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Pera e pertal' engenhos curiosos.
Pera porem as cou 'as em memoria,
Que merecerem ter etern(t gloria!

LUSIADAS, canto VII. est. L.YL"-IT.
Hc a lição da Historia um fecundo eminario

de Hel'oes.
A, DE Gt:s~I.:\O. Disc. na Ac. R. de Rist.

PO?'t,

ão ambicionam estas paginas as honras de um tratado de
historia pau-ia: são apenas um punhado de ubsidios para ella.
Concebe-se que para a apreciação de muitos factos ba ta conhecer-so
o seculo em que alles se deram; para muitos outros, porém, é in
dispensavel que se tenha em lembrança o anno e até o mez e o dia.
Sob esse ponto de vista presta 6 presente trabalho seguramente
algum serviço.

Publicadas pela primeira vez no MOI'ilTOR CAMPISTA no cor
rer do anno de 1878, passaram estas Ephemerides para as columnas
da GAZETA DE NOTICIAS acrescentadas de muitos factos que naquellas
escaparam. Corrigiram-se muitos erros de 'data, deslocaram-s6
algumas .que se verificou depoi::> IldO estarem no logar proprio;
desenvolveram-se muitas, quasi todas, que pareceram mal esbo
çadas; augmentaram-se as referencias para facilitar a procura do
proseguimento do facto dado. Ainda assim muitissimos aconteci
mentos importantes da história nacional não foram aqui incluidos,
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quer por não terem occorriclo ao auetor na occaslao, quer por não
lhes ter podido marcar uma data precisa: todavia, ,erá o leitor
que se chegou a incluir não poucos nestas condições.

Não foi um simples compillador de data, que se limita a
reproduzir o 'que já achou feito; si bem que em composições d'este
genero é esse seguramente um escolho difficil, quasi impossivel, de

se evitar. Y"rdade é que teve muitissimas vezes o auetor de repetir
o .que encontrou em trabalhos congeneres e similhantes; mas, sempre
que lhe foi possiYel, assegurou-se primeiro da ,eracidade do allegado
antes de o adoptar por seu. Mesmo assim, muita cousa passou menos
depurada, que o leitor benevolo levará á conta dos erros de intel
ligencia, que não aos da vontade.

Notarão poríentura alguma irregularidade na exposição dos
successos: umas vezes o anetor apenas deu o facto nu, descarnado,
.sem cornmentario,. sem explanações; algumas vezes, accusou a fonte
onde o bebêra, não o tendo feito sempre, ou por não tornar o
seu trabalho demasiado indigesto e ingrato ao sabor do commum
dos leitores, ou por não ostentar uma erudição bistorica qne não
possue, ou porque as origens a citar não sabiam do circulo das já
indicadas em outros pontos do alludido trabalho.

Apesar do escrupulo do auctoi cm 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 d,as provas" escapou muito erro historico
6 resente-se de m~ta incongruencia o csçylo. Com a longa errata
que ora so offerece, procurou-se obviar á mais importante d'essas
duas faltas.

Sem um Ú1,d1Ce minucioso e fiel os escriptos da indole d'este
perdem grande parte do valor a que possam aspirar: o que acom
panha este volume, c que, será melhor ajuntar ao fim do segundo.,.
parece ao auctor que preenche o seu :fim.

I
Apresenta esta obra. a singularidade de ter sido publicado

o 2 0 volume antes do lo. Deu isto occasião de verem-se corrigidos



Si merecer m estas
confiança que desap-

UI

no lo erros que se haviam introduzido no 2 0

pagina noya edição algum dia, tem o auctor
parecerão taes maculas.

Convirá o leitor de ,"oto na materia que um trabalho da
natureza d este, que r quer muita paciencia e vigilancia e os la
zeres do bencdietino, não é para ser feito por um ó individuo,
ou, a ter de o ser exigiria que s não di. trahisse com outros en
cargos e misteres.

Ai Bibllotheca Nacional dev o auctor a elucidação de nllúta:
data, quando poude aproveitar- e de tão farto manancial de con
sulta sem prejuizo do publico serviço que lhe está affecto. Julga o
auctor caso I de d seucargo do consciencia consignar aqui esta cir
cumstancia.

O auctor conclue fazendo 'uas as palavras do eminente his
toriador maranh nse :

« Entretanto, qual é o merito real destes trabalhos histo
ricos ... a que nos temos dedicado? Eis ahi uma pergunta que não
faltará quem no faça e que a nó~ me mo nos tem occorrido mais
de uma vez.

Que sab 'mo uó ? Quem a sim procura subtrahir-se aos in
tere s s do pr 'ente e ás preoccupações do futuro, para entregar-se
ás investig'ações do pas ado -tal' fa que a poucos tenta entre nós
-parece-nos pelo menO digno de indulgencia (JoÃo FRANCISCO

LISBOA, Obl'as, volume UI). »

Podem agora correr mundo as Ephemel'ides Nacionaes.'

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1881.·

T. DE M.





EPHEMERIDES NACIONAES

Os annos não foram sempre contados
como actualmente. No tempo dos pri
meiros reis de Roma o anno era lunar e
comcca,'a nomez de março.Tinha 4 mezes
de 31 dia ,0 61l1ezes de 30, ao todo 30,1 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 (Furrino)
de ~, fiO todo 355 dIas. Devia e-tabele
ctlr-se o equilíbrio entre o anno civil e o
anno 1unal' por meio de intercalações.

No tempo de Julio Cesar os erros da
intercala~~o ti,nham produzido a ditre
rença de 67 dias. Um decreto publicado
em 45, antes de Jesus Christo, substituiu
o anno lunar pelo anno solar e fixou em
365 o numero dos dias do anno; mas
como o anno solar é, pouco mais ou
menos, de 365 dias e um quarto, or<;lenou
que a todos os quatro annos se accrescen"
tasse mais um dia. Para pôr o I{alenuario
novo em vigor foi necessario juntar

'90 aias ao anno que estava. correndo.
Os romanos datavam os séus documen-

tos de um modo especial. Designavam
pOl' kalendas o dia 1 de cada mez; por
nonas o diã 7 dos mezes de março, maio,
julho e outul)l'o, 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 o rIia de qualquer acto, mas sim
o numero dos dia. que precediam qual
quer d'aquellas desiguações mais pro
ximas.

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

O anno solar não tem exactamente
365 dias e um quarto; ha differença de
onze minutos e uma fracção. E ta uitre
rença, accumu1ada durante Bcculos, pro- _
duziu um erro de dez dias em 1582.
Uma bulla de. Oregorio Xli cortou dez



2 EPHE~IERIDES NAcrONAES

Esta noticia foi-nos ministl'ada pelo
p..ogl·esso, jOl-ndl do pal'tido pro!l,-essista
em Portugal: aproveitamol·a pela sua
opportunidade.

Fl'ÍmaÍl'e (mez cl,e chuva e neve), de 21
de novembro até 20 de dezembro,

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

Pluviose (mcz 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 abl'i1.

FlOl'éal (mez das fiares), desde 20 de
abril até 19 de maio.

P,'ai1'Íal (mez dos prados), desde 20 de
, maio até 18 de junho.

MessidOl- (mez das colhetas), dEisde 19
de junho até 18 de julho.

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

F"lJ,ctido.. (mez das fructas), desde 18
de agosto até 16 de setembro .

O Imperio annul!ou a reforma, e vol
tou-s~ em França ao lt.alendario que está
em vigor.

JAr;EIRO -1

1502-Deseobrimento da. ahia do Rio
de Janeiro pelo navegador portuguez
encarregado por D. Manuel de explorar
a costa da Te....'t de Santa Cruz; este
tomou-a por um rio, dandQ-lhe por isso
o nome, que ainda hoje tem, de Rio de
Janeiro. Os naturae8 do paiz chamavam
na Ganabara, segundo João de Lél'Y e
outros chl'oni~tas, e Niteroy, segundo
Brito Freire e outros ainda.

I\. expedição pouco se demorou nella,
seguindo logo para o sul na derrota
que tl'azia.

A proposito do chefe d'esta e das
outras duas primei.ras viagen8 de reco
nhecimento ao paiz pouco antes del;Co-

dias no anno de 1582 (de 5 a 15 de
outubro). Para que o erro não tornasse
a reproduzir.se, a mesma buHa ordenou
que, no espaço de quatro seculos, tres
annos que deveriam ser bissextos não
o fossem, a saber: os annos de 1700,
1800 e 1900. Por este·meio paz-se quasi
completamente de accordo o anno civil
com o anuo astronomico. Serão neces-
sarios muitos milhares de annos para
produzirem a difl'erença de um dia.

Nem todos os povos adoptaram a cor
recção Gregoriana. Na Russia ainda se
usa o kalendario Juliano, e por isso ha
U1D8 differença de doze dias entre as
nossas datas e as d'aquelle povo (dez
dias da correcção feita em 1582, e dois
dos bissextos 1700 e 1800~. Si até 1900 a
Russia não adberir á reforma, a difl'e-

. - rença augmentará de ~m dia.
"Ao revolução franceza do fim do seculo

passado modificou tambem o kalen faria,
mas a reforma nelle introduzida foi de
curta duração. O anno devia começar á
meia noite de 21 de setembro. Os mezes
eram de trinta dias, e diviçliam-se em
tres decadas, Ide dez dias cada uma.
A differença de cinco dias, e de mais
um dos annos bissextos, era accrescen
tada no ultimo mez do anuo.

Os cinco dias assim accrescentados no
11m de cada anno denominavam-se Sans
eulottides e eram consagrados á Vi..tude,
ao Genio, ao T"abalho, á Opinião e ás
Recompensas.

