro 
de estrangciro.s—Dez. 14 de 1803.

Francisco Xavier Paes Barreto, senador 
])or Pernambuco—Mai'ço 28 de 1864.

Francisco Xavier Pinto Lima, ministro 
da marinha—Ag. 31 de 1864.

Frei Francisco Xavier de Santa Rita 
Bastos, íranciscano—Março 12 de 1686

Francisco Xavier de Tavora, gov. do R. 
de Janeiro—Junho 7 de 1713,

Frei Francisco Xavier de Santa Thereza, 
íranciscano illustre—Março 12 de 1686.

Francisco Xavier Torres. V. Ceará: junta 
governativa. V. Icó (Combate do). V. 

governo provisorio.Ceará:
Francisco Ximenes de Aragão, 29 gov. 

do Ceará—Março 11 de 1735 (2“ §).
Francisco Zuzarte Mendes Barreto. V. 

Piauhy, junta do gov. constitucional.
Frederico de Almeida e Albuquerque, 

senador pela provineiada Parahvba—
' Ab. 27 de 1857.
Frederico Carneiro de Campos, coronel 

de engenlieiros—Nov. 1 de 1805 (2“ §) 
—Nov. 12 de 1864—Novembro 3 de 
1868.

Frederico Luiz Guilherme Varnliagen, 
tenente-coronel, restaurador da fa
brica de ferro de Ypanema—Fev. 27 
de 1814—Nov. 1 de 1818.

PT'cderico Mariath, capitão de fragata, 
na guerra do Rio da Prata—]\larço 
12 de 1826—Jan. 18 de 1727—Addenda 
de Julho, ]». 56, Julho 7.

Frederico Mariath, no Pará—Maio 13 de 
1836.

Frederico Mariath, no R. Grande do Sul 
—Nov. 15 de 1839.

Frota hollandeza V. Esquadra.
Frota Real que veio com D. João VI para 

0 Brazil—Março 7 de 1808.
D. Fruetuoso Rivera, caudilho oriental 

—Jan. 3 de 1817.
D. Fruetuoso Rivera, presidente da rep. 

do Uruguay—Set. 24—Nov. 19 de 1816. 
—Ag. 20 de 1825—Maio 17 de 1845— 
Nov. II de 1847.

Fundição de ferro de Ibirapoeira (S. Vi
cente)—Dez. 14 de 1608 (art. separado). 
V. Casa de.

P uàão das duas camaras do Parlamento 
—Nov. 17 e 30 de 1830—Set. 0 de 1853.

Gabinete de. Maio—Março 7 de 1848.
Gabinete Olinda e Zacarias—Dez. 14 de 

1863.
Gabinete 28 de J/arpo—Março 28 de 

1880.
S. Gabriel (Entrada do exercito argen

tino em)—P'ev. 26 de 1826.
Gabriel Antunes Maciel, descobridor do 

Paraguay diamantino—Março 27 de 
1731—Ag. 25 de 1733 (2“ §).

Dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos 
lente da P'aculdade de s. Paulo—Maio 
23 de 1858.

Gabriel de Lara, cap.-mor de Paranaguá 
—Dez. 25 de 1648 (2“ §).

Gabriel Malagrida. V. Recolhimento do 
SS. Coração de Jesus.

Gabriel Mendes dos Santos, senador por 
Minas-Geraes—Ag. 7 e 13 de 1851.

Gabriel da Silva Lago, 20° gov. do Ceará 
— Set. 25 de 1704.

Gabriel de Souza Phlgueiras, gov'. int. 
da capitania do R. Negro—Nov. 12 
de 1806.

Garantias constitucionaes (Suspensão das) 
—Junho 18 de 1842.

Garcia Rodrigues Paes Leme, sertanejo 
paulista—Julho 21 de 1676—Junho 26 
de 1680—Dez. 11 de 1681.

Garibaldi (José)—Junho 21 de 1843 (2° §).
Garraíádas (Noites das)—Dez. 30 de 1830 

(2“ §).
Gartsman, commandahte hollandez do 

Ceará—Nov. 9 de 1645—Maio 20 de 
1654.

D. Gaspar Barata de.Mendonça, 1“ ar
cebispo da Bahia—Dez. 11 de 1686.

Gaspar Barbosa, capitão, no combate 
cora os francezes de Villegaignon — 
Jan. 20 de 156t, m  pxe.

Gaspar Dias Adorno, capitão, mandado 
contra os selvagens na Bahia—Jan. 4 
de 1654.

Gaspar Dias Ferreira, negociante do Re
cife-M aio 22 de 1644.

Gaspar Gonçalves de Araújo (Padre), 
paulista—Maio 4 de 1661.

Gaspar de Gusman, conde-duque de Oli- . 
vares, ministro de Philippe IV—Dez. 
21 de 1623 (5° §).

Gaspar de Gusmaií—Carta de—a Mathias 
de Albuquerque—Nov. 26 de 1633.

Fr. Gaspar da Madre de Deus, illustre 
benedictino paulista—Jan. 28 de 1800.

Gaspar Pesqueira, donatario de Porto 
Seguro—Maio 30 de 1556.

Gaspar da Silveira Martins, senador pelo 
R. Grande do Sul—Março 31—Junho 
5 de 1880.

:



—  47 —

Gaspar de Souza, 10° gov. geral do 
Brazil- Maio 12 de 1602 (6° §)—Julho 
24—Dez. 81 de 1613 (artigo separado) 
—Julho 30 de 1614—Jan. 1 de 1617.

Gazela do llio de Janeiro—Set. 10 de 
1808.

Gazeta de Noticias. íollia diaria do Rio 
de Janeiro-—Ag. 2 de 1875.

Gelly y Obes, general argentino, na 
guerra do Paraguay — Julho 22 de 
1867 (3° §). “ . ,

General Gamara. V. Jose Antonio Correa 
(la Camara.

General Osorio. V. Manuel Luiz Osorio.
Genipapo (Acção de), no Piauhv—Março 

13 de 1823.
Gentil llomem de Almeida Bra^a, poeta 

marahense—Julho 25 de 18<0.
Gequiá (Combate de), guerra hollaiideza 

—Nov. 9 de 1645.
Geraldo Leite Bastos (Conego)—Jullio 15 

de 1863. V. Deportados jioliticos.
Geraldo de Suni, gov. interino do Rio 

Grande do Norte—Maio 3 de 1679.
Gervasio Fires Ferreira, membro do go

verno jirovisorio de Pernambuco— 
Março 6 de 1817.

Gervasio Pires Ferreira, presidente da 
junta governativa de Pernambuco— 
Out. 27 e 28 deil821.

Giovano Vicenzo Sanfelice, _conde de 
Bagnuolo—Ab. 28 de 1625. V. este 
titulo.

Giberton. V. Miguel Giberton.
Gideon Morrtz, official hollandez no 

Ceará—Fev. 28 de 1644 (8° §).
Gird, presidente da rep. do Uruguay— 

Nov. 6 de 1853.
Gloria do Outeiro (Igreja de Nossa Se

nhora da)—Junho 20 de 1699.
Gloria—Matriz de Nossa Senhora da— 

Julho 17 de 1842.
Gomes Freire de Andrada. 18° gov. do 

estado do Maranhão—Maio_ 15—Nov. 
2 de 1685—Julho 23 de 1687.

Gomes Freire de Andrada (Retrato de) 
—Julho 23 de 1687.

Gomes Freire de Andrada, conde do Bo 
badella. gov. de Minas Geraes—Março 
26 de 1735.

Gomes FrQire de Andrada, Re-
V)arti(;ão do Sul—Julho 2b de 1/33 
Dez. 1 de 1737-Maio 9 de 1748 (2*)— 
Ab, 28—Out. 8 de 1758—Jan. 1 de

Gomes'Freire de Andrada (Retrato de) 
Ab. 27 de 1809 (2°).

Gonçalo Coelho, chefe de expedição ao 
Brazil—-Set. 7 de 1502 Junho 10 de 
1503—Junho 18 de 1504.

Gonçalo Corrêa do Sá. \ • Ubatuba.

Gonçalo da Costa, deixado por Cahot no 
Brazil—A g . 12 de 1531.

P. Gonçalo Ignacio de Albuquerque Mo- 
roçü, fuzilado no Ceará—Ab. 30 de
1825.

Goncalo Pereira Botelho de Castro, gov.
do Piauhy—Ag. 
de 1774

3 de 1769—Julho 15

Gongo

Gonçalo Pereira Lobato e Souza, gov. 
do Maranhão—Set. 24 de 1751—Nov. 
29 de 1753.

Gonçalo Xavier de Barros e x\lvim, 
memliro do gov. int. do estado— 
Julho 6 de 1760 (2° §).

Socco (Minas de). V. Barão de 
Catas Altas.

Gottschalck (Luiz Maureau), insigne 
compositor americano — Dez. 18 de 
1869.

Governadores da ParahylDa do Norte— 
Fev. 12 de 1655.

Governadores do bispado de Pernam
buco—Ab. 27 de 1833 (2°).

Governadores int. de Goyaz.—Maio 7 
de 1778 (2°§).

Governo absoluto pedido pelos habitan
tes da villa do Jardim—Junho 29 de 
1825. '  ,

absoluto no Ceará—Out. 31 de

geral no Brazil (Creação de um) 
7 de 1519. 

hollandez no Brazil. V. Con-

Governo 
1829.

Governo 
—Jan.

Governo 
selho.

Governo provisorio de S. Paulo—Junho 
23 de 1821—Junho 25 de 18̂ 2 (2°.)- 
Ag. 25 de 1822—Jan. 10 de 1823.

Governo provisorio do Ceará. V. Ceará.
Governo constitucional no Maranhão— 

Ab. 6 de 1821.
Governo provisorio da Bahia—Jnnho 24 

-S e t . 6 -D ez. 5 de 1822.
Governo provisorio de Pernambuco—Ag. 

8 de 1823.
Governo do Rio Grande do Norte—Dce. 

12 de 1815. V. Junta.
Governo democrático na Parahyba do 

Norte—Maio 6 de 1817.
Governo provisorio de Minas—Set. 28 

de 1821.  ̂ ,
Governo republicano do R. G. do Sul— 

Jan. 24 de 1839.
Govanna—Expedição hollandeza a—J ulho 

22 de 1633—Jan. 10 e 14 de 1635.
Goyaz—Prohibição de se comprarem ge

nerös entrados pelas picadas de— 
Out. 5 e 27 de 1733.

Govaz — Governo independente do de 
"S. Paulo—Maio 9 de 1748 (2'").

Govaz—Governo interino de—Maio 7 de 
1778 (2° §).

» *.
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Goyaz—Movimento sedicioso na enpitai 
(Ic—-Maio 17 (ki 1803.

Goyaz—Villa Boa de—Fev. 11 de 1736— 
>Set. 17 de 1818.

Govaz—Junta administrativa dc—Ab. 1 e 
‘10 de 1822.

Goyaz—Acclamacão de D. Pedro 1 eni— 
Dcz. 16 dc 182 .̂

Goyaz—Juramento do projecto de con
stituição em—iMaio 22 de 1824.

Goyaz—Bis]>ado dc. V. Bis])ado.
Goyaz—Minas de. V. Minas.
Grandjean dc Montigny (Augusto Hen

rique Victorio). V., Colonia dc artis
tas irancezes.

Granja (Villa da) no Ceará—Junho 27 
de 1776.

Grão-Pará. V. Pará.
I). Gregorio dos Anjos, 1° bispo do Ma

ranhão—Março 12 de 1686—Maio 11 
de 1680.

Gregorio de Castro de Moraes na invasão 
do R. de Janeiro ]>or , Duclerc—Set. 5 
de 1710.

D. Gregorio Ferreiça d’Eça e Menezes, 
conde de GavallêRos—Jan. 30 de 1808.

Gregorio Fragoso de Albuquerque, ca- 
])itao. na conquista do Maranhão— 
Ag. 23 de 1614. ,

Gregorio Francisco de Miranda, barão da 
Abbadia—Fov. 26 de 18.70. '

Gregorio José da Silva Coutinho. V. Jun
ta ])rovisoria do Ceará.

Fr. Gregorio José Viegas. bisjío eleito de 
Pernambuco. bil)liothccario regio— 
Ab. 4 de 1825 (2"‘ ).

Gregorio dc Mattos Guerra, famoso saty- 
rico bahiano—Ab. 7 de 1623.

Greguez (Índios)—são guerreados pelo 
^ov. do Piauhy—Ab. 1 de 1764.

Guahyra (Cidade real de)—Março 23 dc 
1773.

Guarapary. villa do Es}>irito Santo- 
Março 1 dc 1679. - ,

Guarapuava — Cami)OS de —Set. 8 de 
1770.

Guarapuava—Presidio dc—Ab. 1 de 1809.
Guarapuava—Missão dos campos de— 

Junho 17 dc 1810.
Guararapes (1‘ batalha dos)—Ab. 19 de 

1648.
Guararapes (2" batalha dos)—Fcv. 19 » 

20 de 1649.
Guaratinguetá. cidade da p. de S. Paulo 

—Ag. 19 de 1627 (2“).
Guaratinguetá. Visita da princeza im

perial á cidade dc—Dez. 7 de 1868.
Guarda civica (Creação da)—Set. 25 dc 

1822.
Guarda nacional (Creação da)—; 

i831, 18 de

Guariilhos (Aldeia de indios)—Jan. 3 de 
1759.

Guatera. rio de Matto Grosso—Dez. 22 
de 17.'54 (art. sepai ado, 2“). 

Guatimozim. nome maemnico de D. Pe
dro I—Out. 4 dc 1822.

Guayanazes—Sesmaiias de terras aos— 
(iut. 12 de 1580.

.Guaycurús. V. Tratado de paz com os. 
Guerra (Declaração dc) do i.razilás i’ro- 

vincias Unidas do Prata—Dez. lO de
1825.

Guerra (Declaração de) das Provincias 
Unidas do Práta ao Brazil—Jan. 2 de
1826.

Guerra (ÍJeclaraçao de) do Brazil á re
publica Argentina—Dez. 13 de 1825. 

Guerra (Declaração de) da renublica do 
Paraguay ao Brazil—Dpz. Í4 de 1864. 

Gueri-a aos índios. V. índios.
Guerra dos balaios no Maranhão—Dcz.

13 e 14 de 1838—Junho 1 de 1839. 
Guerra da Cisjdatina—Set. 24—Out 3 e

19 dc 1816—Set. 15—Out 10 de 1817— 
Dez. 13 de 1820.

Guerra civil do R. Grande do Sul—Set.
20 c25 de 183.5—Ab. 6 e 11—Junho 15 
—Out. 2 de 18,36—Set. 11 de 1837— 
Jan. 31—Jianho28—Julho23—Ag. 22— 
Nov. 15 de 1839—Dez. 11 de 1840—Out. 
29 dc 1842—Out. 25 dc 184.3—Fev. 28 
—iMarço 1 (ie 1845.

Guerra dós emboabas e ])aulistas—Ab.
20 de 1708 (art. separado).

Guerra dos hollandezes. V. Episodios e 
factos das lutas com os hollandezes. 
V. Reforços V. Soccorro.

Guerra dos mascates no Recife—Nov.
7 de 1710—Junho 8 e 29 de 1711—Ag.
12 de 1715 (2” )̂.

Guerra do Paraguay—Nov. 12—Dez. 14 
c 28 de 1864—Ab. 24—Maio 2,5—Junho 
11. 18 e 19—Ag. 17 e 21—Set. 11 de 
1865—Mai‘ço 2 e 31—Ab. 5. 10 e 16— 
Maio 2 e 24—Junho 14—Julho 11 e 16 
--Set. 1. 2, 3, 12 e 22 de 1866—Ab. 20 
-  Maio 21—Julho 22 e 31—Ag. 3 c 15 
—Out. 3 c 21—Nov. 3—Dez. 5 de 1867 
—Fev. 24—Março 2 e 24—Maio 2 -Ju- 
Iho 16—Ag. 5 e 28—Out. 1—Dez. 6,

, 11, 21. 22, 24. 25. 27 e 30 de 1868—Maio
8 e 11—Julho 20—Ag. 12 e 16 de 1869 
—Março 1 de 1870 (Terminação).

Guerra do Rio da Prata—Out. 1 2 -Dez.
13 e 21 dc 1825—Março 12 e 14—Junho 
11 de 1826—Maio 10 e 24—Ag. 9, 13, 
15 e 18 de 1827—Jan. 27-Fev. 1— 
Jullio 6—Ag. 28-Out. 24 de 1828— 
Vol. II, ]). 330; Dez. 18.

Guerra do Uruguay. V. Uruguay (Cam
panha do). J \

'  ̂ I .
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Guido (General D. Thomaz), ministro 
argentino no Brazil—Set. 23 de 1850.

Guilherme, barão de Eschwege—All. 1 
de 1813 (2*).

Guilherme de Oastro Alves, poeta ba- 
hiano—Jan. 28 de 1817.

Guilherme Kopk. V. Rio das Velhas.
D. ir. Guilherme de S.,Jose, 2° bisiio 

do Pará—Julho 26 de 1739.
Gurupá, villa á margem do Amazonas- 

Junho 29 de 1639.
Guyana franceza tomada pelos portu- 

guezes—Jan. 12 de 1809.
Gysselingh (Johan), director delegado 

hollandez no Brazil—Dez. 23 do4632 
—Set. 1 de 1634.

Hans Stade. historiador allemão—Jan. 
7 de 1519—Nov. 24 de 1549.

Ilartt, professor. V. Carlos Frederico.
Hedeberg, sueco. V. Ipanema (Fabrica 

de ferro de).
Heleodoro Euban—Junho 8 de 1569—̂ Dez. 

25 de 1648.
Henderson, coronel hollandez, invasor 

do Maranhão—Jan. 16 de 1643—Nov. 
18 de 1645—Ag. 1 de 1646.

Hendrick Brouwer, almirante hollandez 
na expedição contra o Chile—Jan. 15 
de 1640.

Hendrick Haecx, secretario do gOA'erno 
hollandez no Brazil—Jan. 26 de 1654.

Hendrieksoon (Bouderwyn). almirante 
hollandez—Maio 23 dè 1625.

1). Henrique, cardeal, rei de Portugal— 
Jan. 31 de 1580.

Henrique de Beaurepaire Rohan, minis
tro da guerra—Ag, 31 d§ 1864.

Henrique Dias, cabo dos homens pretos 
na guerra com os holiandezes—Março 
24—Set. 8 de 1633—Junho 9 de 1636— 
Julho 28 de 1637 (aliás 1638)—Set. 4 
de 1639—Junho 17 de 1645—Jan. 22 de 
1646—Jan. -5 e 6—Ab. 19 de 1648— 
Junho 8 de 1662—Ag. 31 de 1661 (aliás 
Junho 8 de 1662).

Henrique Ilotlsmith, director da Bibl. da 
Marinha—Dez. 16 de 1809.

Henrique Hous, coronel hollandez—Ju
nho 24—Ag. 3 e 16 de 1645.

Henrique José de Carvaiho e Mello, mar- 
quez (2”) de Pombal—Maio 26 de 1812,

Henrique José Leal. V. Ceará: gov. pro- 
visorio.

Henrique Law, engenheiro. Y. Dique 
imperial.

Henrique Loncq. almirante hollandez— 
Dez. 26 do 1629—Março 2 e 26 de 
1630.

4

Henrique Luiz Freire de Andrade, 25° 
gov. de Pernambuco—Ag, 24 de'1737.

Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, 
major de engenheiros — Jan. 21 de 
1839.

Henriques (Companhia dos) em Goyaz— 
Out. 17 de 1778 (2° §).

Hcrculano Ferreira Penna, senador pela 
provinda do Amazonas—Maio 2 de 
185.5—Set. 27 de 1867.

Heréos. V. Campos dos Goytacazes con
cedidos aos.

Dr. Hermann Blumenau. V. Colonia 
Blumenau.

Hermenegildo Portocarreiro, comman- 
dante do forte de Coimbra—Dez. 28 
de 1864.

Hermitte (L’), capitão. V, Esquadra 
franceza na Bahia.

Hilário Maximiano Antunes Gurjão (ge
neral) na guerra do Paraguav—Jan. 
17 de 1869,

Hilário de Souza de Azevedo, 45° cap. 
mór do Pará—Nov, 2 de 1685 (3° §)— 
Ag. 27 de 1690.

Homens notáveis do reinado de D. Se
bastião—Jan. 20 de 1554.

Homens notáveis do reinado do cardeal- 
rei—Jan. 31 de 1580.

Homens notáveis do rçinado de D. Maria I 
—Dez. 17 de 1734.

Honorio Hermeto Carneiro Leão, vis
conde e marquez do Paraná, senador 
por Minas-Geraes—Jan. 2 de 1843— 
Set. 3 de 1856.

Honorio Hermeto Carneiro Leão orga- 
nisa gabinete—Jan. 20 de 1843—Set.
7 de 1853.

Honorio Hermeto Carneiro Leão enviado 
ao R. da Prata—Out. 20 de 1851.

Hoogstraeten (Theodosio), major hollan
dez—Julho 20 de 1645 (2° §)—Set. 8 
e 15—Nov. 9 de 1645.

Hospicio dos Capuchos—Out. 21 de 1739.
Hospicio de Una no Pará—Julho 20 de 

1620.
Hospicio de Jerusalem no R. de Janeiro 

—Junho 18 de 1735.
Hospicio de Jerusalem em Pernambuco— 

Dez. 4 de 1735.
Hospicio de Alienados Pedro II—Set. 7 

de 1842 (2°)—Nov. 30 -Dez, 3 de 1852.
Hospicio de Alienados de S. Paulo— 

Maio 14 de 1852.
Hospital dos lazaros no Rio de Janeiro 

—Out. 27 de 1832—Maio 23 de 1880.
Hospital militar do Ceará—Julho 2 de 

1769.
Hospital de Misericórdia de Pindamo- 

nhangaba—Junho 24 de 1875.
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Hospital real militar do R. de Janeiro— 
Nov. 5 de 1808.

Humaytá—Passagem da esquadra bra- 
zileira pelas baterias de—Fev. 19 de 
1868

llumaytá—Reconhecimento^ ás fortifica
ções de—Julho 16 de 1868.

Humaytá—Rendição da guarnição de— 
Ag. 5 de 1868.

Hygiene publica no R. de Janeiro—Junta 
centrai de—Set. 14 de 1850.

Ilypolito Coronado, major argentino, na 
guerra do Paraguay—Out. 21 de 186/.

Ilypolito do Couto Brandão. V. Passo 
da Perdiz.

Ilypolito José da Costa Pereira Furtado 
de Mendonça, redactor do Correio 
Brcisiliense, Junho 1 de 1807 (£° §).

Ibirapoeira (Fundição de ferro de)—Dez.
14 de 1608 (artigo separado).

Icó- (Creação da villa de) no Ceará - A b . 
21 de 1729. •

Icó (Combate do)—Ab. 4 de 1832 (A<7- 
denda de Abril).

Idade de Ouro (A) do Brazil, gazeta da 
Bahia—Março 27 de 1822.

Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva  ̂
chronista do Império—Ag. 1 do 1865 
(2V.

Dr. Ignacio Accioli de Vasconcellos, de- 
lutado á constituinte -Junho de 3 deputaí
1822.

Padre Ignacio do Amaral Fontoura, de
putado á constituinte-Junho 3 de 
1822.

Padre Ignacio do Amaral Fontoura de
portado com 03 Andradas—Nov. 20 
de 1823.

Padre Ignacio de Azevedo, 3° provincial 
da companhia de Jesus—Julho 15 de 
1570 (2* e 3° §§).

Ignacio de Barros Accioli de Vascon
cellos, poeta alagoano—Maio 31 de 
1878.

Ignacio Coelho da Silva, 16° gov. do 
estado do Maranhão—Fev. 17 de 1678.

Ignacio Corrêa de Oliveira, comman
dante da tropa de resgate de indios 
no Pará—Junho 8 de 1707.

Ignacio Corrêa de Sá, conego doutorai 
da Sé de Marianna—Ag. 29 de 1779.

Ignacio Corrêa de Vasconcellos, no mo
tim do Maranhão—Nov. 19 de 1831.

Ignacio Corrêa de Vasconcellos, com
mandante das armas do Pará—Ab. 16 
de 1833.

Ignacio Eloy de Madureira, gov. do Rio 
GrandeMo Sul-Set. 9 de 1760—Junho 
16 de 1764—Maio 12—Junho 10 de 1763.

Ignacio Francisco de Araujo Costa. V. 
Conselho administrativo do Piauhy.

Dr. Ignacio Francisco Silveira daMotta, 
barão de Villa BYanca, presidente da 
prov. do R. de Janeiro—Set. 19 de 
1854 (m fine) — Set. 12 de 1877 (3° e 
5° §§).Ignacio João Monjardim, coronel de^mi- 
licias no Espirito Santo—Jan. 27 de 

,1789.
Icrnacio José de Alvarenga Peixoto—
”  Maio 22 de 1792. V. Inconfidência.

S. Ignacio de Loyola—Julho 31 de 1556,
Ignacio Lucas de Souza, tenente—Ab. 19 

de 1879 (Addenda de Abril).
Ignacio Luiz Madeira de Mello, gov. das 

armas na Bahia—Fev. 17—Junho 24— 
Nov. 16—Dez. 29 de 1822.

Ignacio Luiz Madeira de Mello — Carta 
de D. Pedro 1 ao brigadeiro—Junho 
15 de 1822.

Ignacio Luiz Madeira, de Mello—Officio 
de—a D. João VI—Nov. 7 de 1822 (2°) 
—Fev. 23 de 1823 (2‘ ) — Junho 1 de 
1823.

D. Ignacio Quintana, coronel hespanhol 
—Fev., 27 de 1801.

Ignacio do Rego Barros, 28° cap. mór do 
Pará—Julho 17 de 1649—Dez. 5 e22de 
1652—Março 24 de 1654.

Ignacio Vieira de Barros Cajueiro, de
putado provincial das Alagoas— Dez. 
4 de 1839.

Iguarassú—Combate aos potyguares de— 
Set. 27 de 1530.

Iguarassú (Instalação da camara de) — 
Julho 29,de 1833.

Iguarassú—Combate de—Março 30 de 
1849.

Iguassú (Installação da camara munici
pal de) — Julho 29 de 1833.

Iguatemy (Presidio de) — Julho 28 de 
1767.'

Iguatemy—2° expedição ao—Ag. 22 de 
1767.

Iguatemv—Motim no presidio de—Dez. 3 
de 1769.

D. Ildefonsa Laura Cesar. V. Baroneza 
de Alagoinhas.

Ilha de Santa Catharina, governo subal
terno—Março 26 de 1726—Fev. 16 
de 1824.

Ilha de Santa Catharina—Governadores 
da—Dez. 11 de 1735.

Ilha de Santa Catharina, capitania— 
Março 7 de 1739.
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Illia de Santa Catliarina tomada pelos 
hespanhócs—Fev. 24 e 27—Março 21 
de 1777.

Ilha <las Cobras (Compra da)—Set. 11 de 
15bU.

Ilha das Cobras (Sedição militar da)— 
Ab. 3 de 1832.

Ilha de Duarte Lemos no Espirito-Santo 
—Ag. 20 de 1540.

Ilha de Fernando de Noronha. V. i'er- 
nando de Norímha.

Ilha Cran.le—Doação na—feita aos Je- 
suitas—Junho 26 de 1598.

Ilha_Crande.de Joannes ou Marajó (Doa
ção da). V. Antonio de Souza de Ma
cedo.

llhada Redémpçào. guerra do Paraguay 
—Ab. 5 e iO de 1866.

Ilha de Tueujús occupada por francezes 
—Junho 21 de 1629.

Ilha de Tueujús no Amazonas, occupa
da por«inglezes—Jan. 28 de 1631.

Ilha da Vera-Cniz—Ab. 22 de 1500.
Ilha de Yillegaignon—Março 16 de 1560.
Ilha de Yillegaignon—BMrtiíicação da— 

Nov. 22 de' 1767 (2*).
Ilha de Yillegaignon—ãlonumento na— 

Dez. 16 de 1876.
Ilhéos (Capitania dos)—Ab. 1 de 1535.
llluminação (a gaz) da cidade da Dahia 

—Maio 10 de 1862.
llluminação (a gaz) da cidade de Campi

nas—Julho 29 de 1875.
llluminação (a gaz) da cidade de cam

pos—Set. 7 de 1872 (2*).
llluminação (a gaz) da capital do Pará 

—Out. 31 de 1864.
llluminação (a azeite) da cidade de 

S. Paulo-A b. 27 de 1842.
llluminação (a gaz) da cidade do R. de 

Janeiro—Março 25 de 1854.
lllustrissima, tratamento dado á camara 

do Rio de Janeiro—Jan. 9 de 1823.
Imperiaes marinheiros (Corpo de)—Dez. 

Iode 1876.
Imposto emS. Paulo para a reediíicação 

de Lisboa—Dez. 16 de 1755. Y. Dona
tivo .

Impostor das Alagoas, intitulado prín
cipe—Ab. 2 de 17.35.

Imprensa Regia—Maio 13 de 1808 (2“).
Incêndio de Olinda pelos hollandezes— 

Nov. 24 do 1631.
Incêndio dos engenhos da Bahia pelos 

hollandezes—Junho 1 de 1640,
Incêndio do convento do Carmo na Bahia 

—Março 20 de 1788.
Incêndio do Recolhimento do Parto no 

R. de Janeiro—Ag. 24 de 1789.
Incêndio da casa da camara do R. de 

Janeiro—Julho 20 de 1790.

Incêndio do theatre S. João no R. de 
Janeiro—Março 25 de 1824 (2*). 

Incêndio do theatro S. Pedro de Alcan
tara no Rio de Janeiro—Ag. 16 de 
1852.

Inconlidencia de Minas Geraes—Ab. 21 
de 1792.

Incouíidencia— Embarcam para o de
gredo os reus da—Maio 22 de 1792. 

Incursões de botocudos e goytacazes pelas 
capitanias de Minas e R. de Janeiro 
—Dez. 4 (artigo separado). 

Independencia do' Brazil—Set. 7 de 1822. 
Independencia do Brazil—Reconhecem 

os Estados-Unidos a—Ab. 26 de 1824. 
Independencia do Brazil—Legitima D.

João Y1 a—Maio 13 de 1825 (2'*). 
Independencia do Brazil — l^conhece 

Portugal a—Ag. 29 de 1825. 
Independência do Brazil—Reconhece a 

Inglaterra a—Out. 15 de 1825. 
Independencia on morte—divisa—Set. 

15 de 1822.
India Morta (Combate de)—Nov. 19 de 

1816.
Indio rebaixado por se casar com uma 

preta—Ab. 4 de 1755 (2° §). 
índios—Edital em seu favor em S. Paulo 

' —Jan. 10 de 1635.
índios—Excomunhão contra os que se

duzissem os—Março 27 de 1715. - 
índios—Carta regia abolindo a escra

vidão dos—Ab. 1 de 1680.
Índios—Carta regia acerca da emanci

pação e civilisação dos—Maio 12 de 
1798.

índios—Bulla declarando entes racionaes 
os—Junho 2 de 1637. 

índios (iTesgate de)—Junho 8 de 1550— 
Jan. 20 de 1556.

índios—Lei declarando-os livres, excepto 
os tomados em guerra—Março 20 de 
1570.

índios—Casamento de naturaes do reino 
com—Ab. 4 de 1755.

índios—Decreto sobre a liberdade dos— 
Ab. 9 de 1655.

índios considerados prisioneiros, mas 
não captivos—Jan. 28 de 1691. 

índios: declarados captivos os tomados 
em guerra — Ab. 20 de 1708. 

índios — Restitue-se-lhes as terras usur
padas—Março 3 (le 1712. 

índios Bayacús recolhidos a Montemór- 
novo—Ab. 30 de 1765. 

índios—Carta de lei regulando o capti- 
veiro dos—Junho 3 de 1654. 

índios derrotados em Santa Tecla—Fev. 
10 de 1756.

índios dados a soldados no Ceará—Maio 
21 de 1765.
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Indios coroados vão ter A cidade de 
Coidliba—Junho 3 de 1861.

índios—Lei relativa a—Junho 18 de 1761.
índios fâmulos dos jesuitas—Julho 18 de 

167G.
índios justiJyados no Pará—Marco 18 

de 16:J6.
í n d i o s — Bulia excomungando os que os 

emjn'Cgassem como escravos—Julho 
20 de 1640.

índios—Com])ra d’elles ena S. Paulo (Pos
turas da camara)—Julho 21 de 1543.

índios—Lei sobre a liberdade dos- Set. 
I() de 1610.

índios Guaveuriis — Expedição contra 
o s -A g . 1 de 1734.

índios—Que sejam governados como os 
demais vassalos da coroa—Set. 12 de 
1653.

índios—Guerra aos—em S. Paulo—Out. 
13 de 1.501.

índios — Quinto pago por — trazidos do 
sertão—Out. 18 de 1623.

índios—Carta regia sobre salario por 
inteiro dos—Xov. 20 de 1575.

Índios—Giierra aos—no Ceará—Nov. 27 
de 1727.

índios—Incursões de—pelas capitanias de 
Minas e R. de Janeiro—Dez. 4 (ar
tigo separado.)

Indiò.s—Tumulto no Pará por declarar o 
cap. m(3r livres os—Dez. 22 de 1652.

Infantaria de milicias (Regimento de) 
na. cap. do Espirito Santo—Jan. 27 de 
1189.

Inhobim (Combate do engenho), guerra 
hollandcza—Set. 11 de 1615.

Inquisição em Portugal—Marco 23 de 
1536.

Inquisição no Brazil (Oliieiaes da)—Ju
lho 22 de 1621.

InstitutOy dos advogados de S. Paulo-— 
Junho 17 de 1875.

Instituto Archeologico Alagoano—Dez.
2 de 1869 (2').

Instituto Commercial do R. de Janeiro— 
Eev. 9 de 1861.

Instituto de educandos artifices em S. 
Paulo—Junho 24 de 1874.

Instituto Ilistorico e Geographico do 
Brazil—Nov. 25 de 1838—Julho lü de 
1839—Dez. 15 de 1849.

Instituto Ilistorico Rio Grandense—Fev. 
24 de 1860.

Instituto dos Meninos Cegos do R. de 
Jcaneiro—Set. 12 de 1854.

Instit\ito vaccinico da corte—Ag. 17 de 
1846.

Instituto dos Surdos Mudos (Regula
mento para o)—Out. 15 de 1873.

Instrucções para a convocação de uma 
constituinte—Junho 19 de 1822 (2"').

Insurreição de pretos da nação Ussú na 
Bahia—Junho 7 de 1807.

Insurreição de escravos cm Camjhnas— 
Maio 3 de 1830.

Insurreição de jiresos politicos no forte 
do 5íar--'Ab. 26 e 28 <le 1833.

Intendente geral da policia do Rio de 
Janeiro. V. Paulo Fernandes Yianna.

Intimação ao dictador Lopes para que se 
remia—Dez. 22 de 1868.

Invasão do Rio de Janeiro pelos fran- 
cezes. V. Duclerc. Duguay-Trouin. 
Bois le Conte. Villegaignonl

Invasão (Segunda) do R. de Janeiro— 
Ab. 7 de 1712.

Invasão paraguaya em Matto-Grosso— 
Março 3 de 1865. .

Ipanema—Fabiãca de ferro de S./de—
4 de 1810 (2 D —N'ov.^1 de'1818.'Dez

Iperoig. V. Yperoyg.
Ipiranga, monumento commemorativo da 

independencia—Ab. 9 de 1825—Maio 
10 de 1875.

Ipojuca na guerra bollandeza—Junho 24 
de 1645.

Ipojuca (Acção de) em Pernambuco— 
Maio 15 de 1817.

Ipojuca (Religiosos de S. Francisco do) 
—Jan. 18 de 1637.

Ippo Ej'sscns, gov. hollandez de Itama- 
racá. etc.—Nov. 17 de 1636.

Irincu Evangelista de Souza, barão, de
pois visconde de Mauá—.-ib. 30 de 
1854.

Irmã Jacinta, dircctora das reclusas de 
Santa Thereza—Ab. 17 de 1756.

Irmãs de caridade na Bahia—Distúrbio 
contra as—Março 28 de 1858.
Isabel, princeza imperial, herdeira 

])resumptiva da corôa—Julho 29 de 
1860.
Isabel, princeza impeiial, condessa 
d’Eu—Julho 29 de Í846- Üut. 15 de 
1864.
Isabel iMaria do Bragança, duqueza 
de Goyaz. lilha reconhecida de D. 
Pedro 1—Ab. 15 de 1843—Nov. 3 de 
1867 (2D.

I). Isabel de Lima. donataria da capi
tania de S. Vicente—Set. 13 de 1577.

Isenção de f)ortos do correio para os 
jornaes e livros destinados ás biblio
thecas publicas—Nov. 15 de 182/ (2*).

Ita-Ivaté (Tomada do redueto de), na 
guerra do Paraguay—Dez. 27 de 1868.

Itaibaté. V. Bombardeio do acampa
mento de.

Itabapoana a S. Francisco de Paula, 
linha telegraphic;t—Jan. 14 de 1873.

D

D.

D



53  —

Itamaracá—Ataque de—pelos liollande- 
zes—Junho 2ü de 1633.

Itamaracá (Combate naval de), na guerra 
hollandeza—Jan. 12 de ICiO.

Itamaracá—Ataque de—occui)ada pelos 
hollandczcs—Set. 11 e 15 de lü45.

Itamaracá—Sortida contra os hollamlezes 
em—Junlio 10 de 1010.

Itanliaen. villa do littoral de S. Paulo- 
Jan. 13 de 1501.

Itaparica (Ataque de) - Jan. 7 de 1823.
Itapemerim (Cadeiras de jirimeiras let- 

tras em) — Nov . 19 de 1818.
Itajuira, cmlonia militar—Junho 26 de 

1858.
Itaquy oceupada por t'orqas paragaiayas 

—juuho 10 e 19 de 1865.
Itororo (Combate de), guerra do Para

guay—Dez. 6 de 1868.
Itü. cidade de S. Paulo, tcm o titulo de 

■ßdelissima—Fev. 5 de 1842 (2').
Itii—Convento do Carmo em—Fev. 11 de 

1719.
Itii—Rebelliäo de—Maio 18 de. 1842.
Itii (Comarca de)—Dez. 2 de 1811.
Ituzaingo (Batallia de)—Fev. 20 de 1827
. —Maio 10 de 1879 (5” )̂.

Jacarehy em S. Paulo (Fundação de)— 
Set. 26 de 1052 (art. separado).

Jacinta de S. José. Y. Irmã Jacinta.
Jacinto Barbosa Lopes, provedor da fa

zenda em Cuya])á. V. üuro conver
tido em chumbo.

D. Jacinto Carlos da Silveirm 7” bispo 
do Maranlião—Set. 21 de 1779.

Jacinto Desiderio Conv, engenheiro—Ab. 
18 de 1810.

Dr. Jacinto Furtado de 5íendonça. depu
tado á constituinte—Junho 3 de 1822.

Dr. Jacinto Furtado de Mendonça, sena
dor por Minas-Geraes—Jan. 22—Maio 
4 de 1826 (3*)—Jan. 20 de 1834.

Jacinto Moreira Cabral. V. Araçoyaba.
Jacinto Paes de Mendonça, senador por 

Alagoas—Maio 15 de 1871.
Jacinto Roque de Senna Pereira, capitão 

de fragata, na guerra do Rio da Prata 
—Março 12 de 1826—Jan. 18—Fev. 9 
de 1827.

Jacob Evers. ca])itä0 hollandez, no Ma
ranhão—Jan. 20 de 1643.

Jacob Iluyghens, vice-almirante hollan
dez—Jan. 13 de 1040.

Jacob Listry. V. Cunhaii (Carnificina 
de). V. Potengv.

Jacob Martini, ministro protestante— 
Março 26 de 1630.

Jacob Stachower. V. Stachower,

Jacob áVillekens. V. ãVillekens,
Jacome Bezerra, major, na guerra hol

landeza—Março 0 de 1051.
Jacome Rayniundo de Noronha. Y. E.v- 

pedição contra os inglezes no Ama
zonas

Jacome Raymnndo de Noronha. 1C“ cap. 
mór do Pará—Maio 29 de 1030.

Jacome Raymundo de iSloronha. gov. in
truso do Maranhão—Out. 9 de 1036 
(aliás 1026)-Junho 14 de 1637.

Jacques, navio francez. mandado por 
Yillegaignon—Jan. 3 de 1558.

Jacques Arago. dramaturgo francez— 
Out. 18 de 1850.

Jacques Feli.x, capitão, fundador de Tau- 
baté—Dez. 20 de 1045.

Jacques Riíiault. Y. Rilíault.
Jacques de Soria e João Capdeville, pira

tas calvinisías—Julho 15 de 1570 (3° §).
Jacuhy. V. Cachoeira do Rio Pardo.
Jacuhype. Y. Ataque e tomada de.
Jaguarão (Ataque de)—Jan. 27 de 1865

(2“ ).

Jaguarão (Estação telegraphica de)—Out. 
'29 de 1872.

Jaguareté-Corá. guerra do Paraguay— 
Ag. 21 de 1805.

James  ̂ Lancaster, llibusteiro inglez — 
Maio 5 de 1595,

James Norton na guerra do R. da Prata 
—Março 12—Junho 11 de 1826.

D. Januaria. princeza brazileira—Março 
11 de 1822—Maio 31 de'l830-Out. 22 
de 1844.

Januario da Cunha Barbosa (Conego)— 
Julho 10 de 1780—Dez. 7 de 1821—Ag. 
18 de 1838.

Jaraguá—Minas de ouro de—Ab. 25 de 
1562.

Jardim, villa do Ceará, pede o governo 
absoluto—Junho 29 de 1825.

Jardim Botânico da lagoa de Rodrigo de 
Freitas—Maio 11 de 1819,

Jardim Botânico no ^laranhão—Dez. 7 
de 1830.

Jatahv (Batalha de)—Ag. 17 de 1865.
Jatah}dy-Corá. V. Entrevista dos gene- 

raes alliados, etc.
Jayme Northon. V. James Norton.
D.Meronyma de Albuquerque, donatária 

de S. Yicente—Set, 13 de 1577.
S. Jeronymo (Rio de)—Nov. 1 de 1501.
Jeronymo de Albuquerque, fundador da 

cidade do Natal—Dez. 25 de 1597.
Jeronymo de Albuquerque na e.xpulsão 

dos francezes do Maranhao—Fev. 11 
de 1611—Junho 1 de 1013— Maio 26— 
Junho 17 e 22—Ag. 26—Out. 1 e 26— 
Nov. 19, 22 e 29 de 1614—Jan. 4— 
Nov. 1 e 3 de 1615.

4
V"

Ú

i

' ; ' th \ - Y - .  '



54 —

D. Jeronymo de Athayde. conde de At- 
tou^uia, 22° gov. da" Bahia—Jan. 4 de 
1654.

Jeronymo Bonaparte (O príncipe) aporta 
á Bahia—Dez. 14 de 1805 (2° §).

Jeronymo de Camargos. V. Atibaia.
Jeronymp Fragoso de Albuquerque, cap. 

mór do Fará—Vol. I. pag. 270, col. 
2*. 1619- Julho 18 de 1621.

Jeronymo Francisco Coelho, ministro da 
guerra—Jan. 16 de 1860 (1").

Jeronymo José de Mello e Castro. 39° 
gov. da I arahyba—Ab. 21 de 1764— 
Maio 13 de 1797".

Jeronymo José Teixeira Junior, senador 
pelo R. de Janeiro—Março 10 de 
1873.

Jeronymo José de Viveiros, senador pelo 
Maranhão—Maio 7  de 1853—Dez. 13 
de 1857.

Jeronymo Leitão, loco-tenente do dona
tário de S. Paulo—Out. 12 de 1580— 
Ab. 10 de 1585—Ab. 8 de 1590—Out. 
13 de 1591.

Jeronymo Martiniano Figueira de Mello, 
promotor publico da curte—Nov. 29 
de 1832.

Jeronymo Martinieno Figueira de Mello, 
senador pelo Ceará—Ag. 20 de 1878.

Jeronymo de Mendonça Furtado. JJxum- 
berga. 5° cap. general de Pernaml)uco 
—Março 5 de 1664.

Jeronvmo de Paiva, ex-jesuiía. na guerra 
hollandeza—Junho 9 de 1636.

Jeronymo Pereira de Vasconcellos. V. 
índia Morta.

Jeronymo Serrão de Paiva, almirante, na 
gu'erra hollandeza—Julho 27 de 1645 
(2 ° )-Set. 9 de 1645.

Jeronymo Villela de Castro Tavares. V. 
Revolta praieira.

Jesuino Lamego Costa, 2° barão da La
guna, senador pela prov. de Santa 
Catharina—Dez. 26 de 1872.

Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá. mi
nistro da agricultura—Ag. 31 de 1864,

Jesuitas—Chegada ao Brazil dos primei
ros—Março 29 de 1549 (2° §),

Jesuítas-3‘ leva de—Maio 8 de 1553.
Jesuítas (Primeiros) chegados á capitania 

de S. Paulo—Jan. 2u de 1554.
Jesuítas vindos como missionários ao Bra

zil—Julho 15 de 1570.
Jesuítas (Doação de terras aos)—Out. 29 

de 1570.
Jesuítas—Queixas da camara de S. Pau

lo contra os—Set. 20 de 1592—Ag. 
15 de 1611—Julho 18 de 1676.

Jesuítas—Expulsão dos—de S. Paulo— 
Junho 10 de 1612—Junho 2—Julho 13 
de 1640—Julho 24 de 1687.

Jesuítas: são restituidos aos seus col- 
legios em s. Paulo—Out. 3 de 1642— 
Maio 14 de 1653—Dez. 11 de 1654.

Jesuítas-Perdão aos que tomaram parte 
na expulsão dos—Out, 7 de 1647.

Jesuitas: licença para terem uma aldeia 
no Maranhão—Set. 26 de 1652.

Jesuitas—Queixas da camara do Pará 
contra os—Julho 17 de 1661.

Jesuitas—Expulsão dos—(lo Pará—Julho
17 de 1661—Ab. 16 de 1662 (2° 5)—Ab. 
30 de 1662.

Jesuitas—Motim em S, Paulo por causa 
dos—Junho 24 de 1677.

Jesuitas—Expulsão dos—do Maranhão— 
Junho 21 de 1661—Nov. 2 de 1685.

Jesuitas—Oppõem-se os moradores de 
S. Paulo á sahida dos—Ab. 8 de 1695.

Jesuitas—Bulla condemnando as atroci
dades commettidas pelos—Dez. 20 de 
1741.

Jesuitas domiciliados em Campos—Set. 
3 de 1759 (4° §).

Jesuitas do Piauíiy (Expulsão dos)—Mar
ço 10 de 1760."

Jesuitas da Bahia (Expulsão dos)—Ab.
18 de 1760.

Jesuitas (Coníisco dos bens dos)—Fev.25 
de 1761.

Jesuitas. V. Banimento.
D. João III, rei de Portugal—Junho 11 

de 1557.
D, João IV, rei de Portugal—Nov. 6 de 

16.56.
D J(Ao V. j-ei de Portugal—Out. 22 de 

1689.
D. João V tem o titulo de íidelissimo— 

Dez. 23 de 1748.
D. João (O urinci])e) assume a regeneia 

do leini)—Fev. 10 de 1792.
D. .toão ((.) principe i eg( ntei embarca 

para o Brazil—Nov. 9̂ (ie 1807.
D. João VI annimcia o intento de voltar 

1)3ra 0 reino—Março 27—Ab. 20 de
1821.

D. João VI. rei de Portugal, PT'azil e Al- 
garves—Maio 13 de 1767—Março 10 
de 1826.

D. João VI volta para Portugal—Ab. 26 
—Julho 4 de 1821.

D. João Ví. imperador titular do Brazil 
—Nov. 15 de 1825.

D. João VI—Maniíesto de—V. Manifesto. 
Decretos.

S, João (Ilha de), depois denominada de 
Fernando de Noronha—Junho 10 de 
1503 (3° §).

João de Abreu Castello Branco, gov. do 
estado do Maranhão—Set. 18 do 1737 
—Set. 19 de 1743.

1 ‘
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João Alberto de Castello Branco, chan- 
celler. introduetor do cafezeiro no R. 
de Janeiro—Maio 31 de 18ü0.

João Alberto de Castello Branco, mem
bro do gov. int. da Repartição do 
Sul—Out. 10 de 1763 (2' §).

João Alberto de Miranda Ribeiro, goy  ̂
da ilba de Santa Catbarina—Jan. 1/ 
de 1791—Julho 7 de 1793.

João de Albuquerque de Mello Pereira e 
Cáceres, 5° cap. general de Matto 
Grosso—Nov. 20 de 1789—Ag. 1 de 
1791—Fev. 28 e 29 de 179d.

João Alfredo Corrêa de Oliveira, sena
dor por Pernambuco—Fev. 28 de 1877.

D. João de Almeida de Mello e Castro, 
conde das Galvèas. ministro da ma
rinha de D. João \I—Jan. 18 de 1814. 

Dr. João de Almeida Pereira, deputado, 
ministro dos neg. do Império Ag. 
30 de 1859.

Dr. João Alvares Carneiro, insigne me
dico fluminense—Nov. 18 de 1831. 

João Alves Ferreira, commandante da 
praça de Iguatemy—Março 23 dei//3 . 

D. João do Amoripi Pereira, gov. do 
Piauhy—Out. 16 de 1799—Julho 6 d_̂e
1802—Fev. 19 de 1803—Ag. 22 de 180o. 

João de Andrade PessOad’Anta. coronel,
fuzilado no Ceará—Ab. 30 de 

João Antonio Capote, major, philanthro- 
p o -A b . 26 de 1879 (2‘ ). .

D. João Antonio Lavalleja. guerrilheiro 
argentino—Ag. 20—Out. 12 de 18~o. 

João Antonio Maciel descobre com ou
tros as minas de ouro de Ciiyaba 
Ab. 6 de 1718.

João Antonio de Miranda, senador pela 
p. deMatto-Grosso—Maio 11 de 18o5. 

Dr. João Antonio Rodrigues de Carva
lho deputado á constituinte Juiilio 
3 de 1822.

Dr. João Antonio Rodrigues de Carva
lho, 1° presidente de Santa Catha 
rina—Fev. 16 de 1824 in fine.

Dr. João Antonio Rodrigues de Carva
lho, senador pela p. do Ceará 
22 de 1826 (Cecprd)—Maio 4 de 1826 
(3“)—Dez. 4 de 1840.

D. João Antonio dos Santos, 1° bispo da 
Diamantina—Março 12 de 1863.

João Antonio de Souza Falcão, gov 
nomeado para a illia de Santa Catlia- 
rina—Out. 25 de 1/53 (2 §).

João de Araujo de Azevedo, membro oo 
gov. geral int. do estado Ag. 21 de 
1718 (4»§).

João de Araujo da Cruz
gov. da Parahyba—Out. 2o de 1821
(2* §)•

Fr. João d’Assumpção, encarregado da 
cultura da canella e pimenta da índia 
na Bahia—Nov. 29 de 1707.

João Baptista Alves Porto. V. Convenção 
entre o cabildo de Montevídéo, etc.

João Baptista de Azevedo Coiitinho Mon- 
taury, 37° gov. do Ceará—Maio 23 de 
1781—Maio 11 de 1782. \

João Baptista Debret. V. Debret.
João Baptista Ferreira de Souza Coutinho.

V. Barão de Cattas Altas.
João Baptista de .Figueiredo Tenreiro 

Aranha, 1° presidente da província do 
Amazonas—Set. 5 de 1850 (2° §) 
Jan. 19 de 1861.

João Baptista Furtado, gov. do Ceara— 
Nov. 10 de 1721.

João Baptista Gonçalves Campos, arcy- 
preste no Pará—Ab. 12 de 1832.

Fr. João Baptista de Jesus, fundador do 
convento do Carmo em Itú—Fev. 11
de 1719.  ̂ 4- +Dr. João Baptista de Lacerda, distmcto 
medico de Campos—Nov. 4 de 18/9.

Dr. João Baptista Libero Badaro, (lemo- 
crata italiano assassinado em S. Paulo 
—Nov. 20 de 1830.

João Baptista Vieira Godinho, tenente- 
general. membro do gov. int. da 
Bahia—Fev. 13 de 1811.

João Barbosa de Gouvèa, membro do 
o'ov. do Rio Grande do Norte. Maio 
31 de 1782 (pag. 343).

nnór do Rio 
27 de 1727—

S. João da Barra—freguezia—Março 20 
de 1674, onS. João da Barra-cidade-Março 20 de
1674 (6° §) — Junho 1/ de 18o0 (2 ). 

S, João da Barra é de novo encorpo- 
■ rada ao Rio de Janeiro—Ag. 31 de 

1832.S. João da Barra—Escola primaria em—
Out. 25 de 1831, _ ,

João de Barros, donatario do Maranhão 
—Junho 18 de 1535.

João de Barros Braga. cap.
Grande do Norte—Nov.
Março 19 de 1731.

João de Barros Guerra. 48° cap. mdr do 
Pará—Ab. 15 de 1710.

João Blaar, sarg/>nto-mdr hollandcz— 
Ag. 16 de 1645. ,

João Braulio Muniz, meinbro cla Regencia 
permanente—Junho 17 de 1831.

João de Brito Corrêa, 6° gov. da Para- 
hyba-Jan. 28 de 1616.

João Caetano dos Santos, grande dctor 
nacional—Out. 18 de 18o0 Ag, 16 de
1852—Ag. 24 de 1863.

Dr. João Caldas Vianna, pres, prov. 
do Rio de Janeiro—Fev. 20 de 184.3 
Set. 19 de 1854.
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Dr. João Cândido de Deus e Silva, de
sembargador—Dez. 10 de 1821—Aer. 8 
de 1860. ^

João Capdeville. V. Jacques de Soria. 
João Carlos Augusto de 0}'enliausen 

Grevenburg, depois visconde e mar- 
quez de Aracatv. governador do Ceará 

Nov. de 1802—Nov. 13 de 1803. 
João Carlos Augusto de Ovenhaiisen

Grevenburg, 8“ gov. de Matto-Grosso 
Nov. 18 de 1807.

Joao Carlos Augusto de Oyenhausen
Grevenburg, ultimo governador de 

_S. Paulo- Ab. 2Õ de 1819.
Joao Carlos Augusto de Oyenhausen

Grevenburg, pres. do governo pro- 
visorio de S. Paulo—Junho 23 de 1821. 

João Carlos Augusto de Oyenhausen
Grevenburg, senador pelo Ceará— 
Jan. 22 de 1826 (Ceará)—Maio 4 de 
1826(2‘‘ )—Maio 19 de 1831.

D. Joao Carl®s Gregorio Domingos Vi
cente Francisco dé Saldanha Oliveira 
e Souza Daun, depois duque de Sal
danha, 14° gov. do llio Grande do Sul 
—Ab. 13 de 1821—Nov. 20 de 1876. 

D. Joao Carlos Gregorio Domingos Vi
cente Francisco de Saldanha Oliveira 
e Souza Dann, presidente da junta 
gov. do Rio Grande do Sul—Fev. 22 
de 1822—Addenda, vol. II. p. 325 

_col. 2*. Julho 4 e 15.
João Carlos de Wilagran Cabrita, coro

nel. na guerra do Paraguav—Ab. 5 
e 10 de 1866. ‘

Joao Carneiro da Silva. 1° barão de 
Ururahy—Out. 1 de 1851.

Pr. João de Ias Casas, religioso de 
S. João de Deus--Out. 28 de 1633.

João Chrysostomo Callado, marechal— 
Nov. 7_de 1837—Ab. 1 de 1857.

Padre Joao Chrysostomo de Paiva, pro
curador do bispado de Olinda—Nov 
4 de 1876 (3° §).

João Chrysostomo da Silva, coronel, com- 
mandante de Caça])ava—Ab. 8 de 1837 

João Corrêa de Sá, 30° gov. d© Rio de 
Janeiro—Ab. 11 de 1661.

João Corrêa de Sá. general do Estreito 
donatario da Parahyba do Sul—Set’
2 de 1763.

João Corrêa da Silva, nomeado «'ov 
geral do estado—Set. 5 de 1669 (ai- 

_tigo separado).
João da Costa, 3° prelado do Rio de Ja

neiro—Julho 3 de 1629 (5° §).
João da Costa Monteiro, coronel. V. Hos- 

_picio de Jerusalem em Pernambuco. 
Joao Coutmho de Bragança, cap. mór

do Norte-Maio 30 de 17ol—Dez. 4 de 1757.

gov. de 
13 de

D. fr. João da Cruz. 5° bispo do Rio de 
Janeiro—P"ev. i3—Maio 9 de 1741.

João da Cunha Souto Maior, 11° 
Pernambuco — Maio 13—Set.
168R

Dr. Joao Dabney de Avellar Brotero. 
lente da Academia de S. Paulo—Set. 
1 de 1859.

João de Deus Men na Barreto, depois 
marechal, na guerra dos ganchos— 

^üut. 19 de 1816.
Joaô  de Deus Menna Barreto, vice-pre

sidente da junta gov. do R. Grande 
j lo  Sul—Fev. 22 de 1822.

Joao de Deus Menna Barreto, visconde 
de S. Gabriel—Ag. 27 de 1849 (Vol. 

_II, Ag. 27. Rectificações).
João Dias Guedes, cap. mdr, no ataque 

da Victoria pelos hollandezes—Out. 
_̂ 28 de 1640.

João Dias de Solis, piloto castelhano— 
_Out. 8 de 151.5—Março 7 de 1739 (2° §).

Joao Duarte Lisboa Serra, poeta mara
nhense—Ab. 16 de 1855.

D. João Duarte do Sacramento, bispo 
eleito de Pernambuco—Junho 17 de 
1671—Jan. 10 de 1686.

S. Joao dlíl-Ptèi. cidade de Minas Geraes 
-O ut. 8 de 1713.

João Ernesto (Principe), irmão de Mau- 
ricio de Nassau—Nov. 23 dè 1639.

Dr. Joao Evangelista de Faria Lobato, 
deputado á constituinte—Junho 3 de
1822.

Dr. João Evangelista de Faria Lobato, 
senador por Minas Geraes—Jan. 22 
de 1826—Maio 4 de 1826 (3°)—Junho 25 
de 1846.

D. fr. João Evangelista Pereira da Silva,
5“ bispo do Pará—Nov. 28 de 1772.

João Facundo de Castro Menezes (Major) 
assassinado no Ceará—Dez. 8 de 1841.

D. João Pajardo de Guevara, 2° com- 
mandantd da armada hespanhola—. 
Jan. 14 de 1625.

João P̂ elix Pereira de Campos na luta 
da independencia na Bahia—iDez. 29 
de 1822.

João P'ernandes Vieira, mestre de campo 
nas lutas com os hollandezes—Junho 
16. 17 e 19—Julho 24—Ag. 2 e 17— 
Set. 1 e 3 de 1645—Jan. 13—Julho 10 
—Set. 23 de 1646—Ab. 19 de 1648— 
Jan. 10 de 1681—Ag. 12de 1865-An.
2 de 1866.

João Fernandes Vieira, 13° gov. da Pa
rahyba—Set. 15 de 1645—Fev. 12 de 
1655.

João Francisco Alves Branco Muniz Bar- 
reto. V. Joazeiro (Estrada de ferro).

João Francisco Duclerc. V. Duclerc.
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João Francisco Lisboa, o Timon brazi- 
loiro—Ab. 20 de 1863—Maio 27 de 
1864.

D. João Franco de Oliveira, 4° arcebispo 
da Bahia—Dez. 5 de 1652. '

João Furtado de Mendonça, 40“ gov. do 
_Rio de Janeiro—Ab. 22 de 1683.

João Gomes Baldaia. V. Calonga (Com
bate de).

João Gomes Caminha, membro do gov. 
interino do i iauhy—Julho 13 de 1811.

João Gomes Guimarães, vereador de 
S. Paulo—Maio 6 de 1801.

João Gomes de Mello, barão de Maroim, 
senador por Sergipe—Junho 1 de 
1861.

João Gomes da Silveira Mendonça, depois 
visconde do Fanado e marquez de 
Sabará, deputado á constituinte— 

_Junho 3 de 1822.
João Gomes da Silveira Mendonça, col- 

laborador na constituição do Império 
—-Nov. 26 de 1823.

João Gomes da Silveira Mendonça, se
nador por Minas Geraes—Jan. 22— 
Maio 4 de 1826 (3“)-Julho 2 de 1827.

João Gonçalves da Silva. V. Ilospicio de 
Jerusalem em Pernambuco.

João Guilherme Ractclif (Supplicio de) 
—Julho 24 de 1824 (2“ §)—Março 17 
de 1825.

João Henrique Bohen, reconquistador 
do R. G. do Sul—Ab. 2 de 1776.

João Hyk, major hollandez—Fev. 8 de 
16.35.

P. Joao Ilygino de Bittencourt, bispo 
eleito de Marianna, que recusa—Dez,
28 de 1876 (2‘ ).

João Ignacio da Ciinha, barão, depois 
visconde de Alcantara, senador pelo 
jSIaranhão—Jan, 22—Maio 7 de 1826 

^ / /  —Fev. 14 de 1834 e Addenda—Vol. I, 
'/ /  p. 434, col.;^, 1834.
/* João Jorge Mfuirer. V.

ckers no R. Grande do Sul.
João José da Cunha Fidié (Major), gov. 

das armas no Piauhv—Dez. 9 de 1821 
—Dez. 21 de 1821 (aliás 1822)—Nov. 14 
—Dez 17 e 25 de 1822—Maio 15—Junho
29 de 1823.

Dr. João José Martins Leão, medico 
campista—Jan. 20 de 1877.

João Jose de Oliveira Junqueira^senador 
pela Bahia—Marco 17 de 1873.

D. í'r. João de S. José e Queiroz, 4“ bispo 
do Pará—Ag. 31 de 1761.

P. João José Vieira Ramalho, senador 
pela p. de S. P a u l o — Junho 26 de 1853.

João vanKocn, coronel iiollandez—Junho 
25 de 1637—Out, 28 de 1640— Out. 30 
de 1641—Fev. 28 de 1644 (2“ §). ,

Revolta dos mu-

o'ov. da Bahiac?

João Leite Pereira de Castello Branco, 
membro do gov. int. do Piauhy—Ju
lho 13 de 1811.

D. Joao de Lencastre, duque de Aveiro, 
compra a ca])itania de Porto Seguro 
—Out. 10 de 1553.

D. João de Lencastre, .32
—Maio 22 de 1694. V. Palmares.

João de Lory, historiador da expedição 
de Bois-lè-Contc—Set. 10—Nov. 19 de 
1556.

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, 
ministro do Brazil em Montevidéo— 
Junho 21 de 1843.

João Lins Vieira Cansançao de Sinimbu. 
senador pelas Alagoas—Maio 15 de 
1858.

João Lins Vieira Cansanção de jSinimbú. 
ministro dos neg. estrangeiros—Ag. 
30 de 1859.

João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, 
ministro da agricultura—Maio 30 de
1862.

João de Lisboa, piloto, visita a eosta 
meridional do Brazil — Jan. 24 de 
1506.

João Lobo de Lacerda, cap. mor da Pa- 
rahyba—Vol. I, p. 433. col. 2* : 17.34.

João Lopes da Cunha. V. Pará: Con
gresso nacional.

João Lustosa da Cunha Paranaguá mi
nistro da justiça—Ag. 30 de 18.59.

João Lustosa da Cunha Paranaguá, se
nador pelo Piauhy—Maio 9 de 1865.

D. í'r. João da Madre de Deus, 2“ arce- 
■ bispo da Bahia—Junho 13 de 1686,

João da Maia da Gama, cap, mór da 
Parahvba—Vol. I, p. 433, col. 1“, 
1692 (4“ §).  ̂ ,

João da Maia da Gama. ^4“ gov. do 
Maranhão—Julho 19 de 1722.

•loão Manuel de Mello, 3” gov. de Goyaz 
—Julho 7 de 1759—Ab. 13—Ag. 17 
de 1770—Dez. 21 de 1774.

João Manuel Menna Bàrreto, brigadeiro, 
na guerra do Paraguay—Ag. 12 de 
1869 (7“ §). „

D. João Manuel de Menezes. 8“ cap. 
general de Goyaz—Fev. 25 de 1800— 
Maio 17 de 18Ô3.

Padre João Manzoni. 15“ arcebispo da 
Bahia—Maio 13 de 1818 (2“) —Ag. 28 
de 1820.

Dr. João Marcellino de Souza Gonzaga, 
presidente das Alagoas—Dez. 12 de 
1845.

João Martins de Barros. V. Iguatemy,
Dr. João Martins de Souza Coutiniio 

visita 0 Amazonas—Fev. 4 de 1866.
João da Malta. V. Joao da Motta.

a
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22 dc 1638— 
e 23—Set. 20
depois harão 

pela Bahia—

gov.do

Joao de Mattos Cardoso, commandante 
do forte de Cabedollo—Dez. 2 de 1631.

João Mauricio de Nassau ( Principe), 
gov. hollandez de Pernambuco—Ag. 
23—Out. 25 de 1636—Jan. 23—Mar^o 
5, 21 e 27 de 1637—Ab. 8—Maio 1. 18 
e 28—Junho 20—Julho 
Set. 24 de 1642—Maio 6 
de 1644.

João Mauricio Waaderley, 
de Cotegipe, senador 
Maio 9 de 1856.

João de Mello Quimao (ou Gusmão ?). 
gov. da capitania do Ceará—Dez. 14 
de 1663—Fev. 25 de 1680.

João Metrowich. companheiro de Ract- 
clif na rebellião de Pernambiico— 
MarQO 17 de 1825.

João de Mir;;inda Ribeiro, fundador do 
convento da Lapa na Bahia—ãlarço 
5 de 1 i5i.

Joao da Motta ou da Matta, 19 
' Ceará—Set. 25 de 1704.

João de Monra Fogaça, loco-tenente da 
condessa de Vimieiro—Fev. 6 de 1624.

João de Moura Fogaça, donatário da Ilha 
Grande—Out. 2 de 1624.

Fr. Joao de Neapoli. geral da ordem 
franciscana em Roma — Ab. 12 de 
1647.

João Nepomuceno Castello Branco. V. 
Conselho administrativo do Piauhy.

D. Joao de Orellana. V. Esquadra de 
1). Fradique.

S. João da Palma, villa de Matto Grosso 
—Fev. 25 de 1814.

João Pascoe Greenl'ell, depois almirante, 
no Rio da Prata—Março 12 de 1826— 
Í. p. 435. Março 20.

João Pascoe Greenl'ell. consul do Brazil 
em Liverpool—Março 20 de 1869.

.loãü Paulo Bezerra, ministro de D. João 
IV no Brazil—Nov. 29 de 1817.

João Paulo dos Santos Barreto, general, 
ministro da guerra—Maio 31 de 1848 
—Gut. 24 de 1855—Nov. 1 de 1864.

João Pedro Cáceres. commandante do 
foi te de Gurupá—Jan. 9 de 1640.

João Pedro da Camara, 2° gov. da ca- 
])itania de Matto-Grosso—Jan. 1 de 
1765.

João Pedro Dias Vieira, ministro da ma- 
j'inha—Dez. 14 de 1863.

João Pedro Dias Vieira, ministro de es- 
_trangeiros—Março 28 de 1864 (2° §).

João Pedro Dias 'V'ieira, senador pelo 
_Maranhão—Out. .30 de 1870.

João Pedroso de Moraes, o terror dos 
jndios—Fev. 14 de 1675.

João Pereira Caldas, gov. do Piauhy— 
Set. 20 de 1759—Nov. 13 de 1762.

general doJoão Pereira Caldas, cap 
Maranhão—Nov. 21 de 1772.

João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho. 
senhor de Marapicú—Out. 23 de 1869 
(3° %). ,

João Pinto Barbosa Pimentel, membro 
do gov. int. de Goyaz — Maio 7 de 
1778 (2° §). •

Dr. Joao Pinto Ribeiro. V. Restauração 
de Portugal.

João Pires Ferreira na revolução de Per
nambuco—Fev, 21 de 1824.

João Popino Caldas, coronel. V. Revolta 
de Cuyabá.

BY. João Porcalho. fundador do mosteiro 
de S. Bento no Rio de Janeiro—Ab. 
9 de 1607 (2° §).

João Propicio Menna Barreto, barao de 
S. Gabriel—Fev. 9 de 1867—Jan. 27 
de 1875.

D. João da Purificação Marques Perdigão, 
18° bispo de Pernambuco— Março 4 
de 1779—Set. 14 de 1833—Ab. 30 de 
1864.

João Queima de Albuquerque, chefe dos 
guaycurús—Ag. 1 de 1791.

João Ramalho, degradado portuguez— 
Ag. 15 de 1526—Ag. 12 de 1531— 
• :an. 22 e 25 de 1532—Jan. 22 de 1556 
—Maio 4—Dez. 25 de 1562—B"ev. 15 
Je 1564.

João Ramalho (Testamento de) Maio 3 
de 1590,

João Rebello de Lima. cap. mor da Pa- 
'• rahyba—Julho 18 de 1612.
i joao do Rego Castello Branco move 

guerra aos indios Greguez—Ab. 1 de 
1764.

João do Rego Cas ello Branco, membro 
do gov. do Piauhy—Jan. 2 de 1775.

P. João Ribeiro Pessoa de Lacerda, 
membro do governo provisorio de 
1’ernambuco—Março 6—Maio 21 de 
:817.

Jci’O Rodrigues Bezerra submette os in
dios qUequer—Set. 9 de 1780.

João Rodrigues Pereira de Almeida. V. 
Museu Nacional.

João Rodrigues de Sá e Menezes, conde 
de Anadia, ministro de D. Joao VI — 
Março 11 de 1808—Dez. 30 de 1809.

João Rodrigues de Vasconcellos e Sousa, 
conde de Castello Melhor, 21° gov.

4 de 1649—Jan. 4-

da Gama de Mello 
de Brito, conde da 
general da Bahia— 

14 de 1805—Março 23 de 1806 
Junlio 1 de 1806—Maio 24 de

da Bahia—Nov 
Out. 4 de 1650.

João de Saldanha 
Torres Guedes 
Ponte, 52° cap 
Dez 
(2‘ ).
1809.
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João Salomé de Queiroí?a, poeta mi
neiro—Ag. 25 de 1878.

D. Fr. João de Seixas da Fonsecn. bispo 
de AreopoU—Junho 1 de 1880 (M° §)— 
Maio G de 1G81.

João Severiano Maeiel da Costa. gov. 
])Ortuguez de Cayena—Jan. 12 de 1809.

João Severiano Maeiel da Costa. depuUulo 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

João Severiano Maciel da Costa, colla- 
borador na constituição do Império— 
Nov. 26 de 1823.

João Severiano Maciel da Costa, viscon
de. depois marquez de Queluz, senador 
pela Parahyba — Junho 21 de 1826— 
Nov. 19 de 1833.

João da Silva Ferreira, deputado á 
constituinte-Junho 3 dc 1822.

João da Silva Machado, barão de Anto
nina, senador pelo Paraná—A g 4 de 
1854 -Março 19 de 1875.

João da Silva e Sonsa, gov. do R. de 
Janeiro—^et. 5—Nov. 5 de 1GG9.

João da Silva Tavares, coronel, na guerra 
do R. Grande do Sul—Ab. lo de 1837.

João de Sousa, jesnita â ŝ sassinado em 
Cananea—An. 21 dc 15.)4.

João Velho de j .̂zevedo, ouvidor geral 
de S. Paulo—Dez. 25 de 1655.

João Yenner. socio de James Lancaster*— 
Nov. 30 de 1594 (4“ Ŝ).

João Vicente de Almeida. Vide S. Be- 
nedicto da Lagoa dc Cima.

João Vieira de Carvalho, engenheiro— 
Ab. 18 de 1810.

João Vieira de Carvalho, rnarq(uez de 
Lages, senador pelo Ceará—Ab. 1 de 
1829 e de 1847.

João Vieira de Tovar. \ . índia Morta.
João Vieira Tovar dc Albuquerque. 19° 

gov. da Ilha de Santa Catharina — 
lo-, 14 de 1817 (2‘ )—Julho 20 de 1821.

João^Vandenkolk. 1° tenente, na guerra 
do Paraguav—Março 2 de 1868.

Joaquim Alves' de Oliveira, major, de
putado á constituinte—Junho 3 dc

11Fr. Joaquim do Amor Divino Rcbeiio 
Caneca, victima da fnyolução de

D João de Souza. 10° gov. de Per
nambuco—Jan. 21 de 1682.

João de Souza Falcão, gov. nonmado 
para Santa Catharina—Marro 7 de 
1762 in fino. .  ̂ ,

João de Souto Maior. ]esuita, fundador 
do collegio S a n to  Alexandre no 
Pará — Jan. 26 de 1653 — Set. 11 de
1655 (2° §). ,

João Tavares na guerra hollanaeza-
Dez. 2 de 1645.

João T a v a 'r e s  de Almeida, gov. da capi
tania do Ceará—Março 24 de 1667. 

João Tavares Roldon. 36° gov. do R. de 
Janeiro—Maio 9 de 1679—Out. 20 de

João de Teive Barreto e Menezes  ̂ 30 
gov. do Ceará- Março 19 dc 1731— 
Fev. 2 de 1743.

João de Teive Barreto e Menezes, gov, 
do R. Grande do Norte—Out. 22 de 
173'i

Dr, João Theodoro Descourtilz. natura
lista írancez—Fev. 13 de 1855.

João Theodoro Xavier, pres c!_̂a prov.
de S, P a u l o — Junho 24 de 1874.

João do Valle, missionário jesuíta no 
Pará—Set. 11 de 1655 (2° |).

João van Dorth, V. \an Dortli.
João de Vellasco e Molina. 46 cap. mor 

do Pará—Julho 20 de 1698.

Pernainbueo- 
24 de 1824 (5‘

•Maio 25 de 1817—Julho

Fr. Joaquim do

João de Vellasco e 
pitania do Esp 
1716.

Molina, gov. da ca- 
. Santo—Set. 13 de

—Jan. 13 de 1825. 
Amor Divino Rebello 

Cahocâ julgado pela com missão mi
litar—Dez. 20 e 22 de 1824. ^

Joaquim >uitáo Fernand,es Leao. minis
tro da marfnha—Maio 31 tie 1848.

Joaquim Antão Fer: a.ntles l.cao, senador 
por Minas Geraes—Julho 8 de 18t0.

Joaquim Antonio da Silva Callado. 
flautista nacional—Março 20 de 1880 
[Addenda de março, p. 193).

Dr. Joaquim Barbosa Lima, iniciador 
do foYum de Juiz de Fdra—Março 20 
de 1878.  ̂ ^

Dr. Joaquim Bernardino de Sena Ki- 
beiro da Costa deputado á consti
tuinte—Junho 3 de 1822. ^

D. Joaquim Borges de Figiieiroa, 2 
bispo de Marianna—Jau. 3—hev. o 
de 1772, . ,

D. Joaquim Borges de Figimirua. 10 
arcebispo da Bahia—Ab. 3 de 1//2.

D. .Joaquim Borges de Figiieirôa. gov. 
int. da capitania—Out. 11 de 1/69— 
Ab. 3 de 1774.

Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pi
nheiro, illustre^escriptor e prolessor 
fluminense—Jan. 15 de 1856.

Dr. Joaquim Caetano da Silva, notável 
homem de lettras—Fev. 27 de 1873.

Dr. Joaquim Cândido Soares de Meirel- 
les. V. Deportados politicos.

Joaquim Corrêa de Mello, botânico pan- 
llsta—Set, 21 de 1876—Vci. II. p.330: 
Dez. 20.

Joaquim DelpHno Ribeiro da Luz. '•rua- 
dor por Minas-Geraes—Julho 8 de 
1870.

i
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Joaquim Felix da Fonseca Manso, com- 
‘ missario da domarcacão de limites — 
Março 11 do 1781.

Joaquim Felix de Lima. gov. do R. Grande 
do Norte—Junho 14 de 1760—Set. 
de 1774.

D. Joaquim Ferreira de Carvalho. 10“ 
bispo do Maranhão—Fev. 17 de 179õ— 
Junho 29 de 1799.

Joaquim Filinto de Almeida e Castro, 
membro do gov. temporário do Ceará 
—Jan. 28 de 1823.

Joaquim Filippo dos Reis, membro do 
governo do Pará e Rio Negro—Julho 
1 de 1820.

Joaquim Filippe dos Reis, commandante 
militar do Rio Negro—Ab. 12 de 1832.

Hr. Joaquim Floriano de Godov, senador 
por S. Paulo—Maio 14 de 1878.

Dr, Joaquim Francisco de Faria, gov. 
dp bispado de Olinda-Set. 27 de 1866, 
V'. Revolta praieira.

Joaquim Francisco do Livramento, o Ir
mão Joaquim—Miúo 21 de 1822.

Joaquim Franco de Sá. senador pelo Ma
ranhão—Nov. 10 de 1851.

Joaquim Francisco Vianna. senador pelo 
Piauhy—iMaio 7 de 1853—Ab. 11 de 
1864.

Joaquim Gamboa, tenente, na guerra do
Paraguay—Out. 1 de 1868 (5“ §).

Joaquim Garcia Pires de Almeida, es- 
criptor dramatico—Março 28 de 1873.

Dr. Joaquim Gomes de Souza, genio da 
mathematica no Brazil—Junho 1 de
1863.

D. Joaquim Gonçalves de Azevedo. 3“ 
bispo de Govaz—Dez, 10 de 1864— 
Julho 1 de 1866.

D. Joaquim Gonçalves de Azevedo, 19“ 
arcebispo da Bahia—Julho 1 de 1866 
—Maio 14 de 1877.

Joaquim Gonçalves Ledo, corypheu da 
independencia patria. procurador da 
provincia do R, de Janeiro—Junho 2 
de 1822.

Joaquim Gonçalves Ledo, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822—Maio 
19 de 1847.

Dr. Joaquim Ignacio Ramalho, lente da 
Faculdade de direito de S. Paulo— 
Junho 17 de 1875.

Joaquim Ignacio de Siqueira Bulcão, 1“ 
bai'ão deS. Francisco (Brazil). V. Go
verno provisorio da Bahia.

Joaquim Jeronymo Fernandes da Cunha, 
senador pela Bahia—Maio 17 de 1871.

Joaquim José dc Almeida, commandante 
^™ as de Pernambuco—Ab. 30 

(iG lo23.

Joaquim JoséCodina. V. Expedição scien- 
tilica,

Joaquim José Ferreira,engenheiro,mem- 
l)ro da commissão de lim ites-Set. 1 
de 1782.

Joaquim José Ignacio, ministro da ma
rinha. V, Dique imperial.

Joaquim José , Ignacio, visconde de 
Inhaúma, almirante, na guerra do 
Paraguay—Ag. 15 de 1867—Março 8 
de 1869. j

Joaquim José Liuzdc Souza, ten. coronel 
na guerra dos Cabanos—Maio 13 de 
1836.

Joaquim José Monteiro Soares, chefe de 
divisão da armada que trouxe a fa- 
milia real—Nov. 29 de 1807.

Dr. Joaquim José Pinheiro dc Yascon- 
cdlos. dc]iois barão e visconde' de 
Monserrat. V. Governo provisorio da 
Bahia.

Joaquim José Ribeiro da Costa, encar- 
re.í̂ ado do governo do R. Grande do 
Sul—Maio 31 de 1780 (2“ §).

Joaquim José Rodrigues Torres, visconde 
de Itaboraliy. senador pela provincia 
do R. de .janeiro-Maio 4 de 1844— 
Jan. 8 de 1872.

Dr. Joaquim José da Silva, professor da 
Escola de Medicina do R. de Janeiro 
—Ag. 25 de 1791.

Joaquim José da Silva Guimarães Junior 
gravador de medalhas—Maio 10 de

' 1878.
Joaquim José da Silva Sanctiago na luta 

da independencia na Bahia—Dez. 29 
dc 1822 (4“ §),

Joaquim José da Silva Sanctiago, com
mandante das armas do Pará—Fev.
22 de 1823—Jan. 7 de 1835.

Joaquim José da Silva Sapetiago no 
ata((ue ao arraial de Jacuiiie—Dez. 24 
de 1832.

Joaquim José da Silva Xaxier. o tira-den- 
í<?4-—Ab. 14 de 1791—Ab. 21 de 1792.

Joaquim Le Breton. V. Breton.
Joa(|uim Manuel Carneiro da Cunha, de- 

])utado á constituinte—Junho 3 de 
1822.

Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, de
portado com os Andradas—Nov. 20 
de 1823.

Joaquim Manuel do Couto. m. do gov. 
int. de S. Paulo—Dez. 10 de 1802- 
Junho 12 de 1808.

Joaquim Manuel de Oliveira Figueiredo,
2“ tenente, na guerra do PAo da Prata 
—Jan. 18 de 1827.

Joaquim Marcellino de Brito, presidente 
do Sup. Tribunal de Justiça—Jan. 27 
de 1879,
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Joaquim Marques Lisboa, viseonde de 
Tamandaré, almirante, na guerra do 
J araguav—Dez. 13 de 18Ü7—Set. 1, 
2 e 3'de‘ l806.

Joaquim de Mello Leite Cogominlio de 
Lacerda, marechal, na revolução de 
Pernambuco—Maio 15 de 1817.

Joaquim de Mello Povoas, goy. da ca<- 
pitanía do Rio Negro—Maio 26 de 
1758—Março 12 de 1806.

Joaquim de Mello Povoas. SS” cap. ge
neral do Maranhao—Julho 16 de 1761 
—Julho 29 de 1775.

D. í'r. Joaquim de Nossa Senhora de 
Nazareth, memLro da Junta governa
tiva do ^íaranhão—Ag. 21 de 1819 in 
pne.

D. fr. Joaquim de Nossa Senhora de 
Nazareth, bispo de Leonthópoli. 12° 
bispo do Maranhão—Maio U de 1820.

Joaquim Nunes Machado. \ . Revolta 
jpYaieira.

Joaquim de Oliveira brigadeiro,
, na acçlo de Catalan—Jan. 4 de 1817.
Joaquim Pedro olíicial dos re

beldes do Rio Grande—Ag. 17 de 1844.
Joaquim Pereira Jorge Guaraciaba, co

nexo. vigário de S. Fidelis—Ab. 23 
de'l809 (4° e 9°

Joaquim Pereira de Macedo, vice-presi
dente da junta gov. do Pará—Jan. 1 
de 1821.

Dr. Joaquim Pinto Brazil, professor de 
philosophia—Nov, 9 de 1875,

Joaquim Pinto Madeira, coronel de mi- 
licias no Ceará—Dez. 14 de 1831—Ab. 
4 de 1832 (Addenda de abril, p. 272) 
—Nov. 26 de 1834.

Joaquim Pinto Madeira—Assassinato ju
rídico do coronel —Nov. 26 e 28 de
1834. , ^ ,Dr. Joaquim Pinto Netto dos Reis. 1° ba
rão de Carapcbiis—iMarço 12 de 1867.

Joaquim Pires Carneiro Monteiro, enge
nheiro. V. Alagoas: encanamento
d’agua potável.

Joaquim Raymundo de Lamare. commãn- 
dante dã nau Pedro i —Março 21 de
1823. , .

JOíiCjuirn Ríiyniundo dc Lamare* aliTii- 
rante. ministro da marinha—Maio 30 
de 1862.

Joaquim Rebello da Fonseca Rosado, 
45° gov. da Parahyba—Out. 25 dc

Joaquim Saldanha Marinho (Conselheiro', 
iiresidente de Minas-Geraes—Ab. 21 
dc 1792 (10° I)—Maio 4 de 1816.

Joaquim Silverio dos Reis, denunciante 
da conjuração dc Minas. V. Incon- 
íidcncia.

Joaquim dc Souza Martins, commandante 
dgs armas do Piauhy—Março 13—Ab. 
16 de 1823.

Joaquim Theopiiilo da Trindade, poeta 
mineiro—Fev. 19 de 1879.

Joaquim Thomaz 'do Amaral, barao de 
Cabo-Frio—Ag. 16 de 1818.

Joaquim Tinoco Valente, gov. int. da 
cap. do R. Negro—Março 12 de 1806.

Dr. Joaquim Yelloso de Miranda, botâ
nico mineiro—Julho 26 de 1778.

Dr. Joaquim Ycllojjo Ta.vares, director 
int. da Bibl. da3darinha—Dez. 16 de 
1809.

Joaquim Vicente dos Reis (Coronel), in- 
t.íoductor da vaccina em Campos—Ag. 
26 de 1802 (2° S).

Joaquim Vieira tia Silva e Souza, se
nador pelo Maranhão—Junho 23 de
1864.

Joaquim Xaxier Curado, depois conde 
de S. João das Duas Barras, gov .  de 
Santa Catharina—Dez. 8 de 1800— 
Março 30 de 1816.

Joazeiro (Estrada de ferro do)—Nov. 14 
de 1853—Março 24 de 1860.

Johan Kijf, general hollandcz—Ab. 28 
de 1625.  ̂ •

Johan van Dorth. V. VanDortli.
Johan Gysselingh. V. Gysselingh.
Joinville' (Principe de)—Março 27—Maio 

13 de 1843.
Jol (Cornelio CornePssen), o perna de 

páu, almirante hollandez—Out. 30 
de 1628—Julho 22 de 1638—Fcv. 26 de 
1640.

Jordão Ilomem da Costa, fundador de 
Ubatuba—Out. 28 de 1637 (2°).

Jorge de Albuquerque, 3° donatario de 
Pernambuco—Set. 24 de 1534 (2° §) 
—Ab. 29 de 1539—Julho 22_de 1572- 
Jan. 6 de 1573—Ag. 4 de 1578.

Jorge de Avilez. general portuguez—Jan. 
n  de 1822.

Jorge de Avilez Juzarte de Souza Ta
vares. V. Jorge de Avilez.

Jorge de Barros"̂  Leite. 18° cap. mor do 
Ceará—Dez. 23 dc 1702.

Jorge Correa. V. Collcgio de S. Miguel. 
V. Ilha Grande.

I). Jorge Eugenio de Lossio è Seilbtz, 
membro do gov. int. de Pernambuco 
—Set. 20 dc 1808.

Jorge de Figueiredo Corrêa, donatario dos 
flhéos—Ab. 1 de 1535.

Jorge Guilherme Brown, almirante ar
gentino. V. Brown.

D. Jorge de Mascarenhas. marquez de 
' Montalvao, 1° vice-rei do Brazil— 

Junho 5 de 1610—Ab. 15 de 1611.

ii I
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Jorge

D. Jorge cle Menezes e Simao de Gastello 
Branco, ildalgos degradados para o 
Esp. Santo—Maio 2 > de 1535,

S. Jorge da Mina eni Guiné, atacada 
pelos hollandezes—Junho 25 de 1637.

Padre Jorge Moreira, vigário de S. Paulo 
—Fev."l8 (le 1591.

Jorge Ottoni—Ab. 21 de 1792 (10° §). 
de Sampaio, cumj)lice de Manuel 

Beckman—Nov. 2 de 1685.
Jornal do Commei cio do Rio de Janeiro 

—Ab. 1 de 1826.
Jornalismo Campista—Jan. 12 de 1831.
D. José I. rei de Portugal—Julho 31 de 

1750—Fev. 24 de 1777 (2°).
D. José. principe titular do Brazil— 

—Maio 13 de 1777—Set. 11 do 1778.
José de Abreu, barão de Serro Largo, 

general, nas guerras do Sul—Out. 3 
de 1816—Jan. 3 e 4 de 1817—Jan. 22 
-D ez. 13 de 1820—Fev. 20 de 1827.

P. José de Abreu e Silva, deputado 
supplente á constituinte—Junho 3 de 
1822.

José Adorno, genovez, qne acompanhou 
Anchieta —Ab. 21 de 1563 — Ab. 24 
de 1589.

D. Jojfé Affonso de Moraes Torres, 9° 
bispo do Pnrá—Maio 13 de 1843.

José Agrclla Jardim. V. Ceará: Junta 
governativa.

Jose Albano Fragoso, jniz do crime—I, 
p. 434, col. 2% 1834.

Jose Alexandi'G Carneiro Leão, visconde 
de S. Salvador de Campos—Março 5 
c .30—Set. 4 de 1843—Set. 3 de 1863.