O 6' dia sans culottide, accrescentado
de 4 em 4 annos, chamava-se da Revo
lução, e o periodo de quatro annos
denominava-se F,'anciade, em memoria
dos quatro annos que tinham sido ne
cessarias para,se constituir a I'epublica.

Os mezes denominavam-se do modo
seguinte:

Ve 1émiail'e (mez da vindima), de 22
de setembro a 21 de outubro.

Brumai..e (mez de nevoeiro), de 22
de outubro até 20 de novembl'o,
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berto por Cabral, publicop ultimamente
o SI'. João Capistrano de Abreu, illus
trado omcial da Bibliotheca Nacional.
que se tem dado a profundos estudos da
historia patria, uma detida apreciação
que denominou O BRAZIL ~o SECULO XIV,
I-A armada de D. lI"uno Mam,el, em
que trata de dissipar as nebulosidades
que a esse respeito se encontram nos
nossos histol'iadores de melhor nota.
Deptlis do trabalho que a respeito dos
mesmos factos publicára na revista do
Instituto Historico o el'udito sr. senador
Candido Mendes de Almeida, é o do nosso
coHega de repartição o que melhor elu
cida a questão e, si não conseguiu para
muitos e. pÜ'itos resolver todas as duvi
das, :Iue o pI'oprio visconde de Porto
SegUl'o deixara de pé, removeu do ter
reno muitas das obscUl'idades que o
el'içavam.

157S--Lourenço da Veiga,5' governador
geral rio Brazil, toma posse do seu cargo
na cidade do S. SalvadoI', capital da
colonia portugueza da Amet'ica. Succedia
a Lui" 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 lYIi
ralles na sua Historia militar do Bra;ríl.
Sentindo·se velho e doente havia em
tempo passado o governo ao senado da
camara e ao ouvidor geral Cosme Ran
gel de Macedo. f6rma collecliva enmo
nova de governo, confirmada depois pelo
rei, que a esse tempo era Felippe II, ",ste
governo aturon quasi dous annos.

1617-Termina,segundo o auctor supra
citado, o governo de Gaspar de Souza,
decimo governador geral do Brazil. Co
meçara a exercer o cargo, segundo Yar
nhagen, Accioli e Abreu e Lima, em
dezenlbro de 1613.

Assume-o na presente data D. Lulz de
Souza, filho do setimo governadol' geral
D. Francisco de Souza. Esta data que
está de accórdo com Miralles, Abreu e
Lima e Accioli, não o está todavia com

o 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 (Viu
essa data), como esel'eve Miralles.

1680-Dá fundo Pom uma enseada fron
teiEa 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
'pedicionarios a fundação de uma forta
leza, origem da famosa Colonia do Sa
e."amento, que tanto que fazer deu de
pois á Portugal e á Hespanha. . '

1688-?lforre em Lisboa, na edade de 94
annos, Salvador Corrêa de Sá e BeÍlevi
des. illustre tronco da familia de Asseca,
e sobrinho do grande Mem de Sá, ter
ceiro governador geral do Brazll. Sal
vador Corrêa morreu- "depois de uma
vida vigorosa e longa, sem as fraquezas
da decrepitude (Visconde de Po,·to Se
guro),» Estão seus os os ao lado dos de
outro brazileiro iIlustrc, Alexandre de
Gusmão, no convento, hoje extincto. dos
Carmelitas Descalços, em Lisboa.
. Como que assim quiz o destino reunir

sob o mesmo teclo dous homens illustl'es
e egualmente pouco afOl'tunados no de{
radeiro quartel da vida.

li6:J-Depois de um trabalhoso e fe
cundo go,verno da quasi trinta annos de
auraçào, falleee no Rio de Janeiro o
conde de Bobadella, Gomes Freit'e de
Andrada.

j\fuito 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 pUleram POl' debaixo da
porta em palacio, acompanhada de duas
balas: nessa carta accusavam o conde
de cumplice na capitulaç.ão d'aquella
praça.

Gomes Freire deixou de si a repu&c;!o
de desinteressado, casto e zeloso do pu
blico serviço.
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Um dia antes de faUecer declarára que
estava depositadá no convento do Carmo
a via. de successão. Em virtude d'ella são
éhamados para o governo interino das
tres capitanias do Rio de Janeiro, Minas
eS. "Paulo, que estava reunido 'nas mãos'
de Gomes Freire, o bispo D. frei Antonio
do Desterro, o brigadeiro José Fernandes
Pinto Alpoiin e o chanceller da Relação
João Albel'to CasteIlo·Branw. Govel'nou

'este triumvirato até la de outubro do
mesmo anno de 1163 (Vide essa data).

1765-João Pedro da Camara, 2' gover
nador da capitania de 1'lIatto-Grosso in·
dependente, toma posse do seu cargo.
Exerceu-Q por 4 annos e 2 ilias. sendo
}'endido a 3 de janeiro de 1769 por Luiz
Pinto de Souza Coutinho, posteriormente
visconde de Balsemão,

1799-Data do anno antel'ior o estabe
lecimento do correio de Campos dos Goy
tacazes para o Rio de Janeiro, o qual
partiu d'aquella então villa a 5 de dezem
bl'O, No I' de Janeiro de 1199 sahiu
tambem ontro para o Espil'it.o-Santo, en
lâo cabeça do gOyel DO da capitania, a
que fÓI'a a comarca de Campos an nexada
em nu (Veja-se a erudita M!lmoria do
visconde de Al'aruama sobl'e Campos dos
GfWtaca::es).. .

1821-Em consequencia do pronuncia
mento da cidade de Belém na presente
data a favor da revolução do Porto, Cl'ea
se no mesmo dia nesta cidade a primeira
junta provisOl'Ía de governo do Grão
Pará e Rio Negro, São eleitos presi
dente da junta o vigal'io capitular Ro
mualdo Antonio de Seixas, posterior
mente arcebispó da Bahia, e vice-pl'esi
dente o juiz de f61'a Joaquim Pereira de
Macedo. A 12 de márço de 1822 foi cs\e
governo substituido por outra junta,no
meada por força do deCl'eto das côrtés
portuguezas de 29 de setembro do anno
antel'Íor: .
18~1- !Pronunciamento do Pará em

favor dal'evolução constitucional de Por
'tugal.

1831-Publica-se o primeiro periodico
que houve na cidade de Oampos, então
villa: o COl'reio Constitucional Campista
Em seu proprietario o SI'. Antonio Jusé
da Si!va Arcos, hoje capitalista, residen te
na cidade do Rio de Janeiro. A typo
grapbia estabelecera-se na rua da Qui
tanda n. 5. Trouxera-a de França um
professtl' mandado contl'actar pelos im
Portante fazendeil'os Manuel Pinto Netto
Cruz, que foi postel'iormente barãd de
!Iludahé, e GI'egorio Francisco de Mi
randa, que foi depois barão da Abbadia,
para ensinar a lingua franceza a suas
fllhas: comprou-a o sr. Arcos. A folha,
que tinha 26 centimetros de comprimento
na parte impres~a sobre 16 de larguTlI.. a
duas columnas e 4 paginAS, sahia ás
quartas·feil-as e sabbados. Temos â vist>l
o anno completo.

Em 183!, a 4 de Janeiro, começou a
publicar-'se O Campista, das mesmas di
mensões que o precedente e nos mesmos
dia. Redigiam-o o cidaoão dr. Francisco
José Alypio e o,sr, commendador dr. José
Gomes da Fon eca Pal'ahyba. Temos o
anno completo. Este periodico passou no
anno seguinte a denominar-se Recopilador
Campista. O dI'. Alypio tinha sido as
sassinado: o ,numero do Campista de 31
de dezembro traz a sua nccI'ologia, Antes
de o redigir com o sr, dr. Parahyba,
fundára s6 o Goytacaz, que foi substi
tuido por aquelle.

A morte de Alypio, occorrida a 21,
interrompera a publicação do Campista
de 2! a 27 de Dezembrp.

Já desde 1831 havilt em Oampos _uma
deci'dida pI'edilecção pelos jornalecos me
xeriqueÍl'os e tasquinhadOl'es da vida
particular, 'como se vê das referencias
contid'ls nestes dous.

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

- Installa-se tambem no Recife o de
Pel'Dambuco.

Oda Bahia foi inaugurado no dia 13.
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determinasse; para isso confere-se-Ihe
mais ampla aUcCoridade que a dos ca
pitães-m61'es governadores.

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

Nesse mesmo anno de 1608 toma
D. Diogo de l'Ilenezes -posse na Bahia do
governo geral do Estado (em fevereiro).
exercepdo·o já em P<rnambnco desde
:fins do anno anterior. Em dezembro
de 1613 succede-Ibe Gaspar de Souza, a
quem pOI' sua vez succrde em 1617
D. Luiz de ouza.·

16,17 - Tentativa de André Vidal de
Negreiros para atacar os hollandezes no
forte da BARRETA. Soccorridos eIles
porém a tempo pelos que occupavam o
Recife, teve André "idal que se recolher
á fortaleza do ARRAIAL Novo DO BOM
JESUS, de onde fizera a sortida, não
sem ter todavia empreg.ldo todos o
esfol'çOS para logrJ r o. eu patriotico
intento.

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

1i75-Tomam posse do governo da
capitania do Piauhy, declarada indepen
dente da do l\Ial'anhão por carta regia
de 29 de julho de li50, Antonio José de
l\Ioraes Durão, João do Rego Ca,stcUo
Branco e Domingos Barreira de Medo,
em virtude do alvará de successão per
petua de 12 de dezembro de 1770.