José de Almeida Vasconccllos Several 
de Carvalho, depois barão de Mos- 
sâmedes e visconde da Lapa, 5° gov. 
de Goyaz—Julho 25 de 1772—Set. 7 
de 177.3—Maio 7 de 1778.

Dr. José Alvares do Couto Saraiva, de
putado á constituinte—Junho 3 de 
1822.

Dr. José Alves Maciel — Junho 28 de 
1789. V. Inconfidência.

José Alves Rangel, 1̂  barão de S. João 
da Barra—Nov. 1 de 1855.

P. José de Anchieta, thaumaturgo do 
Brazil—Set. 24 de 1553—Jan. 25 de
1554—Dez. 9 de 1559—Ab. 2̂1 de 1563— 
Jullio 1 de 1.582—Dez. JH^de 1584- 
Junho 9 de 1597.

P. José Antonio Caldas, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

José Antonio da Camara—Março 30 de 
1818 in fine.

José Antonio Corrêa da Camara,general, 
depois visconde de Pelotas, na guerra 
do Paraguay—Dez. 11 de 1868 (6° §)— 
Março 1 de 1870.

José Antonio Corrêa da Camara, visconde 
de Pelotas, senador pelo R. Grande 
do Sul —Março 31—Junho 5 de 1880.

José Antonio Ferreira. V. Membros da 
da junta provisória. Junta do gov. con
stitucional (Piauhy).

José Antonio Freire de Andrada, gov. 
int. da cap, de Minas-Geraes—Fev, 
17 de 1752

José Antonio Freire de Andrada.gov. do 
R. dc Janeiro—Março 22 de 1753.

José Antonio Machado. V. Ceará: gov. 
provisorio.

José Antonio Marinho (Monsenhor), pa
triota mincii-o—Ag. 20 de 1842—Março 
13 de 18.53.

José Antonio Moreira, conde de Ipanema 
—Junho 28 de 1879.

José Antonio Pimenta Bueno, depois 
marquez de S. Vicente, senador pela 
prov. de S. Paulo—Maio 7 de 1853— 
Fev. 19 de 1878.

D. José Antonio dos Reis. 1° bispo de 
Cuyabá—Ag. 27 de 1831—Out. 11 de 
1876.

José Antonio Salgado, gov, int. da cap. 
do R. Negro—Março 12 de 1806.

José Antonio Saraiva, fundador da ci
dade Therezina—Junho 19 de 1861.

José Antonio Saraiva, senador pela Ba
hia—Junho 3 de 1869.

José Antonio Saraiva, presidente do con- 
,selho—Março 28 de 1880.

Dr. José Antonio da Silva Maia, depu
tado á constituinte—Junho 3 de 1822.

Dr. José Antonio da Silva Maia, senador 
por Goyaz—Maio 27 e 30 de 1843.

P. José Antonio de Souza, 1° parrocho de 
Quissamã—Ag. 26 de 1802.

José de Araujo Ribeiro, visconde do Rio 
Grande, senador ])elo R. Grande do 
Sul—Dez, 28 de 1849.

José Arouche de Toledo Rendon, ma
rechal, deputado á constituinte—Ju
nho 3 de 1822.

José Arouche de Toledo RendOn, com- 
mandante das armas em S. Paulo— 
Julho 21 de 1822.

José Arouche de Toledo Rendon, 1° di
rector da Acad, de S. Paulo—Ag. 11 
de 1827 (6° §).

Dr. José de Assis Alves Branco Moniz 
Barreto, 4‘ bibliothecario da Bibl, 
Nacional—Março 17 d e 1853.

Dr. José Avelino Barbosa. Y, Vaccina.
José de Azevedo Cabral, juiz de fóra de 

Campos dos Goytacazes—Nov. 11 de 
1801.
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D José de Barros Alarcao, 2“ bispo do 
R,. de Janeiro—Junho 13 de 1682— 
Março 8 de 1685—Out. 25 de 1689 
Ab. 6 de 1700.

Jn?é de Barros Falcão de Lacerda, com- 
mandante das armas de Pernambuco 
—Ab. 30 de 1823.

José de Barros Lima, capitão de arti
lharia em Pernambuco—Março 6 de 
1817.

José Basilio da Gama, poeta mineiro— 
Julho 31 de 1795.

Dr. José Bento de Araujo, presidente da 
prov. de Santa Catliarina—Dez. 13 de
1876. . ,

José Bento da Cunha e Figueiredo, se
nador por Pernambuco—Junho 23 de
1869. ,

Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo 
Junior, presidente das Alagoas—Dez.
2 de 1869 (2 )̂. ^ „

P. José Bento Leite Ferreira d Meiio, 
senador por Minas-Geraes—Ag. 13 de
1834. , . , 1Dr. José Bento da Rosa, lente da Escola 
de Medicina do Rio de Janeiro Dez.
21 de 1879. i

José Bernardes de Castro, ^dministrador 
da Imprensa régia—Maio 13 de 18Uo

Jose Bernardino Baptista Pereira de Al
meida (Conselheiro)—Jan. 29 de Ibol. 

José Bonifacio de Andrada e Silva, o pa 
triarcha, membro da junta gov. de 
S. Paulo—Dez. 14 de 1821.

José Bonifacio de Andrada (o iiatriarcha), 
deputado á constituinte—Junho 3 de
18-22. . , , 

José Bonifacio de Andrada (o patriarMia). 
ministro de D. Pedro I—Junho 13 de 
1763-Jan. 16 de 1822 (2*)-Fev.
Out. 28 del822—Fev. 27—Ab. 1 182d
—Ab. 6 de 1838—Julho 23 de 18/~. 

José Bonifacio de Andrada, tutor dos 
filhos do primeiro imperador-Dez, 
30 de 1830 (6» §) — Ab. 6 —Junho 30 
de 1831-Dez. 15 de 1833 (Prisão).

Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva, 
ministro da marinVia—Maio24 de 1862. 

Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva, 
ministro do Império—Dez. 14 de 1863. 

Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva, 
senador yior S. Paulo— Ag. 12 — Ag.
19 de 1879. . .

José Borges dc Barros, jesuíta bahiano— 
Março 10 de 1719;

José Borges do Ag. 3 de 1801

D. Jose Botelho de Mattos, 8» arcebispo
da Bahia—Fev. 
de 1771 (6° §).

5 de 1741—Junho 22

D. José Botelho de Mattos, arcebispo, 
membro do gov. geral do estado— 
Ag. 7 de 1754—Nov. 22 de 1767.

José Caetano Alves. V. Contracto do 
quinto dos couros. ^

José Caetano de Andrade Pinto. \ . Quc.stão 
entre a França e os Estados-Unidos.

José Caetano Ferreira de Aguiar, sena
dor pelo Rio de Janeiro—Jan. 22 de 
1826—Maio 4 de 1826 (3“) —Julho 27

183/ ,  ̂ , o.D. José Caetano da Silva CoiitiMio. 8 
bispo do Rio de Janeiro—Ab. 25 e 28— 
Maio 13 de 1808 (4*) — Nov. 10 de
1822. ^ j

D. José Caetano da Silva Coutmho. de
putado á constituinte — Junho 3 do 
1822. . ,

D. José Caetano da Silva Coutmho. se
nador pela prov. de S. Paulo—Maio 
29_Junho 22 de 1826.

S. José dos Campos. Vide S. Jose do 
Parahyba.

José Carlos de Carvalho, tenente-coronel, 
na guerra do Paraguay—Ab. 17 de 
1866.

José Carlos Mavrink da Silva rerrao, 
senador pelà p. de Pernambuco— 
Jan. 22—Maio 4 de 1826 (3‘ )—Jan. 15 
de 1846. , .,  ^

José Carlos Pereira de Almeida__To^es, 
visconde de Macahé—Março 
1848

José Carlos Pereira de Almeida Torres, 
senador pela Bahia—Junho 20 de
1843. , ^

Jose Carlos Pereira de Almeida Torres, 
ministro do Império — Nov. 21 de
1845. , . , , .José Carneiro da Silva, visconde dc Ara- 
ruama—Maio 3 de 1864.

José de Carvalho de Andrade, chanceller, 
membro do gov. geral int. do estado— 
Julho 6 de 1760 (2° §).

D. José de Castello Branco, conde da 
Fio-ueira, gov. do R. Grande do Sul— 
JuTho 4 de 1818—Addenda.- vol. II, p.
325: Julho 4. ^  ̂ t +José de Castro e Silva. \ . Ceara: Junta 
governativa.

Jose Cavalcanti de Albuquerque. V.
Pará: Congresso nacional.

José Cesar de Menezes. 32; gov. de Per
nambuco—Ag. 31 de 1//4—Março 19
de 1775. . ,

José Cesario de Miranda Ribeiro, senador 
por S. Paulo—Maio 4 de 1844—Maio 
7 de 1856. .

José Clarque Lobo, membro do gov. int. 
da Bahia—Julho 31 de 1783.
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José Clomento Pereira. 1° juiz de fora 
de Nicteroy—Maio 10 de’1819,

Jose Cjcmento Pereira,presidente da ca- 
niaia do R. rie Janeiro—Maio 23 de 
1822. V. Elemento scrv'il.

José Clemente Pereira, ministro da ííuer
ra—Set. 21 de 1812.

José Clemente Pereira, senador pela p. 
do Pará—Dcz. 31 de 1812 —Jan. 21 de 
1813—Março 10 de 1854—Nov. 2 de 
1858.

JoséClemeníe ^ereira (Estatna. a)—Junho 
14 de 1857. Y. llospido de Pedro II.

Padre José Coeliio, gov. int. da j)relazia 
do Pv,. de Janeiro-Out. IG de 1G30 

■(2YH °).
José Constantino Gomes de Castro (Co-

nego)- de 1821 (3° §).
Dr- José Corrêa Pacheco e Silva, dejjU- 

tado supplenta á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. José Corrêa Pachec e Silva, mem
bro do gov. provisorio—Junho 25 de 
1822 (2*).

Fr. José da Costa Azevedo, botânico ílu- 
minense—Nov. 7 de 1822.

Dr. José da Coáta Carvalho, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

Dr. José da Costa Carvalho. meml)ro da 
Regenria permanente—Junho 17 de 
1831.

Dr. José da Costa Carvalho, presidente 
daprov. de S. Paulo—Maio 13—Junho 
9 de 1842. '

Dr. José da Costa Carvalho, barão e 
marquez de Monte-Alegre, senador 
por Sergipe—Maio 4 de 1814—Set. 29 
de 1818—Set. i8 de I860.

José da Costa Lima, membro do gov.
' int. da Rabia-Ag. 15 de 1803.

José da Cruz Gouvêa, deputado á consti
tuinte—Junho 3 de 1822.

José da Cruz Gouvêa, deportado com os 
Andradas—Nov. 20 de 1823.

D. José da Cunha Grã de Athayde e 
Mello, conde de Povolide, gov. de 
Pernambuco—Ab. 14 de 1768—Julho 
2 de 1769.
José da Cunha Grã de Athavde e 

Mello. 46“ gov. da Bahia—Out.‘ ll  de 
1769—Ab. 3 de 1774.
José Custodio Dias, deputado sup- 

])lente ú constituinte-Junho 3 de 
1822.

P. José Custodio Dias, senador por Mi- 
nas-Geraes- Set. 18 de 1835.

José Custodio de Sá e Faria. gov. do R. 
Grande do Sul—Junho 16 de 1764- 
Out. 13 de 1765.

D. fr. José Delgarte, 3“ bispo do Mara- 
nhao-Dez, 24 dc 1717.

D.

P.

José Egydio Alvares de Almeida, barão, 
visconde. de])ois juarquez de Santo 
Amaro, de])Utado á constituinte—Ju
nho 3 de 1822.

José Egydio Alvares de Almeida, colla- 
borador na constituição—Nov. 26 de 
1823.

José Egydio Alvares de Almeida, signa
tário do acto de reconhecimento do 
ImT)erio—Ag. 29 de 1825.

José Egydio Alvares de Almeida, sena
dor pelo R. (ie Janeiro—Jan. 22— 
Maio 4 dc 1826 (3“)-

José Elov Ottoni. poeta mineiro—Out. 3 
de 1851.

José Eloy Pessoa, brigadeiro—Março 2 
de 1841.

D. fr. José de Santa Escolástica. 13° ar
cebispo da Bahia-Out. 25 de 1803— 
Jan. 3 de 1814.

D. fr. José de Santa Escolástica, mem
bro do gov. int. do Estado—Maio 24 
de 1809.

D. fr. José de Santa Escolástica, abbadé' 
geral dc S. Bento na Bahia—Junho 17 
de 1829.

José Feliciano de Castilho Barreto e No
ronha Conselheiro)—Fev. 11 de 1878.

José Feliciano Fernandes Pinheiro,depois 
visconde de S. Leopoldo, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822. '

Jose Feliciano Fernandes Pinheiro, vis
conde de S. Leopoldo, senador por S, 
Paulo—Jan. 22—Maio 4 de 1826 (3")— . 
Julho 6 de 1847,

Jose Feliciano Fernandes Pinheiro, 1° 
presidente do Inst, llistorico—Ag. 18 
dc 1838.

jQsé Feliciano Pinto Coelho. V. Rebel- 
lião de Minas.

José Felix Pereira de Burgos, depois ba- 
I rãp de Itapicurú-merim, gov. das ar
mas do Maranhão—ãlaio 31 de 1824—
Ag. 7 de 1831 (2° §).

José Fernandes da Costa Pereira (Dr.) 
presidente da p. dc S. Paulo—Maio 30 
de 1871.

José Fernandes da Costa Pereira (Dr,), 
ministro da Agricultura—Jan. 28 de 
1873.

José Fernandes Portugal, hydrographo, 
membro do gov. provisorio de Per- 
nambuco—Março 6 de 1817._

P. José Ferreira Nobre, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

D. frei José Fialho. 6° bispo de Olinda— \
Fev, 21 de 1725*' m fine—Nov. 17 de '  
1725.

D. frei José Fialho. 7° arcebispo da Ba
hia—Nov. 25 dc 1722—Fev, 2 dc 1739.

■»'í-

I



— 65

José Francisco de Arruda Camara. V. 
Revolta praieira.

José Francisco Guimarães. V. Depor
tados politicos.

José B’ranciscp de Paula Cavalcanti de 
Albuquerque, gov. do R. Grande do 
Norte—Março de 1806.

José Francisco Perné, piloto—Jimlio 19 
de 1777.

Dr. José Francisco Sigaud, fundador do 
Instituto dos meninos cegos—Set. 16 
do 1854—Üut. 10 de 1856—Junho 19 de 
1859.

Dr. José Gomes da Fonseca Parahyba, 
redactor do Caviipista e do Goytacaz— 
Jan. 1 de 1831.

José Ga.briel de Moraes Meyer. V. Abri
lada em Pernambuco.

José da Gama Lobo Coelho d’Eça, mem
bro do governo int. de Santa Catha- 
rina—Jan. 19 de 1800.

D. José Garro, gov. de Buenos-Ayres— 
Ag. 7 de 1680.

José Geraldo Bezerra de Menezes—Maio
• 18 de 1823.

José Gonçalo Garcia Reis institue patri
mônio para a capella de N. Senhora 
da Corrente na villa do Penedo—Dez. 
7 de 1764.

José Henriques de Carvalho, gov. da 
Parahyba — I, p. 433. cal. 2‘ , 1734 
(4». I).

Dr. José Henriques de Paiva. V. Aca
demia scientiflca.

José Henriqaes Pereira. V. Junta gover
nativa do Ceará.

José Ignacio de Abreu e Lima (General), 
historiador nacional—Março 8 de 1869 
(2“). V. nos Addenda do 1° vol. o 
de Ab. 6 de 1796—Lpag. 435, Ab. 6.

José Ignacio Borges, gov. da cap. do R. 
G. do Norte—Março 23 de 1806(3° §) 
—.lan. 22 de 1812—Dez. 16 de 1816- 
Dez. 16 de 1838.

José Ignacio Borges, senador por Per
nambuco—Jan. 22— Maio 4 de 1826 
(3°).

José Ignacio de Brito Bocarro Castanhe- 
da.membro do gov int. da Bahia—Ju
lho 31 de 1783.

José Ignacio Madeira de Jesus. V. Con
selho administrativo do Piauhy.

José lírnacio Ribeiro deAlireu e Uma 
0 I'tadYc -Março 26 de 1817.

José Ignacio Silveira da Motta, senador 
por Goyaz—Maio 8 de 1855.

José Ildefonso de Souza Ramos, depois 
barão das Tres Barras e visconde de 
Jaguary, presidente da provincia do 
Piauhv—Dez. 30 de 1843,

José Ildefonso de Souza Ramos, senador 
por Minas-Geraes—Maio 25 de 1853.

José Jacome de Menezes Doria—Maio 21 
de 1823 (3° §).

José Joaquim de Andrade Neves, barão 
do Triumpho. na guerra do Paraguay 
—Out. 3 de 1867—Fev. 19—Ag. 28—
Dez. 21 de 1868—Jan. 6 de 1869.

José Joaquim Cândido de Macedo Junior, 
mallogrado poeta rio-grandense—
Março 5 de 1860.

Dr. Jose Joaquim Carneiro de Campos, 
ministro do ,Império—Ag. 8 de 1823.

Dr. José Joaquim Carneiro de Campos, 
collaborador na constituição do Impé
rio—Nov. 26 de 1823.

Dr. José Joaquim Carneiro de Campos, 
marquez de Caravellas. senador pela 
Bahia—Maio 4 de 1826(2*)—Set. 8 de 
1836.

Dr. José Joaquim Carneiro de Campos, 
membro daregencia provisória—Abril 
7 de 1831 (5° 1).

Dr. José Joaquim Carneiro, de Campos, 
membro da regencia permanente—
Junho 17 de 1831 (2* §).

Dr. José Joaquim de Carvalho, senador 
por Pernambuco—Jan. 22 de 1826—
Maio 4 de 1826 (3*) — Maio 5 de 1837.

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, bispo de Pernambuco e 
d’Elvas—Nov. 21 de 1791-Dez. 25 de . -T~
1798- Set. 12 den821.

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo 
Coutinho, gov. interino da capitania 
—Dez. 13 de de 1787- Dez. 29 de 1798.

José Joaquim Fernandes Torres, senador 
pela provincia de Minas Geiaes—Ab.
28 de 1848-Dez. 24 de 1869.

José Joaquim Freire. V. Expedição scien- 
tiflea.

D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas 
Castello-Branco, 7° bispo do Rio de 
Janeiro—Dez. 6 de 1773 (10* §)— Maio
29 de 1774—Ag. 26 de 1802.

José Joaquim Muniz Barreto de Aragã#, 
depois barão de Itapororocas. V. Go
verno provisorio da Bahia.

José Joaquim Nabuco de Araújo, barão 
de Itapoan, senador pelo Pará—Jan.
22 de 1826—Maio 4 de 1826 (3*)—Ab.
20 de 1810.

José Joaquim Raposo. V. Laocoonia.
José Joaquim da Rocha, deputado á con

stituinte—Junho 3 de 1822.
José Joaquim da Rocha deportado coia 

o s  Andradas—Nov. 20 de 1823.
José Joaquim Victorio da Costa. gov. da 

capitania do Rio Negro—Out. 27 de
1799— Março 12 de 1806,
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Padre José Joaquim Xavier Sobreira, 
deputado á constituinte—Junlio 3 de 
1822.

Padre José Joaquim Xavier Sobreira, 
membro do governo temporário do 
Ceará—Jan. 23 de 1823.

José Leandro de Carvalho, notável pintor 
fluminense—Nov. 9 de 1831—Fev. 8 
de 1846.

José Leandro de Carvalho—Quadros de— 
A ". 24 de 1789.

José Liberate Barroso, ministro dos ne
gocies do Império—Ag. 31 de 1864.

Jose Lino Coutinho, deputado ás côrtes 
de Lisboa—Out. 6 de 1822—Nhv. 22 de 
1822 (2*).

José Lino Coutinho, ministro da Regencia 
—Out. 2.5 de 1831.

José Lino de Moura, thesoiireiro fun
dador do Inst. Ilistorico—Nov. 25 de
1838.

Jo.sé Lopes de Lemos, secretaiioda junta 
provisória do Maranhão—Maio 14 de 
1̂824.

D. José Luiz de Castro, conde de Rezende, 
5° vice-rei no R. de Janeiro—Set. 25 
de 1778—Junho 4 de 1790.

Dr. José Luiz de Mendonça, membro do 
gov. revolucionário de Pernambuco 
— Março 6 e 10—Junho 12 de 1817.

D. José Luiz de Menezes Abranches Cas- 
tello Branco, conde de Valladares, 
gov. de Minas Geraes—Julho 16 de 
1768.

Jesé Luiz Menna Barreto, general, na 
guerra do Paraguay—Dez. 21 de 1868.

Jose Manuel da Fonseca, senador por 
S. Paulo—Ag. 3 de 1854.

José Manuel de Moraes, general, apre
senta á' Constituinte o decreto da sua 
dissolução—Vol. I, col. 2‘ , p. 355.

José Marcellino de Figueiredo, nomesup- 
pOsto de Manuel Jorge Gomes de Se
pulveda. V. este nome.

José Marcellino Pereira de Vasconcellos, 
advogado provisionado—Nov. 26 de
1874—Recíiücações, vol. II, pag. 326, 
col. 2^ Nov. 26.

Dr. José Marcellino da Rocha Cabral, 
socio fundador do Inst. Ilistorico— 
Nov. 25 de 1838.

José Maria do Amaral, ministro do Bra
zil na rep. do Paraguay—Maio 17 de 
1857.

D. fr. José Maria de Araujo, 14° bispo 
de Olinda—Ab. 13 de 180L

D. ír. José Maria de Araujo, membro do 
governo int. de Pernambuco—Set. 20 
de 1808.

Dr. José Maria de Avellar Brotero inau 
gura 0 curso da Acad. de S. Paulo— 
Ág. 11 de 1827 (5° §).

José Maria Cambucy do Yalle, secret, 
do general Labatiit—Maio 21 de 1823.

Fr. José Maria de Macerata, 3° 'prelado 
de Cuyabá—Maio 27 de 1824.

José Maria de Moura, gov. das armas do 
Pará e Rio Negro—1322 (1° vol., pag. 
270)—Out. 19 de 1822.

José Maria Pinto Peixoto, marechal— 
Ab. 3 de 1832 (alias 1833) in fine— 
Maio 5 de 1861.

José Maria da Silva Bittencourt, com- 
mandante das armas do Pará—Ag. 7 
de 1831 (3° §).

José Maria da Silva Paranhos, visconde 
do Rio Branco, senador por Matto- 
Grosso—Maio 5 de 1863. V. Elemento 
servil.

José Maria da Silva Paranhos, ministro 
da marinha-^Sel. 7 de 1853—Set. 21 
de 1861.

Jose Marianni, presidente do Pará—Ab. 
16 de 18,33.

José Marianno de Albuquerque na re
volução de Pernambuco—Ab. 30 de 
1817 (2° §).

José Marianno de Albuquerque Caval
canti, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822. V. Icó (Combate do).

José Marianno de Azevedo Coutinho, pro
curador geral da provincia do R. de 
Janeiro—Junho 2 de 1822.

Fr. José Marianno da Conceição Velloso, 
franeiscano, naturalista—Julho 14 de 
1811.

José Marianno de Mattos, official dos re
beldes do R. Grande—Ag. 17 de 1844.

José Marianno de Mattos, ministro da 
guerra—Dez. 14 de 1863.

José Marques Guimarães (2° tenente). V. 
Naufragio da corveta D. Isabel.

P. José_ Martiniano de Alencar na re
volução de Pernambuco e Ceará—Maio 
19 de 1812 (2° §)—Ab. 30 de 1817 (Ad
denda de abril).

P. José Martiniano de Alencar, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

P. José Martiniano de Alencar, depor
tado com os Andradas—Nov. 20 de 
1823.

P. José Martiniano de Alencar, senador 
pelo Ceará—Maio 2 de 1832—Março 
16 de 1860.

P. José Martiniano de Alencar no le
vantamento de Pinto Madeira e na 
sedição de Torres e Jacarandá—Dez. 
15 de 1834—Dez. 14 de 1840.
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Dr. José Martiniano de Alencar (Conse
lheiro), romancista e dramaturgo na-

, ou- 
7 de

cional----- Dez. 12 de 1877.
José Martinianç* da Rocha Bastos 

vidor da villa do Crato—Maio 
1836.

Dr. José Martins da Cruz Jobim. senador 
pelo Esnirito-Santo—Maio 6 de 1851— 
Ag. 23 de 1878.

José Martins Pereira de Alencastrc. pre
sidente das Alagoas—Dez. 7 de 1866.

Joisé Martins Pinheiro, barão da Lagôa 
Dourada—Julho 29 de 1876.

José Martins Rocha, secretario da ca- 
mara do Rio de Janeiro—Maio 13 de 
1822.

P. José Mauricio Nunes Garcia, insigne 
compositor .fluminense—Ab. 18 de
1830.

D. José de Mello Manuel, gov. da ilha 
de Santa Catharina—Out. 25 de 1753.

D. José de Menezes, almirante da es
quadra em soccorro de Pernambuco 
—Addenda de setembro, p. 172, col. 2’", 
set. 7.

P. José Monteiro de Noronha, auctor do 
Roteiro Paraense—Ab. 15 de 1794.

José de Nápoles Tello de Menezes, cap. 
general do Pará —Março 4 de 1780.

Jose Narciso de Brum, 1° tenente, na 
guerra do Rio da Prata—Jan. 18 de
1827. '

José Narciso de Magalhães de Menezes, 
gov. do Pará—Março 10 de 1806— 
Dez. 20 de 1810.

Fr. José da Natividade, abbade do mos
teiro da Bahia—Ab. 9 de 1714.

José da Natividade Saldanha, poeta per
nambucano—Set. 8 de 1796.

José Nicolau de Azevedo Coutinho Gen
til, 1° prelado de Cuyabá, 2° prelado 
de Goyaz, bispo de Zoara—Jan. 23 de 
1782—Março 7 de 1788.

José de Oliveira Barbosa, ministro, refe
renda 0 decreto da dissolução da 
constituinte—Pag. 355, 2‘ col., I. vol

Dr. José de Oliveira Pinto Botelho Mos- 
queira, deputado á constituinte—Ju
nho 3 de 1822.

José Ortiz de Camargos. V. Pires e Ca- 
margos.

S. José do i^arahyba, cidade de S. Paulo 
—Junho 16 de 1864.

José Paulo de Figueirôa Nabuco de 
Araujo, ministro do Supremo Tribu
nal de Justiça—Dez. 2 de 1863.

José Pedro Cesar, coronel de milicias— 
Ab. 27 de 1831.

José Pedro Dias de Carvalho na rebel- 
lião de Minas—Ag. 20 de 1842.

José Pedro de Dias Carvalho, ministro 
do Império—Maio 31 de 1848.

José Pedro Dias de Carvalho, senador 
por Minas—Maio 1 de 1858.

José Pedro Dias de Carvalho, ministro 
da fazenda—Maio 24 de 1862—Dez. 14 
de 1863.

José Pedro Dias de Carvalho, ministro 
dos neg. estrangeiros—Ag. 31 de 
1864.

José Peixoto de Souza. V. Rio das Ve
lhas.

José Pereira da Cunha, membro do go
verno int. de Santa Catharina—Jan. 
19 de 1800.

José Pereira Dutra, superintendente de 
minas—Maio 11 de 1735 (2° §).

José Pereira Filgueiras na revolução de 
Pernambuco e Ceará—Ab. 30 de 1817 
{Addenda de abril)—Julho 24 de 1824.

José Pereira Filgueiras, gov. das armas 
do Ceará—Mai’ço 30 de 1822—Maio 18 
e 27 de 1823—Ab. 29 de 1824.

José Pereii’a Filgueiras, presidente do 
gov. temporário do Ceará—Jan. 23— 
Maio 18 e 27 de 1823—Ab. 29 de 1824.

José Pereira Filgueiras, cómmandante 
das forças independentes do Piauhy e 
Maranhão—Ab. 16 de 1823.

José Pereira da Fonseca, cap. mór do 
R. Grande do Norte—Março 8 de 1722 
(2° §).

José Pereira Pinto, 14° gov. da ilha de 
Santa Catharina—Junho 7 de 1786— 
Jan. 17 de 1791.

D. José Pereira da Silva Barros, 20° 
bispo de Olinda—Março 14 de 1876 
(3° §).

Dr. José Pinto Ribeiro de Sampaio, me
dico e poeta campista — Dez. 12 de 
1877 (2°).

José Ramos de Oliveira, 1° presidente 
da Praça do Commercio de Pernam
buco—Ag. 1 de 1839.

José Raymundo Chichorro da Gama 
Lobo, 13° gov. de S. Paulo—Março
16 de 1782—Maio 5 de 1786.

José Raymundo dos Passos Porbem 
Barbosa. V. Ceará — Junta governa^ 
tiva.

José de Resende Costa, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822—Junho
17 de 1841.

S. José de Riba-mar no Ceará—Julho 16 
de 1700.

José Ricardo da Costa Aguiar de An- 
drada, deputado á constituinte—Out. 
15 de 1787—Junhe 3 de 1822—Junho 
23 de 1846.

/ I
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José Ricardo da Costa Aguiar de An- 
drada. deputado ás curtes de Lis- 
Poa—Out. 6 de 1822—Nov. 22 de 1822 
(2*).

José Ricardo da Costâ  Aguiar de An- 
drada (Viagem de—á Cliina)—Jan. 10 
de 1847.

»S. José do Rio Negro. V. Rm Negro.
Fr. José de Santa Rita Durão, epico bra- 

zileird—Jan. 24 de 1784.
José Rodrigues Froes, descobridor _̂ das 

minas de Paracatú—Out. 20 de 1798.
José Rodrigues Jardim, __ senador por 

Goyaz—Maio 17 de 1837.
Padre* José Rodrigues Malheiros Tran

coso Soutomaior, promotor de tumulto 
no Rio Grande do Sul—IMaio 21 de
1821.

José de Sá Bittencourt e Accioli, natura
lista mineiro—Fev. 28 de 1828.

Dr. José de Saldanha, commissario da 
demarcação de limites—Março 11 de 
1784.

D. ír. José da Santissima Trindade, 6“ 
bispo de Marianna—JNlaio 13 de 1818 
—Ab. 9 de 1820.

José Saturnino da Costa Pereira, sena- 
nador por Matto-Grosso— Nov. 22 de 
1773—Rectificaçoes : vol. II, p. 32C : 
Nov. 22—Ag. 18 de 1828.

José da Serra, gov. do estado do Mara
nhão—Julho 16 de 1732—Março 21 de
1736.

Dr. José da Silva Carrao, senador por 
S. Paulo—Ag. 12 de 1879.

José da Silva Lisboa, depois barão e vis
conde de Cayrú, publicista, admi
nistrador da Imprensa Regia—'ildiio 
13 de 1808 (2% 4“ §).

José (la Silva Lisboa, deputado á consti
tuinte—Junho 3 de 1822.

José da Silva Lisboa, senador pela Bahia 
—Jan, 28 de 1808—Out. 12 de 1822 
(2“)—Maio 4 de 1826 (2*)—Ag. 20 de 

, 1835.
José da Silva Mafra, secretary da Junta 

provisória de Santa Catharina— Maio 
20 de 1822.

José da Silva Mafra, senador pela pro
vinda de Santa Catharimi—Dez. 27 
de 1844.

José da Silva Paes, brigadeiro, gov. de 
Santa Catharina—Março 7 de 1739— 
Março 18 de 1746.

José da Silva Paes. V. Ilha das Cobras.
Jtsé da Silva Paes, commandante militar 

do Rio Grande do Sul—Fev. 19 de
1737.

José Silvestre Rebello, membro fundador 
do Instituto llistorico—Nov. 25 de 
1838.

José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo 
(Monsenhor), auctor das Mem. hist, 
do Rio do Janeiro—Out. 12 de 17.53.

José de Souza Breves, capitalista—Julho 
6 de 1879.

José de Souza e Mello, deputado á con- 
siituinte—Junho 3 de 1822.

Dr. José Teixeira da Fonseca Vasconcel- 
los, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. José Teixeira da Fonseca Vasconcel- 
los, visconde de Caethé, senador por 
Minas-Geraes—Jan. 22—Junho 6 de 
1826.

José Teixeira da Matta Bacellar, senador 
por Sergipe—Jan. 22—Maio 4 de 1826 
(3“)—Maio 25 de 1838.

José Telles de Menezes (Conego), doador 
da casa para seminário da Bahia— 
Dez. 22 de 1814.

José Telles da Silva, cap. general do Ma
ranhão—Fev. 13 de 1784.

José Theodoro, guerrilheiro, na guerra 
com os argentinos—Maio 10 de 1827.

José Thomaz Ileniiques (Major), na re
volta do Maranhão—Junho 12 de 1839.

D. José Thomaz de Menezes, cap. gene
ral do Maranhão—Out. 17 de 1809— 
Março 8 de 1811.

José Thomaz Na.buco de Araujo, sena
dor pelo Espirito Santo—Maio 8 de
1837—Março 18 de 1850.

José Thomaz Nabuco de Aràujo, minis
tro da justiça—Set. 7 de 1853.

José Thomaz Nabuco de Araujo, sena- 
d<»? pela Bahia—Ag, 14 de 1813—Ju
nho 1 de 18.58.

Dr. José Tito Nabuco de Araujo—Junho 
25 de 1879.

D, José Yarella y Ulloa, commissario 
hespanhol da demarcação de limites 
—Março 11 de 1784.

José Velho de Azcveclo. eap. mór do 
Pará—Junho 1,1 de 1716.

D. José Verdun, cabccilla argentino— 
Set. 15—Out. 10 de 1817.

José Vicente do Amorim Bezerra, com
mandante de forças legacís na rebel-

I lião de S. Paulo—Junlm 7 de 1842.
José Victorino Maciel, juiz de direito do 

Crato. V. '.Assassinato juridico de 
Pinto Madeira.

Dr. José Vieira Couto, mineralogista — 
Out. 8 de 1800 (3° §)—Maio 27 de 1811 
—Fev. 28 de 1828 §).

Dr. José Vieira Couto de Magalhaes 
(Excursão do)—M<‘̂ io 25 de 1854.

José Vieira de Resende e Silva, coronel. 
V. Cataguazes (3° )̂.
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Bella—Ag. 25 de

Dr. Josino do Nascimento Silva, presi
dente da prov. de S. Paulo—Junho 
i  de 1853.

D. Juan Manuel de Rosas, dictador— 
Março 4 de 1852. V. Monte Caseros.

Juiz conservador da nacão ingleza—Maio 
4 de 1808.

JuizdeFòra (Forum da cidade de)—Março
20 de 1878.

Juiz de fóra de Campos dos Govtacazes— 
Nov. 11 de 1801.

Juiz dc fora de Nicterov (1°)—Maio 10 
de 1819.

Juiz de fóra de Oeiras—Ag. 2G de 1819.
Juiz de fóra de S. Paulo—Maio 13 de 1810.
Juiz de fóra de Villa

1813.
Juizes de fóra em villas de Paulo—

Out. 9 de 1817.
Juízo do governador de S. Pauto acerca 

dos paulistas—Dez. 11 de 1766.
P. Julio Augusto de Almeida, bispo 

eleito de Goyaz—Set. 12 de 1863 in 
Março 14—Dez. 28 de 1876 (2^.

Julio Frederico Keller, fundador alle- 
mão da colonia de Petropolis—Nov.
21 de 1847-Set. 19 de 1854.

Juncal (Combate naval do), guerra da 
Cisplatina—h’ov. 8e 9 de 1827.

Junius Consíaucio Yilleneuve, proprie
tário do Jornal do Çornmercio—Ab. 
1 de 1826—Ag. 5 de 1863.

Junius Villeneuve & C. Vide Jornal do 
Çornmercio.

Junqueira Freire. V. Luiz José.
Junta central de liygiene publica no R. 

de Janeiro— .et. 14 de 1850.
Junta de procuradores geraes reclamada 

pela camarae povo de S. Paulo—Jan.- 
26 de 1822.

Junta (Reunião da) dos procuradores ge
raes das provincias — Junho 2 de
1822. V. Conselho.

Junta de fazenda do Piauhy—Ab. 27 de 
1811.

Junta da Bulla da Cruzada (Extincção da) 
—Set. 20 de 1820.

Junta de Justiça criminal do Pará—Out. 
19 de 1822.

Junta de Justiça de Pernambuco (De
c r e t o  ampliando a)—Junho 18 de 1761.

Junta governativa da Bahia—Ab. 11— 
Dez. 5 de 1822.

Junta gov. de Bucnos-Ayres—Maio 30 
de 1811.

Junta gov. de Santa Catharina—Maio 20 
de 1822.

Junta gov. de Goyaz—Ab. 4 e 10—Nov. 
26 de 1822,

Junta gov. de Pernambuco—Dez. 29 de 
1798_Out. 27 de 1821—Junho 1 de 
1822 (2“).

Junta gov. do Piauhy—Julho 13 de 1811.
Junta gov. constitucional do Piauhy— 

Out. 26 de 1821. \
Junta gov. do R. Grande do Sul—Fev. 22 

de 1822.
Junta das Missões de Pernambuco—Set. 

26 dq 1692—Ab. 20 de 17(31.
Junta provisória das Alagoas—Dez. 14

1823. ' ^
Junta prov. do Ceará—Nov. 8 de lj4J.
Junta prov. do Maranhao—Ab. 4 e 5 de

1824.
Junta prov. do governo civil de Matto- 

Grosso—Ag. 15 de 1803.
Junta prov. da Parahyba—Out. 25—Dez. 

12 de 1821. .
Junta prov. do governo da capitania de 

S. Paulo—Ag. 26 de 1813.
Junta prov. do Biauhy—Ab. 27 de 18.l2.
Junta gov. do R. Grande do Norte. 

Vide R. Grande do Norte.
Juntas governativas do Pará—Jan. 1 de

1821.
Dr. Justiniano José da Rocha, jornalista 

fluminense—Addenda de Julho, p. 56: 
Julhojr

D. Justcf José de Urquisa. \ . Monte- 
Caseros.

Juvenal Galleno. V. Dr. Juvenal de Mello
. Carramanhos.

Dr. Juvenal de Mello Carramanhos, es- 
criptor paulista—Ab. 6 dc 1879.

e- <

Keller. V. Julio Frederico.
Koen. V. Joao van.
Klaas Florins. V, Claes.

t

Labatut. V. Pedro Labatut.
La Condamine. V. Condamine.
Dr. Ladislau Netto, director do Museu 

Nacional—Junho 6 de 1818 in fine.
Lafayette Rodrigues Pereira, senador 

põr Minas-Gefaes—Maio 11 de 1880.
La^es, villa de Santa Catharina—Março 

7 de 1762—Set. 9 de 1820.
La "es, pertencente á capitania de S. Paulo 

—Ag. 11 de 1738.
Lagoa de Cima. Vide S. Benedicto da.
Lagoa de Rodrigo de Freitas. V. Jardim 

botânico.
La"òa Santa em Minas-Geracs— Junjio 

"28 de 1831.
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Laguna, villa dc Santa Catharina—Março 
7 do 1762.

Laguna occiipada pelos rebeldes—Julho 
23 de 1839.

Laguna—Restauraçao da — Nov. l.õ de
1839.

Lagunas do Sul—Ab. 12 de 1636.
La Martinière, explorador do Rio das 

Velhas—Março 23 de 1854.
Lancaster. V. James.
Laocoonia, charrua que transportou de

portados politicos para Europa—Out. 
29 de ifeé.

Larangeiras a Aracujú (Estação telegra- 
phica de)—Jan. 6 de 1880.

Lancerote de França, capitão da nau 
Caridade—Jan. 9 de 1625.

La Torre, Verdun e Mondragon. cau
dilhos orientaes—Jan. 4 de 1817—Jan. 
22 de 1820.

Laurelles (Assalto e tomada de), guerra 
do Paraguay—Fev. 27 de 1868.

Padre Laurentino Antonio Moreira de 
Carvalho, director do Lyceu de Per
nambuco—Set. 10 de 1827.

Laurindo José da Silva Rebello (Dr.), poeta 
íluminense—Julho 8 de 1826.

Lavalleja. Vide D. João Antonio.
'Lavra diamantina — Julho 22 de 1729 

(2“ §).
Lazareto no Rio de Janeiro—Out. 11 de 

1854.
Lazaro de Mello, denunciante de Beck

man—Nov. 2 de 1685 (4° §).
D. Lazaro da Ribeira. V. Forte de 

Coimbra.
Lazaros (Os) do Rio de Janeiro—Out. 2 

de 1817—Out. 27 de 1832.
Leal—Titulo de—dado á camara do Rio 

de Janeiro—Março 27 de 1645.
Leão coroado (O). V. José de Barros 

Lima.
Lebreto-n. V. Breton.
Legião de tropas ligeiras de S. P aulo- 

Maio 5 de 1809.
Lei declarando de propriedade da coroa 

os diamantes e pedras preciosas acha
dos nas minas do Brazil—Dez. 22 de 
1734.

Lei i)rohibindo o commercio ás pessoas 
constituidas em auctoridade—Jan. 13 
de 1724.

Lei marcando o trajo de cada classe 
social. V. Pragmatica.

Lei do ventre livre. V. Elemento servil.
Lei de 28 de Setembro. V. Elemento 

servil.
Leonardo Bezerra, 

cates. V. Guerra dos mas-

Leonardo Nunes, padre jesuita, um dos 
fundadores do collegio de S. Vicente 
—Junho 8 de 1550 ("artigo separado)— 
Jan. 25 de 1554.

Leonel de Abreu Lima, 27“ gov. do 
Ceará—Fev. 13 de 1731.

Dr. Leonel Martiniano de Alencar, mi
nistro do Brazil na Bolivia—Dez. 22 
de 1879.

D. Leonor de Campo Tourinho, donataria 
de Porto Seguro—Maio 30 de 1556.

D. Leopoldina, 1“ imperatriz do Brazil. 
Vide D. Maria Leopoldina.

D. Leopoldina, princeza brazileira—Julho 
13 de 1847-Dez. 15 de 1864—Fev. 7 
de 1871.

Levantamento de Pinto Madeira no Cea
rá V. Joaquim Pinto Madeira.

Levante em Campos. V. Motim.
Levei (João Baptista). V. Colonia de ar

tistas francezes.
L’Hermitte. V. Herinitte.
Iliberdade de imprensa—Decreto de 

D. Pedro I sobre a—Junho 18 de 1822.̂
Liberdade de imprensa em S. Paulo — ’ 

(Abuso de)—Jan. 8 de 1826.
Liberdade dos indios—Março 20 de 1570 

—Jan. 6 de 1573—Julho 30 de 1609— 
Set. 10 de 1610—Set. 12 de 165.3—Ab.
9 de 16.55—Jan. 17 e 28 de 1691—Out. 
27 de 1831.

Lichtardt, almirante hollandez—Março 
13 de 1635—Junho 27 de 1637—Fev. 
26—Junho 1 de 1640—Out. .30 de 1641 
—Set. 9—Dez. 2 de 1645-Nov. 29 de 
1646.

Limites entre o Esp. Santo e Minas— 
Out. 8 de 1800—Dez. 4 de 1816.

Limites entre Minas e S. Paulo—Out. 12 
de 1765.

Limites entre o Uruguav e o Brazil— 
Março 28 de 1859.

Limites meridionaes (Demarcação de)— 
Set. 1 de 1752—Março 11 de 1784.

Limoeiro. Vide Estrada de ferro do.
Linha telegraphica entre o Brazil e a 

Europa-Maio 19 de 1864.
Linha telegr. de Cannavieiras a Porto 

Seguro. V. Cannavieiras. ^
Linlia telegr. de Larangeiras a Aracajú. 

V. Larangeiras.
Linha telegraphica de Alagoinhas a Po- 

juca—Nov. 12 de 1874.
Linha telegr. de Alcobaça a Caravellas 

—Março 31 de 1878 (3“).
Linha telêgr. de Alegrete ao Rosario— 

Ab. 2 de 1874.
Linha telegr. de Santo Amaro á Ca

choeira—Ab. 1 de 1875 (2° §).
Linha telegr. de Angra dos lieis a Pa- 

ratv—Jullio 31 de 1866.
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Linha telegr, de Sant’Anna  ̂do Livra- ' 
mento ao Rosario—Nov. 13 do 1878. 