1'26-As Pl'ovincias Unidas do Rio da
Pl'ata declaram guerra ao imperador
do Bl'azil, estabelecendo eUas a aggressiQ.
maL'itima ao Imperio por meio de cor
sarios.

HH3-Tomam assento no senado, como
representante das Alagoas Aurelian<r de
Souza e Oliveira Coutinho, depois vi.s
conde de Sepetibn, e como representante
da de Minas-Geraes Ronorio Hermeto
Carneiro Leão; mais tarde marquez dEli
Paranâ, .: "-<"",~v·,,,

1865-,-Depois de 52 horas de

187-!-Inaugura·se o cnl!o telegrapbico
submal'Íno entre o Rio de Janeil'o, Bahia,
Pernambuco e Pará (Vide junho 22),

1 78-Começa a publicar-se na córte o
Cru:reiro, á rua dos Ourives n. 51. lioje
po sue este jornal casa propria, expres
samente edificada, á rua do Ouvidor
n. 63, contigua ás oíficinas do Jornal do
Commercio equasi fronteira ao escl'ipto
rio de redacção da Gaseta de Noticias,

Tinha o Cru:reiro em começo 8 pagi
nas de impressão in-{olio pequeno; ado
ptou, porém, de 15 de março em diante,
o formato grande dos outl'OS jornaes.

O primeil'o folhetim que publicou foi
o romance nacional Yayá Garcia' do fes
tejado l'omancista e poeta Machado de
Assis, tirado depois em volume.

18 O-Motim populal' denominado do
vintem, que tomou sérias proporções e
chegou a tornar-se sanguinolento, pro
movido no Rio de Janeiro ao pôr-se em
execução a odiosa taxa de 20 r . por
pessoa que transitasse a toda hora nos
bonds, quer pagasse 1001's" quel' 200 ou
mais de passagem.

Vexatorio, desproporcional e singular,
pois se limitava a esja cidade, depois de
quatro dias de luta e resistcncia da po
pulação para se não submettel' a elle,
posto ainda assim em pratica, si bem que
de modo irl'egulal', está este tributo de
ha mezes supprimido com geral applauso.

JANEIRO - 2

1608-Provisão regia constituindo as
capitanias de • Vicente, Rio de Janeiro
e Espil'ito Santo em governo separado
do governo gel'al do Brazil. Passa o
mesmo rei lFelippe III) em Madrid pa
tente de ~pitão-general a D.' Francisco
de Souza, o proprio que governál'a o
Estado de outubro de 1591 a maio de 1602,
para administrar aquellas capitanias reu
nidas, com a plincjpal incumben'cia de
Bupel'intender as minas de ouro e pedras
preciosas d'aquelles log::.rcs por cinco
annos ou pelo tempo que o rei depois
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é tomada á viva força pelas tropas bra
zileiras a cidade de Paysandú (CA~IP.\.NHA

DO URUGUAY).

Leandro Gomes, seu commandante,
com 1,OUO homens bem fortificados e
resolutos. succuinbe ao ataque de 5,711
brazileiros e 500 orientaes. A praça era
servida pOl'lO bocGas de fogo, que cahem
em nosso poder com 700 prisioneiros j

custando-nos esse bi'ilhante feito d'armas
4 olliciaes e 75 soldados mortos e 350 fe
l'idos. O marechal João Propicio Menna
Ba.rreto, posteriormente barão de S. Ga
briel. commtlIldante das forças bm
zileiras, de" accordo com o 51'. vice
almirante visconde de Tamandaré e o
general D. Venancio Flores,commandante
dos ol'ientaes, marcha sobre Montevidéo.

Da nossa força que atacou Paysandú
só 2,000 homens entl'aram ero fogo.

I870-Tomada da Trincheira do Rio
Verde (paraguay) pelo coronel, hoje bl'l
gadeiro, João Nunes da Silva Tavares,
barão de Itaquy.

11176-Inaugura-se a linha telegraphica
de Passo de Camaragibe, na provincia
das Alagoas, a Macei6, na me ma pro
vincia, com a extensão de 61.73-1 lólo
metros.

Daremos successivamente a inaugu
ração de todas as linhas telegraphicas
do Imperio, de que possuimos a tabella
oflicial.

JANEIRO - 3

1531-Faz-se de vela do porto da Ri
beira Grande, na ilha de Santiago (Cabo
Verde), onde se demOl'ára 5 dias, conti
nuando na viagem para o sul, Martim
Affonso de Souza, nomeado em 20 de
novembro de 1530 por D. João TI[ GOVER
NADOR.DA NOVA LUZl'rAN1A, e que parth'a
de Lisboa a 3 de dezembr'o com II sua
esquadra. cuniPOSt.1 de 5 velas e 400 ho'·
mens, para vil' guardar as costas do
Brazil. Determinára O rei de Portugal a
enviar esta armada !lo noticia que tivera

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

1558-Apresta·se a partir do Rio de
Janeiro para a Fl'ança, e com effeito
parte, o navio francez Jacques cal'regado
de pau brazil e outros productos do paiz,
levando quarenta e cinco calvinistas que
Villegaignon havia expellido do forte
que occupava nesta lJahia.

Soifrp.rara h01'1'orosa fome dm'ante a..
longa viagem que tiveram, vendo-se obri
gados a comei' ÔS ratos da embarcação;
já se dispunham a fazeI' o mesmo uns
aos outros, quando chegaram a um porto
da Baixa Bretanha, onde foram dei
xados em liberdade, apezar de ter Vil
legaignon recommendado ás auctoridades
de França que os queimassem vivos
como hel'eges.

1611 - Regulamel)to estatuindo que
devem \15;11' do tratamento de dom os
bi pos e condes e as mulheres e filhas
dos fidalgos e dos desembargadores,
incorrentlo em multa e degl'edo quem
usar d'eJle sem lhe competir.

1631-Estavam-se os hollandezes for
tificundo, na ilha de Antonio Vaz ou de
.santo Antonio (Pernambuco) e .já cm
parte senhores d'ella, quando, ao estarem
na presente data entretidos a cortar
madtira para a construcção dos seus
fortes, arma-lhes a nossa gente uma em
bQscada; o inesperado do ataque põe-nos

'em debandada, morrendo qUllrenta-e
tres d'eJles, deixando os mai a fachina
que jã haviam feito e que os nossos
deitam ao Capiberibe.

lG-!3-Antonio Teixeira de Mello toma
posse, como capitão-mór, do governo do
Maranhão, succedendo a Antonio Muniz
Barreiros, primeiro promotor da ex
pulsão dos fr;\ncezes d 'aquelle terl'itorio.

n::i\l-Provisão episcopal, confil'mada
em 1808, pela qual é elevada á categoria
de paroc~lia II aldeia de indios GUllru-
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manuscripto, que nos confiou o sr. dr.
~Iello Moraes, no capitulo «Copia do li
vro 2.' Assentamento ~cclesiastico."

1774-Acção do Camacuan (Rio G)'ande
do Sul), em que o capitão Raphael Pinto
Bandeira, com 120humens de éavallaria,
põe em debandada e derrota urna
força de 600 correntinos, santafecin~s,

portenhos e guaranis, commandadoa
pelo capitão hespanhol D. Antonio Go
mez, que ia reunir-se ao exercito do
general Vertiz,

lS14-Expira na Bahi 1 o seu 13° arce.
bi 'po D. frei José de Santa Escolastica,
que é ,epultado na capella de S. José do
mosteiro de S. Bento, da sua ordem (V.
março 23 de 1 '0,1-),

A 19 de setembro (Vide essa data) chega
o seu successor D. frei Francisco de S.
'Damuso, que serviu a principio como vi
gario capitular.

1817-Acção da Calera de Santa Lucia,
na Banda Oriental, entre o general Ber
nardo da Silveira Pinto e Fructuoso Ri
vera. Dava-se em Aguapchy outro encon·
t.ro entre José de Abreu e Artigas,

1820-A colonia suissa do Morro Quei
mado, fundada na provincia do Rio de
Janeiro pelo decreto de lo de maio de
IS1 , é erecta em "ma sob a denomina
ção, que tem lloje, de Nova-Friburgo.

JA~EIRO -4

1615-Parte do :\Iaranhão' para Lisboa
o sflrgento-m6r Diogo de Campos Mo
reno, em companhia do capitão Matheus
Maillal't, encarregados ambos, em vh··
tude do armi ticio celebrado entl'e La
Ravardiêre e Jeronymo de Albuquerque
a 2. de novembl'o de 1614, de apresllntar
ao I'ei de Hespanha e Portugal c6pia do
accordD. que eria tambem apresentado
ao rei de França, Compraram os nossos
para es a viagem uma caravella que os
francezes lhes haviam tomado na bahia
de Guaxanduba, por 500 cruzados, por
não haveI' outra em estado de fazer a
travessia para EUl'opa, Esse navio chegou

lhos, situadll: na mal'gcm septentrional e
esquerda do rio Parahyba, municilJio de

1Caml'os dos Goytacclzes.
Até ao anno <1e lS.40 serviu de matrÍ'r.

a capella, hoje abandonada e em ruina_,
construida pelo padre Angelo Pe<:anha.
~este ultimo anno, a 6, 7 e.s de satem

bl'o, foi inaugurado e entregue ao culto
um novo templo edificado n.l dita mal'
gem do rio, quasi em frente á cidade de
Campos.

176~ - Fallece o primeiro bispo de
l\Iarianna (l\Iinas-Geraes) D. frei Manuel
da Cruz, que tornara posse do seu cargo,
vor proCUl'ador, a 27 de janeiro de 17408,
e fizel'a a sua entL'ada pulJlica na diocese
a 2 dt! novelllbro d'e se mesmo anno
(Vide 15 de dezetnbro de lS,15).