Linha telegr. de Antonina a Coritiba— 
Ah. 2 de 1871.

Linha telegr. de Aracajú á Estancia— 
Nov. 8 de 1874 (2“).

Linha telegr. do Aracaty a Mossorb— 
Fev. 17 de 1878.

Linha telegr. de Araruama á Ponta Ne
gra—Junho 30 de 1872.

Linha telegr. de Arroio_  ̂ Grande á Ja- 
guarão—Nov. 16 de 1874.

Linha telegr. do Assú a Natal—Julho 31 
de 1878" m fine.

Linha telegr. da Bahia (ramal) a Pojuca 
—Nov. 8 de 1874.

Linha telegr. da Barra de S. João á 
S. Vicente—Março 31 de 1869.

Linha tela gr. de Barreiros a Porto Qalvo 
—Dez. 2 de 1873 (2‘ ).

Linha telegr. de Belmonte a Itapemenm 
— Julho 5 de 1874.

Linha telegr. de Belmonte a Porto Se
guro—Fev. 29 de 1880.

Linha telegr. de Cabo-Frio a Araruama 
■—Set. 30 de 1865.

Linha telegr. de Caçapava á Cachoeira 
—Set. 29 de 1873.

Linha telegr. da CachoeiraJBahia) a Ma- 
ragogipe—Ab. 1 de 1875.

Linha telegr. da Cachoeira (R. Grande 
do Sul) ao Rio Pardo-Nov. 1 de 1870. 

Linha telegr. de Camamú a Rio de Con
tas—Ag. 19 do 1875.

Linha telegr.de Camaquan aS. Lourenço 
—Ab. 7 de 1871.

Linha telegr. de Camaragibe. \ . Cama- 
ragibe.

Linha telegr. de Campinas ao Rio Claro 
— Ag. 11 de 1876.

Linha telegr. de Campos a S. João da 
Barra—Ab. 2 de 1870.

Linha teleg. de Cangussú a Pelotas- 
Maio 7 de 1878.

Linha telegr. de Caravellas^a S. José de 
Piruhvpe—Ab. 15 de 1876.

Linb.a telegr. da Conceição do Arroio a 
Porto-.4.Iegre—Fev. 29 de 1868.

Linha telegr. de Coritiba a Guaratuba 
—Out. 30 de 1871.

Linha telegr. da côrte (central)—Julho 
31 de 1866, no fim.

Linha telegr. de Coruripe ao Penedo- 
Maio 31 de 1876 (2*. p. 343).

Linlia telegr. da Cruz Alta a Santa Ma
ria—1876 (Vol. I. p. 271). ,

Linha telegr. de Santa Cruz (fortaleza) 
a Nicteroy—Jan. 31 de 1864.

Linha telegr. de Santa Cruz a V illa da 
Serra—Março 24 de 1876 (2“).

Linha telegr. do Desterro (cidade) ao 
Estreito—Dez. 31 de 1866 (art. sepa
rado) .

Linha telegr. do Desterro a Itajahy—Jan. 
31 de 1867.

Linha telegr. da Estancia a Alagoinhas 
—Nov. 28 de 1874.

Linha telegr. do Estreito,_em Santa Ca- 
tharina—Jan. 31 de 1877. ,

Linha telegr. do Farol a Cabo-Frio— 
Nov. de 1865 (Vol. II, p. 269, col. 
2*).

Linha telegr. da f  azenda de Santa-Cruz 
a Itaguahy—Julho 22 de 1876.

Linha telegr. da Fortaleza (Ceará) a Ara- 
catv—l^v. 17 de 1878.

Linha'telegr. de S, Francisco a Itajahy 
—Fev. 29 de 1867.

Linha telegr. de S. Francisco de Paula 
á cidade de Campos—Maio 12 de 1879.

Linha telegr. de Goyana ao Recife—Set. 
12 de 1876.

Linha telegr. de Guaratuba a Paranaguá 
—1869 (Vol. I, p. 270).

Linha telegr. de Iguape a Itapitanga—- 
—Nov. de 1866 (Vol. II, p. 269, col. 
2“).Linha telegr. de Ilhéos a Cannavieiras— 
Março 28 de 1876.

Itaguahy a Mangar 
. 434, col. 1‘ , 1866.

ara-Linha telegr. de
tiba—Vol. I, p. . ,

Linha telegr. de Itapemenm a Itaba- 
])oana—Maio 6 de 1873.

Linha telegr. de Itapitanguy a Morretes 
—I, p. 434. 1* col., 1877.

Linha telegr. de Itaúnas a S. Matheus— 
1878 (Vol. I, p. 271).

Linha telegr. de Jaguarão. V. Jaguarao 
(Estação de). _

Linha telegr. de Joinville a Itajaiiy— 
Ab. 12 de 1879. _

Linha telegr. de S. Jose d_e Peruhype a 
Mucury—Dez. 21 de 1878.

Linha telegr. da Laguna a Torres—Jan. 
31 de 1868 (3‘ ). . o .

Linha telegr. de Linhares a Santa Cruz 
—Maio 20 de 1876.

Linha telegr. de S. Lourenço a Cangussu 
—Dez. 2 de 1873. , , „  , „

Linha telegr. de Macahe á Barra de S. 
João—Julho 29 de 1869.

Linha telegr. de Macahé a Quissama— 
Dez. 2 de 1869.

Linha telegr. de Maceid ao Pilar—Ab. 
12 de 1873. ,

Linha telegr. de Mamanguape u Para- 
hvba 2 de 1877 (2“).

Linha telegr. de Mangaratiba á Angra 
dos Reis—Julho 31 de 1866.

Linha teltigr. de Marngogipe a Nazareth 
—Ab. tZ de 1875.
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Linha telegr. de Santa Maria à Cachoeira 
(R. Grande do Sul)—187G (Vol. I, 
p. 270, col. 2*).

Linha telegr. de Maricá á Venda das 
Pedras—Dez. 31 de 1878 (art. sepa
rado).

Linha telegr. de Maroim a Aracaiú— 
Set. 1 de 1877.

Linha telegr. de S. Matheus a Linhares 
—Out. 19 de 187G.

Linha telegr. de S. Miguel a Coruripe— 
Julho 31 de 1874.

Lihha telegr. de Morretes a Joinville— 
Dez. 2 de 1870.

Linha telegr. de Mossoró ao Assú—A ". 
31 de 1879.

Linha telegr. de Mucury a Itaúnas—Ju
lho 18 de 1876.

Linha telegr. do Natal a Mamanguape—
_ Julho 31 de 1878.

Linha telegr. de Nazareth a Valença— 
Junho 1 de 1875.

Linha telegr. de Nicteroy à central— 
Jan.31 de 1866.

Linha telegr. da Parahyba (cidade da) 
a Goyana—Set. 7 de 1876.

Linha telegr. de Paranaguá a Moi*rctes 
_ —Fev. 29 de 1867 (2‘ ).

Linha telegr. de Paraty a Ubatuba—Ag.
31 de 1866 (art. separado).

Linha telegr. de S. Paulo a Santos— 
Set. 28 de 1873.

Linha telegr. do Penedo a Maroim—Nov.
8 de 1874 (3^.

Linha telegr. de Petropolis á Côrte—Out. 
10 de 1874.

Linha telegr. do Piado a Alcobaça-1879 
(Vol. I, p. 271). ^

Linha telegr. do Pilar a S. Miguel—Nov.
1 de 1873.

Linha-telegr. de Pojuca a Santo Amaro 
—Julho 12 de 1877.

Linha telegr. da Ponta Negra a Maricá 
—Ag. 31 de 1866 (2‘ , art. separado). 

Linha telegr. de Porto Alegre a Cama- 
cuam—Jan. 31 de 1868.

Linha telegr. de Porto Alegre ao R. de 
_ Janeiro—Ab. 16 de 1866 (2“).

Linha telegr. do Porto das Caixas a Nic- 
. teroy—Fev. 5 de 1872.

Linha telegr. de Porto Calvo ao Passo 
d’e Camaragibe-Out. 1 de 1876.

Linha telegr. de Porto Seguro ao Prado 
. —Fev. 2 de 1876.

Linha telegr. da praça e urbanas da ca
pital do Império—Ag. 31 de 1864 (art. 
separado).

Linha telegr. do Recife a Barreiros—Ab. 
12de 1873 (2“).

Linha telegr. do Rio Bonito á Venda das 
Pedras Ag. 31 de 1868 (art. separado).

Linha telegr. do Rio de Contas aos llhéos 
—Out. 3 de 1875.

Linha telegr. do Rií  ̂ Formoso em Per
nambuco—Dez. 2''de 1879.

Linha telegr. do R. Grande do Sul á ca
pital do Império—Out. 9 de 1868.

Linha telegr. da barra do R. Grande do 
Sul á cidade do Rio-Grande—Dez. 
31 do 1868 (art. separado).

Linha telegr. (submarina) do R. de Ja
neiro ao Pará—Dez. 27 de 1873.

Linha telegr. do Rio Pardo ao Triumpho 
—Set. 13 de 1870.

Linha telegr. do Rosario a S, Gabriel— 
Março 3l de 1878.

Linha telegr. de Santarém a Camamú— 
Ab. 26 de 1880 (2“).

Linha telegr. de Santos a Iguape—Ab. 
2,de 1871 (2*).

Linha telegr. de S. Sebastião a Santos— 
Nov. de 1866 (Vol., II. p. 269, col. 2‘ ).

Linha telegr. da villa da Sçrra- á cidade 
da Victoria—Julho 5 de 1875.

Linha telegr. da Solidão a Benevente— 
Maio 31 de 1876 (pag. 343).

Linlia telegr. do Timbo a Alagoinhas— 
Out. 19 de 1879.

Linha telegr. de Torres á Conceição do 
Arroio—Jan. 31 de 1868 (2‘ ).

Linha telegr. do Triumpho a Porto Ale
gre—Set. 9 de 1870.

Linha telegr. de Ubatuba a S. Sebastião 
—Out. 31 de 1868 (art. separado).

Linha telegr. de Uruguayana a Alegrete 
—Ag. 29 de 1874.

de Valença a Camamü— 
de 1875.

Linha telegr. da Venda das Pedras ao 
Porto das Caixas—Março 3 de 1878 2*).

Linha telegr. de S. Vicente ao Rio Bo
nito—Fev. 29 de 1869.

Linha telegr. da Victoria 
26 de 1874.

Linha telegr. de Villa Viçosa ao Mucury 
—Julho 18 de 1876 (2^.

Linha de vapores transatlânticos—Set. 
20 de 1853.

Linho e trigo. São isentos de dizimo os 
que os cultivai-em no Espirito Santo 
—Jan. 17 de 1814.

D. LinoDeodato Rodrigues de Carvalho.
_ 9“ bispo de S. Paulo—Março 9 de 1873.

Lisboa: Contribue a capitania deS.Pau
lo para a reedilicação de—Dez. 16 de 
1755. V. Donativo.

Lomaruguá (Combate de), guerra do Pa
raguay—Jan. 11 de 1870.

Lomas Valentinas (Ataque de), guerra 
do Paraguay—Dez. 21 e 27 de 1868.

Loncq. V. Henrique Loncq.

Linha telegr 
Julho 4

Solidão—Fev.

ti
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Lopo Curarlo Garro na guerra hollan- 
deza—Set. 1 e.3—Nov. Ide 1045.

D. Lopo de Hozes-ze Cordova—Addenda 
de Setembro, p. Í72, col. 2". Set. 7.'

Lopo Joaquim de Almeida Henriques, 
gov. dó R. Grande do Norte—A g.30 
de 1802.

Lopo de Souza. 8* donatario de S. Vi
cente—Ag. 8 de 1587—Out. 15 de 1610.

Lord Beresfórd—Ag. 13 de 1820.
Lord Cockrane. almirante, depois mar- 

quez do Maranhão—Março 21—Ab. 25 
—Julho 27—Nov. 9 de 1823—Dez. 25 
de 1824—Julho 27 de 1825.

Lord Cockrane: Reclamam os seus her
deiros pelos seus serviços—Março 21 
de 1823 (6* )̂.
Lourenço. aldeia em Nicteroy—Março 
16 de 1568.
Lourenço de Almada. .35° gov. 
do estado—Maio 3 de 1710.
Lourenço de Almeida, gov. deMinas- 
Geraes—Junho 28 de 1720 (4° e 5° §§) 
—Dez. 12 de 1720 (2° § —Julho 22 de 
1729—Set. 1 de 17,32.
Lourenço de Almeida, 21° gov. de 

Pernambuco—Julho 1 de 1715.
Lourenço de Brito Corrêa, procurador 

da fazenda—Ab. 15 de 1641.
Lourenço de Brito Corrêa, nomeado gov. 

do Rio de Janeiro—Março 27 de 1657.
Lourenço Caleppi. arcebispo dé Nisibi, 

1* nuncio apostolico no Rio de Janeiro 
—Set. 8 de 1808—Junho 23 de 1816.

Lourenço Carneiro de Araujo, capitão, 
na rendição do forte de Porto Calvo 
—Set. 17 de 1645.

Loureríço da Costa Dourado. V. Ceará: 
governo provisorio.

Dr. Lourenço José Ribeiro, 1° director 
do Curso juridico de Olinda—Maio 15 
de 1828.

Lourenço Leme da Silva, cobrador do 
dizimo do ouro cm S. Paulo—'Maio 
7 de 1723.

S. Lourenço da Matta, atacada pelos 
hollandezes—Ab. 23 de 1636.

Dr. Lourenço de Mendonça, prelado do 
Rio de Janeiro—Julho 22 de 1631— 
Set. 9 de 1632—Out. 7 de 16.39.

Lourenço Monteiro, coronel, membro do 
governo geral do estado—Dez. 16 de 
l7q9_Ag. 7 de 1754—Ab. 29 de 1755.

Lourenço Peixoto Cirne, cap. mór do 
Rio Grande do Norte—Ag. 21 de 1609.

Lourenço Rembach, coronel hollandez— 
Março 8.. 18 e 24—Junho 11 de 1633.

Lourenço Rodrigues de Andrade, sena
dor pela província de Santa Catha- 
rina—Jan. 22—Maio 5 de 1826—Ab. 
18 de 1844.

Lourenço da Veiga, loco-tenente do do-

5° gov. geral 
1578—Junho 17

do
de

nafario de S. '\icente—Jan. 30 de 
1578.

Lourenço da Veiga.
Brazil—Jan 1 de 

' 1581.
Louvados para taxarem o preço do as- 

sucar em Pernambuco—Jan. 17 de 
1097.

Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros, 
dejuitado á constituinte—Junho 3 de
1822.

Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros, 
barão e depois visconde de Congonhas 
do Campo, senador por Ŝ . Paulo— 
Jan. 22—Maio 31 de 1826.

Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros, 
1° presidente de S. Paulo—Fev. 17 de
1827—Maio 10 de 1875.

D. Lucas José de Alvarenga, poeta re- 
pentista—Junho 2 de 1822—Junho 7 
de 18.31.

Lucas José de Alvarenga (Major) —Maio 
10 de 1879.

D. Lucas José Obes, procurador geral da 
prov. Cisplatina—Junho 2 de 1822.

Lucas de Sequeira Franco, 4° neto de 
Amador Bueno—Out. 23 de 1869.

Dr. Lueio Soares Teixeira de Gouvèa. 
deputado á constituinte—Junho 3 de 
1822.

Dr. Lueto Soares Teixeira de Gouvêa» 
senador pelo Rio de Janeiro—Maio 8 
de 1837—Nov. 21 de 1838.

D. Luiz, conde d’Aquiia. V. Conde 
d’Aquila.

Luiz de Albuquerque de Mello Pereira 
e Cáceres. 4° gov. de Matto-Grosso— 
Dez. 13 de 1772—Set. 13 de 1775.

D. Luiz de Almeida, 25° gov. do R. de 
Janeiro—Ab. 3 de 1652.

D. Luiz d’Almeida Portugal Soares 
d’Kça Alarcão. Mello Silva Masca- 
renhas, 4° conde de Avintes, 2° mar- 
quez de Lavradio, 45° gov. da Bahia 
—Ab. 19 de 1768.

D. Luiz de Almeida Portugal Soares 
d’Eça Alarcão Mello Silva Masca- 
ronhas, 3° vice-rei no Rio de Janeiro 
—Nov. 4 e 17 de 1769. *

D. Luiz Alvares <le FigueiVedo, 6̂°__ arce
bispo da Bahia—Ag. 27 de 1735.

D. Luiz Alvaro de Casti’O e Souza, mar- 
quez de Cascaes. ultimo donatario de 
Santo Aiparo—Dez. 25 de 1648 (2°
—Out. 22 de 1709.

Luiz Alves de Lima e Silva, dejjois barão, 
conde, marquez e duque de Caxias. 
V. Caxias, sob cada um d’esses ti- 
tulos.
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Luiz Alves de Lima e Silva, presidente e 
pacificador do Maranhão—Ag. 22 de
1839—Fcv. 4 de 1840.

Luiz Alves de Lima e Silva, pacificador 
de S. Paulo—Maio 19 e 23 de 1842.

Luiz Alves de Lima e Silva, senador 
pelo R. Grande do Sul—Maio 11 de 
184G.

Luiz Alves de Lima e Silva, duque de 
Caxias: datas extremas—Ag. 25 de
1803—Maio 9 de 1880.

Luiz Antonio de Alvarenga Silva Peixoto, 
poeta fluminense—Set. 14 de 1876.

Luiz Antonio Barbosa, senador pelo R. 
de Janeiro—Março 15 de 1860 (2“).

Luiz Antonio Furtado de Mendonça, vis
conde de Barbacena, gov. de Minas- 
Geraes—Out. 10 de 1783—Jullio 11 de 
1788—Ab. 21 de 1792 (3“ §).

Luiz Antonio de Lemos de Brito, gov. 
da Parahyba.—Vol. I. p. 433, col. 2% 
1734 (2» §).

Luiz Antonio de Salazar Moscoso. com- 
mandaatc do forte do Brum—Out. 27 
de 1821.

D. Luiz Antonio dos Santos. 1° bispo do 
Ceará—Jan. 31 de 1859—Set. 26 do 
1861.

1). Luiz Antonio dos Santos. 20° arce
bispo da Bahia—Ab. 14 de 1861 m 
fine.

Luiz Antonio Sarmento da Maia, gov. 
int. do Piauhy—Julho 4 de 1803—Jan. 
21 de 1806.

Luiz Antonio de Siqueira, bai-ão e vis
conde de Itabapoana—Dez. 4 de 1879.

I). Luiz Antonio de Sousa Botelho Mou- 
rão. cap. general de S. Paulo—Out. 
16 de 1763—F’ev. 4—Julho 23 de 1765 
—Dez. 11 de 1766—Julho 28—Ag. 22 
de 1767—Março 2 5 -Out. 22—Dez. 3 
de 1769.

Luiz Antonio Vieira da Silva senador 
pelo Maranhão—Vol. I. p. 344, Ad
denda de maio.

Luiz Aranha de Vasconcellos. 9* cap. 
inór do Pará—Out. 18 de 1629—Junho 
29 de 1630.

Luiz Barba Alardo de Menezes, gov. do 
Ceará independente—Junho 21 de 1808.

Luiz Barba llio Bezerra, capitão, na 
guerra liollandeza—Junho 25 de 1631 

 ̂ Jan. 11 de 1632—Out. 21 de
1633—Jan. 10—Março 11 de 163.5—Maio 
18 e 25 de 16.38—Ab. 15 de 1641.

Luiz Barbalho Bezerra, 18° gov. do R. de 
Janeiro—Ag. 10 de 1630—Ag. 16 de 
16.37—Junho 27—Julho 5 de 1643.

Luiz _ Borges Salgado. V. Academia 
scientifica.

Luiz Botelho de Queiroz, ouvidor geral 
de S. Paulo. V. Bitanguy.

Luiz de Brito de Almeida, 4° gov. geral 
. dó Brazil—Maio 13 de Í572.

D. Luiz de Brito Homem. 11° bispo do 
Maranhão—Fev. 22 de 1804—Dez. 10 
de 1813.

D. Luiz de Brito Homem, gov. int. da 
capitania—Out. 17 de 1809—Vol. II, 
pag. 4-36, Maio 21 de (1811).

Luiz de Camões—Commemoração do 3* 
centenário da sua morte—Junho 10 de 
1880.

Luiz Carlos de Abreu Bacellar. membro 
do gov. int. do Piauhy—Julho 13 de 
1811.

Dr. Luiz Carlos da Fonseca, senador por 
Minas-Geraes—Julho 2 xle 1875.

Luiz Carlos Martins Penna, creador da 
comedia nacional—Dez. 7 de 1848— 
Vol. II. p. 328 : Dez. 7.

Dr. Luiz Carlos Muniz Barreto, ouvidor 
da comarca de Santa Catharina— 
Junho 5 de 1791.

Dr. Luiz de Castro Pereira, bispo de 
1‘tolomaida, 2° prelado de Cuyabá—■ 
Julho 14 dc 1805.

Luiz Cesar de Menezes. 42° gov. do Rio 
de Janeiro—Ab. 17 de 1690—Set. 7 
de 1722 (3° §).

Luiz Cesar de Menezes. 34° gov. geral 
do estado—Set. 8 de 1705.

D. fr. Luiz da Conceição Saraiva, 16° 
bispo do Maranhão—Jan. 14 de 1861.

laiiz Corrêa Teixeira de Bragança, em
pregado de fazenda no Rio Grande 
do Sul—Ab. 26 de 1821 (2°).

Luiz Corrêa Teixeira de Bragança, se
nador pela provincia do Rio Grande 
do Sul—Jan. 22 {S. Pedro)e26 de 1826.

Luiz da Costa Cabral. V. Amador Bueno 
da Ribeira.

Luiz da Cunha Menezes, gov. de Goyaz 
—Out. 17 de 1778— Maio 7 de 1778 
.(3° §).

Luiz da Cunha Menezes, gov. de Minas- 
Gei-aes—Out. 10 de 1783.

Luiz da Cunha Moreira, visconde de 
Cabo Frio—Ag. 28 de 1865.

Luiz Diogo Lobo da Silva, 28° capitão 
general de Pernambuco—Fev. 16 de 
1756.

Luiz Diogo Lobo da Silva. 5° gov. da 
cap. de Minas—Dez. 28 de 1763—Dez. 
4 (artigo separado).

Luiz Fernandes de Vasconcellos. gov. 
geral nomeado para o Bi’azil—Julho 
15 de 1570.

Luiz Ferreira Freire, cap. mdr do Rio 
Grande do Norte—Junho 20 de 1714— 
Março 8 de 1722.
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Padre Luiz de Figueiredo, nos sertões 
no Ceará—Jan. 11 de 1608.

Luiz de Figueiredo e sua mulher, fun
dadores da ordem 3* de S. Francisco 
do Rio de Janeiro—Março 20 de 1619. 

Luiz Filippe de Saldanha da ixaraa. ca
pitão-tenente, director da Bibliotheca 
da Marinha—Dez. 16 de 1809 (7" in
dicado) .

Luiz da França Pinto Garcez, brigadeiro 
—Maio 21 de 1823 (3“ §).

D. Luiz Gaston d’Orléans. V. Conde 
d’Eu.

Luiz de Góes. irmão de Damião de Góes 
—Maio 12 de 1548.

Luiz Gonçalves dos Santos (Conego)— 
Ab. 25 de 1767.

Padre Luiz da Gran, jesuita—Maio 15 de 
1555.

Padre Luiz Ignacio de Andrade Lima, 
deputado á constituinte—Junlio 3 de 
1822.

Padre Luiz Ignacio de Andrade L\ma, 
deportado com os Andradas—Nov. 
20 de 1823.

Luiz Ignacio de Azevedo, executado no 
Ceará—Ab, 30 de 1825.

Luiz Joaquim Duque-Estrada, senador 
pela Bahia—Set. 14 de 1827.

Luiz José de Carvalho e Mello, depois 
visconde da Cachoeira, deputado á 
constituinte—Junho 3 de 1822.

Luiz José da Carvalho e Mello, collabo- 
rador na constituição—Nov. 26 de 
1823

Luiz José de Carvalho e Mello, ministro 
dos negocios éstrangeiros —Ag. 29 de
1825.

Luiz José de Carvalho e Mello, senador 
pela Bahia—Jan. 22—Junho 6 de 
1826 (2").

Luiz José Corrêa de Sá. 27“ gov. de Per
nambuco—Maio 5 de 1749.

Luiz Jo.sé Junqueira Freire, poeta ba 
hiano—Junho 24 de 1855.

Luiz José de Oliveira. dej)OÍs barão de 
Monte Santo, membro rio gov, int. do 
Piauhv—Julho 13 de 1811.

Luiz José de Oliveira, ouvidor do Piauhy 
—Maio 4 de 1813.

Luiz José de Oliveira, senador pelo 
Piar.hy- Jan. 22—Maio 7 de 1826— 
Março 21 de 1851.

S. Luiz da Leal Bragança—Out. 13 de 
1817. , ' ,

Luiz Lopes de Carvalho. procura,dor do 
donatario de S. Vicente—Abril 28 de 
1679. ,  ̂ ,

Luiz de Magalhães. 3° gov. do estado 
do Maranhão e Pará—Fev. 17 de
1649.

Luiz Dla.nuel de Mesquita. V. Conselho 
militar em Caxias.

Luiz Manuel de Moura Cabral, presi
dente da 1“ junta provisória da Bahia 
—Fev. 10 de 1821.

Luiz Manuel da Silva Paes, gov. int. do 
R. Grande do Sul—Junho 10 de 1/63.

D. Luiz de Mascarenlias. depois conde 
d’Alva. 8° gov. de S. Paulo—Fev. 12 
de 1739—Maio 9 de 1748 (2').

D. Luiz de Mascarenhas erige a capital 
de Goyaz—Fev, 11 de 1/36—1/39 (Vol. 
I, p. 270).

Luiz Mauricio da Silyeira. 18 ,,
ilha de Santa Catharina—Dez. 8 de

gov. da

1800 in Junho 5 de 1805.
Luiz de Mello da Silva, chanceller- Ag. 

21 de 1718 (4“ §).
Luiz da Motta BVo e Torres. 38“ ê  ul

timo gov. do Ceará—Nov. 9 de 1/89.
Luiz da Motta Feo e Torres, gov. da Pa- 

rahvba—Set. 15 de 1802.
Luiz Moutinho de Lima Alvares e Silva, 

diplomata—Out. 12 ile 1863.
Luiz Nicolau Fagundes VareBa. poeta 

íluminense—Fev. 18 de 1875.
Dr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, des

embargador, deputado supp. á con
stituinte—Junho 3 de 1822—Junho 29
de 1831. , ^

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, barao e 
depois visconde de Bom Retiro, mi
nistro dos negocios do Império—Set. 
7 de 18.53.

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, senador 
pelo R, de Janeiro—Set. 16 de 1864 
—Maio 24 de 1867 (2“). .

Luiz Pedro de Mello César, secretario do 
gov. temporário do Ceará—Ab. 16 de
1823.

Luiz Pedro Peregrino de Carvalho Me
nezes e Athayde. conde de Attougina. 
6' vicG-rci do Brazil—Dgz. 16 de 1/4J 
—A". 7 de 17.54—Jan. 13 de 1759.

Luiz pfmc-nta de Moraes, cap. mór do 
Pará—Dez. 8 de 1655.

Luiz Pinto de Souza Coutinho. depois vis
conde de Balsemão, 3° gov. de Matto 
Grosso—Jan. 3 de 1769.

P. Luiz Raphael Soyé, secretario da Aca
demia das Bellas-Artes—Nov. 12 de 
1831

Luiz do Rego Barreto, ultimo gov. de 
Pernambuco—Março 6—Ab. 2 m fine 
—Junho 29 de 1817—Julho21—Out. 26 
de 1821.

Luiz do Rego Berros, cap. mór do Pará 
Junho 22 de 1633—Jan. 21 de 1636.

Luiz Rochet, estatuário franeez—Março 
30 de 1862(2“ §).
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D. Liiiz de Roxas yBorja. "cneral liespa- 
nhol. na guerra liollandeza—Addenda 
de Set., p. 172. col. 2\ Set. 7 (2° §1— 
Nov. 3U de 1635—Jan. 6,7, 11, 12, 15, 
16, 17̂  e 18 de 16.36.

D, Luiz 'do Roxas y Borja, 13° gov. de 
Pernambuco—Dez. 31 de 1635 (art 
separadob

D. Luiz de Souza, 11° gov. geral do 
Brazil—Maio 12 de 1602 (6° e 7°
Julho 12 de 1611—Julho 24 de 16Í3— 
Jan. 1 de 1617—Out. 27 de 1618.

Luiz Telles da Silva, marquez de Ale
grete, gov. de S. Paulo—Dez. 10 de 
1802 (3° §)—Nov. 1 de 1811.

Luiz Telles da Silva, gov. do R. Grande 
do Sul—Nov. 13 de 1814—Março 29 
de 1817 (2*)—Out. 10 de 1817.

D. fr. Luiz de Santa Thereza. 7° bispo 
de Olinda—.lunho 24 de 1739.

Luiz Vahia Monteiro, 58° gov. doR . de 
Janeiro—Maio 18 de 1719—̂ Março 15 
de 1725 (3° —Maio 10 de 1725.

Luiz de Vasconcellos e Cunha, gov. de 
Angola—Ag. 20 de 1634.

Luiz de Vasconcellos Lobo, gov. do es
tado do Maranhão—Julho 28 de 1751, 

Luiz (ie Vasconcellos e Souza, 4° vice- 
rei no R. de Janeiro—Nov. 4 de 1769 
—Set. 25 de 1778—Ab. 5 de 1779—Ag. 
20 de 1789.

D. Luiza Grinalda, governadora da ca
pitania do Espirito Santo—Dez. 6 de 
1591.

D. Luiza Joaquina das Neves, mãe de 
Casimiro de Abreu—Set. 10 de 1877. 

Lunardi. V.  ̂Ascenção aerostatica.
Dr. Lund. 'V. Dr. Pedro Guilherme.
Lutas com os hollandezes, V, Episódios 

e factos, etc.
Luz—Capella de N. Senhora da—Ab. 10 

de 1603,
Luzia (Rio de Santa)—Nov. 1 de 1501. 
Luzia—(Acção de Santa)—V.Rebellião de 

Minas.
Luzia (Partido de Santa)—Fev. 2 de 

1844.
Lyceu de Artes e Officios no R. do Ja- 

nciro—Nov. 23 de 1856—Jan. 9 de 
1857.

Lyceu de Pernambuco—Set. 10 de 1827. 
Lyceu provincial de Cami)OS-Ab. 11 de 

1847 (2°).
Lyceu sergypano—Out. 5 de 1862.
Lyceu na capital da prov. doEsp. Santo 

—Jan. 14 de 1873 (2°).
Lynch (Mme Elisa), amante do dictador 

do Paraguay—Dez. 27 de 1868—Março 
1 de 1870. ^

Macahé, cidade da'prov. do R. de Ja
neiro—Ab. 15 de 1846.

Macahé e Campos. V. Canal e Estrada 
de ferro de. '

Fr. Maceu de S. Francisco, fundador do 
convento da villa de S. Sebastião (S. 
Paulo)—Jan, 4 de 1650.

Maceyd—Dez. 9 de 1839. V. Alagoas.
Maçonaria : alvará fulminando à—e ou

tras sociedades secretas—Março 30 de 
1818.

Madeira (E.xplorações pelo rio)—Ab. 14 
de 174t^Out. 31 de 1811 (art. sepa
rado).

Magdalena, villa, hoje cidade das Ala
goas (Fiindaçao)—Ag, 5 de 1591—Ab. 
12 de 1636.

Magistrados do Brazil: que não casem 
sem licença de el-rei—Março 27 de 
1734.

Maia (Capitão de mar e guerra)—Jan. 14 
de 1825.

Maioridade de D. Pedro II—Maio 13 e 20 
—Julho 23 de 1840.

Males—epidemia—na Bahia e em Per
nambuco—Maio 13 de 1685 (4° §).

Mamoths—Ossada de—achada em Per
nambuco—Junho 30 de 1819,

Mangaratiba .Fundação da villa de)— 
Nov. 7 de 1619 (art-, separado).

Mangenol. V. Jornal do Commercio.
Manifesto dos moradores de Pernambuco 

contra o domínio hollandez—Out. 7 
de 1645.

Manifesto da Hespanha declarando guerra 
a Portugal—Fev. 27 de 1801.

Manifesto do príncipe i^egente (D. João 
VI) sobre os motivos da sua mudança 
para o Brazil—Maio 2 de 1808.

Manifesto do príncipe regente (D. Pe
dro 1) aos povos do Brazil—Ag. 1 de 
1822.

Manifesto do príncipe regente D. Pedro 
ás nações amigas acerca da indepen
dência do Brazil—Ag. 6 de 1822,

Manifesto dos deputados ás côrtes de 
L isboa-Out. 6—Nov. 22 de 1822 , 2°).

Manifesto de D. Pedro I dando asra'zoes 
por que dissolvera a constituinte— 
Nov. 16 de 1823,

Manifesto do coronel Bento Gonçalves— 
Set. 25 de 183.>(

Manifesto do govérno im|ierial contra o 
bill Aberdeen—0\xi. 22 de 1845.

D. Manuel, rei de Portugal—Dez. 13 de 
1521.

D. Manuel de Almeida de Carvalho. 7° 
bispo do Pará—Junho 16 e 17 de 1794



D. Manuel de Almeida de Carvalho, 
membro do governo int. da capitania 
—Março 10 de 1800 (2‘ §)—Dez. 20 de
1810.

' Manuel de Almeida Gastello Branco, 
gov. do Rio de Janeiro—Set. 10 de 
Í716.

D. Manuel Alvares da Costa, 5° bispo 
de Pernambuco—Fev. 6 de 1710—Out. 
10 de 1711. V. Guerra dos Mascates.

D. Manuel Alvares da Costa, gov. civil 
da capitania—Nov. 15 de 1710.

Manuel Alves Branco, 2“ visconde de 
Caravellas, senador pela Bahia—Junho 
7 de 1797—Junho 19 de 1837—Julho 
17 de 1847.

Manuel Alves Branco, ministro do Im
pério—Ag. 28 de 1847.

Dr. Manuel Antonio de Almeida, victima 
do naufragio do vapor Hermes—Nov. 
28 de 1861 (3° §).

Manuel Antonio Alvares^ de Aj'.evedo. 
poeta paulista—Ab. 25 de 1852,

Manuel Antonio da Cunha, chanceler, 
membro do gov. geral do estado 
Ag. 7 de 1754.

Manuel Antonio Galvão, tleputado á con
stituinte—Junho 3 de 1822.

Manuel Antonio Galvão, senador pela 
Bahia—Maio 6 de 1844.

Manuel Antonio de S. Paio. conde de 
S. Paio, gov. do Pará e Rio Negro 
—Dez. 17 de 1801 (2*).

Manuel Ai.tonio Pãbeiro de Castro. 
barão de Santa Rita—Maio 26 de 1854.

Manuel Antonio da Silva, coronel, na 
rebellião de S. Paalo—Julho 12 de 
1842.

Manuel Antonio Vital de Oliveira na 
revolução praieira—B"ev. 2 de 1849,

Manuel Antonio Vital de Oliveira na 
guerra do Paraguay—Fev. 2 de 1867.

Padre Manuel de Araujo, prelado do R. 
de Janeiro—Out. 8 de 1643 (3° §)—Ab. 
14 de 1653 (2* |).

Manuel de Araujo Porto-Alegre, barao 
de Santo Angelo, polygraplio nacional 
—Dez. 30 de 1879.

Manuel de Arruda Camara, botânico na
cional—Fev. 28 de 1828 (3° §).

D. Manuel de Assis Mascarenhas, se
nador peloR. Grande do Norte Ag. 
28 de 1805—Junho 17 de 1850.

P. Manuel de Bastos, vigário de^S. Sal
vador de Campos—Set. 2 de 1763 (5° § 
in fine).

Manuel Beckman, chefe da revolta do 
Maranhão—Fev. 25 de 1684—Nov. 2 
de 1685.

Manuel Bento de Sousa Guimarães. V.
Barcos a vapor (Privilegio). 

jManuel Bernardo de Mello ^Castro, 34 
cap. general do Maranhão—Março 2
de 1759. .

Manuel Botelho de Ojiveira, poeta ba- 
hiense—Jan. 5 de 1711.

Manuel de Brito. V. Mosteiro e S. Bento. 
Manuel de Brito Freire, capitão do pre

sidio ilo Ceará—Set. 17 de 1614 (4° S5). 
Dr. Manuel Buarque de Macedo,_mi- 

n>stro da agric-ultura—Junho 5 de
1880(2*)- ,

Dr. Manuel Caetano de Almeida e Albu- 
Querfine. senador por Pernambuco 
Julho 4 de 1828—Out. 14 de 1844.

Dr. Manuel Caetano de Almeida e Albu- 
fjuerque, deputado á constituinte 
Junho 3 de 1822.

Manuel de Campos Bicudo, bandeirante 
paulista—Março 27 de 1731.

Manuel Carlos de Abreu e iSIenezes, r  
gov. deMatto-Grosso—Nov. 8del805, 

Maíuicl Carneiro de Sá, chanccller, mem
bro do gov. int. do estado—Junho 4 
de 1687 (2- §)—Out. 23 de 1688 

Manuel Carneiro da Silva, 2,° barão de 
Uriirahy—Set. 12 de_1877 (5° §). 

Manuel Carneiro da Silva e Fontoura, 
ajudante de ordens da Junta governa
tiva do Rio Grande do Sul—Ab. 13 
de 1821 (2* §). , . , ,

Manuel de Carvalho Paes de Anurade, 
presidente de Pernambuco na revo
lução do Bcjiiador—Ab. 30 de 1823 
Fey, 21—Março 20—Julho 2 e 24— 
Set. 12 de 1824. - , , , ,

Manuel de Carvalho Paes de Andrade, se
nador pela prov. da Parahyba—Maio 
9 de 1835. .

Fr. Manuel de Santa Cathanna, gov  ̂ do 
bispado de Olinda—Ag. 12 de 171o. 

Manuel Cordeiro Jardim, vereador do 
Parã—Maio 17 de 1661. ^ .

Manuel da Costa Moraes Bai ba-Rica, 
provedor da fazenda no Rio Grande 
do Sul—Nov. 21 de 1749.

D. fr. Manuel da Cruz, 1° bispo de Ma
rianna—Nov. 28 de 1748.

Manuel da Cunha, pintor íhiminense— 
Ab. 27 de 1809 (2‘ ). ,  ̂ ,

Manuel da Cunha de Azeredo Coutinlio 
Souza Chichorro, juiz de tora de 
Taubaté—Maio 13 de 1825.

Manuel da Cunha Menezes. ^31° gov. de 
Pernambuco—Out. 9 de 17(̂ 9.

Manuel da Cunha Menezes. 47° gov. da 
Bahia—Set. 8 de 1774 (2‘ ).

Manuel da Cunha Souto Maior, almirante 
da armada que. trouxe a familia, real— 
Nov. 29 de 1807.
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Padre Manuel Dendê Bus, membro do 
gov. provisorio da Bahia—Set. 6 de 
1822.

Manuel Dias de Andrada, tenente-gene
ral. na guerra liollandeza—Jan. 18 
e 19 de 163G—Ab. 23 de 1636 (3“ §).

Manuel Escudeiro Ferreira de Souza, 3° 
gov. da illia de Santa Catharina— 
Fev. 2 de 1749.

Dr. Manuel Feliciano de Carvalho, dis- 
tincto cirurgião brazileiro, professor 
da Escola de Medicina da côrte—Nov. 
11 de 1867.

Manuel P''elisardo de Souza e Mello, se
nador pelo R. de Janeiro—Set. 29 de 
1848—Dez. 29 de 1849—Ag. 16 de
1866.

Manuel Fernandes de Abreu. V. Ara- 
çoiaba (Fabrica de ferro).

Manuel Ferreira de Araujo Guimarães, 
administrador da Imi)rensa Régia— 
Maio 13 de 1808 (2% § 4”).

Manuel Ferreira de Áraujo Guimarães, 
coronel, deputado á constituinte—Ju
nho 3 de 1822—Out. 24 de 1838.

Manuel P'ernandes da Silveira, cap. mór 
do líspirito Santo—Março 29 de 1800.

Dr. Manuel Ferreira da Camara Bitten
court e Sá, deputado á constituinte— 
Junho 3 de 1822.

Dr. Manuel P'erreira da Camara Bitten
court e Sá, senador por Minas-Geraes 
—Ab. 29 de 1827.

Manuel da FMnseea Brandão  ̂ desembar
gador—Fev. 11 de 1751.

Manuel da Fonseca Jayme, gov. do Ceará 
—Ag. 30 de 1715.

Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, 
vulgo balaio—bèz. 13 de 1838. V. 
Guerra dos balaios.

Manuel Francisco Corrêa, senador pelo 
Paraná—Ab. 10 de 1877 (Addenda de 
abril).

Manuel de PYeitas da Fonseca, gov.int. 
do R. de Janeiro—Maio 10 de 1725 
(3“ §)—Fev. 20 de 1733.

Manuel da Gama Lobo de Almada, gov. 
da capitania do R. Negro—Out. 27 de 
1799—Março 12 de 1806.

Manuel Garcia Pimentel, donatario do 
Espirito Santo—Ab. 6 de 1718 (2*).

Manuel Gonçalves, capitão, na guerra 
liollandeza—Ag. 1 de 1624 (2‘ ).

Manuel Gonçalves Branco, membro do 
gov. da cap. do R. Grande do Norte 
—Maio 31 de 1782 (pag. .343),

Manuel Gonçalves Maia Bittencourt, 
membro do gov. provisorio da Bahia 
—Set. 6 de 1822.

Manuel Guedes Aranha, procurador da 
capitania do Pará—Junho 3 de 1654,

Manuel Guedes Aranha, cap. mór do 
Pará—Set. 3 de 1667.

Manuel Ignacio de Andrade Souto Maior 
Pinto Coelho, marquez de Itanhaen, 
senador por Minas-Geraes—Dez. 28 
de 1844.

Dr. Manuel Ignacio Cavalcanti de La
cerda, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. Manuel Ignacio Cavalcanti de La
cerda, barão de Pirapama, senador 
por Pernambuco—A b. 6 e 18 de 1850.

Manuel Ignacio da Cunha Menezes, vis
conde de Rio Vermelho, senador pela 
p. da Bahia—Jan. 15 de 1850.

]»íanuel Ignacio de I\íello e Souza, barão 
do Pontal, senador por Minhas Geraes 
—Out. 17 de 1836.

Manuel Ignacio de Sampaio e Pina, 42“ 
gov. do Ceará-Maio 19 de 1812.

Manuel Ignacio da Silva Alvarenga, 
poeta mineiro—Nov. 1 de 1814.

Manuel Ignacio de Souza e Mello, presi
dente de Minas—Março 22 de 1833— 
Ab. 3 de 1832 (aliás 1833).

D. frei Manuel de Santa Ignez, bispo 
coadjutor da Bahia,gov. int. da capi- 
lania—Julho 6 de 1760 (2“ S)—Março 
25 de 1763.

D. frei Manuel de Santa.Ignez, 9“ arce
bispo da Bahia—Junho 6 de 1771.

Manuel Jacinto Nogueira da Gama, de
pois marquez de Baependy, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

Manuel Jacinto Nogueira da Gama, col- 
laborador da constituição—Nov. 26 
de 1823

Manuel Jacinto Nogueira da Gama, mar
quez de Baependy, senador por Minas- 
Geraes—Jan. 22—Maio 4 de 1826— 
Fev. 15 de 1847.

Manuel Jacob Bravo, procurador de Gas
par de Souza—Julho 24 de 1613.

Manuel Joaquim Barbosa de Castro, bri
gadeiro de artilharia cm Pernambuco 
—Março 6 de 1817.

D. Manuel Joaquim Gonçalves de An
drade, 5“ bispo de S. Paulo—Out. 12 
de 1826.

Dr. Manuel Joaquim d’Ornellas, depu
tado supplente á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. Manuel Joaquim d’Ornellas, membro 
do gov. provisorio de S. Paulo—Junho 
25 de 1822 (2‘ ).

Manuel Joaquim do Paço, gov. da cap. 
do Rio Negro—Out. 27 de 1799—Março 
12 de 1806. ^

Manuel Joaquim Pinto Pacca. coronel— 
Maio 21 de 1823 (3“ §)-Julho 16 de 
1857. .

‘ i
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Manuel Joaquim Ribeiro, membro do 
pov. .int. da Bahia—Ag. 15 de 1803.

D. ManuelJoaquim da Silveira, 15° bispo 
do Maranhão—Ab. 11 de 1807—Junho 
6 de 1861.

D. Manuel Joaquim da Silveira, 18° ar
cebispo da Bahia e conde de S. Sal
vador—Junho 23 de 1871.

Manuel Jorge Gomes de-Sepulveda, gov. 
do R. Grande do Sul—Abril 23 de
1769—Julho 24 de 1773—Ab. 1—Maio 
31 de 1780—Ag. 23 de 1808.

Manuel Jorge Rodrigues, depois baraode 
Taquarjq coronel, na guerra com os 
gaúchos—Jan, 20 de 1817—Março 14 
de 1826—Fev. 26 de 1835—Maio 14 de 
1845.

Manuel José Corrêa de Araujo, membro 
do gov. provisorio de Pernambuco— 
Março 6 de 1817.

Manuel José de Faria, ouvidor do Ceara 
—Ab. 11 de 1747.

Manuel José de Faria, ouvidor geral da 
ilha de Santa Catharina—Maio 12 dc 
1750.

Manuel José Garcia, ministro argentino 
—Maio 24 de 1827 (2°).

Manuel Jo.sé Martins Leão. V. Santa 
Rita em Campos.

Manuel José Pereira Caldas, o Robes- 
pierre da revolução de Pernambuco 
—Maio 9 de 1817.

Manuel José Pereira Cardinal, procu- 
. rador da camara de Porto Alegre— 

Ab. 1 de 1780.
Manuel José de Souza França, deputado 

á constituinte—Junho 3 de 1822.
Dr. Manuel José Velloso Soares, depu

tado á constituinte—Junho 3 de 1822. 
D. Manuel Lobo. 35° gov. do R o de 

Janeiro—Out. 8 de 1678—Maio 9 de 
1679—Jan. 1 de 1680.

D. Manuel Lobo e a Colonia do Sacra
mento—Out. 30 de 1679—Ag. 7 de 
1680.

Manuel Luiz Osorio, depois barão, vis
conde e marquez do Herval, na guerra 
do Paraguay—Março 1 e 24 de 1865— 
Ab. 16, 17 e 20—Maio 2 e 24 de 1866 
—Julho 22 e 31 dc 1867—Out. 1—Dez. 
11 de 1868.

Manuel Luiz Osorio marquez do Herval, 
senador pelo Rio Grande do Sul — 
Maio 10 de 1808 (3*)— Out. 4 de 1879. 

Manuel Luiz Osorio é recebido em ti-i- 
umpho no Rio dc Janeiro—Ab. 28 de 
-1877.

Manuel Madeira, 19* cap. mor do Pará 
—Ab. 26 de 1639.

Manuel Maria Carneiro da Cunha, depu
tado á constituinto—Junho 3 de 1822.

Manuel Marques d’Elvas Portugal, te 
nente-coronel. que tomou Cavenna— 
Jan. 14 de 1809.

Manuel Marques Simões, tabellião de 
Campos—Junho 7 de 1816.

Manuel Marques do Sousa, coronel, avô 
do conde de Porto Alegre—Fev. 27 
de 1801 (4° §)—Out. 30 de 1801.

Manuel Marques de Souza, brigadeiro, ' 
pao do conde de Porto Alegre—Set. 
24—Nov. 19 de 1816—Nov. 21 de 1824.

Manuel Marques de..Sousa, flepois barão 
e conde de Porto Alegre, na guerra 
civil do R. Grande do Sul—Ab. 6 de 
1836.

Manuel Marques de Sousa, ministro dps 
negocios da guerra—Maia 24 de 1862.

Manuel Marques de '-ousa, conde de 
Porto Alegpe, na guerra do Paraguay 
—Set. 2, 3 e 22 de 1866—Julho 18 de 
1875.

Manuel Martins do Couto Reis, tenente 
general, procurador geral da provin- 
cia de S. Paulo—Junho 26 de 1822.

Manuel Martins do Couto Reis (Tenente 
general), deputado supp. á constituinte 
—Junho 3 de 1822.

Manuel Mascarenhas Homem, capitão 
do Rio Grande do Norte—Fev. l2 de

D.
1663.

D

D.

Manuel de Menezes. V. Esquadra dc 
D. Fradique.
Manuel de Menezes, commandante da 
nau Martim de Freitas—Jan. 30 de 
1808.

D, Manuel do Monte Rodrigues de Araujo, 
conde de Irajá, 9° bispo do R. de Ja
neiro—Março 17 de 1796—Março 29 de
1858—Juniio 11 de 1863.
Manuel do Monte Rodrigues de Araujo, 
bispo, visita oR . Grande do Sul—Nov. 
21 de 1845,

P. Manuel de Moraes, lutherano—Dez. 
24 dc 1634—Ab. 6 de 1642—Ag. 2 de 
1645.

Manuel Moreira de Castro, director do 
Jornal do Comrnercio—.4g. 16 de 1860.

Manuel Moreira da Rosa, cirurgião. Vide 
Vaccina.

Manuel Muniz, gov. do R. Qrande do 
Norte—Maio 23 de 1682 (2°).

Manuel do Nascimento Castro e Silva, 
senador pelo Ceará—Nov. 20 de 1841.

P. Manuel da Nobrega. 1° provincial 
dos jesuitas no Brazil—F'ev. 1—Mar
ço 2 de 1549—Maio 8 de 1553—Ab. 21 
de 1563—Out. 18 de 1570.

P. Manuel Nunes, vigaino deS. Paulo— 
Jan. 25—Julho 21 de 1640.

Manued Nunes Leitão, cap. mór da Pa- 
rahyba—Vol. I, p.-433, col. 1°,1692.



'• ')
/, ■ r , -  .. v i - ' :  ; ; ^  : 4 ' '

I •

ft .

/

80

Manuel Odorico Mendes, o Virgílio bra- 
zilciro—Jan. 24 de 1799.

Manuel Oribc, general aL£?eniino. oceu- 
])a a povoa(;ào de liage—Ab. 15 de 
1827—Set. 23 de 1850.

Manuel Pacheco de, Aguiar, comman
dante do forte do Mar—Marco 2 de 
1630.

P. Manuel Pacheco Pimentel, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

P. Manuel de Paiva, jesuita, 1° sui>erior 
do collegio de S. Paulo—Dez. 24 dc 
1553—Dez. 23 de 1584.

Manuel Pedro de Freitas Guimarães, 
brigadeiro, commandante das armas 
da Pallia—Fev. 2 e 17 de 1822.

D. ír. Manuel Pereira, bispo resignata- 
rio do líio de Janeiro—Jan. 6 do 1685 
—Março 28 de 1700 (2° §).

Fr. Manuel da Piedade. V. Capuchinhos 
no Maranhão.

Manuel Pinto da Fonseca. V. Cimiterio 
de Catumb ’̂ .

Dr. Manuel Ihnto Ribeiro Pereira de 
Samjiaio, deputado á constituinte— 
Junho 3 de 1822.

Manuel Pinto,de Souza Dantas, senador 
])ola Pallia—F'ev. 3 de 1879.

D. Manuel de Portugal e Castro, 16* gov. 
do Minas-Gerae.s— Ab. 11 de 1814.

Manuel Ramos da Costa, poeta flumi
nense—Junho 11 d ■ 1872.

D. Manuel do Rego de Medeiros, 18* 
bispo de Olinda—Set. 16 de 1866.

D. frei Manuel da Resurreição. 3° arce
bispo do Brazil—Jan. 16 de.1691.

D. frei Manuel da Resurreição. gov. int. 
do estado—Junho 4 de 1087 (2° §) — 
Out. 23 do 1688.

D. frei Manuel da Resurreição. 3° bispo 
de S. Paulo—Out. 21 de 1789.

P. JManuel Ribeiro Bessa de Ilollanda 
Cavalcanti, deputado á constituinte 
—Junho 3 de 1822.

Manuel Ribeiro da Silva Lisboa, presi-
' dente do R. Grande do Norte—Ab. 11 

1838.
Manuel da Rocha Lima. V. Insurreição 

de negros na Bahia.
Manuel Rodrigues de Carvalho, comm. 

da expedição contra os indios em 
Matto-Grosso—Ag. 1 de 1734.

P. Manuel Rodrigues da Costa, depu
tado á constituinte—Junho 3 de 1822.

Manuel Rodrigues Jordão, brigadeiro, 
membro do governo provisojio de 
S. Paulo—Maio 23 de 1822 (2*).

Manuel Rodrigues de Moraes, loco-te- 
tenente do conde de Monsanto, em 
í>. Paulo—Jan. U—Junho 14 dc 1621,

D gov, do
D 23” gov.

Manuel Rolim de Moura, 21 
Maranhão—Julho 8 do 1702.
Manuel Rolim de Moura, 

de Pernambuco—Junho 23 do 1718— 
Jan. 11 dc 1722.

Fr. Manuel do Salvador na guerra com 
os hollandezes—Junho4 do 1641 (2').

Manuel dos Santos Martins Valiasques, 
senador pela Bahia—A’o. 28 de 1836— 
Nov. 21 de 1862.

Manuel dos Santos Pedroso, ten. coronel, 
indio rio-grandensè—Ag. 3 de 1801— 
Ab. 26 de 1816.

Manuel dos Santos Silva, membro do 
gov. provisorio da Bahia—Set. 6 de. 
1822.

Manuel da Silva Caralij', membro do 
gov. provisorio da Bahia—Set. 6 de 
1822.

Manuel da Silva Rosa, musico flumi
nense—Maio 15 de 1793.

Manuel da Silva e Sousa Coimbra, mem- 
bi'o do gov. provisorio da Bahia— 
Set. 6 de 1822,

Manuel Soares Albergaria, cap. mdr da 
Parahyba — Vol. 1, p. 433, col. 1*. 
1692 (3” §).

Manuel Soares Coimbra (Coronel), gov. 
de Santa Catharina—Jan. 17 de 1791.

Dr. Manuel de Souza e Almada, prelado 
do R. de Janeiro—Ag. 5—Out. 17 de 
1659 (artigo separado)—Março 5 de 
1668.

Manuel de Souza d’Eça, cap. m ór.do 
Pará — Julho 20 de 1620 — Out. 6 de 
1626—Ab. 7—Out. 18 de 1629.

Manuel de Souza Martins, visconde da 
Parnahvba—Out. 24 de 1821—Ab. 16 
de 1823—Ag. 16 de 1824—Fev. 20 de 
1856.

Manuel de Souza Meirelles. V. Contracto 
do quinto dos couros.

Manuel, de Souza Tavares. 22” gov. de 
Pernambuco—Junho 23 de 1718—Jan. 
11 de 1721.

Manuel Teixeira de Souza, barão de 
Gamargos, senador por Minas-Geraes. 
—Ag. 21 de 1878.

Manuel Telles Barreto. 6” gov, geral do 
Brazil—Maio 9—Julho 13 dc 158.2— 
Março 27 de 1587.

Manuel Telles da Silva Lobo. presidente 
do Maranhão—Dez. 25 de 1824.

Manuel Viegas. na guerra hoilandeza— 
Jan. 5 de 1637.

Manuel Vieira da Silva Tovar e Albu
querque, gov. do Espirito Santo— 
Março 29 de 1800—Dez. 17 de 1804.

Manuel Vieira Tosta, barão e de))Ois vis
conde de Muritiba, senador pela Bahia 
—Maio 6 dc 1851.
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Manuel Xavier Alla, coronel, membro 
do governo int. da Bahia—Out. 11 de 
1769—Ab. 3 de 1771.

D. Manuela do Santa Clara e D. Rita 
do Sacramento. V. Recolhimento de 
mejiinas em S. Paulo.

Mantilhas de baeta—Uso de—. V. Bando 
contra o uso de.

Marajó. V. Ilha Grande de Joannes.
Maranhão.—V. João de Barros.
Maranhão : conquista pelos francezes— 

Julho 26 do 1612—Junho 1 de 1613— 
Junho 22—Aq. 23—Out. 1—Nov. 19,
22 e 29 de 1614—Nov. 2 c 3 de 1615. 

Maranhão : conquista pelos hollandczcs 
—Out. 30—Nov. 22 de 1641—Out. 1 
dc 1642—h'ev. 28 do 1644.

Maranhao : ordem da camara para evi
tar incêndios—Out. 6 de 1646. 

Maranhão—capitania—Nov. 17 de 1052. 
Maranhão dividido em duas capitanias— 

Fev. 25 de 1652.
Maranhão—Estado—Ag. 25 de 1654.
Maranhão: prelazia annexa á de Per

nambuco—Set. 29 de 1677 (2° §). 
Maranhão—Bispado—Ag. 30—Set. 29 de 

1677.
Maranhão—Favores aos senhores de en

genhos do—Ab. 21 dc 1688.
Maranhão—Relação do—Ag. 23 de 1811. 
Maranhão—Proclamação do governo con 

stitucional no—Ab. 6 de 1821. 
Maranhão—Junta provisória governativa 

do—Março 29 de 1824.
Maranhão—Bandos da Junta provisoria 

do—Ab. 5 dc 1824.
Maranhão—Jardim botânico no—Dez. /

de 1830. _ _ o X IO
Maranhão—Sedição militar no—Set. 18

de 1831.
Maranhão—Motim no—Nov. 19 de 1831. 
Maranhão—Falta de moeda subsidiaria 

nor—Ab. 2 de 1835.
Maranhão— Revolução do — Nov. 2 de 

1685 (Revolta de Beckman). 
Maranhão: revolta dos halcdos—Dez. 13 

e 14 de 1838—Junho 12—Julho 1— 
Ag. 22 dc 1839. _

Maranhão: anniversario da adhesao da 
província á independência—Julho 28
de 1855. 11

Marcos dc Araujo Costa. A». Conselho 
administrativo do Piauhy.

P. Marçal Belliarte, 6“ provincial dos 
jesuitas no Brazil—Julho 16 de lo96. 

Marçal Nunes da Costa, cap. mór do 
Pará—Set. 19 de 1658—Julho 30 de 
1074—Julho 25 de 1685.

Marcellino Ribeiro, membro do gov. de 
Matto-Grosso—Fev. 28 de 1/96.

Dr. Marciano Pereira. V. Porto Alegre 
(Reacção).

Marcilio Dias. Pedro AíTonso e Green- 
halgh. V. Riachuelo.

DIarcos plantados por Martim Affonso 
em Cananéa. V. Padrões.

Marcos André. V. Convento de S. An
tonio do Recife.

Marcos Antonio Briccio. V. Ceará : gov. 
provisorio.

Dr. Marcos Antonio Monteiro de Barros, 
procurador do 6° bispo dc Marianna 
—Ab. 19 de 1820.

Dr. Marcos Antonio Monteiro de Barros, 
senador por Minas Geraes—Maio 10 
dc 1826—Dez. 16 de 1852.

D. Marcos Antonio de Souza, 13° bispo 
do Maranhão—Nov. 29 de 1842.

P. Marcos Cardoso de Paiva, bispo eleito 
da Diamantina—Março 12 de 1863 
(3“ §).

D. Marcos de Noronha, 6° conde dos 
Arcos, 42° gov. de Pernambuco—Jan. 
25 de 1746.

D. Marcos de Noronha, gov. de Goyaz 
Nov. 8 de 1749.

D. Marcos de Noronha. 7° vice-rei do 
Brazil—Dez. 23 de 1755.
Marcos de Noronha e Brito. 8° conde 
dos Arcos, gov. do Pará—Set. 22 de 
1803.
Marcos de Noronha e Brito. 16° e ul
timo vice-rei doBrazil—Ag. 21^dcl806. 
Marcos de Noronha e Brito, 53° gov. 
da Bahia—Set. 30 de 1810—Jan. 5 — 
Fev. 5 de 1811.
Marcos de N oronha e Brito, ministro 
d’estado no Rio dc Janeiro—Junho 23 
de 1817.
Marcos Teixeira, 5° bispo do Brazil 
—Dez. 8 de 1622—Maio 8—Set. 3 de 
1624 (3° §)—Out. 12 de 1624.

D. J/Iaria I, rainha de Portugal—Março 
10 de 1808—Março 20 de 1816.
Maria da Gloria, princeza do Grão- 
Pará, depois rainha de Portugal— 
Maio 3 de 1819.

D. Maria II, rainha de Portugal—Ab. 4 
de 1819—Julho 5 de 1828—Out. 16 de 
1829—Out. 30 de 1835—Nov. 15 de 
1853,
Maria Amelia, princeza brazileira— 
Fev. 4 de 1853.
Maria Angelica Ribeiro, escriptora 
dramatica—Ab. 9 de 1880.

D. Maria Francisca e D, Isabel Maria, 
filhas de D. Joao VI—Jan. 17 de 1808. 

D. Maria Francisca Benedicta, princeza 
viuva do Brazil—Jan. 17 de 1808.

D. Maria Isabel, duqueza do Ceará, filha 
de D. Pedro I—Nov. 3 dc 1867 (2°),

D.

D.

D.

D.

D.

D,

ü
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D. Maria Isabel, condessa de Iguassú— 
Nov. 3 de 1867 (2“).

D. Maria Joaquina Dorothea de vSeixas 
(Marilia de Dirceu) — Fev. 9 do 1853.

D. Maria Lcopoldina Josspha Carolina, 
1* imperatriz do Brazil —Ag. 13— 
Nov. 5 de 1817—Dez. 11 de 1826.

Maria Magdalena (Santa) —Estrada de 
ferro—Jan. 12 de 1876.

D. Maria de Souza, na guerra com os 
hollandezes—Ab. 11 de 1635.

D. Maria The reza, fllha de D. João VI— 
Maio 29 de 1812.

D. Maria Ursula de Abreu Leneastre, 
heroina fluminense—Set. 1 dc 1700.

Marianna (Cidade de) — Fev. 7 de 1711—
, Ab. 23 de 1745. V. Ribeirão do Carmo.

Marianna—Bispado de—Dez. 6 de 1745.
D. Marianna, irmã da rainha D. Maria

I—Jan. 17 de 1808—Maio 16 de 1813.
D. Maria de Souza Guerra, condessa de 

Yimieiro, 4* donatária da cap. de S. 
Vicente—Out. 15 de 1610—Jan. 11 de
1621—Out. 28 de 1637 (2‘ ).

D. Marianna Victoria, viuva de D. José 
I—Jan. 15 de 1781.

Marianne Falcinelli Antoniacei, nuncio 
no Rio de Janeiro—Jan. 14 de 1861.

Marianne Gomes da Silva. V. Ceará : 
junta governativa, e gov. provisorio.

Marianne José Pereira da Fonseca, depois 
visconde e marquez de Maricá, ad
ministrador da Imprensa Regia — 
Maio 13 de 1808 (2% § 4°).

Marianno José Pereira da Fonseca, ad
ministrador da Fabrica de polvora— 
Maio 13 de 1808 (3*).

Marianno José Pereira da Fonseca, col- 
laborador da constituição—Nov. 26 de
1823.

Marianno José Pereira da Fonseca, se
nador pelo Rio de Janeiro—Jan. 22— 
Maio 4 de 1826 (3‘ ) — Set. 16 de 1848.

Maricá—Terras dadas a S. Bento em— 
Out. 13 de 1633.,

Mariocay. V. Gurupá.
Marquez de Abrantes. V. Miguel Calmon 

Du Pin e Almeida.
Marquez de Aguiar. Vide D. P’ernando 

José de Portugal.
Marquez de Alegrete. V. Luiz Tellcs da 

Silva.
Marquez de Santo Amaro. V. José Egy- 

dio Alvares de Almeida.
Marquez do Angeja. Vide D. Pedro An

tonio de Noronha.
Marquez de Aracaty. V. João Carlos 

Augusto de Oyenhausen Grevenburg.
Marquez de Baependy. V. Manuel Ja

cinto Nogueira da Gama.

Marquez de Barbacena. V. Felisberto 
Caldeira Brant Pontes.

Marquez de Basto. V. Duarte de Albü- 
quei“(|ue CoeIJio.

Marquez de Caifavellas. V. José Joaquim 
Carneiro de Campos.

Marquez de Casa Tilly, almirante de 
Ilespanha—Nov. 1 3 'de 1776 (2° §).

Marquez de Cqscaes. Vide D. Luiz Ál
varo de Castro e Souza.

Marquez de P^crrolles. V. Pierre líleonor 
de la Ville.

Marquez do llerval. V. Manuel Luiz 
Osorio.

Marquez (!c Inhambupe de Cima. V. 
Antonio Luiz Pereira da Cunha.

Marquez de Itanhaen. V. Manuel Ignacio 
de Andrade Souto Maior Pinto Coelho.

Marquez de Jacare'paguâ. V. PTancisco 
Maria Gordilho Velloso de Barbuda.

Marquez de Lavradio (1°). Vide I). An
tonio de Almeida Soares e Portugal.

Marquez íle Lavradio (2°). Vide D. Luiz 
de Almeida Portugal Soares d’Eça 
Alarcão Mello Silva Mascarenhas.

Marquez de S. João da Palma. Vide D. 
P’rancisco de Assis iMascarenlias.

Marquez do Maranhão. V. Lord Co- 
ckrane.

Marquez de Lages. V. João Vieira de 
Carvalho.

Marquez de Marialva. embaixador de D. 
•João VI im Austria,—Junho 1 do 1817.

Marquez de Maricá. V. Marianno José 
Pereira da P’onseca.

Marquez das Minas. Vide D. Antonio 
Luiz do Souza Tello do Menezes.

Marquez de Montalvão. Vide D. Jorge 
de Mascarenhas.

Marquez de Monte-Alegre. V. José da 
Costa Carvalho.

Marquez de Monte-Bollo. Vide D. An
tonio Felix Machado da Silva e Castro.

Marquez de Nazareth. V. Clemente 
F'erreira França.

Marquez de Olinda. V. Pedro deArauio 
Lima.

Marquez dc Olinda, paquete aprisio
nado pelos paraguayos—Nov. 12 de 
1864.

Marquez de Paraná. V. 
moto Carneiro Leão.

Marquez de Paranaguá.
ViJlela Barbosa.

Marquez de Pombal. V. ________ _
de Carvalho e Mello e Henrique José 
de Carvalho e Mello.

Marquez da Praia-Grande. Vide Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro.

Marquez de Quexeramobim—Nov. 15 de 
1849.

Ilonorio Iler- 

V. Francisco 

Sebastião José



Marquez do Recife.
Barreto.

Marquez de Sahara,
P'anado. V. João 
Mendonça.

Marquez dè Sapucaiiy. \ 
de Aràiljo Vianna.

Marquez de Valdolirios na demarcação de 
limites—Set. 1 de 1752.

Marquez de Valdueza. Vide D. Fradique 
de Toledo Osorio.

Marquez de Valença.

Francisco

antes visconde do 
Gomes da Silveira

Cândido José

Miguel de Portugal
Vide 1), Affonso 
e Castro.
. Estevão Ribeiro

José Antonio

Marquez de Valença. \ 
de Rezende.

Marcj.uez de S. Vicente. "S'
Pimenta Bueno.

Marqueza de Santos. Vide D. Dcmithil- 
des de Castro Canto e Mello.

Marten Tliyszon, almirante hollandez— 
Jan. 9—Set. 22 de 1651 (3° §)—Jan. 
24 de 1632,

Martha de Christo,abbadessa na Bahia— 
Julho 16 de 1686.

Martini Alfonso de Mello (Tehyriçá), 
chefe dos guavanazes—Dez. 25 de 
1562.

Martim AíTonso de Souza (Expedição de) 
—Dez. 29 delõ30—Jan. .3—Fev. 18- 
Março 17—Ab. .30 de 1531—Maio 22 
de 1532.

Martim Alfonso de Souza, cap. mór da 
armada guarda7Costado Brazil—Nov. 
20—Dez. 3 de 1530—Jan. 31—Fev. 1, 
2 e 17—Março 27—Ag. 12 de L531— 
Jan. 25 de 1532—Julho 21 de 1564.

Martim Aífonso de Sousa (Doação a)— 
Out. 6 de 1534.

Martim Aífonso de Souza, o Árarighoia 
—Out. 15 de 1556 (4° a 6“ §§)—Março 
16 de 1568.

Martim Corrêa Lumbria—Maio 5 de 1662.
Martim Corrôa de Sá, gov. do Rio de 

Janeiro—Julho 17 de 1602—Julho 12 de 
1611—Jan. 26 de 1618—Nov. 7 de 1619 
(artigo separado)—Julho 11 de 1623— 
Ag. 5 de 1624— Junho 24 de 1626.

Martim Corrôa de Sá. loco-tenente dos 
donatários de S. Vicente—Fev. 2 de
1618.

Martim Corrôa de Sá, gov. do R. de 
Janeiro—Julho 14 de 1608.

Martim Corrôa de Sá e Bencvides, dona
tário <lc Campos dos Govtacazes—Set. 
2 de 1673—Set. 15—Nov. 23 de 1674.

Martim Corrôa de Sá e Benevides, 1° 
visconde do Asseca—Nov. 23 de 1674 
—Out. 28 de 1678.

Martim Corrêa de Sá e Benevides. 4“ vis
conde de Asseca—Ag. 23 de 1747— 
Junho 14—Nov. 30 de 1753.

gov. int.
15

do
de

Martim Corrôa Vasques.
Rio de Janeiro—Ab. 2—Out 
1697.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada, membro (Ío governo provisorio 
de S. Paulo—Maio 22 dc 1322.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada. ileputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada, ministro da fazenda—Julho 24 
de 1840.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada (Resumo biogr.)—Fev. 23 de 
1844.

Martim Lopes Lobo de Saldanha. 11° 
gov. de S. Paulo—Jan. 14—Set. 23— 
Out. 14 de 1775.

Martim Soares Moreno, cap. mór do 
Ceará—Julho 24—Out. 1 de 1614 (2° §) 
—Maio 24 de 1618—Junho 25 de 1626 
—Julho 27 (2°)—Nov. 14 de 1645.

Martim Soares Moreno, mestre dc campo 
na guerra hollandeza—Março 24 de
1633—Jan. 25—Dez. 24 de 1634—Jan. 
10 de 1635—Jan. 17 de 1636—Jan. 12 
de 1637—Jan. 13 de 1646.

Martinho de Mendonça Pina e Proença, 
gov. int. de Minas Geraes—Março 26 
de 1735—Maio 12 de 1736.

Martinho de Souza e Albuquerque, gov. 
do Pará—Out. 21 (2° §)—Out. 2d de 
1783.

Martinière. V. La Martinière.
Dr. Martins. V. Dr. Carlos Frederico 

Filippe von Martius.
Mascates. V. Guerra dos.
Massoni (Monsenhor), internuncio apos- 

tolico—Nov. 20 de 1856.
Matadouro de S. Christovão no Rio de 

Janeiro—Ag. 1 de 1853.
Matadouro (Novo)—Março 19 de 1876.
Matérias primas empregadas nas fabri

cas nacionaes—Ab. 28 de 1809.
S. Matheus (Barra de)—linha telegra 

phica—Jan. 16 de 1878.
D. Matheus de Abreu Pereira, 4° bispo 

de S. Paulo—Maio 31 de 1797.
D. Matheus de Abreu Pereira, gov. int. 

da capitania—Dez. 10 de 1802 (2° §)— 
Junho 12 de 1808—Ag. 26 de 1813— 
Nov. 19 de 1817.

I). Matheus de Abreu Pereira, membro 
do gov. provisorio da provincia—Ju
nho 25 de 1822 (2°).

Dr. Matheus Casado dc Araujo Lima Ar- 
naud, deputado provincial das Ala
goas—Dez. 4 de 1839.

Dr. Matheus da Costa Aborim, 5° pre
lado do Rio de Janeiro—Fev. 8—Julho 
3 de 1629 (§7°).
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Matheus Dias da Costa, ouvidor do Ma
ranhão—Maio 8 de 1091 (2° —Ad
denda de Setembro, jn 1~2. Set. 5.

r’r. Matlieus de S.'Francisco na guerra 
hollandeza—Ag. 4 de 1033 (4° §).

P. Matheus Nunes, 1° jirelado do R. de 
Janeiro—Ag. 15 de 1509.

Dr. Matheus Saraiva. Y. Academia dos 
Felizes.

Mathias de Albuquerque, general, de
pois conde de Alegrete, gov. de Per
nambuco—Maio 1::̂  de 1002 (8° §)— 
Out. 12 de 1021—Maio 9 de 1024 (2'j— 
Dez. 31 de 1035.

Mathias de Albuquerque, gov 
estado—Set. 22 de 1024.

Mathias de Albuquerque na guerra hol
landeza—Jan. 9 de 1025—Jan. 14— 
Ag. 10—Marco 4 de 1030—Ag. 18 de 
1031 — Junho  ̂ 21—Set. 15 de 1032— 
Âlarço 24—Julho 22 e 25—Ag. 4, 8 e 
9—Nov. 20 del033—Fev. 4 de 1034— 
Ab. 11—Julho 10, 19, 22, 23 e 29 de 
1035—Junho 9 de 1047.

Mathias de Albuquerque Maranhão, gov. 
da Parahvba—Fev. 24 de 1030—Ag. 
21 de 1056.

Dr. Mathias Ayres Ramos da Silva d’Eça, 
notável ])aiilista—Março 27 de 1705.

Mathias Cardoso de Almeida—Março 10 
de 1681.

Mathias van Ceulen, director delegado 
da Companhia das índias no Brazil— 
Dez. 23 de 1032—Set. 1 de 1634.

Mathias Coelho dc Sousa. gòv. int. do 
R. de Janeiro—'Março 22 de 1753.

Mathias da Cunha, 30° gov. geral do 
Brazil—Julho 9 de 1078—Jimho 4 de 
1687—Out. 23 e 24 de 1088.
Mathias de Figueiredo e Mello. 3° 

bispo dc Olinda—Maio 28—Set. 9 e 
13 de 1088—Junho 5 de 1090 (2° §)— 
Julho 18 de 1694.

P. Mathias Pereira de Castro. V. Piauliy 
(Junta do governo constitucional do)'.

Mathias Ribeiro da Costa funda o pre
sidio do Fecho dos Morros—i\Iaio 9— 
Set. 13 de 1775.

Mathias Teixeira do Castro. V. Membro 
da Junta provisória do Piauhy.

Matronas pernambucanas ])rcsas pelos 
hollandezes—Ag. 17 de 1045.

Matta-porcos (Acção de)—Ab. 17 de 1832.
Malta Redonda (Acção da), na lula com 

os hollandezes—Jan. 18 e 19 de 1630.
Maíto Grosso— Começo da povoação dc 

—Dez. 22 dc 1734 (art. separado, 2°).
Matlo Grosso, capitania independente— 

Maio 9 dc 1748 (2*).
Matto Grosso—Cidade de—Set. 17 de 

1818.

D

Matto Grosso—Bispado dc—Julho 15 de
1826.

Matto Grosso —Revolta de Cuyabá em 
—Maio 30 de 1834.

Matto Grosso invadido pelos paraguayos 
—Fev. 29 de 1865.

Mauá. V. Estrada de ferro de.
Mauricia—Arrasamento da cidade—Ag. 

29 de 1045.
Mauricio de Nassau. V. João Maurício de.
Fr. Maximo Pereira, 6° prelado do R. 

de Janeiro—Julho 3—Set. 13 de 1629.
Mecejana, no Ceará, elevada á villa— 

Maio 15 de 1759.
Medalha commemorativa hollandeza— 

Jan. 17—Fev. 1 de_ 1040.
Medalha de distineção ao exercito que 

.servira cm Montevidéo—Jan. 31 de 
1823.

Medalha ao exercito pacificador da Bahia 
—Jullio 2 de 1825.

Medalha para serviços á hum.anidade— 
Março 14 dc 1855.

Medalha militar do Forte de Coimbra— 
Julho 8 de 1805.

Medalha (oval) de Pavsandú—Maio 8 de
1865.

Medalha do Riachuelo—Nov. 29 de 1865.
Medalha militar de bravura—Maio 1 de

1867.
Medalha ás forças expedicionárias em 

Matto-Grosso—Ag. 7 de 1867.
jMedalha commemorativa do forçamento 

dc Ilumaytá—Março 14 de 1868.
Medalha « Ã ’ bravura militar»—Março 

28 de 1808.
Medalha ao exercito e armada em ope

rações no Paraguay—Ag. 20 de 1870.
Mediação dos Estadõs-ünidos par^ a 

cessacão da guerra do Paraguay—Ab. 
27 de 1807.

i\Iedidas para a conservação das minas 
de Goyaz—Dez. 3 de 1734.

Meia Pataca. V. Cataguazes.
Fr. Melchior de Santa Ca,tharina, 1° cus

todio franciscano do Brazil—Março 
13 de 1584—Ab. 12 de 1587.

Membros da junta administrativa inte
rina de Goyaz—Ab. 1 de 1822.

Membros da 'P junta provisória da Ba
hia—Fev. 10 de 1821.

Membros da junta provisória de Santa 
Catharina—]\íaio 20 de 1822.

Membros da junta provisória do Mara- 
.nhão—Maio 14 de 1824.

Memliros da junta provisória do Piauhy 
—Al). 27 de 1822.

Memorial da camara de Belém do Pará 
ao p. Antonio Vieira—Jan. 15 de 1661 
—Jan. 15 de 1070.
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gov. geral do Brazil— 
Julho 23 de 1556—Jan. 10 e 16—Fcv. 
21—Março 16 e 31—Junlio 10 c 16 de
1560—Out. 15 de 1566—Jan. 18 e 20 
de 1567—Março 2—Maio 13 de 1572.

Mendicidade (Asylo da) no R. de Ja
neiro—Juilio 10 de 1879.

Mercedes (Passagem de). guerra do Pa
raguay—Junho 18 de 1865.

Methwen (Tratado de). Y. Tratado de.
Meza do desembargo do Paço e da Con

sciência e ordens—Ab. 22 de 1808- 
Set. 22 de 1828.

Meza de rendas geraes de Maceio— Dez.
11 de 1867.

S. Miguel (Rio de) — Nov. 1 de 1501.
S. Miguel (Fundação da aldeia de)—Out.

12 de 1580.
S. Miguel (Aldeia de) atacada pelos hol- 

landezes—Jan. 29 de 1635.
Miguel Antonio de'Azevedo Yeiga. mem

bro do gov. int. de S. Paulo—l)ez. 10 
de 1802—Junho 12 de 1808.

Dr. Miguel Antonio Heredia de Sá, il- 
lustre clinico de Campos—Dez. 10 de 
1879.

D. Miguel Antonio de Noronha Abran- 
ehes Castelic-Branco, conde de Paraty 
—Out. 2 de 1667.

Miguel Antonio da Rocha Lima. V. 
C^ará: governo temporário.

D. fr. Miguel de Bulhões e Souza, 3“ 
bispo do Pará—Fev. 9 de 17i9.

Dr, Miguel Calmon du Pin e Almeida, 
depois visconde e marquez de Abran
des, deputado á constituinte—Junho 
3 de 1822.

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, 
membro do eov. provisorio da Bahia 
—Set. 6 de 1822.

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, 
senador pelo Ceará—Julho 28 de 16J0 

' —Out. 5 de I860.
Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, 

ministro dos negocios estrangeiros— 
Maio 30 de 1862.

Miguel B^rnandes Vieira, senador pelo 
Coará—Ag. 6 de 1862.

Miffuel de Frias e Yasconcellos (Major)—
' Ab. 7 de 1831.
Miguel Garcia Lumbria—Ab. 8 de 1695.
Miguel Giberton, com mandante de Porto 

Calvo—Março 5 de 1637.
Miguel Ignacio dos Santos Freire Bruce, 

presidente do Maranhao—Maio 14— 
Dez. 25 de 1824—Jan. 4 de 1825.

P. Miguel Joaquim de Almeida e Cas
tro, 0 'MUiueUnlio, secret, do gov. pro
visorio de Pernambuco—Março 6— 
Junho 12 de 1817.

Dr. Miguel Joaquim de Cerqueira e Sil
va, deputado á constituinte—Junho 3 
de 1822.

Miguel Joaquim César na revolução de 
Pernambuco e Ceará—Ab. 30 de 1817 
(Addenda de abril).

Miguel Joaquim da Cunha, assassino 
abjecto—Out. 31 de 1853.

D. ír. Miguel da Madre de Deus. bispo 
eleito de S. 1 aulo—Março 19 de 1774 
in fine.

Miguel í.laria Lisboa, barao do Japurá, 
diplomata brazileiro—Maio 22 de 1809.

Miguel de Moura. V. Caceburú.
Miguel de Oliveira Pinto, membro do 

gov. int. de S. Paulo—Ag. 26 de 1813.
D. fr. Miguel Pereira, 6° bispo do Bra

zil—Junho 19 de 1628.
Miguel Pei'eira de Araujo. \ . Membros 

"da Junta provisória e Junta do gov. 
constitucional (Piauhy).

P. Miguel do Sacramento Lopes Gama, 
0 carapuceiro—Dez. 9 de 1852—Ju- 
nlio 21 de 1864 in fine.

D. Miguel 'de Salcedo, gov. de Buenos- 
Avres—Jan. 5 de 1736—Março I6 de 
1737.

Miguel Serrão Diniz, ehanceller, mem
bro do gov. int. da Bahia—Out. 11 
de 1769—Ab. 3 de 1774.

Miguel de Souza Mello e Alvim. conse
lheiro de estado—Out. 24 de 1855.

Miguelinho (O). Vide P. Miguel Joaquim 
de Almeida e Castro.

D. Militina Jansen Muller, irmã de Odo- 
rico Mendes—Nov. 22 de 1879.

5Iinas de ouro de Jaraguá—Ab. 25 de 
1562.

Minas—Recompensas aos que se empre
guem em exploração dc—Set. 27 de 
1664. V. Mineração.

Minas de ouro do Rio. Doce—Julho 24 
do 1687 (2- §'.

Minas de ouro dc Caíaguazes—Junho 16 
de 1695.

Minas—Prohibiçao de irem sem licença 
ás—Set. 27 de 1704.

Minas de ouro do Gariry no Ceará—Ab. 
18 de 1712.

Minas de ouro de Cuxipo-Junho 15 de 
1722.

Minas de ouro de Goyaz e Cuyabá—Ab.
6 de 1718—Junho 30 de 1722—Jan. 10 

Ag. 25 de 1733—Dez. 3 de

Bomíim—Julho 25 de 1772
de 1730 
1734.

Minas do
i’"  §)•Minas do Coral—Ag. SO de 17o5.

Minas de ouro dc Gongo So *co—Maio 31 
de 1839.
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VMinas de ouro. V. Bomllm. Corjil. Pa- 

racatú.
Minas de prata. V. Roherio Dias.
Minas de esmeraldas. V. Esmei'aldas.
Minas de diamantes. V. Diamantes.
Minas de ferro na capitania de Minas- 

Geraes—Ab. 1 de 181.‘3 (2*).
Minas Geraes e S. Paulo—fjoverno inde

pendente—Nov. 3 de 1703.
ĵ Iinas Ueracs—Divisão do territorio— 

Ab. 6 de 1714.
Minas Geraes—capitania independente— 

Dez. 12 de 1720.
Minas Geraes — Revolucno da inconfi

dência—Ab. 21 de 1792.
Minas Geraes—Governo provisorio—Set. 

28 de 1821.
Minas Geraes- R,evolução deOnro Preto— 

Março 22 de 1833 — Ab. 3 de 1832 
(aliás 1833).

Minas Geraes—Rebellião da provincia de 
—Junlio 10 de 1842.

Mineiros deS. Vicente—Privilegio aos— 
Ag. 8 de 1G18.

Mineração—Honras promsttidas aos que 
se empregarem em trabalhos de— 
Jan. 27 de 1696.

Ministério (1°) deD.JoãoVl no Brazil— 
Março 11 de 1808.

Ministério (1°) nomeado por D. Pedro 1— 
Junho 5 de 1821.

Ministério José Bonifácio — Out. 28 de 
1822.

Ministério liberal de D. Pedro I—Março 
20 de 1831.

Ministério (1°) nomeado por D. Pedro II— 
Julho 24 de 1840.

Ministério (6°) do .segundo reinado— 
Março 7 de 1848.

Miranda assolada pelos paraguavos — 
Março 3 de 1865.

Misericórdia. V. Casa de.
Missa—primeii'a dita }io Brazil—Ab. 26 

de 1500.
Missa—2‘ que se disse no Brazil—Maio 

Id e  1500 2° §).
Missa—primeira' dita na capitania de 

S. Paulo—Jan. 25 de 1554.
Missão Paupina, no Ceará. V. Mecejana.
Missas—Faculdade de dizerem tres— 

concedida aos padres portuguezes— 
Ag. 26 de 1748.

Missas—Primeiras dilas em Parámerim— 
Set. 17 de 1614 (7° )̂.

Missionários estrangeiros no Pará—Ju
nho 8 de 1707.

Missões de Pernambuco (Junta das)— 
Set. 26 de 1692—Ab. 20 de 1701. ’

Missões dò Uruguav (Sete Povos das)— 
Nov. 14 de 1754-lAg. 3 de 1801.

Mocha. Y, Oeiras.

Moeda (Redueçao da) em S. Paulo—Fev. 
17 de 1694.

Moeda subsidiaria (F'alta de) no Mara
nhão'—Ab. 2 de 1835.

Moeda subsidiaria de bronze -Fev. 15 
de 1869.

Moeda provincial : prohibe-se a sua ex
portação—Jan. 30 de 1726.

Moeda. V. Casa da moeda.
Mogy das Cruzes—Maio 20 (a‘rt. sepa

rado).
Mogv-merim (S. José do)—Out. 22 de 

1769.
Monopolio do serviço dos indígenas pe

los jesuitas—Ag. 15 de 1611.
Monsenhor Pizan*o. V. José de Souza 

Azevedo Pizarro e Araujo.
Monte Caseros (Batalha de;—Fev. 3 de 

1852—Vol. II. p. 325. col. 2", Julho 18.
Monte Pascoal. da serra dos Aymorés— 

Ab. 22/!e  1500.
Monte de Soccorro do R. de Janeiro— 

Nov. 4 de 1861.
Monte])io/de economia dos servidores 

do Estado—Jan. 10 de 1835.
Montevidéo—Encorporação de—Ag. 20 

de 1825.
Montevidéo : Reconhece o Brazil a inde

pendência de—Out. 24 de 1828.
Montevidéo : Insultos ao ministro do 

Brazil om—Junho 21 de 1843 (2° §).
Montevidéo: A divisão brazileira entra 

em—Maio 2 do 1854.
Montevidéo (O governo de) queima os 

tratados que tinha com o Brazil— 
Dez. 13 de 1864.

Montevidéo (Bloqueio e rendição da pra
ça de)—Fev. 2, 20 e 22de 1865.

Montgolliers (Irmãos). Y. Ascenção aero- 
stàtica.

Monumento da ilha de 
Dez. 16 de 1876.

Monumento á memória de José Clemente 
Pereira—Nov. 2 de 1858.

Moribeca occujjada pelos hollandezes— 
Fev. 15 de 1635.

Morre um lil)eral. 
liberdade.V. Dr 
Badaró.

Morro do Castello (Desaba parle do)— 
Fev. 10 de 1811.

Ivíorro Queimado. Y. Nova Friburgo.
Morticinio de Potengy. Y. Potengy 

(Carnijicina de).
Mosteiro de S. Bento no R. de Janeiro— 

Al). 12 de 1585-Maio 13 de 1589— 
Março 25 de 1590—Ab. 9 de 1607 (2“ íj .

Mosteiro de S. Bento na Bahia—Jiilíio 
16 de 1586.

Mosteiro de S. Bento em S. Paulo—Ab. 
15 de 1600.