1769-Toma posse do governo da capi
tania de l\Iatto Gro.so Luiz Pin to de
Souza Coutinho, depois visconde de Bal
semão, que succedo a Joi:o Pedro da
Camara. E' o 3' na respectiva sede e
gOVCl'nou a capitania 3 annos, 11 mezes
elO diils (Vide 13 de dezembro de 1772),

1772-Toma posse da sua'diocese, por
procur-ldor, o segundo bispo de Marianna
D. Joaquim Borges de Figueirõa, cl~rigo

secular, natural de POI'tugal, formado
em ambos os direitos.

Eleito no reinado de D, José I, con
firmado pelo summó pontifice Cle
mente XIVa 17 de janeiro de 1771, to
mou apenas posse da su diocese (O AL
MANACK BltAZILEIRO do sr. bacharel An
tonio Manuel dos Reis diz a 3 de Feve
reiro), mas nunca veio a ella, porque foi
logo depoi nomeado arcebispo da Bahia,
onde occupou o lO' lagar na ordem chl'o
nologica, tendo alli chegado em outubl'o
de 1173 e cujo cargo depois renunciou.
Fez pal'te da junta de 3 de abl'il de 1774,
que g("frnou a Bahia pela retirada do
co' de de Pavolide.

Fora coufil'mado primaz! do Brazil aos
dias de março de 1773 e tomárll posse

da,séde metl'opolita a240 de dezembro do
mesmo ann.o, segundo refere um curioso
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ao seu destino a 5 de marco. A côrte
desapprovou o armisticfu ceÍebrado c as
cousas seguiram rumo diverso, como a
tempo vel'á o leitor (Yide as ephemerides
de 5 de outubro e de 2 de novembro).
La Ravardiére teve de capitular e evacuar
o territol'io de que se apossára no Ma
ranhão.

1650-Toma posse do governo da ca
pitania da Bahia o conde de Castel~o

Melhor, João Rodrigues de Vasconcellos
e Souza, que foi o seu 21" governador e
capitão-general e administrou-a até 4
de janeiro de 1654.

José de Miralles na suaRist. milita,- da·
Bra:ril, que se conserva inedita, diz que
Castel10 Melhor começára o seu governo
a 10 de março.

Neste mesmo anno funda trei Maceu
de S. Francisco o convento franciscano
da vil1a de S. Sebastião (S. Paulo), que
porém s6 ficou concluido em 1659, a
esforços e por doações de Antonio Coelho
de Abreu e sua mulhet' Luizil. Alves,
sendo custodio fI'ei Pantaleão Baptista.

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

1654-Suecede ao conde de Castello
Melhor no governo do Estado do Brazil o
capitão-general D. Jeronymo de Athayde,
conde de Atouguia. Governou 3 annos,
5 mezes e 14 dias, até 18 de julho
de 1657.

Era o 22" na ordem chronologica.
Durante o seu governo enviou co,pü'a os
selvllgens que infestavam as 'Povoações
do Reeoncavo da Bahia o capitão Gaspal'
DIas Adorno, que os reduziu á obe
diencia. Foi lJemquisto do povo.

J. de Mü'alles diz que este governador
tomára posse do seu cargo no dia 6.

Mas Abreu e Lima e Varnhagen, este
no seu catalogo dos chefes ria adminis
tl'ação, appenso á sua HislOl'Ía Gel'al do
Bm::il, dão a data que consignamos.

1766-Embarcam em Santos, indo em
soccorro do Riú Grande do Sul, quatro
companhi;r.; de aventureiros organisadas
pelo governador d'aquella praça Ale
xandre Luiz da Silva Menezes, sob o
commando do sargento-m61' José da
Silva Santos.

1817-D, João VI, regente de Portugal,
estabelecido no Rio de Janeiro, resolvel'3.,
segundo os escriptores hespanh6es, con
quistaI' a banda Ol'iental, mandando vil'
do reino uma divisão de 4,800 homens
aguerridos, li que se aggregaramt trop3s
brazileiras e cujo commando foi confiado
a Carlos Frederico Lec6r, depois barão
e mais tarde visconde da Laguna, ge
neral portuguez recommentlavel pelo
talento militar e valol'; tropas essas que
foram àuxiliadas 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 receio
que tinha o governo pela segurança dos
li)TIites mel'idionaes do Bl'azil, li vista
do triumpho obtido em I 11 pela junta
de Buenos AYJ'es, ;ob cujos esofrços suc
cl1mbira Montevidéo, alentando esse
triumpho a guerra civil que devorava
as novas republicas do Rio da Prata.

Depois das victorias alcançadas pelo
Brazil elO S, BOlja (3 de outubro de 1816),
em Chafalote. (24 de setembro do mesmo
anno), em Ynhanduy e Paepaes (19 de
outubro). no fOl'te de Santa Thereza e
em India Morta (UI de novembro), avan
çava Lec6r sobre M:lDtevidéo. As nossas
forças penetram resolutamante ~o terri
torio Ol'ien tal, vencendo a I'esistencia
heroica e dese~perada que lhes oppunham
as guerrilhas {lc José Artigus. O exercito
invasor subia a 10,000 homens, qu~!lo

revolução argentinllo não tinha recul'l!c,s
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para l,echaçal'. Odirector·supremo D. Juan
M. Puirredon despachá commi sarios á
Banda Orien!..,), afim de pór-se de accordo
com Artigas para í'epellil' 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 sorpl'chender os tre caudilhos
La Torre, Verdun e l'tIondragon com tres
mil gaúchos, O çombate durou até ao
cahir da noite, shstentado com denodo
pelo brigadeil'o Oliveira, até que so
bl'eveiu o tenente-col'onel José de Abreu
(:Iepois barão de el'ro Largo) com o
seu corpo, e os Ul'ugllayos vil'am-se
obrigados a retil'ar-se com bandeú'as
despregadas e salvando os (el'idos, mas
deixando no campo cerca de ],000 ca
daveres,

Esta brilhan te victoria abriu-nos o
. caminho de Montevidéo, onde Lec6r

entrou triumphante a 20 de janeiro
Vide essa data).

1825-Faz-se de vela do porto do Ma
ranhão, com de tino ap Rio de Janeiro,
a galera Ce01'ge, conduzindQ o presidente
Miguel BI'uce e outros individuo que se
achavam mais ou menos envolvidos nas
dissen ões e revoltas !lue tinham havido
na provincia; eram elles os aUere de
caçadores C~lrlos Felippe Gomes, Ray
mundo Emygdio Mende , Antonio José
Campello, os capitães da seguncla linha
Joaquim de Seixas COl'reio, Francisco
das Chagas Gamboa, Raymundo João
Pereira de Caceres e Albuquerque, os
tenentes Antonio José de Lemos e Va
lentim Antonio Borges e os alferes
Joaquim ~ntonío de Len os e Fernando
Antonio Gamboa, Deixou de eguir
viagem p0r ac'l1ar-se fO,r'lgido o capitão
da segunda linha Norberto João Dou
r.ldo.

lS37-Nasce o melodioso poeta, tão pre
matlll'llmente roubado á ),lUreas que o
esperavam e a que tinha incontestavel
direito, Casimiro José Marques de Abreu,

9

mais conhecido pelo seu nome de bap
tismo e ultimo appelJido, que elIe soube
fazer imrnortae~,

asceu esse nosso infOl'tunado poeta
na villa da Bal'ra de S, João, municipio
de i\Iacahé, provincia do Rio de Janeiro.
O nome d'esta villa tem sido muitas vezes
confundido com o de S, Jollo da Barra,
cidade da mesma provincia.

No acreditado collegio de Nova-Fri
burgo, dirigido pelo benemerito insti
tuidor da mocidade brazileira o ilIustrado
iO,glez John Henl'ique Freesc, onde com
pletava Casimiro os seus estudos de
humanidades, compoz o menino predes
tinado para a gloria os seus primeiros
versos, que denominou A.E-MARIA I in
spirados de subito pela sombria mages
tade da SBRRA DOS ORGÃOS, i:asada á
saudade do lar materno e á tristeza
agri-doce que produz nas naturezas
impressionaveis o cahir da tal'de em céu
americano: tinha então quinze annos de
edade. eu pae, porém, homem pratico,
avesso a essas nugacidades da poesia e
filigranas do sentimentalismo, que não
podia comprehender e que não têm des
conto nem cotação na praça, retirou-o
do collegio no fim de d'1us annos, e, depoi~
de o ter por alguns mezes em sua casa
commel'cial no Rio de Janeiro, mandou·o,
err! novem bro 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 natl.reza venceu'o respei.
to, sofll'eplljou o temor da colera pater
na, e lá compoz elle uma s.'cna drama
tica. tendo por objecto e tit'l10 CAMGBs
E o JAU, que folrcpl'esentada a 18 de ja
neiro de ]856 no thcatro D. Ferna.ndo, e
a sua CANÇÃO DO EXILIO e outl'as. D'ahi
datam os seus triumphos, Alli c'omeçou
tambcm a se desenvolver neUe o ger-·
me da fatal molestia pulmonar, que o
devia arl'ebatal' tüo moço da scena do
mundo. Foi de no\'o. cl\amaQo (em 1857)
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Antes, porém, -de lá chegar encontra
uma tropa inimiga, que o fere e prende
e a seus companheiros. J "ado á pre
sença do general Segismundo, que ,se
achava n'aquella villa, ordena este que o
acabem de matar. Posto que seguramente
o consideraram espião, esta acção em
nada abona o car.acter do general hol
landez.