Yillegaignon—

mas nao morre a 
João Baptista Libero
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Moíim no Rio de Janeiro eontra o pre- 
posto de Salvador Corrêa—Dcí̂ . 18 de 

, 1661.
Motim na villa de S. Panlo—Jau. 10 de 

1683.
Motim em S. Paulo por cansa da reduc- 

oão do valor da moeda—Fev. 17 de
• 169-1.

Motim em Campos contra o visconde de 
T ŝseca—Ag. 23 de 1747.

Motim jíopular no R. Grande do Sul— 
Ab. 26 de 1821 (2“).

Motim militar na Baliia—Out. 25 de
1824.

Motim no R. de Janeiro da tropa allemã 
—Junho 11 de 1828.

Motim 110 R. de Janeiro—Julho 14 de
1831.

Motim de estudantes em S. Paulo—Out. 
23 de 1861.

Motim no presidio de Iguatemy. V. Igua- 
temy.

Motim no Pará. V. Pará.
Movimento sedicioso eni Goyaz—Maio 17 

de 1803.
Movimento militar çm Pernambuco— 

Maio 5 de 1831.
Mudança da séde do vice-reinado do 

Brazil para o R. de Janeiro—Junho 
27 de 1763.

Mudança da capital do Piauhy—Out. 29 
de 1814.

Muckei-s. V. Revolta dos.
Mulheres. Ordem régia prohibindo que 

passem mulheres do Brazil para Por
tugal—Março,10 de 1732.

Municipios de S. Paulo eiicorporailos 
temiiorariamente á provincia do R. 
de Janeiro—Junho 18 de 1842 (2').

Museu nacional no R. de Janeiro—Junho 
6 de 1818.

Mussupinho. V. Combate do._
Mussurepe (Plngenho). V. Episodios das 

lutas com os liollandezcs.

Náu Nossa,SenJinra do Carmo e Santo 
—Março de 1714. 

ossrt Senhora do Livramento e 
S. José—Set. 3 de 1759 (4“ §h 

Naufi-agio da armada de 5íartim Aííbnso 
—Nov. 2 de 1531.

de llans Stade-Nov. 24 de
1549':

Naufi-agio do 1° l)ispo do Brazil—Junho 
16 de 1556.

Naufragio de Jorge de ^Albuquerque 
Coelho—Maio 16 de 1565.

L // Elias- 
( f  Náu Nos&

Naufragio

Naufragio do gov. geral do estado Luiz 
Fernandes de Vasconcellos—Julho 15 
de 1570.

Naufragio de Pedro de Albuquerque— 
Julho 13 de 1643.

Naufragio do conde de Villa Pouca de 
Aguiar—Dez. 22 de 1647 (3° §).

Naufragio de João Corrêa da Silva, gov. 
geral do estado—Set. õ de 1669 (art. 
separado).

Naufragio de João Vellascode Molina— 
Julho 20 de 169'S (3“ §).

Naufragio do vapor Pernambucana—  

Out. 9 de 1853.
Naufragio da corveta D. Izabel no Me

diterrâneo—Nov. 11 de 1860.
Naufragio do vapor 7/erwes—Nov. 28 

de 1861.
Naufragio e morte do poeta Gonçalves 

Dias—Nov. 3 de 1864.
Navegação do Rio Doce—Dez. 2 de 1808.
Navegação do rio S. Francisco—Dez. 7 

de 1866.
Navegação entre o Amazonas e Liverpool 

—Jan. 25 de 1875.
Nazareth (Villa de) tomada pelos p7'aiei- 

i'OS—Nov. 12 de 1848.
Necrotério, deposito de cadaveres no R. 

de Janeiro—Jan. 5 de 1873.
Necngahibas (Pazes com os)—Ag. 5 de 

1659 (2“).
Ncgocios do Império e estrangeiros—Di 

vide-se em duas a pasta dos—Nov. 13 
de 1823.

Nereu Cecilio dos Santos. V. Dr. Pedro 
Guilherme Lund.

Neta de Caramurú—Dez. 4 de 1833.
Nicolau Aranha (Capitão) na guerra hol- 

landeza—Julho 27—Set. 13 de 16-15.
P. Nicolau Botelho, reitor do collegio 

dos jesuitas em S. Paulo—Junho 2 
de 1640.

Nicolau Durand de Villegaignon. V. 
Villegaignon.

Nicolau van Ipern, comraandante da co- 
lonia hollandeza Nassau—Junho 25
de 1637. . . , nNicolau Janszen Visscher, pintor hollan- 
dez—Maio 10 de 1624 (6“ §).

Nicolau Nenguirú. V. Caybaté.^
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 

deputado á constituinte—Junho 3 de 
1822.

Nicoláii Pereira de Campos \ergueiro 
deportado com os Audradas—Nov. 
20 de 1823.

Nicoláu Pereii'a de Campos Vergueiro 
senador por Minas Geraes e membro 
da Regencia provisória — Ab. 7 de 
1831 (5“ D -S ei. 17 de 1859.

f\
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Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro 
declarado rebelde com outros sena
dores—Jan. 28 de 1843.

Nicoláu Rodrigues dos Santos França e 
Leite. V. Degradados polrticos.

Nicteroy, antes Villa Real da Praia 
Grande—Maio 10 de 1819.

Nossa Senhora da Corrente da villa do 
Penedo—Dez. 7 de 1764.

Nossa Senhora, da Boa Viagem, náu do 
commando de Bento do Rego Bar
bosa—Jan. 10 de 1625.

Nossa Senhora das Necessidades em 
Santa Catharina — Ab. 27 de 1750 
{Addenda de abril^.

Nossa Senhora dos Prazeres (Fortaleza 
de) em Paranaguá—Março 25 do 1769.

Notificação de guerra do gov. do Brazil 
ao do Uruguay—Ag. 10 <le 1864.

Nova Coimbra (Presidio de)—Set. 13 de 
1775.

Nova Friburgo (Colonia suissa’de)—Maio 
16 de 1818.

Nuno da Cunha de Andrade Varona, 
gov. int, da capitania do R. N egro- 
Slarço 12 de 1806.

D. Nuno Eugenio de Lossio e Seilbtz, 
membro do aov. int. de S. Paulo— 
Ag. 26 de 1813.
Nuno Eugenio de Lossio e Seilbtz 
deputado supplente á constituinte— 
Junho 3 de 1822.
Nuno Eugenio de Lossio e Seilbtz, 
senador pelas Alagoas—Junho 21 de 
1826—Jan. 16 de rS43.

D. Nuno Maauel, chefe de expedição ao 
Brazil—Nov. 1 de 1501—Junho 18 de
1504—Vol. II, p. 326, col. 2“ : put. 12.

Nuno dé Mello e Albuquerque, capitão, 
na guerra hollandeza — Março 4 de 
1630.

Nuno Pereira Freire, gov. adjunto de 
S. Paulo, Esp. Santo e Rio de Ja
neiro-Julho 12 de 1611.

O

Obelisco no Pará—Março 4 de 1780.
Observantes reformados. V. Santo An

tonio (Provincia religiosa de).
Oeiras, antiga capital do Piauhy—Junho 

19 de 1761—Nov. 13 dc 1762.
Oeiras—Juiz de fóra dc—Ag. 26 de 1819.
Oíliciaes de 1“ e 2‘ linhas do Pará (I)i- 

missao dos-)—Fev. 7 de 1824.
Ollicio do p. Feijó ao nuncio apostolico 

sobre reforma das ordens religiosas 
Dez. 3 de 1831.

Oiíicio do ]). Alencar sobre a execução 
de Pinto Madeira—Dez. 15 de 1834.

D.

D.

Officio do ministro do reino prevenindo 
hostilidades dos castelhanos—Março 
22 de 1767.

Officio acerca do barão de Humboldt— 
Junho 2 de 1800.

Olgiato, tragédia do Dr. Domingos de 
Magalhães—Set. 7 de 1839.

Olinda (Recuperação de), guerra hollan
deza—A b. 23 de 1648.

Olinda—Comarca de—Maio 30 de 1815.
Olinda incendiada pelos liollandezes. 

N. Incêndio.
Onça (O). V. Luiz Vahia Monteiro.
Oquendo (D. Antonio de), general hes- 

panhol—Maio 5 de 1631—Addenda 
de Julho, p. 56: Julho 13—Ag. 18— 
Set. 12 de 1631.

Ordem benedictina em Pernambuco—Ab. 
12 de 1585.

Ordem benedictina no Rio dé Janeiro, &. 
V. Mosteiro e S. Bento.

Ordem Carmelitana (A) liberta 60 escra
vos—Dez. 8 de 1871,

Ordeih de S. Bento dc Aviz—Out. 20 
de 1823.

Ordem de Christo—Out. 20 de 1823.
Ordem imperial do Cruzeiro—Dez. 1 de 

1822.
Ordem honorilica de Pedro I—Ab. 16 

de 1826.
Ordem imperial 'da Rosa—Out. 17 de 

1829.
Ordem de Sanctiago da Espada—Maio 13 

de 1808—Out. 20 de 1823.
Ordem régia mudando o termo de Aqui- 

raz para a Fortaleza—Maio 9 de 
1713.

Ordem régia dando preferencia aos pau
listas sobre os reinóes ])ara os cargos 
públicos—Março 27 de 1715 (2“).

Ordem régia acerca das aldeias admi
nistradas pelos jesuiías—Maio 8 de 
1758.

Ordem régia acerca das egrejas de todas 
as ordens—Ag. 20 de 1808.

Ordem terceira de S. Francisco do Re
cife—Março 13 de 1696.

Ordem terceira de S. Francisco de Paula 
no R. de Janeiro—Julho 9 e 11 de 
1756.

Ordem terceira de S. Francisco da Pe
nitencia do R. de Janeiro—Março 20 
de 1619.

Ordens honorificas portuguezas naciona- 
lisadas no Brazil—Out. 20 de 1823.

Ordens religiosas (Reforma das)—Dez. 3 
de 1831.̂

Ordenações do Reino. V. Filippinas.
Ordenado do gov. geral do estado—Ab. 

7 de 1714.
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minas de Cataguazes—Junho

Orestes, brigue mercante, conduzindo 
forc;as legaos para o Maranhão—Ju
nho 12 de 18?>9.

Organização do senado do Brazil—Jan. 
22 de 1826.

Oribe (Ignacio)—Maio 10 de 1827.
Oribe (Manuel). V. Manuel Oribe.
Ouro (Amostra de) descuberto em Minas- 

Oeraes—Ab. 17 de_1695 (3° §).
Ouro das 

16 de 1695.
Ouro (Amostras de) do Cariry, no Ceará 

—Ab. 18 de 1712.
Ouro—Tributo pago em—pela capitania 

de Minas—Junho 28 de 1720 (5% 9° 
e 10̂  ^̂ ).

Ouro convertido em chumbo—Junho 5 
del72S(2“ §).

Ouro cunhado na Bahia—Maio 11 de 1735 
(2° §)•

Ouro em pd como moeda—Set. 1 de 
1808.

Ouro-Preto—Out. TI de 1711 (art. sepa
rado)—Junho 8 de

Outeiro da Cruz (Combate do) no Mara
nhão—Jan. 26 de 1613.

Ouvidor ecclesiastico do R. de Janeiro. 
V. Matheus Nunes.

Ouvidor de Olinda (1°)—Maio 30 dcjlSlo.
Ouvidoria geral em S. Vicente c S. Paulo 

—Maio 24 de 1698.
Oyapock—Junho 30 de 1088.

Pacificação da pi'ovincia de S. Paulo— 
Junho 19 de 1842 (2“). •

Pacificação da provincia das Alagoas— 
Dez. 9 de 1844.

Pacificação do R. Grande do Sul—Março 
1 de 1845.

Padrão monetário do Império (Fixação 
do)—Out. 8 de 1833.

Padroeiro do R. de Janeiro (Mudança 
do)—Ag. 5 de 1659.

Padrões postos por Martim Alfonso na 
barra de Cananéa—Rerz. 31 de 1601 
(2° |)—Jan. 16 de 1767.

Palacios para a íãmilia imperial e para 
0 sonado—Set. 12 de 1854.

Palmares (Republica ou mocambo dos)— 
Dez. 5 de 1697 (2° e 3“ §§)-Março 23
de 1702.  ̂ ,Pão (Reducção do peso do)^no R. Grande 
do Sul—Março 16 de 1768.

PapeTmoeda para o dote da inlanta 
D. Catharina—Jan. 15 de 1617.

Papel sellado (Creação do")-Dez. 24 de 
1660.

do-Pará—Restauração 
Pará—Illumina-se a g

Papel sellado (Abolição do)—Jan. 24 de 
1804.

Pará — Motim popular no—Set. 20 de
1619.

Pará—Casa de Misericórdia no—Nov. 17 
de 1650.

Pará—Tumulto popular na capital do— 
Dez. 22 de 1652.

Pará reunido de novo ao Maranhão— 
Ag. 25 de 1654.

Pará: m.otim por demissões dadas pela 
camara—Fev. 23 de 1662.

Pará—Revolta no—Ag. 29 de 1677.
Pará—Bispado—Março 4 de 1719—Nov. 

13 de 1720.
Pará, capitania separada do Maranhao— 

Ag. 20 de 1772.
Pará desligado da Casa da Supplicação 

de Lisbòa—Março 13 de 1810.
Pará—Congi’esso nacional no—Dez. 10 

de 1821.
Pará—Motim militar no—Ab. 14 e 15 de

1823.
Pará—Demissão dos oíliciacs do linha 

do—F'ev. 7 de 1824.
Parái—Revolta no—Ab. 16 de 1833. ^
Pará—Motim no—Jan. 7—B’ev. 26 de 

1835.
—Maio 13 de 1836. 

_ z a capital do—
Out. 31 de 1864.

Paracatú do Principe, cidade de Minas- 
Geraes—Out, 20 de 1798.

Paraguassú, mulher de Diogo Alvares— 
Jan. 26 de 1583—Julho 16 de 1586.

Paraguassú (Convento de)—Fev. 24 de 
1649.

Paraguassú Diamantino. V. Diamante 
achado no.

Paraguassú (Fragata) com deportados
V politicos—Julho 3 de 1842.
Pai'aguay (O) adhere á alliança do Bra

zil com outros estados platinos—Out, 
14 de 1851.

Parahyba (do Norte) atacada pelos hol- 
landezes—Des. 2 de 1631.

Parahyba (do Norte) occupada pelos hol- 
landezes—Dez. 24 de 1634.

Parahvba (Batalha naval da)—Jan. 14 
de ’1640.

Parahyba—Escudo d’armas da—Junho 
18 de 1645 (4“ §).

Paraiivba—Capitães mores da—Yol. I, 
p. 433 : 1692 e 1734.

Parahyba—Governo pelos oíliciacs da 
Camara—Maio 31 de 1744, p. 343.

Parahvba—Triumvirato governador da 
—Dez. 12 de 1815. V. Junta.

Parahyba—Governo democrático na— 
Maio 6 de 1817.
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da bari’a de— 

de)—Fev. 19 de

Parahyba—Via"em do imperador á— 
Nov. 24 de 1859.

Parahyba do Sul (donataria e capitania) 
—Jan. 28 de 1536—Ab, 29de 1539 (ar
tigo separado)—Set. 2 do 1673 (4° §)

 ̂ —Set. 15 de 1674—Ag. 23 de 1747.
Paraná—Creação do j)rovincia do —Ag. 

29-Dez. 19 de 1853.
Paraná—1“ assembléa legislativa do— 

Julho 15 de 1854.
Paranaguá—Ereceão da villa de—Dez. 

25 de 1648.
Paranaguá—Collegio de iesuitas em— 

Waio 2 de 1707.
Paranaguá—Fortaleza 

xMarço 25 de 1769.
Paranaguá (Coniai'ca

1811.
Paranaguá—Estrada de feri'o de—á Co- 

ritiba—Juulio 5 de 1880.
Paraty erecta bm condado—Out. 2 de 

1667 (3; §).
Paraty (villa) encorporada á capitania do 

Rio de Janeiro—Jan. 16 de 1726.
Paré-Cué, no Paraguay. VideS. Solano.
Parnaliyba—Alfandega na villa da—Ag. 

22 de 1817. “
Parnaliyba (A) adhere á independencia^— 

Nov. 2—Dez. 17 e 25 de 1822.
Parteiras no Maranhão— Nov. 27 de 

1655.
Partido liberal no R. do Janeiro—Set. 14 

de 1830.
Partido moderado—Ab. 17 de 1832.
Partido restaurador. V. Revolta do R. 

de Janeiro.
Partido da Columna no Ceará—Maio 7 

de 1836.
Pasclioal Ferreira de Veras, ouvidor do 

Espirito-Santo—Dez. 30 de 1743.
Paschoal Gonçalves de Carvalho, gov. do 

Rio Grande do Norte—Maio 23 de 
1685 (2“).

Paschoal Moreira Cabral. V. Araçoiaha 
e Minas de Cuyabá.

Paschoal Moreira Cabral (Carta de) ao 
soberano—Junho 15 de 1722.

Paschoal Paes de Araujo, sertanejo pau
lista—Ab. 26'de 1674 (2° §).

Paschoal da Silva Guimarães. V. Villa 
Rica (Revolução de).

Passagem de Cuevas—Junho 18 do 1865 
(4“ §).

1 assagem de Humaytá—Fev. 19 de
1868.

Passagem de Mercedes. V. Mercedes.
1 assagem do Paraná. V. Passo da Pa

tna.
Passagem do Viamao (Rendimento da) 

—Junho 16 de 1787.

Passo da Patria, guerra do Paraguay— 
Março 27—Ab. 16, 17 e 20 de 1866.

Passo da Perdiz (Combáte do)—Out. 17 
de 1801,

Pastos Bons, villa do Maranhão—Jan. 
29 de 1820.

Pater. V. Adrian Janszoon Pater.
Patriai'cha de Alexandria. V. Carlos An

tonio Mezzabarba.
Patricio José de Almeida e Silva, se

nador pelo Maranhão—Jan. 22 de 1826 
—Maio 8 de 1827.

Patricio José Corrêa da Camara, 1° vis
conde de Pelotas—E’ev. 27 de 1801— 
Maio 28 de 1827.

Patricio Manuel de Figueiredo, gov. int. 
da ilha de Santa Catharina—Ag. 29 
de 1743.

Patricio Manuel de Figueiredo, gov. int. 
do R. de Janeiro—Março 22 de 1753.

Fr. Patricio de Santa Maria, frâncis- 
cano, da familia Gusmão—Ág. 27 de 
1690 (art. separado).

Patrid. V. Adrian Patrid.
Patrulha (Santo Antonio da)—Ab. 27 de 

1809.
1). Paula (Princeza), filha deD. Pedro I 

—Jan. 16 de 1833.
Paulino José Soares de Souza, conse

lheiro de estado,visconde de Uruguay, 
senador i)elo R. de Janeiro—Out. 4 de 
1807—Dez. 29 de 1849.

Paulistas j)referidos aos reindes nos car
gos públicos—Março 27 de 1715 (2U.

Paulistas—Juizo do - governador de S. 
Paulo acerca dos—Dez. 11 de 1766.

Paulistas nomeados para postos milita
res—Jan. 14 de 1775.

*

S. Paulo de Piratininga—Junho 30 de 
1560 (art. separado).

S. Paulo—Egreja matriz na villa de— 
Junho 6 de 1588,

S. Paulo—Mosteiro de S. Bento cm—Ab. 
15 de 1600.

S. Paulo—Mosteiro de Sorocaba em— 
Ab. 21 de 1660.

S. Paulo—Villa de—capital da capitania 
—Al). 23 do 1683.

S. Paulo dividido em duas comarcas— 
Out. 2̂8 de 1700.

S. Paulo e Minas, governo independente 
—Nov. 3del703.

S. Paulo—Villa do—declarada cidade— 
Julho 11 de 1711—Ab. 9 e 13 de 1712.

S. Paulo — Privilégios'á camara de— 
Março 27 de 1715 (2>').

S. Paulo—Bispado—Ab. 22—Dez. 6 de 
1745—Dez. 8 de 1746 (5° §).

S. Paulo encorporado á corôa—Ag. 31 
do 1753.

,£ !
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S. Paulo—Contribuição para a reeclifi- 
cação de Lisboa—Dez. 16 de 1755.

S. Paulo—Convento de Taubaté em—Ab. 
25 de 1764.

S. Paulo, capitania independente—Jan.
6 de 1765.

S, Paulo—Legião de tropas ligeiras de 
—Maio 5 de 1809.

S. Paulo — Eleitoi'es para deputados á 
constituinte brazileira — Maio 20 de 
1821.

S. I ’aulo : Governo provisorio—Junlio 25 
dc 1822 (2 )̂.

S. Paulo: Sedição para a deposição do 
governo ])rovisorio—Maio 23 de 1822 
(2 )̂—Julho 21 de 1822.

S. V-àxúo—Bernarãa de Francisco Igna 
cio—Julho 21 de 1822.

S. Paulo— Festejos pela abdicação em 
—Ab. 15 de 1831.
Paulo—P  assembléa provincial de— 
Fev. 2 de 1835..
Paulo—Rebellião dé 1842 em—. V. PvC- 
bellião.

S. Paulo—Hospicio de alienados em— 
Maio 14 de 1852.
Paulo — Voluntários de—Ab. 2o de 
1870. ■
Paulo—Dissensoes e guerra dos mo
radores com os jesuitas. V. Jesuitas.

S. Paulo —O povo e a camara de—  ̂V. Do
mingos Gomes de Aibernaz c Manuel 

■ Nunes. .  ̂ ,S. Paulo—Festejos pelo nascimento dos 
principes da Beira. V. Festas.^

S. P aulo— Viagem imperial a—. V. Via-

gov do Pará

S.

S.

S.

S.

Paulo de Lynge,. membro do conselho 
hollandez do kecife-^Junlio 18—Set. 
11 de 1645.

Paulo Martins Garro, 40°
— Ab. 1 dc 1668,

D. Paulo de Moura. V. Frei Paulo de 
Santa Catharina.

Paulo de Parada e Sebastião de Lucena 
na guerra com os hollandezes—Junho 
25—Julho 29 de 1635.

Paulo Soares do Avellar, cap. mór do 
Pará—Julho 28 de 1646.

P a y a g u á s .  V. Combate entre os.
Paysandii (.Ltaque e tomada da cidade 

ae)—Dez. 6 de 1864—Jan. 2 de 1865.
Paz entre Portugal e Ilollanda (Conclu

são de)—Ag. 6 de 1661.
D. Pedro, ])rincipe regente, depois rei 

de Portugal—Jan. 2l de 1668—Set. 12 
de 1683—Déz. 9 de 1706.

D. Pedro, principe titular do Brazil, 
filho de D. João V—Out. 29 de 1714.

D. Pedro, depois 1° imperador, nomeado 
regente do reino do Brazil—Ab. 22 de 
1821 (2°).

D. Pedro acclamado regente na Cachoeira 
•Junho 25 de 1822

D.

D.

gem.
Paulo AíTonso 

choei
(Cachoeira de), V . Ca-

10 de 1808—

Pedro regressa de S. Paulo—Set. 15 
de 1822.
Pedro, grão-mestre da maçonaria— 

Out. 4 de 1822. 12 de 1i98 e

intendente ge- D.

P a u lo /S n e m W o j^ ^  conde
de S. Simão—f^ev. "14 de 180o.

Fr. Paulo de Santa Catharina—Fev. 3 D. 
dcM693.

Paulo Fernandes Vianna 
ral da policia—Maio 
Junho 11 dc 1809.

Paulo Joaquim José Fencira (hmaveãi 
Xanè), chefe dos guaycurús—Ag. 1
de 1791. 1 T,Paulo José de Mello de Azevedo e Brito, 
vice-presidente da 1' junta provisória 
da Bahia—Fev. 10 de 1821.

Paulo José de Mello de Azevedo o Lrito, 
senador pelo Rio Grande do N orte- 
Maio 5 de 1846. . , _

Paulo José da Silva Gama, depois barao 
de Ba<̂ é, commandante militar ao Kio 
Grande do Sul-Jan. 30—Março 2— 
Out.9 de 1809.

Paulo Jose da Silva Gama gov. do Mara
nhão—Ag. 28 de 1811—Ag. 24 de 1819.

D. Pedro, imperador—Out.
1822. „  ^

D. Pedro 1 dá uma queda do cavallo—Ju
nho 30 de 1823.

D. Pedro 1—Viagem do imperador—ao 
R. Gran'de do Sul—Nov. 24 de 1826— 
Jan. 15 de 1827.

D. Pedro I (Casamento de).\ . Casamento. 
1). Pedro I—Banimento de—Junho 3 de 

183iPedro, duque de Bragança Set. 24 
de 1834 e de 1842.
Pedro I—^Morte de—.5 lue D. 1 cdio, 

duque de Bragança.
Pedro I—Estatua equestre ao impe

r a d o r — Março 30 de 1862.
Pedro II. imperador—Dez. 2 de 

—Julho 18 de 1841—Março 30 de 1843 
—Vol. II, p. 328: Dez. 2.
Pedro It preside ás sessões do In-  ̂
stitiito Ilistorico—Dez. 15 dc 1849. 
Pedro II visita os atacados de cJio- 
Icra-morhus—Set. 27 de 1855.

Pedro II árbitro entre os Estados- 
IJnidos e a França—Junho 17 de

Pedro 17—Diamante intitulado-Maio 
11 de 1880. .
Pedro III, rei de l^ortugal—Maio 2d 

de 1786.

D.

D.

D.

D.

D.

I).

D.
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D. Pedro AíTonso, 2“ íílho de D. Pe
dro JI—Jfin. 10 de 1850.

Pedro de Albuquerque, gov. do estado 
do Maranlião—Julho L‘Í dc 1013.

Pedro ,dc Albuquer(|ue, commandante 
do forte do Rio Formoso—Fev. 0 e 7 
de 1G33—Fev. G delGFl.

Mello, cap. 
Norte—Maio

do

Pedro de Albuquerque e 
mór do R. Grande do 
30 de 1751.

D. Pedi-o de Alcantara, principe 
Grao Pai'ct—Uut. 1;> de 18/o.

Dr. Pedro de Alcantara Bellegarde (Con
selheiro)—Juniio 14 de 1837 (2° S)— 
Nov. 25 de 1838—Fev. 12 de 1864.

Dr. Pedro de Alcantara Bellegarde, mi
nistro da guerra e int. da marinha— 
Set. 7 de 1853.

I). Pedro de Ahneida. 8° capitão general 
de Pernambuco—Fev. G de 1G74.

Pedro de Almeida Cabral em soccorro 
do Recife—Fev. 5 de 1634.

D. Pedro de Almeida Portugal, conde 
de Assumar, 3° gov. de S. Paulo e 
Mmas—Set. 4 de 1717—Marco 3 de 
1718.

Pedro Alvares Cabral, descobridor do 
Brazil—Março 9 e 14—Ab. 21 a 30— 
Maio 1, 2 e 12 de 1500.

Br. Pedro Américo de Figueiredo e 
Mello, pintor nacional — Set. 28 de 
1877.

D. Pedro de Angelis — Livraria de — en- 
corporada á Bibliotheca Nacional — 
Ab. 22 de 1854.

Pedro Antonio Cardoso, coronel. V. En
genho a vapor.

Pedro Antonio da Gama Freitas (Coro
nel). gov. da ilha de Santa Catharina- 
Julho 12 de 17G5—Set. 5 de 1775.

Pedro Antonio da Gama Freitas (Coro
nel), gov. int. da capitania de Minas 
Geraes—Maio 22 de 1773—Jan. 13 de 
1775.

D. Peilro Antonio de Noronha, conde 
dc \ illa Verde, marquez de Angeja. 
3“ vice-rei do Brazil—Out. 14 de 
1711—Ab. 7—Junho 13 de 1714—Ag. 
21 de 1718.

, Br. Pedro de Araújo Lima. depois vis
conde e marquez de Olinda, deimtado 
a çonstituinte—Junho 3 de 1822.

Br. Pedro de Araujo Lima, senador por 
^P ernam bu co—Set. 6 e 18 de 1837— 
^ S e t .  29 de 1848—Maio 30 de 1862.
Br. Pedro de Araujo Lima, regente do 

Império—Set. 19 de 1837. V. Gabinete.
Pedro de Azambuja Ribeiro, gov. int.

Santa Catharina—Março 1« dc 1746. ^

--- ^  4K

Pedro Baj^ão de Abreu, auxiliar de Pedro 
Teixeira na expedição ao Amazonas 
—Julho 25 de 1637.

Pedro Borges, ouvidor geral de S. Vicen
te—Maio 29 de 1549—Junho 8 de 1550.

Br. Pedro de Calazans, poeta sergvpano 
-V o l .  I, p. 434. col. 2l, 1874.

Pedro do Campo Tourinho, donatario de 
Porto Seguro—Set. 23 de 1534—Out. 
10 dc 1553.

B. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, 
infante de H espanhaM aio 29 de 

.1812.
Pedro Cesar de Menezes, 15° gov. do 

Maranhão—Junho 9 dc 1671—Ag. 29 
de 1677.

Pedro Cesar de Menezes, gov. da capi
tania do Piauhy—Maio 31 (le 1803— 
Set. 13 de 1804.

B. Pedro Cevallos Cortez y Calderon, 
gov. deBuenos-Ayres—Out. 5 de 1762 
—Março 19—Maio 12 de 1763—Nov. 
13 de 1776—Junho 27 de 1835 (3° e 
4° §§)—Fev. 24 e 27—Maio 18 de 1777.

Pedro Coelho de Souza, explorador do 
Maranhão—Jan. 11 de 16()8.

Pedro Corrêa, jesuita. assassinado pelos 
Índios—Ag. 24 de 1554.

Pedro Corrêa, cap. mór do Pará—Março 
30 de 1654.

Pedro Corrêa da Gama, mestre de cam
po, na guerra hollandeza—Julho 31 de 
1625 (2° §)—Out. 21 de 1633—Junho 28 
dc 1637.

Pedro da Costa, membro do gov. int. de 
Gozaz—Maio 7 de 1778 (2° "§).

Pedro da Costa Favella na 'ilha de Tn- 
cujús—Junho 21—Dez. 26 de 1629 
(art. separado). -

Pedro da Costa Favella companheiro de 
Pedro Teixeira na expedição ao Ama
zonas—Julho 25 de,1637.

Pedro da Costa Favella na expedição ao 
rio Urubú—Set. 25 de 1664.

Pedro Bias Paes Leme—Maio 10 de 1753.
Pedro Buarte, sargento-mór paraguayo 

—Junho 7 e 10—Ag. 17 de 1865.
B. Pedro Fernandes Sardinha, R  bispo 

do Brazil—Bez. 4 de 1551—Junho 2 
de 1556. V. Naufragio.

Fr. Pedro Ferraz, fundador do mosteiro 
de S. Bento do R. de Janeiro—Ab. 9 
de 1607 (2° §).

Pedro Ferreira'de Oliveira, chefe da es
quadrilha do Brazil no Paraguay— 
Out. 15 de 1854—Março 25 1̂855.

Pedro Francisco Nolasco Pereira da 
Cuaha, coronel—Maio 18 de 1880.

Br. Pedro Fi^ancisco de Paula Cavalcanti 
de Albuquerque, -senador por Per
nambuco—Bes. 2 de 1875.
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Pedro Goes. V . Pero Goes.
Pedro Gomes, gov. do Rio de Janeiro— 

Jan. 28 de 1681.
Pedro Gomes Ferrão Gastello- Branco. 

V. Bibliotheca publica da Bahia.
Dr. Pedro Guilherme Lund, naturalista 

dinamarquez—Juiiho U do 1801. V. 
Lagoa Santa.

Pedro" llomem de Albernaz, provisor da 
prelazia do R. de Janeiro—Jan. 23— 
Gut. 16 de 1630 (2'')—Out. 18 de 1630.

Pedro Homem de Albernaz, vigario 
geral em S. Paulo—Jan. 15 de 1647.

Pedro Ivo Velloso da Silveira, patriota 
]iernambucano—Fev. 2 de 1849—Ab. 
19 de 1851.

Pedro Jacques de Magalhães, almirante 
—Nov. 4 de 1649—Out. 4 de 1650— 
Dez. 25de 1653—Jan. 5 e 19 de 1654.

Pedro José da Costa Barros, deputado 
á constituinte—Junho 3 de 1822.

Pedro José da Costa Barros, presidente 
da provincia do Ceará—Ab. 29 de 1824.

Pedro José da Costa Barros, senador 
pelo Ceará—Maio 7 de 1827—Out. 20 
de 1839.

Pedro Labatut (Brigadeiro) na guerra da 
independencia na Bahia—Nov. 3 e 16 
—Dez. 29 de 1822—Fev. 1 5 -Maio 21 
de 1823.

Pedro Labatut (O brigadeiro) manda fu
zilar 51 pretos—Nov. 22 de 1822.

Pedro Leão Velloso, senador pela Bahia 
—Fcv. 1 de 1879.

D. Pedro Leitão. 2” bispo do Brazil— 
Dez. 4 do 1559.

Pedro Lelou ou Lclni, capitão do Ceará 
—Fev. 25 de 1680.

Pedro Lopes. V. Pero Lopes.
Dr. Pedro Luiz Pereira de Souza, mi

nistro dos negocios estrangeiros— 
Dez. 22 de 1879.

D. Pedro Maria de Lacerda, 10“ bispo 
do Rio de Janeiro—Fev. 1 de 1868 
—Março 8 de 1869 (3“).

. D. Pedro Maria de Lacerda, 10“ bispo 
do Rio de Janeiro, visita a provincia 
do Espirito-Santo—Junho 1 do 1880.

Pedro Maria Xavier de Athayde e Mello, 
depois barão e visconde de Condeixa, 
14“ CTov. de Minas Geraes—Julho 11 de 
1788' (̂4“ §)—Set. 12 de 1801.

Pedro Maria Xavier de Castro, veterano 
da independencia—Maio 23 de 1880 (2 ).

D fr. Pedro do Santa Marianna e Souza.
/O ' bispo titular de Chrysopolis—Dez. 30 

de 1782— dê
* (f  Pedro Mai’tins Namorado, .i_iuz peuaneo 

de Santos—Março 1 de lu44.
D. Pedro de Mascarenhas, 32“ goy. do 

Rio de Janeiro—Maio 19 de 1666.

D. Pedro de Mello, 12“ gov. do estado 
Maranhão—Julho 16 de 1658—Maio 16 
—Julho 17 de 1661.

Pedro do Mello. 31“ gov. do Rio de Ja
neiro—Ab. 29 de 1662.

Pedro Monteiro de Macedo, gov. da Pa- 
rahyba—Março 31 de 1729 (p. 192)— 
Vol. I, p. 433, col. 2 '. 1734.

Pedro de Moraes Magalhães, gov. int. 
do Ceará—Ag. 7 de 1746 (2“ §)—Out. 
19 de 1748.

Fr. Pedro Palacios, fundador da ermida 
da Penha no Esp. Santo—Julho 27 de 
1616.

Pedro Paulo de Moraes Rego. major, na 
rebellião de S, Paulo—Junho 24 de 
1842.

Pedro Rodrigues Bandeira. V. Barcos a 
vapor (Privilegio).

Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, de
pois barão de Quarahim. presidente 
da Parahyba do Norte—Ag. 21 de 1841.

Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, ba
rão de Quarahim, senador pelo Rio 
Grande do Sul—Maio 11 do 1853.

Pedro Sheverim. chefe de divisão, mem
bro do governo int. de Pernambuco 
—Dez. 13 de 1787—Dez. 29 de 1798.

Pedro da Silva, o Duro, depois conde 
de S. Lourenço. gov. geral do Brazil 
—Out. 6 de 1626 (artigo separado)— 
Addenda do Setembro, p, 172, Set. 7 
(2“ §)—Nov. 30 de 1635—Junho 26 de 
1640.

Pedro da Silva Pedroso. intruso gov, das 
armas de Pernambuco— Fev, 22, 23 
c 25 de 1823.

D. Pedro da Silva e Sampaio, 7“ bispo 
do Brazil—Ma.io 19 de 1634—Ab. 15— 
Junho 5 de 1641.

Fr. Pedro de Souza. V. Avaçoxyoha.
P. Pedro de Sousa Tenorio. \L Revolu

ção de Pernambuco de 1817.
Pedro Taques de Almeida.. paulista no

tável—Março 8 de 1685.
Pedro Teixeira (Capitão), exjílorador do 

Amazonas—Dez. 3 de 1615 (4“ .§)— 
Set. 20 de 1619—Out. 28 de 163/—Ju- 
llio 25 de 1637—Julho 3—Nov. 10 de 
1638—Junho 4 de 1641.

Pedro Teixeira (O capitão) desaloja os 
hollandezes do Amazonas—Dez. 26 de 
1629 (art. separado).

Pedro Teixeira. 21“ cap, mor do Pará— 
Fev. 28yle 1640.

Pedro Teixeira Franco, capitão, na guer
ra com os hollandezes—Jan. 6 de
1631.

Pedro Thomaz 
Pará—Julho 
14 de 1707.

‘I 'l

i4
'4̂

./!

K\

Mendes, cap. mór do 
20 de 1698 (2“ §)—Ab.
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Pedro de Vasconcellos c Sonza, 3" conde 
de Gastello Mellior. 38° gov. geral do 
estado—Out. 14 de 1711.

Pelotas eae em poder dos rebeldes—Ab. 
8 cLe 1836.

Pena de rnorte a estrangeiros que tinham 
vindo ao R. de Janeiro—Julho 30 dc 
1614 (2°).

Penedo (Cidade de)—Marqo 27 de 1637. 
Vide S. Francisco (Villa de).

Penha—Doação feita aos capuchos da 
egreja de Nossa Senhora da—Dez. 6 
dc lõül.

Pequisiry—Posições paraguayas de- Out. 
1 de 1868.

Perdão geral offerecido pelos hollandezes 
—Julho 18 de 1645.

Perdão geral aos involvidos na guerra 
dos mascates—Junho 8 de 1711.

Peregrinos brazileiros em Roma—Junlio 
15 de 1877.

Periodico: primeiro que houve em Cam
pos-dos Goytacazes—Jan. 1 dc 1831.

Peri])ueira, guerra hollandeza—Ag. 15 de 
1635—Ab. 23 de 1636 (4° §).

Pernambuco—Donatários de—Set. 24 do 
1534.

Pernambuco—capitania—Ab. 10 de 1535.
Pernambuco—prelazia—Julho 15 de 1614.
Pernambuco conquistado pelos hollan

dezes—Maio 17 de 1629.
Pernambuco—Bispos de—Julho 19 de 

1819 (5° e 6° §§).
Pernambuco—Cüjnmissão militar em— 

Dez. 22 de 1824.
Pernambuco—Movimento militar

Maio 5 de 1831.
em—

Pernambuco—AãnYaaVí em—Ab. 14 de 
1822.

Pernambuco—Revoltas de.—V. Revoltas.
Pernambuco—Juntas governativas de— 

V. Juntas.
Pernambuco—Revolução dc—.V . Revo

lução e Tumultos.
Pero de Goes, commandanto de uma ílo- 

tilha—Maio 29 de 1549.
Pero de Goes (Carta de)—Ab. 29 de 

1554.
Pero de Goes da Silveira, donatario da 

Parajiyba do Sul—Jan. 28—Fev. 29 
de 1536—Ab. 29.dc 1539 (artigo sepa
rado) .

Pero Lopes de Souza: Viagem ao Brazil 
—Fev. 1 e 2—Nov. 2 e 23—Dez. 27 
de 1531—Maio 22 dc 1532.

Pero Lopes de Souza—Doação feita a— 
Out. 6 de L534—Jan. 21 de 1535.

Pero Lopes de Souza, 2° donatario da 
capitania de S. Paulo—Julho 21 de 
1564 (2° §)—Julho 25 de 1574.

Pescaria. V. Tainhas, etc.

Petit Thouars. V. Du Petit Thouars.
Petropolis—Fundação da cidade de—Set. 

19 de 1854.
Pharmacopéa geral para o reino e co

lônias—Jan. 7 de 1794.
PhoTol Paulistano. 1° periodico'publi

cado em S. Paulo—Fev. 7 de 1827.
Piauhy—Dimensões das sesmarias no— 

Out. 14 de 1744.
Piauhy. capitania independente—Julho 

29 de 1758—Julho 29 de 1775—Julho 
6 de 1802 (2° §)—Out. 9 de 1811.

Piauhy—Invocação de S. José dada ao— 
Nov. 13 de 1762.

Piauhy—Jiiflios exterminados pelo go
vernador d o -A b . 1 de 1764.

Piauhy—Junta da fazenda do—Ab. 27 de 
1811.

Piauhy—Junta do governo do—‘Julho 13 
dc 1811.

Piauhy—jMudança da capital do—Out. 
29 de 1814.

Piauhy—Junta do governo constitucional 
_ do—Out, 26 de 1821,

Piauhy: Adhesao da proviricia á inde- 
peiidencia—Jan. 24 de 1823.

Piauhy—Conselho administrativo do— 
Ag. 16 de 1824.

Piauhj*—Successes politicos do—. V. João 
José da Cunha Fidié,

Picard Mansueld, major hollahdez—Fev. 
8 de 1635.

Pierre Eleonor de la Ville, marquez de 
Ferrolles, governador franccz dc 
Cayenna-Junho30 de 1688,

Piet Pieterszoon Heyn, vice-almirantc 
hollandez—Dez. 21 de 1623—Maio 8— 
Jullio 27 de 1624—Junho 10 e 12— 
Julho 14 de 1627.

Pilatos (O). V, Antonio Manuel de Mello 
Castro e Mendonça.

Pindamonhangaba. V. Hospital de Mi
sericórdia de.

Pinheiros—Aldeia de N. Senhora dos 
—Out. 12 de 1580.

Pio IX. papa—Março 12 de 1863 (nota).
Pirajá (Combate de)—Nov. 8 de 1822.
Pires Camargo ("M. J.)—Set. 26 de 1854.
Pires e Camargos (As famílias)—Fev, 5 

de 1654—Dez. 25 de 1655—Out. 20 de 
1698 (2° §).

Pirybebuy (Assalto dc). guerra do Para
guay—Ag. 12. de 1869.

Pitanguy. villa em S. Paulo—Junho 9 
de 1715.

P. Plácido Mendes dos Santos Carneiro, 
bispo nomeado de Cuyabá—Out. 18 
de 1829.

Polé para torturar os tapm/as c nat/a- 
wts—Ab. 20 dc 1701.
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Polydoro da Fonseca Quintanüha Jordão 
(General), depois visconde do Santa 
Thereza.,ministro da guerra—Maio 
30 de

Polydoro (fa Fonseca Quintanilha Jor
dão. visconde de Santa Thereza (Fal- 
leciinento de)—Jan. 13 de 1879.

Ponche Verde (Acção de)—Maio 2ô de 
1813.

Ponche Verde (Guerra civil do Pv. Gran
de do Sul)—Kev. 28 de 181G.

Porte P'elice, súbdito íTancez confinado 
no Maranhão—Março 18 de 1690.

Porto Alegre (Villa, depois cidade de) 
—Julho 24 de 1773—Ag. 23 de 1808— 
Ab.27 de 1809—Nov. l i e  14 de 1823.

Porto-Alegre—Vereadores da villa de— 
Ab. 1 (Te 1764.

Porto Alegre tem noticia da abdicação— 
Maio 2 lie 1831.

Porto Alegre na revolução do R. Gram 
dedoSul—Ab. 11—Junho 15 de 183/.

Porto Calvo—Sitio de—Julho 16 e 19 
de 1635—Set. 17 de 1645.

Porto Calvo—Capitulação de—Julho 19 
e 26 de 163.5—Set. 17 de 1645.

Porto Calvo declarada villa—Ab. 12 de 
1636.

Porto Calvo (Batalha de), guerra hollan- 
deza—Fev. 17 e 18—Março 5 de 1637.

Porto dos Casaes. V. Porto Alegre.
Porto Seguro, capitania—Maio 27 de 

L534—Jdaio 30 de 1556.
Portuguezes solteiros expulsos do Ma

ranhão—Março 29—Ab. 5 de 1824. V. 
Condição dos.

Posturas da camara de S. Paulo—Julho 
21 de 1543.

Potengy (Batalha naval de)—Jan. 17 de 
1640.

Potengy—Carniíicina de—Out. 1 c 18— 
Nov. 1 de 1645.

Potrero Ovelha (Combate do), guerra do 
Paraguay—Out. 3 de 1867.