1651-Parte da fortaleza Arl'aial NOJ;O
o sargento-mór Antonio Dias Cardoso
com 500 homens, que 'ai, por ordem do
general Francisco Barreto de Menezes,
previnir aos moradores do Rio de
S. Francisco de que iria contl'a elles uma
[rota hollandeza sahida do Recife. A
mal'cha d'esta força não poude ser tão
occulta que não fosse presentida pelo
inimigo, de sorte que a frota tevé logo
aviso d'isso 8" retrocedeu sem ter posto
em pratica o seu intento, que era obter
viveres para os seus, que estavam sitia
dos. Cardoso voltou tambem para o Ar
raial, trazendo quanto lhe pareceu pro
veitoso ao exercito.

16±S-Henrigue Dias, o famo o mestre
de campo do terçQ dos homens pretos
de Pernambuco, ataca dUl'ante a noite os
hpllandczes na casa-forte que estes oc
cupavam na ilha denominada GUARAIRAS,
no ceotro de uma grande lagóa, na" ca
pitania do Rio GI'ande do Norte.

Depois de uma luta encarniçada, que
aturou até ao romper do dia seguinte,
como costumavam ser os combates tita
o"cos d'esse tempo memoravel, os inimi
gos abandonam o posto que occupavam,
fugindo os que puderam escapar ao ferro
dos nossos vi).len tes soldados.

Hi5±-A esquadra portugueza, com
mand'lda pelo almirante Pedl'o Jacques
de Magalhães, que vinha em soccorro
de Pernambuco, aproxinla-se do Rio Doce,
ao nort~ de Olinda, e começa a dese'!1
barcal' a infantal'ia e muoições que tl'azia;
indo depois postar·sc de modo que intcl'
ceptou todo o auxilio que pudesse viI' do
lado do mar á pr'\ça do Recife, occupada

para o Brazil e de novo lançado no com·
mercio. Nas horas que podia furtar ás
suas obrigações e á vigilancia patem,t,
escreveu eUe a maiol' parte das compo
si~ões poeticas que constituem o volume
a que denominou PRIMAVERAS, que foi
publicado em 1859, ainda em vida do
poeta, e que tem tido depois tantas edi
ções succa sivas, tal e tão rapida foi a
reputação que elle lhe grangeara,

Emflm, depois de um vivei' atribulado
e todo travado de contl'ariedades, suc
cumbiu o harmoniosa poeta na fazenda
paterna a 18 de outubro de 1860, com
pouco mais de 23 annos de edade, dei
xando suas desconsoladas mãe e il'mã
orphãs do SeU amor, Seu pae .tiaha falo
lecido antes, inteiramente ,reconciliado
com o filho e em seus braço::;.

Casimiro de Abl'eu é uma das nos~as

mais puras glorias litterarias. E' o poeta
mais popular da geração contempol'a
nea: conquistou o logar de hom'a que
occupa sem ruido, sem estrepito, sem
lutas, pelo plano suave da mansidão e
da meiguice. Pela espontaneidadc e natu·
ralidade dos seus cantos vê-se que tinha
diante de si um grande futUro como poeta
lyrico: o seu livro denuncia uma decidida
vocação para esse genero de poesia.

Repousa na localidade em que nascêra,
ao lado da sepultura de seu pae (Vide
setembro de 18í1).

1869-Inauguram-se os trabalhos da
VIa ferrea que tem de ligar o municipio
de Valença (Rio de Janciro) á cstl'ada de
ferro D. 1:'edro II.

aS70-Tomada da T"incheü'a de- Cam·
baceguá (Paraguay) pelo general Ca
mara, hoje visconde de Pelotas ,

JANEIRO-.5

16:t7-Manda o cond~ de B:tgnuolo o
capitão de emboscada Manuel Viegas,
.com um a1fcl'es e quatro soldados, tirar
illformações dos mOl'adores da vi1la For
mosa sobre a proxima chegada do soc
COl'ro que esperavam os tlOlIandezes.
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pelos hollandezes, e a esse tempo tambem
sitiada dos nossos por terra.

1711-;\lorre na Bahia, onele n:1, cera
em 1636. o poetaUanuel Botelbo de Oli
veira, auctor da J1Jus~ca do .PaJ'naso,
colleeção de poesias porluguezas, caste
lhanas, italianas e latinas,

17M-Ultimo dia do sitio e bombaJ:deio
da praça da Colonia do Sac)'am~nto,

po-to pelJ governadol' de Bueno -Arres
D. Miguel de ~aJcedo, e 4ue aturava
desde 28 de nfJvcmbl'o do anno anteriol'.
Defendia a prolça 'o brigadeil'o Antonio
Pedro de Va concel1os,

li74-0 gener'!l hespanhol Yertiz in
vade o Rio GI'ande do Sul com 1,914 ho
mens,
li 5 - Alvará mandando fechai' no

I3razil, ob graves penas, toda as fa
bricas, manufacturas e tear'cs de algodão,
de bordado de ouro, prata, ,seda, linho,
li ou algodio, exceptuando-se s6mente
a f.lzenda grossa de algodão para uso
dos negros, dos indios e familias pobres,

E' egualmente pl".1hibida a vcnda de
navios de cOlDijlerciu para o 13razil.

Allegwa-se que estas fabricas des
viavam bruços da agl'icultura e da ex
plol'ação das mina, que era, esta,ultima,
a principal pr'eoccupa<;ão dos governos
d'aquelle tempo.

Este alvará foi rcvogado por outro de
1 de abril de 1 O , que permitti.l esta
belec~r-se toda e qualquel' industria ou
fabrica no Brazil.

1811-0 conde dos Arcos, governador
da Bahia, concede ao arcebispo (D. frei
José de anta Escolastica) a faculdade
de escolhei' cen ores en tre a pes oa,
illustl'adas da capitania. pa.ra a GAZETA
denominada EDADE DE OURO DO BRAZIL,
pl'imeira que veio a publiear'-se na Bahia
e cujo l' nUmero app Il'eeeu neste anno
de 1 11; sahia duas "pzes por semana
(par.\ o l' periodico que se publicou ,,\0

Brazil vcja-se a EPllEMERIDE de 10 de
Setembl'o de 1808).

Só depois da revolução de 24: de agosto

de 1820 em Portugal é que em maior co~

pia appareceram DO BI'l1zil' os periodicos
politicos, ascendendo já em 1821 a um
gr,mde numero. Quanto aos scientificos e
litLerarios, produziu logo o estabeleci
mento da IMPRENSA REGIA bastantes fru
clos, de que é uma valiosa amostra o
PATRIOTA (1813 a 1814). redigido pelo
douto malhematico bahiense Manuel Fel'·
reiJ'a de Araujo Guimm'ães, além das
OBSERYAÇÕE sobre assumptos commer
ciacs e economicos do sabio visconde de
Cayrú (I O a 1810), do URAGUAY de
José Ba ilio da Gama (1811), dos EN·
SAIOS SOBRE AS SEPULTURAS DENTRO DAi>
CIDADES E NOS SEUS CONTORNOS, por J. C.
P. (DR, JOSÉ GORREA PICANÇO-1812), do
PLANO DE ORGANIZAÇÃO DE UMA ESCOLA
MEDICO-CIRURGICA pelo dr, Vicente I"a
varro de Andrade (l 12), das PRELECÇÕBS
PUlLOSOPHICAS SOBIU: A TDEORIA DO DIS
CURSO E DA LINGUAGE~I por ~ih'e tre Pi
nheiro Ferreira(l 13), da CROROGRAPRIA
BRAZILICA por AYI'es do C I aI (181;), da
ASSUMPÇÃO DA VIKGE~I de frei Fl'a"dsco
de S, Oarlos (1 19) c das ;\IEMORIA RI
TORICAS DO RIO DE JANEIRO de monse
nhor Pi/.arro (lS2ll).-Yide a data 13 DE
~IAIO DE 180 , quanto ás primeil'as im
pressões que se f'L~eram no Rio de Ja:
neil'o, antedores ainda a estas.

I 68-i\Iorre 'em Li boa. onde exercia
o cargo de ministro plenipotenciario do
Br:tzil, o dr, Antonio Peregrino Maciel
Montciro, b,uão de Itamaracá, tIlho do
bacbarel em e.mones pela univer~idade

de Coimbl'a Manuel Francisco Maciel
l\lonteiro. O dr. Maciel Monteit'o nascera
em Pernambuco a 30 de abril de 1so!.
Concluidos no Brazilos seus estudos pre
liminal'es, pal'til'a para a Fran~:. em maio
de 1823, e de lá vollára a 29 .de sctembro
de 1829 doutor cm n-ledicina pela univel'
sidade de Pal'i . E' um primoroso poeta
Iyrieo; mas, infelizmente pllra a littel'a
tUl'a Dftcional, nào deixou colleccionadas
as suas l:ompo ições pocticas, da quaca
conhecemos algumas que são ·sem exa-
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geração um primor no seu genero, como
por exemplo, o seu celebrado soneto que
começa

-Formosa qual pincel em tela flna-

e as suasfldelissimas tl'aducções do LAGO,
da poesia dedicada A' Mlle.MlcHATOWskA,
do RAMO DA AMENDOEIRA e da INVOCAÇÃO,
que o benemerito coUeccionador das LA.
MARTINIANAS (o sr. dr. A. J. de Macedo
Soal'es) poz na frente do belIo volume
que, com eSl;e titulo, nos deu em 1869, e
que é na verdade um valioso monumento
erguido pelo talento bl'aúleiro ao cantor
melodioso das MEDITAÇÕES, ao poeta pre
dilecto das almas sensiveis e puras.

Pela Gazeta de Noticías de 10 de
janeiro de 1881 soubemos que o sr.
João Walfrido de Medeiros, propríeta
rio da Livraria Industrial, em Pernam
buco, ia tomar a nobre incumbencia de
edital' as poesias esparsas de Maciel
Monteiro, tendo já o sr. dr. Jeão Bap
tista Rigueira Costa escripto a l'espe~

tiva _iographia do poeta, para o vo
lame.

E' uma iMa patriotica, além de mere
cida ~loriflcação do poeta, que não po
de~os deixar de applaudir.

1869-Entrada triumphal do general
marquez de Caxias em Assumpção, com
o grosso do exercito ~ seu commando
(Guet'ra do Pa;·aguay).

1813-Inaugura-se. depois de bento
pelo sr. bispo diocesano d. Pedro de La·
cerda, o ediflcio levantado ao largo de

.Moura, no Rio de JaneiJ'o, denominado
Necroterio, para deposito dos cadaveres
encontrados nas ruas, praias, etc., da
cidade e' vel'iflcação da identidade de
pessoa e cansa da morte.

JANEIRO- 6

Silva, áeerca da liberdade ou, antes, es
cravidão dos indígenas.

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

162G -Proximo ao alagadiço da Juçara,
junto ao mal', em terras para esse fim
doadas pelo capitão-m6r Bento Maciel
Parente, fundam os carmelitas descalços
do Maranhão o convento da sua ordem
em Belém do Pará. Estell religiosos
tinham em vista formar uma vigararia
provincial sujeita ao capitulo de Listloa
com este novo conveDto e com o que já
pos"uiam no Maranhão.

1631-Um' troço de Silldados nossos,
sob as ordens dos capitãrs Pedro Tei
xeÍl'a Franco, Matbias·de Albuquerque
Maranhão e outros, sorprebeadem no
sitio denominado hoje Santa, chamado
então das Olarias, uma legua distante de
üli,nda, a quatrocentos hollandezes qlle
andavam colhepdo cajús, uns trepados
nas arvores, outros em baixo cJ'el1as e
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 suceesso il'l'itou o inimigo, sobre
tudo por ter sido o unico prejudicado
nelle, e por isso voltaram de outras
vezes, eOf!l fOl'ças mais numerosas,contra \
a nossa gente, que mesmo assim lIunea
deixou de lhes armar as emboscadas
que poude.

163-1 - Antonio Cavaleanti de Albu
querque, 13° capitão-m6r do Pará, toma
de novamente conta do governo dl,t ca
pitania. succedenJo a Luiz do Rego
Barros, pai' .condescendeI' com as in
stancias de seu sobrinho Feliciano Coelho
e de todos os moradores, que desejavam
a tranquillidade na publica adminls-
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vincia li~)onense em 1667 e o de inqui
sidor da Meza grande.

Nomeou-o bispo o principe D. Pedrõ,
então regente do reino, e confirmou-o na
dignidade o papa Innocencio XI a 16 (Ie
novembro de 1676. Depois, porém, de re
ceher a sagração renunciou o cargo (em
1680'. Exerceu então dÍ\'ersos logares im
portantes, como o de secretario de estado,
de deputado da junta dos b'cs estados e
de vigal'io geral da ordem dominicana.
Como secretaI'io e um dos plenipoten
cial'ios da corÔa de Portugal assignou O
tratado de 7 de maio de 1681, celebrado
com Castella sobre a nova Calonia do
Sacramento.

a Era um varão illustre por sua
sciencia. e virtudes, distinguindo-se com
muito louvor no ministerio do pulpUo.»

Jaz em uma capellinha toda de mar
more de diversas córes, que elle proplio
mandára edificaI' em Bemfica e dedicára
a S. Gonçalo de Amarante.

1736-Sitio da Colonia do Sacramento.
Chegam reforcos do Rio de Janeiro para
os nossos, e os hesp;lnhoes levantam o
cerco.

l'i61-Nasce na cidade àe S. Salvador
da Bahia o !!OSSO illustre compatriota
Balthazal' da Silva Lisboa. de quem não
sabemos do que lhe virá maio)' gIOria,
si de ter eseripto a importante obra
ANNAES DA PROYINClA DO RIO DE JANEIRO,

si a de ser h'mão do publicista José da
Silva Lisboa, visconde de Cayrú.

Era Balthazar Lisboa formadO IS UTRG

QUE JURE pela Universidade de Coimbra,
desembargado I' da Relação do Rio de
Janeiro, conselheiro ~po entado da fa
Zenda, do conselho do l' iptpel'ador,
membro tia Academia Real das Sciencias
de Lisboa e socio honorario do Iosti~uto

Historico do BraziJ. ao qual presenteara
(diz o SI': di'. J, M. de Macedo) com um
preciosissimo manusel'ipto, obl'a sua, in
titulado-Bosquejo historico de littera
tura portugueza, servindo de introducção
a um corpo biographico dos mais dis~

ü'ação e o socego' dos admini trados,
cousas estas que se achavam cntão sen
sivelmente alteradas,

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

1636-0 mestre de campo D, Luiz de
Roxas y Borja, que succedera a Mathias
de Albuquel'Que no commando ....eral das
forças de Portugal e Hespanha contra os
hollandezes no Bl'azil, move o seu exer
cito, composto de 1,400 homens sem
contar os indios de Camarão, pard quem
trouxera o titulo de dom e o habito de
Christo, e deixa a povoação das Lagunas
(Alagoas), onde fica o conde de Bagnuolo
com 700 homens para guardar o· porto,
e marcha ao encontro do inimigo, tendo
dias de transpol', além de muitos pan
tanos, outeiros tão ingremes que foi
obrigado a deixar cavallos no sopé d'elles,
por não os poderem estes subh' (Yide a
ephemeride de 7) ,

1648-Henrique Dias repel1e os h01lao
dezes da ilha dc Guarairas,

1683-Duarte Teixeil'Q Chaves, gover
nador da capitania do Rio de Janeiro,
parte para a colonia do SacI'amento,
que ia l'eceber e restam'ar, Fica durante
a sua ausenc:a no governo da capitania
o senado da cam ara, pOl' força da C, R.
de 17 de janeiro do anno anterior, Este

_ governo interino pl'olongou-se até 13 de
junho, em que estava de volta o etrectivo,
que continuou no exercicio do c,u'go
até 1686.A22 de AhriJ d'esse anno tomava
as l'edeas da administração o Seu succes
801' João Furtado de Mendonça.

1685-Fallece em Lisboa D. frei Manuel
Pereira, bispo l'esignatario do Rio de
Janeiro e primeirc~ nomeado para essll
diocese.

Era natural de Lisboa e da ordem dos
pregadores. Consta do Roteil'ó dos bis
Pados que, l;lchando·se uma vez em Roma:
fóra provido no cargo de provincial
titular da Terra Santa e voltando á.
p,,1ria exercera o de provincial da pro-



14 EPHEMERlDES NÁ~ONAES

tinctos brazileiros e de mui 'os varões
celebres pelos seus serviços ao BI'azil.

EI'a fllho do architecto portuguez Hen
rique da Silva Lisboa e de D. Helena de
Jesus e Silva,.natural da Bahia. Em 1775
partiu para Portugal a reunir-o e em
Coimbra a seu irmão mais velho, depois
visconde de Cayrú, e aUi, na Universi·
dade, obteve duas vezes premios s6 con
cedidos aos que m~is se disLinguiam
pela intelligencia e applicação. Em todos
os elevados cargos que preencheu depois
no Brazil foi se ml:re, como o attefltam
todos os seus biographos, honrado, bene
ficente, amigo do povo, habil magis
trado, cidadão honesto, qualidades que
tornam recommendavel a sua memoria.
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 é, na opinião
dos seus concidadãos, e, hoje, na impar
cialidade da Historia.

Por occasião de se crearem em 182i
os cw'sos juridicos do Imperio foi, ape
zar de adiantado em annos, nomeado
lente para o de S. Paulo, em que regeu
por dous anuos a 2' cadeira do 2° anno.
Depois' d'isso foi que publicou os seus
ANNAES, vindo a fallecer aos 14 de
agosto de, 1840 na cidade do Rio de
Janeiro.

1765-Carta régia restaurando a capi
tania de S. Paulo em governo indepen
dente da do Rio de Janeil'o, a que estava
unida desde 1738, por occasião do fal1eci
mento do conde d1! Sarzedas, seu gover
nador, occorrido a 29 de agosto de
1737 (Aze"cdo Marques, Apontamentos
da provincia de S. Paulo),

1806-D. Francisco de ME'l1o Manuelda
cama1'a succede a d. Antonio d~ Saldanha
da Gama no governo do llJaranhão, e é o
45' na. respecti va sorie.

I:'~19 - Franoisco de Paula J.\iIagessi
Tavares de Oarvalho, que foi depois

barão de Villa-Bella. toma posse do go
verno da c:lpitania de .Matto-!3:rosso, de
que foi o 9° governador (Tomo XX da
Revista do Iilst. pago 2 5).

Nomeado por carta régia de 7 de julho
de 1817, go~vernou a capitania um anno,
7 mezes e 14 dias, isto é, até 20 de
agosto de 1820. Substituiu-o uma junta.
provisoria em 1821. Até essa data quem
governaria a capitania 'I

1869-Fallece na cidade de Assnrtl
pção, capital do Paraguay, José Joaquim
de Andl'ade Neves, barão do Triumpho,
brigadeiro honorario do exercito, cuja
bravura o SI'. comelheiro José Boni
faeio immortali ou na sua bellissima
ode O REDIYJVO.

Fôra eBc desd; a marcha do exercito
brazileiro para Toyú-Cné o seu primeiro
campeão: a sua coragem e andaeia, de
mãos dadas com a fortuna. pareciam
guial·o em todas as entreprezas que efi'e
etuou nrsta ardua campanha. Ao lado
do nome de Osorio, o de Andrade Neves
se tornará legendario em não remoto
futuro.