Praça do Commercio da Bahia—Maio 10 
de 1814.

Praça do Commercio do Rio de Janeiro 
—Maio 13 de 1820.

Praça do Commercio em Pernambuco— 
Ag. 1 de 1839.

Praça do Commercio—Tumultos da—. 
V. Tumultos.

Praça de mercado no Maranhão—Julho 
28 de 1855. '

Praça de mercado om S. Paulo—Julho 
25 de 1867.

Pragmatica a respeito dos trajos—Maio 
24 de 1749.

Preciso dos successes pelo Dr. José Luiz 
de Mendonça (Revolução de Pernam
buco)—Março 10 de 1817.

-Julho 15 de

Prelados do Rio de Janeiro—Julho 3 de
1629—Out. 16 de 1630 (2 )̂—Out. 8 de 
1643.

Prelazia de Cuyabá—Dez. 6 do 174.5— 
Jan. 2-3 de Í782.

Prelazia de Goyaz—Dez. 6 de 1745—Jan. 
23 de 1782 (2*),. i

Prela2ia de Perhambuco- 
1614.

Prêmios litterarios instituídos por José 
de Souza fereves—Julho 6 de 1879.

Presidência do conselho de ministros— 
Julho 20 de 1847."̂

Pretendentes ao Amazonas. V. Marriuez 
de Ferrolles. Dunezac. etc.

Prezas do Rio da Prata—Jullio 6 de 1828.
Principe do Brazil (Intitulado)—Ab. 2 

de 1735.
Principe de Joinville—Março 27—Maio 

1 de 1843.
Prisão de Bernardo José do Lorena, pre

sidente do Pará—Ag. 7 de 1831.
Prisão do conegq Januario da Cunha 

Barbosa—Dez. 7 de 1821.
Prisão de José Bonifácio, tutor do im

perador—Dez. 15 de 1833.
Prisioneiros feitos pelos hollandczes na 

Bahia—Maio 10 de 1624.
Prisões ordenadas pelo provisor do bis- 

j)ado do Maranhão—Jan. 26 do 1696 
(2“ ) .

Privilegio concedido aos mineiros de 
S. Vicente—Ag. 8 de 1618.

Privilegio ás familias hires 
—Nov. 23 de 1655.

Privilégios e honras aos cidadãos do R. 
de Janeiro—Fev. 10 de 1642.

Processo ou devassa de residência dos 
governadores—Ab. 9 de 1622.

Proclamação do chefe de esquadra Ro
drigo Lobo—Ab. 25 de 1817.

Proclamação da constituição portugueza 
na Bahia—Fev. 10 (Ic 1821.

Proclamação de D. João VI acerca dos 
acontecimentos dp tempo—Ab. 23 de 
1821.

Proclamação da Junta provisória da Ba
hia—Março 31 de 1822.

Proclamação da Junta interina de Goyaz 
—Ab. 1—Nov. 26 de 1822.

Proclamação de D. Pedro, príncipe re
gente, aos Mineiros—Ab. 8 e 9 de 1822,

Proclamação do intruso governador das 
armas de Pernambuco—Fev. 25 del823.

Proclamação de D. Pedro I aos habi
tantes do R. Grande do Sul—Maio 26 
de 1823.

Proclamação de D. Pedro I enviada a 
Pernambuco—Ag. 8 de 1823.

Proclamação da constituição brazileira 
na Bahia—Maio 3 de 1824.

e Camargos r' >.
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Proelamaçao da Regencia Irina aos bra- 
zileiros—Ab. 1,3 de 1831.

Pj-oc'lamação do Senado por motivo da 
abdicação—Ab. 8 de 1831.

Proclamação da Regencia aos habitantes 
de Minas—Ab. 3 de 1832 (2*), aliás 
1833.

Proclamaçao do presidente do Maranhão 
—Ab. 2 de 1835. ’

Proclamação de D. Pedm I aos brasi
leiros—Junho 19 de LW2.

Proelarnaçao do presidente de S. Paulo 
convidando voluntários para a guerra 
com 0 Paraguay—Jan. 25 de 1865.

Proclamação do presidente da Bahia. 
V. Sabinaãa.

Procuradores geraes das provincias (De
creto convocando um consellio de)— 
Junho_l de 1822.

Prohibiçao aos governadores do Brazil 
de augmestarem o ordenado dos em
pregados—Jan. 17 de 1612.

Projecto de constituição. Y. Consti
tuição.

Pronunciamento do Pará em favor da 
revolução constitucional de Portugal 
—Jan. 1 de 1824.

Protector c defensor perpetuo do Brazil 
—5Iaio 13 de 1822—Junho 3 de 1822 
(3“ §).

Provincia religiosa de Santo Antonio— 
Junho 15 de 1675.

Provincia religiosa da Conceição. V. Ca- 
puchos.

Provincias (As capitanias têm o nome 
de)—Dez. 15 de 1815.

Provisão acerca do ordenado por inteiro 
dos Índios—Nov. 20 de 1575.

Provisão concedendo favores ao convento 
de Santo Antonio do Recife—Ab. 29 de
1620.

Provisão dispondo que os governadores 
do Brazil não podem commerciar, etc. 
—Jan. 27 de 1671.

Provisão .concedendo favores aos enge
nhos do Maranhão—Ab. 21 de 1688.

Provisão prohibindo que os governado
res se deixem retratar—Nov. 27 de 
1688.

Provisão concedendo assento cm cadeiras 
rasas aos secretários do governo— 
Ab. 17 de 1691.

Provisorio (Theatre). V. Tlieatro lyrico.
Prudencio do Amaral, jesuita fluminense 

—Março 25 de 1715.
Prudencio Giraldçs Tavares da Veiga 

Cabral, lente da Faculdade juridica 
de S. Paulo—Ag. 11 de 1827 (8° §)— 
Jan. 9 de 1862.

D. Pnidencio Morguiondò. V. Convenção 
entre o cabildo de Montevidéo, etc.

Queluz, estação na estrada, d  ̂ferro Pedro 
II—Julho 18 de 1874,

Questão inglez!}, no Pvio de Janeiro—Dez. 
29 dc 1862.

Questão de limites com a França—Ag. 
29 de 1817 — Julho. 10 dc 1877 (2“j.

Questão entre a França c os Estados- 
Unidos--Junho 17 de 1880.

Questão religiosa. V. Controvérsia epis- 
copo-maçonica.

Quinto pago porindios trazidos do sertão 
—Out. 18 de 1623.

Quinto do ouro (Cobrança do) em S. Paulo 
—Julho 17 de 1710—Julho 21 de 1716 
—Maio 7 de 1723.

Quinto do ouro (Pagamento do)—Março 
13 de 1715—Março 3 de 1718—Junho 
28 de 1720.

Quinto do ouro em Minas (Cobrança do) 
—Junho 28 de 1720.

Quinto do ouro cm Goyaz e Cuyabá— 
Ag. 25 de 1733.

Quissama, cabeça de comarca ecclesias- 
tica—Ag. 26 de 1802.

Quissamã—Engenho Central de—Set. 12 
de 1877,

Quixeramobim no Ceará (A camara de) 
rejeita, a constituição- Maio 4 de .1824, *

Ractelif. V. João Guilherme.
Dr. Rafael Peros Pardinho na inaugura- 

çao da Villa de Paranaguá—Dez. 25 
de 1648.

Rafael Pinto Bandeira (Coronel).—Março 
26 de 1776. V. Tabatinguy (Combato 
de). Camacuan (Acclamaçáo dc).

Rafael Pinto Bandeira no governo do R. 
Grande do Sul—Maio 31 de 1780 (2“ §).

Raíael Tobias de Aguiar—Dez. 12 dc 
1842—Nov. 3 d e '1867 (2% 7“ §). V. 
Sorocaba (Rebelliao do) e Marqueza 
de Santos.

Rasilly. V. Emilio Rasillv.
Ravardière (La) no Maranhão—Julho 3 

de 1612 (3° §)—Nov. 19. 22 e 29 de
1614—Jan. 4—Out. 5—Nov. 2 de 1615 
—.Jan. 9 de 1616.

Raymundo Antonio da Rocha Lima, jo- 
ven escriptor cearense—Julho 28 de 
18/8.

Pvaymundo Gomes Vieira Jutahy, re
belde do Maranhão. V. Maranhão 
(Rebellião do) e Guerra dos balaios.
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Raymundo José da Cunha Mattos, mare
chal. fundador do Instituto Histo- 
rico—Junlio 16 de 1823—Ag. 18 de
1838—Março 2 de 1839.

Raymundo de Souza Marties. V. Conse
lho administrativo do Piauhy.

Dr. Raymundo Teixeira Mendes, mara- 
nlicnse notável—Julho 24 de 1863.

Real Erário do R. de Janeiro—Março 18 
de 1767.

Rebellião noPará—Jan. 7 de 1835.
Rebelliao de Minas-Geracs—Junho 10 de 

1842.
Rebellião de S. Paulo—Junho 9,11 e 24 

—Julho 12—Dez. 12 de 1842.
Rebellião de Itú. V. Itú.
Rebellião do R. Grande do Sul. V. Guerra 

civil do R. Grande do Sul.
Rebellião de Sorocaba. V. Sorocaba.
Recife erigido em villa—Nov. 20 de 

1709.
Reclamação de Cataguazes pelo povo de 

S, Paulo—Ab. 16 de 1700.
Recolhimento de Santa Thereza em 

S. Paulo—Ecv, 25 de 1680.
Recolhimento da Ajuda. V. Convento da.
Recolhimento de meninas em S. Paulo— 

Junlio 22 de 1810.
Pcccolhimento do Parto do R. de Janeiro. 

V. Incêndio do.
Recolhimento do SS. Coração de Jesus 

na Bahia—Out. 28 de 1739.
Recolhimento das orphãs da Santa Casa 

doR . de Janeiro—Nov. 15 de 1842.
Recompensas dadas aos vencedores dos 

hol]and«:es no Brazil—Fev. 3 de 1651.
Recopilador Campista, periodico—Jan. 1 

de 1831.
Recuperação da Bahia do poder dos hol- 

landezes—Maio 1 e 12 de 1625.
Recuperação de Olinda. V. Olinda.
Recuperação do R. Grande do Sul do 

poder dos hespanhoes—Ab. 2 de 1776.
Reediftcação de Lisboa . V. Lisboa e Do

nativo para a reediíicação, &.
Reforços aos liollandezes no Brazil—Fev. 

26 de 1640.
Reforma da Bibliotheca Nacional—Março 

6 de 1876.
Regencia provisória do Império—Ab. 

de 1831 (5° §).
Regencia permanente—Junho 17 de 1831.
Regente, diamante da coroa de Portugal. 

V. Abaeté.
Regime absoluto em S. Paulo—Maio 13 

de 1825.
Regimento dado a Thomé de Souza e ao 

"provedor da fazenda—Dez. 17 de 
1548 (R e 2“).

Regimento sobre a fazenda dos deiunetos 
e ausentes-Dez. 10 de 1613.

Regimento para as minas da capitania 
deS. Vicente—Jan. 30 de 1619.

Regimento em 19 artigos dado ao ouvi- 
"(lor geral do Maranhão—Nov. 7 de 
1619."

Regimento dado ao provedor mór do 
"Brazil—Ag. 13 de 1638.

Regimento dado a André Vidal de Ne
greiros. gov. do estado do Maranhão 
—Ab. 14 de 1645.

Regimento dado ao 1° ouvidor do Pará 
—Out. 23 de 166(J.

Regimento dado a Roque da Costa Bar
reto—Jan. 23 de 1677.

Regresso de D. João VI para Portugal— 
Março 27—Ab. 20 e 26—Julho 4 de 
1821.

Regresso de voluntários da guerra do 
Paraguay. V. Voluntários,

Reino unido—Dez. 15 de 1815.
Relação da Bahia—Jan. 23 de 1588—Ab.
' 5 de 1626.
Relação do Rio de Janeiro—Nov, 10 de 

1734—Out. 13 de 1751.
Relação do Maranhão—Ag. 23 de 1811.
Relação de Pernambuco—Fev. 6 de 1821 

—Ag. 13 de 1822.
Relação' de S. Paulo—Fev. 3 de 1874.
Relatorio do principe do Nassau aos 

Estados Geraes da Ilollanda—Set. 20 
, de 1644.

Religiosos de Santo Antonio no estado 
do Maranhão (Provisão a favor dos) 
—Jan. 28 de 1683.

Religiosos—Que sejam presos os que vie
rem ao Brazil sem licença—Março 28 
de 1709.

Rembach. V. Lourenço Rembach.
Rendição da fortaleza de Nazareth do 

Cabo—Addenda de Julho, p. 56, Julho 
2—Vol. II, p. 326, Set. 8.

Reprehensão regia ao gov. do Piauhv— 
Ag. 22 de 1805.

P.,epresentação dos moradores de Santo 
André sobre o preço da farinha—Jan. 
22 de 1556.

Representação da camara de S. Paulo 
contra as incursões dos indios—Maio 
20 de 1561.

Representação dos camaristas de S. Paulo 
a Estacio de Sá—Maio 12 de 1565.

Representação do povo do Maranhão á 
respectiva camara sobre a falta de 
escravos indios—Jan. 15 de 1670.

Representação da camara do Pará acerca 
da miséria do Estado—Jan. 10 de 
1697.

Representação do povo de S. Paulo pe
dindo um governo indeoendente— 
Março 4 de 1698.

i
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Representação da camara da Bahia a 
D. José I -A g. 14 de 1761,

Pedregulho-

Representação cia Junta de S. Paulo pe
dindo ao principe regente que não se 
retire para Portugal—Dez. 24 de 
1821.

Representação da camara de Porto-Alegre 
pedindo a retirada do general Sal
danha—Vol. II, p. 325: julho 15.

Representação dos oílieiaes de 1’ e 2* 
linhas do Maranhão ao gov. das ar
mas contra a Junta provisória—Maio 
31 de 1824.

Representação da província de S. Paulo 
pedindo a suspensão da lei do codigo 
do processo—FeV. 3 e 5 de 1842.

Republica em Campos dos Goytacazes— 
Ag. 19 de 1627—Set. 2 de 1673

Reservatório d’agua do 
Maio 12 de 1880.

Residência. V. Alvará de.
Restauração de Portugal—Dez. 1 de 1640.
Restauração de Pernambuco do poder 

dos hollandezcs. V. Revolução de 
Pernambuco contra, etc.

Restauração do Pará—Maio 13 de 1836.
Retrato de Gomes,Freire.go.vernador do 

estado do'Màranhão—Julho 23 de 1687.
Retrato—Provisão prohibindo que os 

governadores tirem o—Nov. 27 de 
1688.

Retrato do conde de Bobadella—Julho 
26 de 1733 (3° §)—Ab. 27 de 1809 (2“).

Retrato do visconde de Cavrú—Maio 13 
de 1811 (3° §)—Dez. 26 de 1864 (5° §).

Retrato do arcebispo D. Romualdo—YÒI. 
I. p. 435, col. 1*, Março 24.

Retratos do conde da Cunha e do bispo 
D. Antonio do Desterro—Maio 23 de 
1880.

Reverbero Constitucional Fluminense— 
Set. 15 de 1821.

Revolta dos terços de guarnição da Ba
hia—Junho 4de 1687 (4° )̂.

Revolta em Minas-Geraes—junho 28 de 
1720.

Revolta dos corpos de guarnição do R. 
de Janeiro—Pev. 26 de 1821.

Revolta do Maranhão—Jan. 4 de 1825— 
Junho 12—Julho 1 de 1839.

Revolta militar em Pernambuco-Maio 
5 de 1831.

Revolta do destacamento do Rio Negro 
—Ab. 12 de 1832.

Revolta denominada Abrilada. V. Abri
lada.

Revolta no R. de Janeiro—Ab. 17 de
1832.

Revolta em S. Felix, na Bahia—Ab. 26 
de 1833.

Revolta de Cuyabâ—Maio 30 de 1834.

Revolta praieira em Pernambuco—Fev.
2—Nov. 7,12 e 21—Dez. 31 de 1848- 
Fov. 2—Março 30 de 1849.

Revolta dos Muckers no R. Grande do 
Sul—Junho 25 de 1874.

Revoltosos de 1817 justiçados em Per
nambuco—Março 6 de 1817 (no flm)— 
Junho 29 de 1817.

Revolução no iNlaranhão. V. Manuel 
Beckman. V. Maranhão.

Revolução de Pernambuco contra o do
mínio hollandez—Junho 13, 16, 17, 19 
24—Julho 24—Set. 1 de 16Á5.

Revolução de 1817 em Pernambuco—Mar
ço 3, 6 e 15—Ab. 2 e 25—Maio 4, 9,
15 e 19—Junho 12 c 29—Out. 9 de 
1817.

Revolução de 1817 em Pernambuco—Che
ga ao R. de Janeiro a noticia da— 
Março 25 de 1817.

Revolução da Parahyba e R. Grande do 
Norte—Março 13 de 1817.

Revolução no Ceará. V. Ceará.
Revolução da Confederação do Equador 

—Fev. 21, 22 e 23—Julho 2 e 24—Set.
17—Dez. 18 de 1824—Ab. 30 de 1825— 
Março 17 de 1826.

Revolução militar em Ouro-Preto—Março 
22 de 1833.

Revolução do R. Grande do Sul. V. Guer
ra civil do.

Revolução do Pará—Março 15 de 1836.
Revolução da Bahia. V. Sabinada.
Revolução de Minas-Geraes. V. Inconfi

dência. V. Rebellião.
Pv,evolução das Alagoas. V. Alagoas.
Riachuelo (Combate naval de)—Junho 11 

de 1865.
Ribeirão do Carmo, villa—Ab. 8 de 1711.
Ribeirão do Carmo, cidade — Ab. 23 de 

_ 1745.
Ricardo Franco de Almeida Serra, depois 

coronel de engenheiros, membro da 
commissão de limites—Set. 1 de 1782.

Ricardo Franco de Almeida Serra, mem
bro do governo de Matto Grosso— 
Fev.'. 28 de 1796.

Ricardo Franco de Alm ei^ Serra, com- 
raandante do forte de Coimbra—Set. , 
>5rde 1801—Jan. 21 de 1809. / í

Ricardo José da Silva, irmão do poeta 
Laurindo—Out. 31 de 1853.
Ricardo do Pilar, pintor flamengo— 

Fev. 12 de 1630.
Riflfault (Jacques ou Francisco)—expe

dição ao Maranhão—Maio 15 de 1594 
—Julho 26 de 1612 (3° §).

Rio Doce ( Registro na fóz do )—Out. 8 
de 1800 (2“ 8)—Jan. 10 de 1820.

Rio Doce—Navegâção do—Dez. 2 de 1808.



Rio Formoso (Assalto e tomada do re- 
ducto do), guerra hollandcza—Fev. 6 
e 7 de 1633.

Rio Grande do Norte—capitania sujeita 
a Pernambuco—Fev. 28 de 1692 (3° §). 

Rio Grande do Norte—Junta de sete mem
bros—Dez. 12 de 1821.

Rio Grande do Norte—O povo dissolve a 
junta do governo no—Fev. 6 de 1822.

Rio Grande do Norte—Assassinato do 
presidente do—Ab. 11 de 1838.

i Rio Grande do Sul encorporado ao Rio 
de Janeiro—Ag. 11 de 1738.

Rio Grande do ,sul—Provedoria da la- 
zenda no—Nov. 21 de 1719.

Rio Grande do Sul erigida em viíla— 
Maio 12 de 1750.

Rio Grande do Sul tomada pelos hespa- 
nhóes—Ab. 24—Maio 12 de 1763.

Rio Grande do Sul i'ecuperada dos hes- 
panhóes—Ab. 2 de 1776.

Rio Grande do Sul—Homens notáveis do 
—Capitania geral— Fev. 25 de 1807 
(2‘ ).

Rio Grande do Sul—Minas de ouro, etc. 
do—Março 2 de 1809.

Rio Grande do Sul—Villa, hoje cidade 
do—Ab. 27 de 1809—Junho 27 de 1835.

Rio Grande do Sul—Movimento popular 
pelo juramento da constituição por- 
tugueza no—Ab. 26 de 1821 (2 )̂—  
—Maio 3 e 21 de 1821.

Rio Grande do Sul—Proclamação de D. 
Pedro I aos habitantes do—Maio 26 
de 1823.

Rio Grande do Sul— Rebellião do—.V. 
Guerra civil do.

Rio Grande do Sul—Bispado—Ag. 27 de 
1847—Maio 27 de 1858 (6° §).

Rio Grande do Sul—Visita do imperador 
ao—. V. Viagem imperial.

Rio de Janeiro—Bahia do — Nov. 1 de 
1501.

Rio de Janeiro (Descobrimento da bahia 
do)—Jan. 1 de 1502.

Rio de Janeiro—Bispado—Out. 7 de 1639.
Rio de Janeiro—Tumultos da Praça do 

Commercio do—Ab. 20 de 1821,
Rio de Janeiro—Revolta restauradora no 

—Ab. 17 do 1832.
Rio Negro.capitania—Maio 27 de 1758— 

Março 12 de 1806.
Rio Negro—Vigararia geral do—Ab. 15 

de 1794 (2° §).
Rio Negro—Governadores da capitania 

do—Março 12 de 1806.
Rio Negro—Revolta do destacamento do 

—Ab. 12 de 1832.
Rio Pardo—Erccção cm villa—Ab. 27 de 

1809.

Pvio Pardo—Juiz de fdra do civel. etc., de 
—Ag. 26 de 1819.

Rio Pardo (Combate do), guerra civil do 
R. Grande—Jan. 29 de 1839.

Rio das Velhas (Exploração do). V. La 
Martinière.

Rio Verde (Tomada da trincheira do), 
guerra do Paraguay—Janeiro 2 de 
1870.

D. Rita Joaquina do Bom Jesus Silveira 
—Junho 22 de 1§80.

Rivalidade das familias Pires e Camar" 
gos em S. Paulo—Fev. 5 de 1654— 
Out. 20 de 1698 (2° §).

Rivalidade das familias Militão e Guer
reiro na Bahia—Jan. 24 de 1841.

Rixas do povo de S. Paulo contra os je
suítas—Jan. 15 de 1647.

Roberio Dias, descobridor de minas de 
prata—Out. 3 de 1591 (2° § e seguintes) 
—Fev. 11 de 1601.

Roberto Car Ribeiro de Bustamante, juiz 
do fisco no Rio de Janeiro. V. Ouro 
convertido em chumbo.

Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, presi
dente da camara municipal da côrte 
—Dez. 30 de 1869.

Roberto Withrington. pirata inglez—Ju
lho 16 de 1586 (2° §).

Robespierre (O). V. Manuel José Pereira 
Caldas.

Rodrigo Bicudo Chassim. bandeirante 
paulista—Março 30 de 1742.

D. Rodrigo de Castelló Branco, adminis
trador geral das minas—Dez, 20 de 
1678—Junho 26 de 1680—Março 16 -  
Dez. 11 de 1681.

Rodrigo Cesar de Menezes. 4° gov. de 
S. Paulo—Set.,5 de 1721—Maio 7 de
1723—Out, 21 e 31 de 1725—Ag. 15 — 
Out. 11 de 1727—Junho 5 de 1728.

D. Rodrigo da Costa, 33° gov. geral do 
Brazil—Julho 3 de 1702.

Rodrigo José Ferreira Lobo em Pernam
buco—Março 6—Ab. 2—Maio 19 de 
1817.

Rodrigo José Ferreira Lobo, vice-almi- 
rante, no Rio da Prata—Dez. 21 de
1825—Fev. 9—Março 12 de 1826.

D. Rodrigo José de Menezes, 49° cap. 
general da Bahia—Maio 29 de 1775 
(2° §)—Março 20 de 1778—Nov. 13 de 
1779.

D. Rodrigo José de Menezes, depois conde 
de Cavalleiros, 10° gov. da capitania 
de Minas—Fev. 20 de 1780—Out. 10 
de 1783—Ag. 25 de 1817.

D. Rodrigo Lobo, na esquadra de soc- 
corro a Pernambuco — Addenda de 
Setembro, vol. 11, p. 172, col. 2*, Set. 7.
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Rodrigo de Miranda Ilcnriqiics,
Rio de Janeiro—Junlio 13—Out 
1633.

Rodrigo Pinto Guedes, depois harão do 
Rio Prata, almirante, na guerra do 
Rio da Prata—Março 12 de 1826—Jan. 
18 de 1827.

Rodrigo Pinto Pizarro, major—AId. 6 de 
1821.

Fr. Rodrigo de S. José Silva Pereira, 
benedictino illustre—Ag. 9 de 1789— 
Ab. 21 de 1853.

D. Rodrigo de Souza Coutinho, eonde 
de Linhares, estadista portuguez— 
Março 11 de 1808—Maio 30 de 1811— 
Jan. 26 de 1812.

Rodrigo de Souza da Silva Pontes, desem
bargador—Março 29 de 1800 in fine.

P. Roiz de Montoya. V. Antonio Roiz de 
Montoya.

Rojas (Linhas de), guerra do Paraguay 
—Março 22—Julho 16 de 1868.

Roma — Reatam-se as relações com a 
côrte de—Ag. 25 de 1770.

P. Roma. V. José 'Ignacio Ribeiro de 
Abreu e Lima.

Romualdo Antonio de Seixa-s. presidente 
da junta governativa do Pará e Rio 
Negro—Jan. 1 de 1821.
Romualdo Antonio de Seixas, 17° ar
cebispo, marquez de Santa Cruz—I, 
p. 435. col. IL Março 24—Nov. 26 de
1828—Dez. 29 de 1860.
Romi^ldo de Souza Coelho, 8° bispo 

-Junho 18—Julho 5—Dez. 10

D.

D.

gov. da
de

do Pará 
de 1821.

Roque da Costa Barreto, 27
Bahia—Março 15 de 1678—Out. 22 
1679.

Roque do Souza Pereira na guelra do 
Rio da Prata—Junho 11 de 1826.

D. Rosa Maria de Sequeira, heroina 
paulista—Março 22 de 1714.

Rotulas—Prohibe-se o uso de—Junho 11 
de 1809.

Roussin, contra-almirante francez—Ju
lho 6 de 1828.

Pi.oxas—Ataque do eutrincheiramento de 
—Julho 16 de 1866.

Ruy Calaza Borges, sargento mór, na 
guerra hollandeza—Set- 26 de 1633.

Ruy Faleiro, piloto portuguez ao ser-' 
viço daHespanha—Dez, 27 de 1519.

Ruy Moschera, castelhano, ataca a villa 
deS. Vicente—Jan. 18 de 1537.

Ruy Vaz Pinto, 12° gov. do Rio de Ja
neiro—Julho 19 de 1617. V. Elemento 
servil.

Ruy Vaz de Sequeira, 13° gov. do Ma- 
nhão—Março 26 de Í662—Jan. 12 de 
1664,

Rycke e Tolch, capitães hollandezes de
capitados no Recife-Fev. 28 de 1640 
(2D-

Sahinada. revolução na Bahia—Nov. 7 
de 1837—Addenda-, vol. II, p. 269, nov. 
7—Março 16 de 1838.

Sabino Eloy Pessoa, director da Biblio
theca da*Marinha—Dez. 16 de 1809.

Sacramento. V. Colonia do.
Sagração e coroação do imperador D. Pe

dro II—Julho 18 de 1811.
Sal—Contrabando real do—Junho 7 de 

1632.
Sal (Extraeçao do) era Cabo-Frio—Jan. 

18 de 1691.
Sal—Motim em S. Paulo por causa do 

monopolio do—Ab. 28 de 1711.
Sal (Contracto do) em S. Paulo—Maio 6 

de 1801.
Salario dos indios. V. índios.
Salinas (Combate das), guerra hollan

deza—Out. 16 de 1615.
Salinas. V. Forte das Salinas e Campo 

das.
Salvador—Bahia do—Nov. 1 de L501.
Salvador Alvares da Silva, gov. do R. 

Grande do Norte—Nov. 30 de 1711.
'Salvador Alves (?) da Silva, gov. do 

Ceará—Ag. 30 de 1715 in fine—Nov. 
11 de 1721.

Salvador de Brito Pereira, 23° gov. do 
R. de Janeiro—Jan.25 de 1649—Julho 
20 de 1651.

Salvador Corrêa, sobrinho de Men de 
Sá e 2° gov. do R. de Janeiro—Março 
4 de 1568—Set, 17 de 1599.

Salvador Corrêa de Oliveira no Piauhy 
—Março 12 de 1822.

Salvador Corrêa de Sá, filho de Martim 
de Sá e gov. do R. de Janeiro—Ab. 
6 de 1625 (2° |).

Salvador Corrêa de Sá e Benevides, gov. 
do R. de Janeiro—Ab. 3 de 1637— 
Julho 20 de 1610—Julüo 27 de 1645 
(2“)—Jan. 16 de 1648—Out. 17 de 1659 
—Março 3—Dez. 18 de 1661—Jan. 1 
de 1668.

Salvador Corrêa de Sá e Benevides, cap, 
mór da armada do Sul—Ag, 15 de 

' 1647.
Salvador Corrêa de Sá e Benevides, gov. 

da repartição do Sul—Set. 12 de 1659. 
V. Parahyba do Sul e Ubatuba.

Salvador Corrêa de Sá e Benevides, 2° 
visconde de Asseca. donatario de 
Campos dos Goytacazes—Set. 6 de 
1639 (3°. §)—Março 23 dc 1727.

5
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Salvador José Maciel, nlareehal, ministro 
da marinha—Dez. 16 de 1876.

Salvador José Velho, descobridor das 
minas de Coritiba—Fev. 25 de 1680.

Salvador Pinheiro, commandantc de Ita- 
maracá—Junho 20 de 1633.

D. Sancho de Faro e Souza, conde de 
Vimieiro, 38“ gov. geral do estado— 
Ag. 21 de 1718—Out. 13 de 1719.

Santa Cruz (Linha teiegraphica de)—Jan. 
31 de 1864.

Santa Rita (Freguezia de) em Campos- 
Junho 7 de 1816.

Santa Tecla—Fev. 10 de 1756.
Santa Tecla (Forte de)—Março 26 de 

1776.
Santander, caudilho oriental—Maio 26 

de 1843.
Santo Antonio, provincia religiosa—Julho 

15 de 1675.
Santo Antonio com praça de soldado— 

Set. 13 de 1685.
Santo Antonio, tenente da fortaleza da 

barra do Recife—Ab. 30 de 1717.
Santo Antonio (Convento de). V. Con

vento .
Santo Antonio de Arguim—Nov. 27 de 

1586 (3° §)—Nov. 22 de 1654.
Santos—Foral de villa dado a—Junho 8 

de 1545.
Santos—Casa de Misericórdia de—Ab. 2 

de 1.551.
Santos—Forte da villa de—Março 31 de 

1560 (2“).
Santos—Collegio dosjesuitas em—Ab. 10 

de 1585 (2“).
Santos—Doaçao ao convento do Carmo 

de—Ab. 24 de 1589.
Santos—Thornaz Cavendish ataca a po

voação de—.V. Tliomaz Cavendish.
Santos—Sublevação da tropa de linha 

em—Junho 29 de 1821.
Saquarema (Partido)—Fev. 2 de 1844— 

Set. 29 de 1848. '
Sarandy (Combate de)—Out. 12 de 1825.
Sarsento fuzilado no Recife—Maio 4 de 

1817.
Satisfação dada pelo governo do Para

guay ao do Brazil—Março 25 de 1855.
Satisfação á bandeira brazileira dada pelo 

governo de Montevidéu—Fev. 23 de
1865.

Saturnino de Souza e Oliveira, senador 
pelo Rio de Janeiro—Out. 1 de 1847.

Schkoppe. V. Segismundo.
D. Sebastião, rei de Portugal—Jan. 20 de 

155i_jan. 20 de 1568—Ag. 4 de 1578.
S. Sebastião (Ilha de)—Nov. 1 de 1501.
S. Sebastião, villa de S. Paulo—Jan. 23 

de 1806.

Sebastião Barreto Pereira Pinto, mare
chal. na guerra civil do Rio Grande 
—Ab. 30 de 1838.

Sebastião Caboto, navegador castelbano, 
no Rio da Prata—Jan. 3 e 31 de 1531.

Sebastião Caboto na ilha de Santa Ca- 
tharina—Março 7 de 1739 (2“ §).

Sebastião de Carvalho denuncia a con
spiração contra o dominio hollandez 
no Recife—Maio 30—Junho 12 de 1645.

Sebastião de CastrojCaldas, 45“ gov. do 
Rio de Janeiro-Áb. 17—Junho 16 de 
1695.

Sebastião de Castro Caldas, gov. de Per
nambuco—Junho 9 de 1707—Nov. 7 de 
1710—Ag. 12 de 1715 (2“ §).

D. Sebastião Dias Larangeira. 2“ bispo 
do Rio Grande do Sul—Out. 7 de 1860.

Sebastião Fernandes do Reo-o, provedor 
da «fazenda em S. Paulo. V. Ouro 
convertido em chumbo.

Sebastião Francisco de Mello e Povoas, 
gov. da cap. do Rio Grande do Norte 
e depois das Alagoas—Jan. 22 de 1812 
—Set. 16 de 1817.

Sebastião José de Carvalho e Mello, conde 
de Oeiras, marquez de Pombal—Maio 
8 de 1782.

Sebastião de Lucena de Azevedo, cap. 
mór do Pará—Jullio 28 de 1646.

Sebastião Luiz Tinoco da Silva. 1“ juiz 
de fora de Campos—Nov. 11 de 1801.

Sebastião Luiz Tinoco da Silva, senador 
por Minas-Geraes—Jan. 22—Maio 4 
de 1826 (3“)—Junho 11 de 1839.

D. Sebastião Monteiro da Vide, 5“ arce
bispo da Bahia—5Iaio 22 de 1702— 
Out. 7 de 1722. V. Synodo diocesano.

D. Sebastião Monteiro da Vide, membro 
do gov. geral int. do estado—Ag. 21 
de 1718 (4“ I ).

Sebastião Nunes Collares, cap. mór do R. 
Grande do Norte—Fev. 28 de 1692 
(4«' — Dez. 31 de 1705—Nov. 30 de
1708.

Sebastião Paes de Barros, bandeirante 
paulista—Ab. 26 de 1674(2“ §).

Sebastião Pimentel, cap. mór do Rio- 
Grande do Norte—B’ev. 28 de 1692.

Sebastião Pinto de Araujo Corrêa. V, 
índia Morta,

D. Sebastião Pinto do R ego.//b isn o  de 
S. Paulo—Ab. 30 de

Sebastião do Rego Barros. ministro da 
guerra—Ag. 30 de 1859.

Sebastião da Rocha Pitta, historiador 
colonial—Maio 3 de 1660—Nov. 2 de
1738.

Sebastião Rodrigues Bragança, comman- 
dante da ilha de Santa Catharina— 
Dez. 11 dc 1735.
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Sebastião de Sá, 13° capitão-mdr do Cea
rá—Fev. 25 de 1080.

Sebastião do Souto, capitão, na guerra 
liollandeza—Junlio 26 de 1037—Maio 
19 de 1038—Julho 28 de 1037 (alias 
1038 .

Sebastião Xavier da Veiga Cabral da 
Camara, commissario da demarcação 
de limites—Maio 31 de 1780 (2° §)— 
Março 11 de 1784.

Sebastião Xavier da Veiga Cabral da 
Camara, gov. do R. Grande do Sul 
—Maio 4 de 1782—Fev. 27—Nov. 5 
de 1801.

Sôcca nas provincias do Norte—Nov. 23 
de 1720 (3° §)—Ab. 21 de 1880.

Sêcca em Mattò-Groâso—Set. 24 de 1744 
(2° §). /

Sècea da provincia do R. Grande do 
Norte (Documento interessante acerca 
da)—Dez. 28 de 1795.

Sêcca era Pernambuco—Dez. 29 de 1798 
(3° §)—Ab. 27 de 1833 (2").

Sêcca na provincia do Ceará—Ab. 5 de 
1880.

Secretários do governo colonial (Favo
res concedidos aos)—Ab. 17 de 1691.

Sedição em Goyaz ])or conílicto de juris- 
dicção—Maio 17 de 1803.

Sedição militar no Ceará—Ab. 14 de 
1821—Dez. 14 de 1840.

Sedição em S. Paulo ]>ara a deposição 
do governo provisorio—Maio 23 de 
1822 (2M.

Sedição militar no Pará—Ab. 14 e 15 de
1823. V. Pará.

Sedição militar da Ilha das Cobras—Out. 
7 de 1831—Ab. 3 de 1832.

Sedição militar na Bahia—Ab. 4 de
1831.

Sedição militar em Pernambuco—Maio 5 
—Set. 15 de 1831. V. Abrilada.

Sedição militar na capital do Maranhão 
—Set. 13 de 1831.

Sedição militar em Ouro Preto—i\íarço 
22 de 1833-Ab. 3 de 1832 (aliás 
1833).

Sedição em Villa Franca do Imperador 
—Julho 20 de 1838.

Segismundo van Schkòppe, general hol- 
landez—lunho 11 e 20—Ag. 4—Set. 8 
de 1033—Dez. 19 de 1634—Fev. 8 e 15 
—Março 21 e 27—Ab. 11—Julho 22 e 
26 do 1635—Ab. 23 de 1636 (3° §)— 
Nov. 18 de 1645—Ag. 1 de 1646—Àb. 
19 de 1648—Jau. 20 e 28 de 1654.

Seignot Plancher. V. Jornal ão Com- 
mercio.

Seminário episcopal de S. José—Out. 27 
de 1735—Junho 8 de 1739 (4° §).

Seminário episcopal da Bahia—Dez:. 22 
de 1814.

Seminário de Porto Alegre—Março 4 de
1855.

Senado (O) do R. de Janeiro auctorisado 
a nomear governador interino para a 
capitania—Set. 27 de 1644.

Senado da camara do R. de Janeiro (Re
forma do)—Jan. 16 de 1830.

Senadores primitivos do Brazil—Jan. 22
' de 1826.
Senhoria, tratamento dado á camara do 

R. de Janeiro—Jan. 9 de 1823. V. 
Tratamento.

D. Serapio Reyes Ortiz, ministro das 
relações exteriores da Bolivia—Dez. 
22 de 1879.

Sergipe, capitania independente—Fev. 20 
de 1821—Ab. 8 de 1823 (6° í̂ ).

Serinliaen ou Villa B'ormosa—Junho 1 de 
1627.

Serro Largo (Capitulação da fortaleza do) 
—Out. 30 de 1801.

Serviço dos governadores do Brazil—Dez. 
14 de 1628.

Sesmarias — Estabelecem-se as dimen
sões das—Dez. 7 de 1697.

Sesmarias concedidas no Piauhy (Dimen
são das)—Out. 14 de 1744.

Sesmarias: Podem os capitães gene-
raes continuar a dal as—Junho 22 de 
1808.

Sesmarias concedidas aos estrangeiros— 
Nov. 25 de 1808.

Sesmarias. E’ o governador do Esp. Santo 
auctorisado a concedel-as—Jan. 17 de
1814.

Sete povos de Missões. V. Missões do 
Urugua}'.

Setembrüaãa. V. Sedição militar em 
Pernambuco.

Severiano Coelho Rodrigues, membro do 
governo int. do Piaiihy—Julho 13 de 
1811.

Silveiras, em S. Paulo (Combate de)— 
Julho 12 de 1842.

P. Silvestre Alves da Silva, deputado á 
Constituinte—Junho 3 de 1822.

Silvestre Pinheiro Ferreira, adminis
trador da Imprensa Regia—Maio 13 
de 1808 {2\ § 4°).

Simão da Cunha Gago, descobridor das 
serras da Ayuruoca—Fev. 10 de 1721.

Simão de Figueiredo, capitão, na guerra 
hollandeza—Out. 16 (le 1630.

8imão Gomes Ferreira Velloso, membro 
do gov. provisorio da Bahia—Set. 6 
de 1822.

Simão de Vasconcellos, fidalgo degra
dado para oEso, Santo—Março 23 de 
1535.

,1 ,
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Sinus omnium Sanctorum, gravura de 
Francisco Post—Junlio 1 de 1040.

Sitio dos liollandezesao Arrayal do Bom 
Jesus—Juiiho 8 de 1035.

Sitio dos liollandezes á Bahia—Ah. 23— 
Maio 18 e 29 de 1638.

Sitio do Recife occupado pelos hollan- 
dezes—Junho 23 de 1046.

Sitio de Porto-Calvo. V. Porto-Calvo.
Siza por compra e venda de bens de 

raiz e do escravos—Junho 3 de 1809 
(2*).

Sobral, villa do Ceará—Julho 5 de 1776.
Sobral—Sedição militar na villa de — 

Dez. 14 de 1840.
Soccorro á Bahia occupada pelos hol- 

landezes—Maio 5 de 1631,
Soccorro aos nossos de Pernambuco na 

guerra hollandeza—Ag. 20 e 29 de 
16.33—Junho 25—Nov.\30 de 1035.

Soccorro contra os hollandezes na Para- 
hyba—Set. 10 de 1633.

Soccorro do hollandez aos seus em Per
nambuco—Nov. 18 de 1045.

Soccorro da Hollanda aos seus no Re
cife—Junho 23 de 1646.

Soccorros ás províncias assoladas pela 
. sêcca—Ab. 21 de 1880.

Sociedade Amante da Instrucção no R, 
de Janeiro—Out. 5 de 1829.

Sociedade Auxiliadora da Industria Na
cional—Out. 10 de 1827.

Sociedade brazilica dos Académicos Re
nascidos. V. Academia dos Renas
cidos.

Sociedade Colombianna—Nov. 12 de 1854.
Sociedade de colonização do R. de Ja

neiro—Dez, 13 de 1835.
Sociedade Conservadora — Ab. 17 de

1832.
Sociedade Militar do R. de Janeiro—Dez. 

5 de 1833.
S. Solano (Combate de)—Ag. 3 de 1867.
Soldado arcabuzado no Pará— ’an. 21 

de 1723. V. Bernardo Pereira de Ber- 
redo.

Sophia de Neuburg. mae de D. João V— 
Vol. II, p. 326: Out. 22.

Sorocaba—Fundação de—Junho 10 de 
1611—Dez! 11 de 1654 (artigo sepa
rado).

Sorocaba—Mosteiro benedictino em—Ab 
21 de 1660. _ ^

Sorocaba—Rebellião de—Maio 1.3, 1<, 18 
e 23 de 1842. ^

Sorocaba—Estrada de ferro de S. l aulo 
a—Julho 20 de 1875 (2“ §).

Sortida dos hollandezes contra Ignarassú 
—Set. 6 de 1633—Jan. 25 (h; 1634.

Sortida dos nossos^ contra Itamaracá— 
Junho 16 de 1646.

Sortida.s dos hollandezes—Set. 3 de 1624 
—Out. 16 de 1630—Jan. 11 de 1632— 
Junho 27—Julho 2.5—Ag. 4 e 8—Set. 
6—Out. 6 e 21 de 1633—Junho 12 de 
1645—Julho 20 de 1646—Out. 7 de 
1649.

Sortidas dos nossos contra os hollan
dezes—Junho 21—Set. 15 de 1632— 
Junho 26 de 1637—Ag. 16—Dez. 2 de 
1645.

Spectador (O) brasileiro^Ah. 1 de 1826 
—Addenda de abril, p 271 do vol. I.

Stachower (Jacob , conselheiro politico 
hollandez—Jan. 10—Fev. 8 de 1635— 
Ab. 23 de 1636.

Steyn Callcnfels, coronel hollandez—Mar
ço 3 de 1630—Dez. 2 de 1631.

Sublevação de terços do presidio da Ba
hia—Out. 23 de 1688 |3" §).

Sublevação do terço velho na Bahia— 
I. p. 436, col. 2‘ , Maio 10.

Sublevação da tropa de linha em Santos 
—Junho 29 de 1821.

Subsidio militar—Decreto isentando os 
indígenas do Ceará, etc., de pagarem 
0—Fev, 25 de 1819.

Suiteriores do colleíjio dos jesuitas de 
S. Paulo—Dez. 23 de 1584 (5° e 6' |̂).

Supremo Conselho hollandez do Recife 
(Carta do) á Assembléa dos XIX— 
Fev. 13 de 1645.

Supremo Tribunal de Justiça—Set. 18 
de 1828.

Synodo diocesano, 1° que se reune no 
Brazil—Junho 12 de 1707.

T

Tabaco—Prohibe-se que os lavradores 
levantem o preço do—Jan. 29 de 1098.

Tabaco estrangeiro prohibido no Brazil 
—Março 20 de 1736.

Tabaco de consumo (Taxa sobre o)—Maio 
28 de 1808.

Tabatingahy (Combate jle), perto do Rio 
Pardo—Jau. 14 de 1774.

Tabocas (Batalha do monte das)—Ag. 3 
de 1645.

Tahinhas e gurijubas (Pescaria de)— 
yiarço 12 de 1619.

Tamandare, encouraçado construido no 
Brazil—Junho 23-cie 1865.

Ta movos (Os) atacam Estado de Sá̂ . V. 
Estacio de Sá.

Tapecima (Combate de)—Fev, 4 de 1648.
Tapuyas (Venda de)—Junho 20 de 1714 

(2* §)•Taquareinbd (Batalha de)—Jan. 22 de 
1820. V. Conde da Figueira.
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Tatayiba (Combate tie), guerra do Para
guay—Out. 21 tie 1867.

Taubate, villa de S. Paulo—Dez. 26 de 
1645.

Taubate—Convento de S. Francisco em 
—Ab. 25 de 1764.

Taubaté — Proclamação do regime ab
soluto em—j\laio 1 de 1825.

Taunay (Nicolau Antonio e Augusto).V. 
Colonia de artistas francézes.

Tebiquary (Assalto do passo tie), guerra 
do Paraguay—Ag. 28 de 1868.

Tebyriçá e Cayuby, chefes indios em 
S. Vicente—Jan. 25 de 1532.

Tebyriçá. V. Martim Affonso de Mello.
Telegrapho submarino do R. de Janeiro 

ao Pará—Jan. 1 de 1874.
Telegraplio transatlantico (Inauguração 

do)—Junlio 22 de 1874.
Templo anfflicano noR. de Janeiro—Ao-. 

12 tie 1819.
Tentativas da França para se apossar do 

Amazonas—Ab. 13 de 1732.
Terço, denominação m miada para regi

mento—Ah. 5 do 1762.
Terços de ordenanças em S. Paulo—Out 

20 de 1698.
Terminação do dominio hòllandez no 

Brazil—Jan. 27—Fev, 1 de 1654.
Terremoto. V. Tremor de terra.
Testemunhas no j)rocesso de fr. Joaquim 

Caneca—Dez. 22 de 1824.
Theatre S. João do Rio de Janeiro— 

Out. 12 de 1813.
Theatre lyrico do Rio tie Janeiro—Marco 

25 de 1852.
Theatre S. Pedro d’Alcantara do Rio 

de Janeiro—Ag. 16 de 1852.
Theodore de Beaurepaire, chefe de es

quadra, no Rio (la Prata—Março 12 
de 1826 Nov. 2 de 1849. V. Divisão 
naval, etc.

Iheodoro Dias de Castro, membro do 
gmv. provisorio da Bahia—Set. 6 de 
1822.

Dr. Theodore iMachado Freire Pereira 
da Silva, ministro da Agricultura. 
V. Flemcnto servil.

D. Theodosio, 1° principe titular do 
Brazil—üut. 27 tie 1645.

Theophilo Denedicto Ottoni na rebellião 
de Minas—Ag. 20 de 1842.

riieophilo Benedicto Ottoni, senador por 
Mmas-Gej;aes—Out. 17 de 1869.

Theophilo Ribeiro de Resende, barão e 
marqaez de Valença, senador por 
l^iijias-Oeraes—Jan. 22—Maio 4 tie 1826

Dr. Theotouio Alvares de Oliveira Ma-
Q i ’  ̂ Constituinte—Junho3 de 1822.

inglez—Ag.

D. Thereza Christina Maria. 3* impera
triz do Brhzil—Marco 14 de 1822—
Março 5 e 30—Set. 3\le 1843.

Therezina, capital do Piauliv—Junho 19 
de 1761.

Therezios, carmelitas descalços tie Per
nambuco—Ag. 25 de 1831.'

Thesouro Publico—Out. 4 tie 1831.
Thomaz Antonio Gonzaga na. conspira

ção do Tiradentes—Set. 2 de 1744—
Fev. 3 tie 1790- Maio 22 tie 1792.

Thomaz Antonio tie Villanova Portugal, 
ministro tie D. João VI—i\Iarço 30 de 
1818 in fine. V. Muscu Nacional.

Hiomaz de Araujo Pereira, 1° presidente 
do Rio Grande do Norte—Março 23 
tie 1806 (4“ §).

Thomaz Cavendish, pirata 
26 de 1591.

Fr.  ̂ Thomaz de Civittá Castello. V.
S. Fitlelis de Sygmaringa.

D. Thomaz da Encarnação Costa e Lima,
10“ bispo de Olinda—Ag. 30 tie 1774 
—Jan. 14 de 1784.

Dr. Tliomaz Gomes tlos Santos, profes
sor da Escola de Medicina do R. de 
Janeiro—Julho 9 de 1874.

D. Thomaz Guido. V. Guido.
Dr. Thomaz Henrique Tanner. V. Nau- 

fragio da corveta D. Isabel.
Thomaz Joaquim Pereira Valente, de

pois conde do Rio Pardo, 2“ gov. da 
ilha de Santa Catharina—Julho 20 de 
1821—Maio 20 de 1822—Fev. 16 de 
1824—Ag. 30 de 1849.

Dr. Thomaz José Coelho tie Almeida, 
ministro da Agricultura—Junho 25 
d e 1875.

D. Thomaz José de Mello. gov. de Per
nambuco—Dez. 13 de Í787—Dez. 29 
de 1798 (2“ §;.

Thomaz Luiz O.sorio. coronel—Out. 29 tie 
1762 (2“ §).

D. fr. Thomaz tie Noronha e Brito, bis- 
])o de Olinda—Julho 9 de 1847.

P. Thomaz Pompeii de Souza Brazil, 
senador pelo Ceará—Set. 2 de 1877.

Thomaz Rubim tic Barros Barreto, gov. 
geral int. do estado-Julho 5(leÍ76Ü.

Thomaz tie Souza Mafra, -44“
Parahyba—Maio 6 de 1817 
Junho 12 de 1817 (2‘ ).

Dr. Thomaz Xavié.r Garcia tie Almeida, I
deputado supplente á Constituinte— i
Junho 3 de 1822. : !

Dr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida,
juiz relator da commissão militar de ■ i 
Pernambuco—Dez. 20 de 1824.

S. Thomé (Cabo de)~Nov. 1 do 1.501.
Fr. Thomé Baptista. fundador do mos- 

tciro de Sorocaba—Ab. 21 de 1660,

gov 
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Thomé Corròa de Alvarenga, 26° gov. 
do Rio de Janeiro—Ab. 12 de 1657.

Tliomé Corrêa de Alvarenga, governador 
do Rio de Janeiro, dei)Osto nelo jiovo 
—ünt. 17 <ie 1659 (2° Sj)—Fev. 8 de 
1661.

P. Tliomé de Freitas da Fonseca, vigá
rio da Candelaria, regedor cio bispado 
—Março 28 de 1700 no üm.

Thomé Justiniano Gonçalves, gnarda- 
marinha. na guerra do R. dá Prata 
—Jan. 18 de 1827.

P. Thomé Luiz de Souza, vigário geral 
do R. Grande do Sul—Vol. II, p. 329: 
dez. 16 {Addenda),

Thomé Maria da Fonseca, membro fun
dador do Instituto Historico — Nov. 
25 de 1838.

Thome Ribeiro do Faria, barão de Gua- 
rapemerim, capitalista—Nov. 16 de 
1850. {

Thomé de Sousa. 1° gov. geral do Bra
zil—Jan. 7—Fev. 1—Março 29—Maio 
29—Nov. 1 de 1549—Fev, 8 de 1552.

Thomé de Sousa (Regimento dado a)— 
Dez. 17 de 1548.

Tibirv% na Parahyba (Guerra hollan- 
deza) —Set. 1 e 3 de 1645.

Fr. Tiburcio José da Rocha, redactor da 
Gazeta do lUo de Jancíiro—Set. 10 
de 1808.

Timbó (Bombardeamento do), na guerra 
do Paraguay—Julho 20 de 1869.

Timon (O) hrazileiro. Y. João Francisco 
Lisboa.

D. fr. Timotheo do Sacramento, 2° bispo 
do Maranhão — Maio 8 de 1691—Ad
denda de Setembro, p. 172: set. 5.

Tiradentes (O). V. Joaquim José da 
Silva Xavier. '

Titulares (Nomeação de) — Out. 12 de 
1825 (2°).

Titulo de dado al). João Y—
Dez. 23 de 1748.

Titulo de leal e valerosa dado á Bahia— 
Ag. 25 de 1826.

Titulos militares antigos e seus equiva
lentes modernos—Ab. 5 de 1762.

Tocantins — Fxpedição pelo rio — Set. 7 
de 1502.

Tomada da Bahia pelos hollandezes—Ag, 
1 de 1624.

Tomada do Corrientes por forças bi'a- 
zileiras. Y. Corrientes.

Tonelero. Y. Combate de.
Torre de Garcia d’Avila (Familia da)— 

Jan. 26 de 1.583.
Torres e Jacíirandá no Ceará. \ . Sobral 

(Sedição raditar na villa de).

Portugal e llollanda—Ag.

Trafico de negros—Tratado prohibindo 
0—Set. ll-^I)ez. 9 de 1817—Nov. 23 
de 1826. Y. Bill Aberdeen e Conven
ção addicional.

Trafico de negros— Abolição do—Junho 
8 de 1815—Nov. 7 de 1831.

Trafico de negros—Repressão do—Fev.
4 de 1851.

Dr. Trajano Galvão de Carvalho, poeta 
maranhense—A d e  Julho, p. 56: 
julho 14.

Transbordamentô' do mar em Cananéa—. 
Dez. 31 de 1601 (4° §)—Março 25 de 
1795.

Tratado de Tordesillas (Bulia approvando 
o)—Jan. 24 de 1506.

Tratado de Ilaya entre Portugal e llol
landa contra Ilespanha—Junho 12 de 
1641.

Tratado de pazes com os neengahihas— 
Ag. 5 de 1659 (2°

Tratado entre 
6 de 1661.

Tratado de paz entre Portugal e Hes- 
panha—Fev. 13 de 1668.

Tratado entre Portugal e Ilespanha 
acerca da Colonia do Sacramento— 
Junho 18 de 1701.

Tratado (Triplice) da llollanda, Ingla
terra e Austria, garantindo a Portu
gal a posse das terras entre o Ama
zonas e 0 Oyapok—Maio 16 de 1703.

Tratado de Methwen enti>e Portugal e a 
Grã-Bretanha—Dez. 27 de 1703.

Tratado particular de Utrecht entre Por
tugal,e a França—Ab. 11 de 1713.

Tratado de limites entre Ilespanha e 
Portugal—Jan. 13 de 1750.

Tratado preliminar de Santo Ildefonso e 
do Pardo (restituindo a ilha de Santa 
Catharina)—Março 11 de 1778.

Tratado de paz com os giouycurús—Ag. 
1 de 1791.

Tratado para a aboliçao do trafico de 
africanos-Junho 8 de 1815;—Set. 11— 
Dez. 9 de 1817—Nov. 23 de 1826.

Tratado entre Portugal e a França para 
a devolução de Cayenna—Agl 29 de 
1817.

Tratado de reconhecimento do Império
por Portugal—Ag. 29 de 1825—Ag. 

-Nov. Iode.30 de 1823 (aliás 182.5)-
1825.

Tratado de commercio entre o Brazil e a 
Grã-Bretanha—Nov. 10 de 1827. 

Tiatado de commercio entre o Brazil e 
as cidades livres Hanseaticas- Nov. 
17 de 1827.

Tratado de commercio e navegação do 
Brazil com os Estados-Unidos—Dez. 
12 de 1828.

1 *
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Tratado de roniniorcio e navegação do 

Brazil com os Paizes Baixos—Dez. 20 
de 1828.

Tratado de eommercio entre o Brazil e o 
Peru—Out. 18 de 1852.

Tratado de limites e navegação mediter
rânea entre o Brazil e 'N'enezuela— 
Jan. 25 de 1853.

Tratado de amizade e eommercio entre o 
Brazil e a Sublime Porta—Ab. 9 de 
1856.

Tratado ofifensivo e defensivo entre o 
Brazil e as republicas Aigentina e do 
Uruguay contra o governo do Para
guay—Maio 1 de 1865.

Ti'atado de limites, eommercio, etc., en
tre 0 Brazil e a Bolivia—Ab. 5 de 
1867.

Tratado./ V. AccorJo. Convenção. Con
vênio.

Tratados com o Brazil (jueimados pelo 
governo de Montevidéo—Dez. 13 de 
1864.

Tratamento de dom—Jan. 3 de 1611. 
Tratamento de excellencia, etc. (De

creto de D. João V)—Jan. 29 de 1739. 
Tratamento de illustrissima dado á ca- 

mara do li. Janeiro—Jan. 9 de 1823. 
Tratamento de senhoria aos conegos da 

capella real—Dez. 22 de 1808.
Tratamento de senhoria aos comman- 

dantes das armas—Ag. 2 de 1842. 
Tremor de terra no Aracatv—Dez. 2 de 

1852.
Tremor de terra no Assú (Rio Grande do 

Norte)—Ag. 8 do 1808.
Tremor de terra na Bahia—Nov. 23 de 

1720 (5» §)—Ag. 1 de 1769.
Tremor de terra em Cuyabá—Set. 24 de 

1”W—Set. 3 de 1865 (art. no fím)— 
Março 1 de 1879.

Tremor de terra no Maranhão (na capi
tal)—Nov. 23 de 1864.

Tremor de terra no Morro Grande (Mi- 
nas-Geraes)—Julho 25 de 18.55.

Tremor de terra na cidade do N atal- 
Julho 24 de 1879.

Tremor de terraem Ünro-Preto e na ci
dade Christina—Junho 9 de 1876. 

Tremor ue terra na cidade do Recife— 
Out. 28 de 1811.

Tremor de terra no R. Grande do Norte 
—Jan. 10 de 1854.

Tremor de terra nas costas do R. de Ja
neiro a S. Paulo e Minas—Julho 31 
de 1861.

Tremor de terra na Victoria, capital do 
Rsp. Santo—Ag. 1 de 1767.

Tremor de terra na Vigia (Pará)—Julho 
12 de 1860.

Tribunal do eommercio da Bahia—Jan. 
13 de 1831,

Tribunal do eommercio do R. de Janeiro 
—Jan. 1 de 1831 (2").

Ti’ibunal do eommercio do Recife-Jan. 
1 de 1831 (3*).

Tribunaes do Brazil. Decreto das cur
tes de Lisboa extinguindo-os—Set. 29 
de 1821.

Tributos abolidos pelo governo de Per
nambuco—Março 9 de 1817,

Trigo no Rio Grande do Sul—Março 16 de 
1768.

! Tristão da Cunha reconhece e costêa a 
terra de Pernambuco—Jan. 24 de 
1506.

Tristão da Cunha Menezes, 7° gov. de 
Goyaz—Junho 27 de 1783.

Tristão Gonçalves de Alencar Araripe 
nos acontecimentos do Ceará—Ab. 30 
de 1817 (Addenda de abril)—Março 
30 de 1822—Ab. 16 de 1823—Ab. 29— 
Maio 12 e 28—Julho 24 de 1824.

Tristão de Mendonça Furtado, negocia
dor do tratado de Haya—Junho 12 de 
1641 m fine.

Triumvirato governador da Parahyba— 
Maio 13 de 1797—Maio 6 de 1817.

Tucujús. V. Ilha de.
Tulhas, celleiro publico na Bahia—A í? 

25 de 1817. ^
Tumulto no Pará—Dez. 22 de 1652—Jan. 

25 de 1824.
Tumulto em Pernambuco na fortaleza 

das Cinco Pontas—Nov. 15 de 1831.
Tumultos na Praça do Commercio do 

Rio de Janeiro—Ab. 21 e 22 de 1821.
Tumultos no Rio Grande do Sul—Maio 

3 e 21 de 1821.
Tupmaes e tupininquins ( Os indios) 

ameaçam a villa de S, Paulo—Ab. 9 
de 159Ü. ’

Tutor do imperador (Eleição do)—Junho 
30 de 1831.

Tuyú-Cué no Paraguay—Julho 31 de
1867.

Tuyuty (Batalha de). V. Batalha de 24 
de Maio.

Tuyuty (Bombardeio de)—Junho 14 de
1866.

Tuyuty (Balões em), guerra do Paraguay 
—Maio 31 de 1867.

Tuyuty—Marcha de llanco de—Julho 22 
de 1867.

Tuyuty— Surpreza dos paraguayos aos 
nossos em—Nov. 3 de 1867.

Typographia—U estabelecida no Rio de 
Janeiro—Maio 13 de 1808 (2% § 2°).

rypographia na Bahia (Primeira)—Pev.
5 de 1811.
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Ubatuba (Fundação de) — Out. 28 de 
1(337 (2*).

Una (Hospicio de)—Julho 20 de 1620.
União e Industria. V. Estrada da— . V. 

Escola agricola.
Dr. Urbano Sabino Pessoa de Mello, his

toriador da revolta pracira—Dez. 7 
de 1870,

Uruguay (Campanha do) — Out. 12 de 
1864.

Uruguayana. V. Capitulação de.
Urumbeba no Rio Grande do Sul (Cul

tura da)—^laio 4 de 1782.
Usina Barcellos em S. João da Barra— 

jSo v . 23 de 1878.
Usina deQuissaman. V. Engenho central.
JJxumherga (0). V. Jeronymo de Men

donça Furtado.

~%7-

30 de

1802
Vaccina importada ao Brazil—Dez 

1804.
Vaccina em Campos — Ag. 26 de 

(2” §)•Valença na Bahia (Fundação da cidade 
Je)—Out. 29 de 1570 (art. separado).

Valença do R. de Janeiro—Estrada de 
ferro—Jan. 4 de 1869.

Valentin! da Fonseca e Silva, entalhador 
nacional—Out. 13 de 1765-Jan. 20 
de 1780.

Valentim Tavares Cabral, gov. do R. 
Grande do Norte—Fev. 12 de 1633.

Valerio Corrêa Botelho de Andrade, 
gov. int. da capitania do Rio Ne
gro—Março 12 de 1806.

Van Ceulen, director delegado hollan- 
dez—Set. 1 de 1634.

Van Dorth (Johan), commandante da 
expedição hollandeza contra a Bahia— 
Dez. 21 de 1623—Maio 8—Junho 17 de 
1624.

Vapor Marajó, 1“ que .sulca o Amazo
nas—Set. 22 de 1853.

Variola (Epidemia de) ein S. Paulo- Ab. 
21 de 1563 (art. separado).

Varinla em Pernambuco (Epidemia de)— 
Março 5 de 1664 (3° §)—Ag. 31 de 
1774 (3“ S).

Vasco Antonio da Fontoura Chananeco. 
ten. coronel, na guerra do Paraguay— 
Fev. 27 de 1868.

Vasco Antunes, coronel, na acção de 
Caballada—Jan. 11 de 1828,

Vasco Fernandes Cesar de Menezes,, 
conde de Sabugosa, 4° vice-rei do 
Brazil—Out. 14 de 1719 (2“ §)—Nov. 
23 de 1720—Junho 25 de 1722—Fev. 4 
de 1725 (2° §). V. Academia brazi- 
lica dos Esquecidos.

Vasco Fernandes Coutinho, 1“ donatá
rio da capitania do Esp. Santo—Out.
7 de 1534—Março 23 de 1535—Ag. 20 
del540—Ab. 2de 1551 (2‘ )—Ag. 3 de 
1560.

Vasco Gallego de Carvalho, piloto, visita 
0 sul da costa do Brazil—Jan. 24 de 
1506. _  ̂ .

Vasco Marinho Falcao na guerra liol- 
landeza—Set. 17 de 1645.

D, Vasco de Mascarenhas, conde de 
Óbidos. 2° vice-rei do Brazil—Junho 24 
—Out. 1 de 1663.

D. Yenancio Flores, general oriental, na 
campanhadoUruguay—Dez. 6 de 1864.

D. Â’enancio Flores, na guerra do Pa
raguay—Ag. 17 de 1865—Set. 12 de 
de 1866.

P. Venancio Henriques de Reèende, de
putado à Constituinte—Junho 3 de 
1822—Junho 2írS de 1833.

P,, Venancio Henriques de Resende, de
portado com os Atidradas—Nov. 20 
de 1823. . _  ,

A^enancio José de Oliveira Lisboa, desem
bargador—Maio 24 de 1880.

A’ encimento do capitão general do R. 
Grande do Sul—Set. 19 de 1807.

A^encimentos (fos mestres-escola no Cea- 
r á - Set. 13 de 1768.

D. Ventura Caro, official hespanhol. V. 
Santa Catharina (Occupação da ilha 
(.Ig' •

Vereadores da camara do R. de Janeiro 
era 1822—Maio 13 de 1822.

A êrtiz. general hespanhol, no rUjGrande 
do Sul—Jan. 5, 14 e 17 de 1774.

A'iagem de Diogo Alvares à França— 
Jan. 26 de 1583.

Anagcm á China da nau americana Co 
lumbus—Jan. 10 de 1847.

A’ iagem de D. Pedro I á Bahia—bev. 
27 de 1826.

A’ iagem de D. Pedro I á prov. de Santa 
(íatharina—Addenda, vol. II, p. 270: 
nov. 29.

ATagcm de I). Pedro I a Minas—Ab. 8, 
9 e 25 de 1822-Dez. 30 de 1830— 
Março 11 de 1831.

Anagera de D Pedro I a S. Paulo—Ag. 
Í4 e 25 de 1822.

Viagem de D, Pedro I ao R. Grande do 
Sul—Nov. 24 de 1826-Jan. 15 de
1827.

■X -
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Viagem imperial (de D. Pedro II) ás Ala
goas—Nov. 30 de 1859.

Viagem ini{)erial á Cachoeira de Paulo- 
Allonso—Out. 20 de 1859.

Viagem imperial a Campos—Março 25 
de 1847.

Viagem imperial áprov. de Santa Catha- 
rina—h'ev. 13 e 18 de 1840.

Viagem imiierial aos Kstados-Unidos—
_ Março 20 de- í̂TO.

Viagem imjicriaJ á líuropa—Maio 25 de 
_ 1871—Set. 20 de 1877.

'Viagem imperial á Parahyba=Nov. 24 
de 1859.

Viagem imiierial ao Paraná—Maio 17
_ de 1880.

\iagem imperial a Pernambuco—Nov. 
22 de 1859.

Viagem imperial a S. Paulo—Fev. 18 e 
26—Ab. 14 de 1840—Ag. 17 e 26 de 
1875.

Viagem imperial ás províncias do Norte 
—Out. 2 de 1859.

Viagem imjmrial ás províncias do Sul— 
Out. 6 de 1845.

Viagem imperial ao R. Grande do Sul—
1—

de

Nov. 21 de 1845—Julho 10 
Set. 11 de 1805.

Viagem imperial á provincia do R. 
Janeiro—Março 20. 22 e 24—Ab.
24 de 1847.

Viagem imperial a Sergipe—Jan. 11 
1860. ®

Viagem imperial á cidade da Victoria— 
Jan. 26 de 1800.

Viagem imperial de volta á côrte—Fev. 
11 de 1800.

Viamão. freguezia—Jullio 24 de 1773.
S. Vicente (Porto de)—Nov. 1 de 1501.
S. Vicente. 1* colonia fundada no Brazil 

—Jan. 22 de 1532.
S. Vicente, capitania e donataria—Set. 

28 de 1532—Out. 0 de 1534 - Jan. 21 
de 1.535—Set. 24 de 1553.

S. Vicente—Collegio dos jesuítas em— 
Jan. 25 de 1554.

S. Vicente—Pede a camara que se le
vantem düusengenhos em—Ab. 29 de 1557.

D. V icente Alexandre de Tov'ar. bispo t 
le Tiiovoli. d- i)relado de Goyaz—de TUopoii, 3 
Out. 8 de 1808.

R. ír. Vicente do Espirito Santo 1”
lado de Goyaz—Jan. 27r(íê"l782 

Dr. Vicente dà Fonseca (Doação feita ao) 
—Jan. 24 de 1559. -

D. Vicente da Gama Leal. bispo coadiiic- 
tor do Rio de Janeiro—Fev. 21 de 1555. 

I .  Vicente José Pereira. V. Ceará- go
verno temporário.

Dr. Vicente Navarro de Andrade, barão 
do Inliomerim—Ab. 23 de 1850.

V îcente Pinçon (Rio de). V. Oyapock.
Fr. Vdeente do Salvador. Iranciscano 

bahiense—Ag. 30 de 1005.
Vicente da Silva da Fonseca, gov. da Co

lonia do Sacramento—Out. 29 de 1702

Fr. VGcente da Soledade, arcebispo da 
_ Balda—Ag. 28 de 1820.

Vdeente Yanez Pinzon, piloto castelhano, 
descobre o cabo de Santo Agostinho 
—Jah. 25 de 1500.

Victor Manuel, rei de Italia—Março 12 de 
1863 (nolaj.

Victoria, no Esp. Santo, declarada ci
dade—Ab. 2 de 1551 (2“)—Março 18

 ̂ de 1823.
Victoria atacada pelos liollandezes—Out. 

28 e 30 de 1640.
Victorino José Carneiro Monteiro, de

pois barão de S. Borja, general, na 
guerra do Paraguay—Fev. 27 de 1868 
—Out. 24 de 1877.

Fr. Victorio de Cambiasca. Vude S. Fi- 
delis de S)'gmaringa.

Vdlla Bella em Matto-Grosso (Fundação 
de)—Março 19 de 1752.

Vdlla Bella—Juizo de fóra de—Ag. 25 de 
1813.

Villa Bella é elevada á categoria de ci-
 ̂ dade—Set. 17 de 1818.

V'illa Bella (Tomam os brazileiros o forte 
de)—Ab. 20 de 1867.

V'illa Boa-de Goyaí—Jullio 25 de 1739— 
Set. 17 de 18Í8.

VTlla da Estrella—Julho 20 de 1846.
VTlla Formosa. V̂ . Serinhaen.
Vulla Franca do Imperador (Sedição em) 

—Julho 20 de 1838.
VTlla da Manga (Pv,evolta da). V̂ . Guerra 

dos balaios,
Vulla Nova. V''.Victoria.
Villa Real da Praia Grande. V. Nicteroy.
Villa Rica. V'. Oiiro Preto.
Villa Rica .Revolução de)—Junho 28 de 

1720.
VTlla V'elha. no Espirito Santo—Ab. 2 

de 1551 ■,2'‘ ).
Villas e freguezias em S. Paulo (Carta 

régia auctorisando o governador a 
crear)—Jan. 20 de 1705.

Villegaignon (Nicolau Dui-and de)—Con
spiração contra—Nov. 10 de 1555— 
Fev. 10 de 1556—Março 16 de*1557.

Villegaignon (Morte de)—Jan. 9 de 1571.
Villegaignon (Ilhade).V. Ilha de.
Vinculo em favor do conde dos A rcos - 

Junho 23 de 1817 (2° %).
Vlntem (Motim popular denominado do) 

—Jan. 1 de 1880.
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D. Violante Atabalipa Ximenes de Bivar 
e Vclasco, escriptora bahiana—Maio 
25 de 1875.

Virgens (Rio das)—Nov. 1 dé 1501.
P. Virginio Rodrigues CampelJo. depu

tado á Constituinte—Junho 3 de 1822.
Viry, cacique dos indios coroados—Ju

nho 3 de 1861.
Visconde de Abaeté. V. Antonio Paulino 

Limpo de Abreu.
Visconde de Abrantcs. V. Miguel Cal

mou du Pin e Aim ida.
Visconde de Albiiquerque. V. Antonio 

Francisco de Paula e Hollanda Ca
valcanti de Albuquerque. •

Visconde de Alcantara. V. João Ignacio 
da Cunha.

Visconde de Santo Amaro. V. José Egy- 
dio Alvares de Almeida.

Visconde de Araguaya. V. Dr. Domingos 
José Gonçalves de Magalhães.

Ahsconde de Araruama. V. José Carneiro 
da Silva.

Visconde de Araxá. V. Domiciano Leite 
Ribeiro.

Visconde de Asseca. V. Salvador e Mar- 
tim Corrêa de Sá e Benevides.

Visconde de Barbacena. V. Luiz Antonio 
Furtado de Mendonça.

Visconde dc Barbacena. V. Aflonso Fur
tado de Castro do Rio de Mendonça.

Visconde de Barbacena. V. Feiisberto 
Caldeira Brant Pontes.

Visconde da Boa Vista. V. Francisco do 
Rego Barros.

Visconde de Bom Retiro. V. Luiz Pe
dreira do Couto Ferraz.

Visconde de Cabo-Frio. V. Luiz da Cunha 
Moreira.

Visconde da Cachoeira. V. Luiz José de 
Carvalho e Mello.

Visconde dc Caethé. V. José Teixeira da 
Fonseca Vasconcellos.

Visconde de Camamú, presidente da Ba
hia (Assassina.to do)—Fev.28de 1830.

Visconde de Camaragibe. V. Pedro 
BTancisco de Paula Cavalcanti de Al
buquerque.

Visconde de Caravellas. V. 1° Manuel 
Alves Branco. 2° Carlos Carneiro de 
Campos.

Visconde de Cayrú. V. José da Silva 
Lisboa.

Visconde,de Condeixa. V. Pedro Maria 
Xavier de Athayde e Mello.

Visconde de Congonhas do Campo. V. 
Lucas Antonio Monteiro de Barros.

Visconde do Fanado. V. Marquez de 
Sahara.

Visconde de Fonte Arcada. V. Pedro 
Jacques de Magalhães.

Visconde dc Goyana. V. Bernardo José 
da Gama.

Visconde de InhambupedeCima. V. An
tonio Luiz Pereira da Cunha. 

Visconde dc Inhaúma. V. Joaouim José
Ignacio.

Visconde de Itabapoana. V. Luiz Anto
nio de Siqueira.

Visconde de Itaborahy. V. Joaquim José 
Rodrigues Torres.

Visconde de Itaparica. V, Alexandre 
Gomes de Argollo B'errâo.

Visconde de Itaiina. V. Dr. Cândido 
Borges Monteiro,

Visconde de Jaguary. V. José Ildefonso 
de Sousa Ramos.

Visconde de Jequitinhonha. V. Fran
cisco Ge Acayaba de Montezuma.

Visconde de Jerumerim. V. Francisco 
Cordeiro da Silva Torres e Alvim.

'Visconde da Laguna. V. Carlos B̂ redê  
rico Lecór.

Visconde da Lapa. V. José de Almeida 
Vasconcellos Soveiral de Carvalho.

Visconde de S. Leopoldo. V. José Feli
ciano Fernandes Pinheiro.

Visconde de Lorena. V. B’rancisco Maria 
Gordilho Velloso dc Barbuda.

Visconde de S. Lourenço. V. Francisco 
Bento Mai’ia Targini.

Visconde de S. Lourenço. V. Francisco 
Gonçalves Martins.

Visconde de Macahé. V. José Carlos Pe
reira de Almeida Torres.

Visconde de Maranguape. V. Caetano 
Maria Lopes Gama.

Visconde de Maricá.. V. Marianne José 
Pereira da Fonseca.

Visconde de Mauá. V. Irineu Evangelista 
de Souza.

Visconde de Monserrat. V. Dr. Joaquim 
José Pinheiro de Vasconcellos.

Visconde de Muritiba. V. Manuel Vieira 
Tosta.

Visconde de Nazareth. V. Clemente Fer
reira Fi-ança.

Visconde de Nicteroy. V. Francisco de 
Paula de Negreíro*s Sayão Lobato.

Visconde de Olinda. V. Pedro de Araujo 
Lima.

Visconde de Paraná. V. Ilonorio Iler- 
meto Carneiro Leão.

Visconde da Parnahyba. V. Manuel de 
Souza Martins.

Visconde de Pedra Branca. V. Domingos 
Borges de Barros.

Visconde de Pelotas ( l ’ ).V. Patricio José 
Corrêa da Camara.

Visconde de Pelotas (2°). V. José Antonie 
Corrêa da Camara.

I i
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Visconde de Porto Seguro. V. Francisco 
Adolpho de Varnliagen.

Visconde de Queluz. V. João Severiano 
Maciel da Costa.

Visconde do Rio Branco. V. José Maria 
da Silva Paranhos.

Visconde do Rio Grande. V. José de 
Araujo Ribeiro. i

Visconde de Rio Vermelho. V. Manuel 
Ignacio da Cunha Menezes.

Visconde de S. Salvador de Campos. V. 
José Alexandre Caineiro Leão.

Visconde de Souza Franco. V. Bernardo 
de Souza Franco.

Visconde de Suassuna. V. Francisco de 
Paula Cavalcanti de Albuquerque.

Visconde de Tamandaré. V. Joaquim 
Marques Lisboa.

Visconde de Santa Thereza. V. Polydoro 
da Fonseca Quintanilha Jordão.

Visconde de Uberaba. V. José Cesario 
de Miranda Ribeiro.

Visconde de Uruguay. V. Paulino José 
Soares de Souza.

Viscondessa de Araruama. Vide D. Fran- 
cisca Antonia de Castro Carneiro.

Viscondessa, depois marqueza de Santos. 
Vide D. Demithildes de Castro Canto 
e Mello.

D. fr. Vital Maria Gonçalves de Oliveira. 
19° bispo de Olinda—Nov. 27 de 1814 
—Set. 22 de 1871—Julho 5 de 1878.

Voluntários da Patria paulistas—Março 
.31 de 1866—Ab. 18 e 25 de 1870.

Voluntários da Patria (Os) regressam ao 
Rio de Janeiro—Fev. 23—Ab. 18— 
Maio 2 de 1870.

Voluntários da Patria cearenses—Março 
31 de 1870.

Voluntários da Patria da Bahia—Ab. 18 
de 1870.

Voluntários da Patria de Pernambuco— 
Ab. 18 de 1870.

Voluntários reaes—Junho 12 de 1816,

Voto da camara da Bahia a Santo An
tonio de Argoim—Nov. 22 de 1654,

Vulcão (?) na Itapecerica, em Angra dos 
Reis—Julho 31 de 1861 (2° §).

" W

Weerdenburgh (Theodoro), coronel hol- 
landez—Fev. 13, 15, 16 e 17—Março 2 
de 1630 — Junho 21 de 1632 (2° 8)— 
Março 8 de 1633.

Wenceslau Paunero, general argentino, 
na guerra do Paraguay—Maio 25 de 
1865—Janeiro 31 de 1866—Junho 8 de 
1871.

Willekens (Jacob), almirante hollandez 
—Dez. 21 de 1623—Maio 8 e 9—Julho 
27 de 1624.

Yatahy-Corá (Ataque de)—Julho 11 de
1866.

Yperoyg, aldeia dos tamoyos—Ab. 21 de 
1563.

Ypiranga. V. Ipiranga.
Ypanema. V. Ipanema.

Zacharias de Goes e Vasconcellos (Conse
lheiro). senador pela Bahia—Nov. 5 
de 1815—Fev. 16 de 1864.

Zacharias de Goes c Vasconcellos, fun
dador e 1° presidente da provincia do 
Paraná—Dez. 19 de 1853.

Zacharias de Goes e Vasconcellos presi
dente do conselho—Maio 24 de 1862— 
Dez. 14 de 1863.

^ :
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DO TOMO I

P A G . C O L . L IN H A

3 I 6 seculo XIX
6 II 46 17,9
7 I 46 dias
7 II 25 Aguapehy

14 I 42 a 45
14 II 43 1519
28 I 46 1851
35 II 25 24
35 II 32 5
36 I-II 45 e seguintes
37 I 43 Potenguy
46 II 38

109
109
117
124
129
130
136
137

137
137
143
148
148
159

40
41

25 a 39 
10

E R R O S

Uru"uy 
da BalÍia 
19
essas datas
( . . . . )
Sousa 
saliia 
e a 29

ou 18 
de maio

do
de 3 ou 4 j 
capitania 
ousou 
posse

O6
7
1869
Vinha
Francisco

E M E N D A S

século XVI 
R9 
dias

Arapehy
Pa^sa para o dia 7 
1549 
1831 
21 
15
Supprima-se 
Potengy
A data em 180 í passa para 

a linha 36  
Uruguay 
de Pernambuco 
29
esta data 
(alias 13)
Senna 
sahira
Acrescente-se 

de 1849 
Supprima-se 
13 de maio
Passa para o dia 16 
ao 
de 4
Acrescente-se : da Parahyba 
chegou a 
Acrescente-se :

Abreu e Lima,
4
5 d e ^ ;i^  de 1668 ^

1689
Vinham
Supprima-se

de dezembro

se g u n d o
\<\

r  ■ '-t;

ü
I» Î
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162 I 26 a 28
171 I 24
172 II 9
172 II 10
174 I 21
176 I 13 a 33
180 II 4
181 II 8
197 I 48
202 I 31 a 32
2P2 II 19
203 I 7
204 I 1
208 I 41
225 II 33
226 I 32
226 I 37
232 II 22
233 II 18

'234 I 7
240 I 10
245 II 16
248 I 25 a 34
266 II 47 e seguintes
270 I 2
271 I 30271 II 48
272 II 34
281 II 31
281 11 31
281 11 46
284 I 3
284 11 33
285 I 18
285 II 12
291 II 27
295 I .33
299 II 41
310 II 1
312 I > 21
316 II 23
319 II 10 a 11
321 II 21
321 II 38 a 43
347 II 47 e seguintes

356 11 41
358 I 5
359 II 2366 I 26 a 45367 II 44367 II 45370 I 3
379 I 2
388 n 8

EUROS

Ernesto 
O s r .  
lioje
(Vide essa data)
1535
Luande
(Vide a ey)hem. &) 
a . .. de março

Í82.— .....................
de Minas Geraes 
dcveer levado sem 
régador
(Vide essa data) 
capitao general 
da Serra 
cirervencia 
general 
capitania

Considerando
23

Leite 
de abril 
do 9
3 de agosto 
visconcle, 
do Fanado; 
conde,
Mauricéa
boqnejos
ultimo
Marianna,
1878
1.01
Mauricéa
Andrade
18(35
1861
dr. Manuel Pinto, 

1865

Apostolicum 
0 Catalogo 
cessou de viver

! . .  de outubro
16.0
rei
drimicias
4 de Junho de 1873

EMENDAS

Supprima-se
Gabriel
Supprima-se
depois
Supx)v ima-sc 
Passa paru, maio 23 
Corrêa da Silva 
Supprima-se 
a 3 de março 
Passa para março 3
1820— 
da Bahia
deve ser levado em
pregador
Supprima-se
capitao mdr
de Sousa
eíTervescencia
mór
Acrescente-se: do Rio de Ja

neiro
Consideramos22
Passa pctra o dia 2 í  
Passa para o dia 23  
Falcão 
1 de abril 
n°. 9
31 de janeiro 
visconde do Fanado, 
de Sabará; 
conde de Palma,
Mauricia
bosquejos
penúltimo
Acrescente-se: c Sousa,
1847
1501
Mauricia
Azevedo
1847
1862
dr. João Fortunato Ramos 

dos Santos 
1874
V. a rectificação no voL 

p. 436^
Este período passa todo'para 

0 final da ephem. • de 2 de 
junho de 1868. 

Apostolicam
a continuação do Catalogo
morreu
Supprima-se
16 de outubro
1630
Supprima-se
primicias
1°. de Junho de 1880(2*)

M



Ill

PAG. COL. MNIIA EKUOS EMENDAS

391 11 31 nil est. . .  in urna. uil e s . .. in urna ;
391 11 32 esL nosiris. viüis. ast nostris vivis,
392 11 41 19 de julho 30 de julho
397 I 7 1000 1690
397 11 Ití 2 20
402 II 25-20 Tabroda Taborda
410 I 34 exercito Acrescente-se: vis 

Itaparica,
413 II () a duas vezes 0 duas vezes
423 1 7 1063 1703
428 I 17 conipromettidas 

cm Prado '
envolvidas

431 11 19 a 20 no Pardo

de

DO TOMO II

(Al.lÍM UA JÁ INUICAUa )

P A G . C O L . L IN H A EUUÜS E M E N D A S

3 II 27 de 23 de 28
5 II 3 1790 1700
5 11 18 a 19 consignado Acrescente-se: (Vide abril 13)

18 I 10 primeiro 2°.
19 I 27 13 de junho 12 de junho
21 I 16 sei eu ? sabemos nós '•?
21 I 21 creio cremos
20 I 11 de 29 de 29 de julho de 1775
30 I 23 8 3
49 11 13 a 25 .. Supprima-se
50 II 8 a 9 13 de setembro 5 de outubro
50 II 40 darei daremos
51, I 17 conheci conhecemos
53 II 37 tenho temos
61 II 34 e 42 Couto Canto
04 II 32 1024 1047
68 II 7 Fulton Fenton
70 II 15 vejo vemos
76 I 12 Angola Angra
78 I 35 1854 1851
79 I 25 a 24 a 29
79 I 47 0 dá 0 dá também
84 II 27 - Florentine íiorentino
87 I 26 Ferreira Soares
90 II 11 a 12 sob 0 commando de Gonçalo

Coelho Supprima-se
90 II 29 Gonçalo Coelho 0 commandante

102 I 32 S. José S. João
103 II 6 a 7 de Araújo Supprima-se
109 II 30 dia 29 dia 27
109 11 32 1823 1825
110 I 19 a 24 1661 Passa para o dia 8 de junho 

de 1662.
113 II 32 a 33 depois que o deixára. • depois que nelle aportára 

como bispo,
122 II 35 1877 1777
130 II 15 [Não pudemos, &.) de 1810
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l.'JO 
130 
1.30 
13á 

 ̂ 132 
135 
i:̂ 9
163
164 
168 169 
172 
174 
181
184
185 
185 
189 
200 208 208 208 208 
222 226 237242
243
244
245
251
252 
252 
252 
255 
268 
268
269
270
271 
271 
275 
280 
281 
281 
284
284
285 
294

297
298 
304
306
307 
313 
319 
323 
325

19 a 20 
30 
33

44 c seguintes

KURO.S
( Vidfí essa data) 
ou a 19 
segundo o 
1688
quezuer 
19 de abril 
Augusto Julio 
a dareni 
9 de julho 
1611 
Pio V 
me fez 
de 27
31 de maio 
a 28 
1036

segundo
meno Rio de Janeiro nessea Gaseia do R io  da marinha 1858(Vide a ephem, &) de 10 de mareo 1800
21., de 1821 
dia 7 de novembro 
Luiz Ignacio 
Isidoro

(Vide a ephem., &,)
Manuel
cinco
JiOSSOCS
1773 
do 11).
(Vide a ephem. de .5j

1822.............................
(Vide a ephem. &.) 
de 8
5 de junho 
4 de junho 
17
começou 
conta ndo-o 
1647

do 18 
1834
Ferreira
1871
preço
Lisboa.
Marianna, 
em (lias
deuscobrimento.

Í1

BMtiNDAa ' .

8 leppr ima-.se
c nãó a 19 . ’
como se lê no,
Passa para o dia 8. 
quequer 
22 de janeiro 
Julio Augusto
0 darem
4 de.junho 
1617
Paulo V 
nos fez
de outubro 27 de 1832
1 de junho 
a 8
1626
Supprima-se
primeiro
nosna Bahia naquelle
0 Jjiario do Governomilitar1857
Supprima-se de 16 de março 1808
12... de 1822 
dia 17 de outubro 
Ignacio Luiz 
Ignacio
Passa para o dia Si*
Supprima-se
Supprima-se
sete
possessoes
1737
de 5 de dezembro de 1773)
Supprima-se
Suppyima-se
Supprirna-se
Suppfima-se
de 9 ^
3 de junho
4 de maio
17 de dez. de 1801
começam
cortando-o'
Acresccnte-se: (Vide a ephem.

de 9 de junho). 
de 19
1869
Ferreira Lobo
1870
sen preço
Lisboa, barão de Cayrú, 

i Marianna e Sousa, 
a-10
do seu descobrimento.

ih
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