« Depois de serviu á sua patria 34 annos
com as armas na mão, ferido em com
bate mais de uma vez, e levantando-S6
duas ou mais vezes do leito de enCel'ml
dade para voltar aos campos de batalha,
o barão do Triumpho morreu 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, promcia do Rio-Grande
do Sul. a 22 de janeiro de 1807.

lSSO-Inaugura-se a estação telegla
phica de Larangeiras a Aracajú, na pro-

o v.incia das Alagóas.

.TA~EIRO - 7

15m-E' creado por carta regia d'el·rei
D. João m um govcrno gel'al no BI'azil,
a que ficavam sujeHas todas as capi
tanias, tendo por séde a cidade deS.'Sal
vador da Bahia, cuja fundação a mesma
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bidos e agnzalbados pelos habitantes da
cidade, condoidos da fome e nudez a
que os lançara a expIo ão vulcanica qlie
no anno anterior rebentára na ilha do
Fayal e lhes devorára quanto possuiam.
A população de 'Belém alojou-os em suas
casas, fornecendo-lhes alimento e ves
tidos, até que pudessem, pelo seu tra
balho, construir habitações proprias e
supprir-se do necessario.

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

1823 - Os POl'tuguezes com mandados
pelo general Madeil'a atacam ltaparica,
na Bahia.

1830-Fallece em Lisboa de uma h.y
dropisia a rainha D, Carlota Joaquina
de BOllrbon, viuva desde 10 de março
de 1826 de I;J. João VI, com qu~m esti
vera casada 4() annos. Tinha. 54 ele edade,
pois nascera a 25 de abril de 1775,

,lO dia 10 (era um domingo), das 6
para ás 7 horas da tarde. sai o cadaver
da imperatriz-rainha de Queluz para ~

freguezia de 8, Pedl'o de Penaferrim,
em Cinta'a, acompauhado de numeroso
cortejo e força militar. Foram seus me
"'icos assistentes o bal'ão de Sande e o
di', João Henriques de Paiva. Desde 24:
de dezembro até ao dia em que expirou
qlliz D. Carlota Joaquina por tres vezes
que lhe administrassem os sacramentos:
a ultima foi meia hOl'a antes de expirar.

1835-Rebellião na cólpitál da provincia
do Pal"á e a sassinato do respectivo pre
~idente Bernardo Lobo de Souza e do.
commandante das armas Joaquim Josl§
da Silva Santiago, cufos cadavel'es com
pletamente nús flcam por todo o dia
expostos ao escarneo da populaça (Vide
a ephemel:ide de 26 de fevereiro).

Lobo de Souza, deputado. fôra nomeado
para substituir na presidencia ao teneJ\te
coronel José Joaquim Machado de Oli
vcir'a e o major Santiágo para substituir
no commando das armas a Antonic;
Corrêa. Seára: tOlDa.ram posse dos seu"
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Neste mez e anno naufraga pela se
gunda VdZ, 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 Ewban, a cujo cargo estava
uma das fabricas de assucar que existi<im
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, soffl'endo tormentos
incrlveis no meio d'elles, por muitos
mezes, até escapar do seu poder em 1552
(Vide novembro 24).

1619-0s Tupinambás, guiados pelo
seu pl'incipal, a quem davam na sua
lingua ° nome de Cabello de velha,
cahem ine peradamente sobre a fortaleza
da cidade de Belém. challlada hoje forte
do Castello; l'0stc. qu" fi umel'O~C;5. SflO

rechaçados victoriosamente pela guar
nição da fortaleza, deixando o campo
cil'cumvillinho e:steirado de cadaveres e
de feridos, d'entl'e os primeiros dos quães
Cabello de Velha.

1636-Faz alto em uma planicie cer
cada por mattas e cortada por um do °
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).

16,IS-Henrique Dias derrota os hoIlan
dezes no Engenho Cunhaú.

,1676-Chegam á Belém do Pará cin
coenta CRsaes de colonos açol'ianos, com
prehondendo 23,1 pessoas, entre homens,
mulheres e cl'ianças.

FOl'am todos eIles aal'idosamc.llte l'ece-

cart~ regia ordenava. O l' em quem re
cnhiu a escolha do rei para governador
foi Thomé de ouza, de quem, c tratará
nas ephemerides corl'espondentes a 2 DE

PI>YBREIRO e a 2 DE MARÇO, e que estava
na altura do elevado cargo pela sua pro
vada prudencia, sisudez e valor.
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cargos; "porém, diz o general Abreu e
Lima na sua Synopsis da histol'ia do
Brazil, s6 o mâu fado d'aquella pro
vincia teria concorrido pal·/t semtl1hantes
nomeações. Envolvidas estas duas aucto
ridades nos manejos das' facções, que
dilaceravam o Pará, foram ambas assas
sinadas na manhã do dia 7 de janeiro
de 1835, etc."

Depois de expostos P()I' um dia aos
insultos da gentalha, s6 á tarde foram
seus corpos le vados ao cemiterio e enter
rados na mesma cova.

1838-Fallece o padre José Custodio
Dias, senadol' pela provincia de Minas
Geraes, escolhido a 7 de agosto de 1835
pela regencia pc,'manente. A 18 de se
tembro tomára. elIe posse da s'na cadeira
no senado.

JA)/EIRO - 8

1549 - Cal'ta regi,a de D. João III, da.
U\da de Almeirim, confirmando a doação
que a Dual'te de Lemos fizera Vasco Fer
nandes Coutinho da ilha de Santo Amaro
na bahia da sua capitania do Espirito
Santo.

1632 - O capitão Cosme do Couto Bar
bosa, que fôra com mandante do galeão
'portuguez S. JoÃo BAPTISTA e ficára
prisioneh'o dos hoJlandezes na batalha
naval de 12 de setembro do anno ante
rior, foge do podeI' dos inimigos, Apezar
da precaução com que o retinham a
bordo de um dos seus vasos de guena,
o denodado capitão lança-se a nado de
uma distancia de meia legua de terra
la ilha de Santo Aleixo, ao sul do cabo
de Santo Ago-tinllo) e á favor da escuri
dão da noite alcança a terra sem ser
presentido e a salvamento. Dois dias
depois chega á fortaleza d'o Arraial, onde
é récebido com grandes demonstrações
de alegria. ,Embarcou depois, com li-

cença, para a Hespanha, no porto da
PaI'ahyba.

1780-Parte de Lisboa, como membro
da commissiio de demarcação de limites
das possessões POl'tuguezas na America,
o dr. Francisco José de Lacerda e Almeida.

Chegando á capital do PJrá om 26 de
fevereü'o. d'alli proseguiu no desempenho
da sua Qommissão em 2 de agosto. A 1 de
setembro de li81 embarcou na "illa de
Barcellos para lI1atto-Gl'osso, â cuja
capital cheJou a 28 de fevereiro do anno
seguinte.

Executada gl'ande parte dos trabalhos
de que est..va encarregado, partiu de
Villa Belia, capital d'aquella capitania,
a ]5 de outubro de 1788 com direcção a
S. Paulo, fazendo a viagem pelos rios
Pardo, Paraná e Tieté. Chegou a S. Paulo
a 10 de janeiro de 1789, tendo feito 648
leguas desde Villa Belia. 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
gasto 10 annos e 8 mezes no desempenho
da. sua commissão. EJcI'e"eu um in
teressante itinerario da sua viagem áe
reconhecimento dos rios Taquary. Poxim,
Camapuan, Sanguesuga, Pardo, Paraná
e Tieté. Esse importante tI'abalho foi
impresso em 18:1 em S. Paulo, por ordem
expressa da respeeti-vJ. Assembléa J'ro
vincial,com o titulo de Dial'Ío da viagem
do... de Guiabá aS, Paulo, e até hoje, diz
Azevedo i)lal'ques, é consultado pelos
que desejam conhecer aquelles rios.

Este distincto astronomo paulista erdo
filho do licenciado José Antonio de La
cerda, natural c!e Portugal, e de D. Fran.
cisca de AlmeidaPaes, natm'aldeS. Paulo,
e formara-se em Coimbra em sciencias
naturaes e astronomicas.

Encarregado depois, no mesmo cal'acter
de astronomo, da demarcação de limites
da capitania de Moçambique, atI'aveósou
a A!rica Meridional de léste a oeste, com
a partida portugueza que commandava,
e alli falIeceu, já coronel de engenheiros,
na cidade de Sena, tendo feito as dcter~

minações astronomicas de muitos pontos
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d'aquel1e territorio, quand,o se occllpava
em alJroveital' os dados que recolhera,
pcu'a 'ol'ganis-ar a carta da capitania.

1801-0 bl'jgadeiro Fl'ancisco João Ros
cio LI C'l ili tcrinamen te no go"crno da ca
pitania do Rio Gl':\nde cIo ui durante a

-tillsencia do governatll:lI'Sebastião Xa, ie'
da Vciga Cubral da Camara; por sua
n..)rte, LI 5 de novembro continua po
go,:eJ'no a é passa.l-o ao olfectivo (Yide
OUtLlbl'O 10 de 1 '05).

1823-0 imperador D. Pedro I COLlvoca
todos os brazileiros e chama-os para o
Bnlzil, declarando q ue seriam cou ide
J';\dos portugueze os que, no pJ'azo ::Ie

is meles, não se recoll1e:stlm á patl'ia.
I 29- Julga pela primeira vez o jury

em ::i.Paulo sO])I'e abuso de libcrdade cIo
imprensa: foi cOflsitlerado sem cl'imina
lidade um artigO do Pharol Paulistano.

lc'72-Fallece nã côl'te o conselheiro
Joaquim Jo é Rodrigues Torres, viscon
de ti It:.\borahy, spnador peh provincia.
do Rio de Janeil'o, eleito a 22 de feve
reiro de 1 .H. A 4 tle maio do mesmo
an no tomára nssen to no senado.

Jaz no eemiterio do '. João Baptista
da 'Lagoa.

Era um eon~ummatlo flnanceü'o e um
dos ch.efe de mais pl'e,tigio do ral'lido
conscrvatlol'. Fora deputado á assem
ll'éJ. gera', conselheiro de Estr.tlo, sona
tlOl' o ministru do negocios da marinha
e dos da. CUl'nda, pa. tas que occUI ou por
m;IÍ' de uma. vez e cm circll.mstancias
meliudro as e difficeis para o paiz.

RoUrigues '1'orres nascêra a 13 dc de
zembl'o df'l I '02 na fr'cguezia de S. ,loão
de Itabol'ahy, provincia do Rio de Ja
ncil'Q; estudál'a hnmanitladcs no semi
nal'io de . José da corle- e fOI'mara-se
em malhcmatica em 1825 na urJÍversidade
de Coim l)/'a,.

a: j!;m 42 annos dC' vida publica e de
ludas politicas nunca se ouviq uma voz
de auvel' !trio quc puzosso cm 'tJuvidLt a
SUl jJ!'obidade (DI', J, M. DE ~l. CEDO)"
e é essc o seu maior elogio,

H.NEIRO - 9
1571-11orl'e em Beauvllis, perto de l\e.

mours, \ com 60 annos pC\uco mais ou me' ,
nos de edade, :\'icolau DUrlnddc Yillegai.
gllon, tão celebre nas nos as chronicas
(I? Gafrarel, IIistoil'c du B"ésil(rançais,
pag.340).

1616-Alexaudr'e de 11om'a faz-se de
vela do Maranhão para Pel'Dambuco,
levando comsigo Daniel de La Touche,
senhor de La Ravardiêre, que assignára
a 2 de nÓl'embro do anno anteriOl' (Vide
essa datq) a capitulação em que de~istia

da porção do territorio do Maranhão
que com os seus occupava.

1623-A nau CARIDAD.Jr, capitaneada
POI' Lancerotc da França e que fazia
p \l'te da e quad ra portugueza que fóra
mandada em .0CC01'l'O da Bahia contra
os holldndezes, encalha junto á barra da
Parahyba. E.sa nau desgal'l'ára da frota
-m uma noite de e cUl'idão, por tel'
crrado o I'umo O respectivo piloto. i\la
thias de Albuquel'que, governador de
PemamlJtlco, a-visado d'e,se snccesso,
deu tão acerta las e pro~nptas -provi
dencias que se salvou não s6 toda a
tripulação. como toda a artilharia e a
maior pal'te das munições e do abasteci
mento que nella vinham. Seguiu a gente
por teIT:\ paraPel'Jla~nbuco,e a na,u depei s
de desencalhada Da maré cheia e repa
I'ada das a variuS', tomou para o porto
do Recife.

1631-Partem de Texel,.na Hollanda,
5 dos 16 navios mandados pela COMP.l.~H1'"

DAS INDIAS em soccorro á. sua colonia
em Pernambuco, Tinham partido os
outros 11 no anno antel'ior. 'estes ul
timos cinco vinham mnitas familias hol
landezas e judeus ricos para se estabele
cerem em Pernamb4co. Commandava
toda a esquadra o general Adriaan
Jan zon Pater e tinha por almirante
Marten Thyszoon, constando de 1270
mal'inhcil'os e 860 soldado, E! te cineQ
navios chegal'am ao Recife a H de abril
do mesmo anno de J631.
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1635-Duarte Gomes da Silveira e mais
oito dos principaes moradores da Para
hyba, recentemente conquistada pelos'
hollandezes, prest1m jUI'amento de fide
lidade á causa da Hollanda nas mãos
dos membros do coaselho politico na
quella cidade, renunciando Ao rei de
Hespanha e seu governo e aceitando as
condições offerecidas pelos conquista
dores.

Este exemplo foi seg\lido por muitos
moradores da capitania, que foram até
ao Rio Grande para o mesmo fim.

1640-João Pedro Caceres. comman
dante da fortaleza de Gurupá, toma 1101'
abordagem em canoas um patacho hol
landez, qúe subia o Amazonas carregado
de quinquilharias apropriadas para utra
hir os indigenas.

Os objectos apprehendidos foram re
partidos pela guarnição da fortaleza,

1646-Combate no Atterl'O dos Affoga-
dos, em Pernambuco (Recife),

1822 - Decide-se o principe regente
D. Pedro' (depois l' impe;ador) a ficaI'
no Brazil, a despeito das ordens das
càrtes portuguezas, facto conhecido pela
designação historica de. FICO.

,,0 principé regente D. Pedro resolve-se
a FIOAR no Brazil (9 de janeiro), an
nuindo: l' a seus proprios desejos, mo
tivados por causas diversas: 2', aos de
selOS dos brazileiros, revelados em re
pre~entação da camara municipal do Rio
de Janeiro, orgão do povo fluminense, e
em representação da junta provincial de
Minas e da junta provincial, camára
'municipal, bispo, cabido, clero e gover
nador, tudQ de S. Paulo; 3', ao desejo
dos portuguezes residentes no Brazil,
em grande parte sllctarios do absolutis
mo, e que temiam a independencia. do
Brazil, SE~I elIes e OONTRA elles.

" Bem averiguadbs, porém, os factos,
segundo as datAs,que são IRRESPOND1VEIS,
o FICO foi obr.a EXCLUS1VA do Rio de
Janeiro.»~O primeiro l'einado es'~~dado

â lu::: da sciencia pelo SI'. di" Luiz FI'an
cisco da Yeiga.

Tendo,pois; vindo ordem das côrtcs de
Lisboa, pela qual se exigia o imm diato
regresso do pl'Íncipe para o reino, este,
a pedido de oito mil :.ssoas ql;'e se
reuniram no largo do Paço, t:esis tiu a

oe sa ordem, "A hi toria al'chiva a resposta
de D. Pedro nas seguin tes palavras,
tI'ansmittidas ao povo por José Clemente
Pel'eira, presidente da camara municipal:

Como ti para bem de lados e felicidade
geral da nação. digo ao povo que ficl/.

Dizendo-Fico-<Ieclarou-se o principe
regente em ÍI'anca <Ics be<liencia ao rei,
e ficando no Bl'azil aOI'<.\ç.o\1 a causa sus
tentada nas representações de S. Paulo
e Rio de Janeil'o. e tornou-se chefe
ostensivo da revoluçãO qne Seplil'aVa a
colonia da sua antiga metl'opole.

1823-Decreto dando á camara muni
cipal do Rio de Janéiro o tratamento de
illust)·issima.

Já a provisão de 11 ele mal'çà de 1748
lhe fizera a mercê de se denominar se
nado, declarando ao mesmo tempo as

.formalidades dos seus despachos e os laga
res em que os devia l:1nçar, abaix.o dos
reql1el'imentos, a extlmplb da de Lisboa,
evitando assim que se des em queixas
similhantes ás da camara da Bàhia ('on
tra os desembargadores da Relação d'a
quella cidade, por havei-a repl'ehenclido
em um asc6rdão no uso de pÓI' despachos
no alto das petições cuja prel'ogativa só
competia a Sua rJagcstade ou aos tri
bunaes que despachassem em eu nome.

Por despacho de 6 de fevereiro de 1318
tivera ella o tI'atamento de senhoria.

A carta re)sia de 22 de maio de 173,1,
manqára ohserva~ o estylo de darem os
parochos ou seus coadjutores agua benta
ao senado,da GamaI'a.

1852-Fallece o senador peja provincia
de Matto-Grosso José Satul'uino da Costa
Pel'eil'a, escolhido a 29 de novembro
ele 1827. Tomára assento no senado a IS
de agosto do <lnDO seguinte CVtde essa
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dáta e a epheme>'icle de 22 de novembro
de 1;73).'

lS5i - Promovido pelo architecto o
sr. professoI' Francisco Joaquim Bit
tencourt da ilva. inaugura·se na pl'e
sente data o Lyceu de ,Artes e Oilicios
no con istoJ'io da egreja matriz do Sa
cramento da côrte. Pu sou-s,e qepois par;,t
a egreja abandonada de S. Joaquim,
onde fllnccionou IJor espaçO de 10 anno
(\'ide a erhe"w/'ide de novembro 23
de 1 '56).

Além dos cursos publicos e gratuitos
de sciencia applicadas, mantidos com li

maior regulal'idade. preparam-se no edi
ficio da rua da GÍlarJu- Yelha, para onde
se mudou o Lyceu em setembro de lS7S,
olficinas de artes mechanicas para o
ensino pratico dos alumnos.

No anno de 18 O matricularam-se nas
suas diversas aulas 93;- pessoas, das quaes
752 brazilciras, e acham-se em elfectivo
exercício 4-9 profe sOI'es. E·tes e o incan
savel tlirector não recebcm a menor re
tribuição monetaria pelo ensino ·qub
prestam, e fazem-no cbro uma perseve
rança e patriotismo superiores a todo o
encomio.

1 62-'Fallece cm S. Paulo o lente ju
I)ilado da Faculdade de Direito d'aquella
cidade conselheiro Prudencio Giraldes
Tavares da Veiga Cabral, nomeado a S
de abril de 1829 e que cxerceu o magis
terio até 22 de janeiro de 1 61 data do

, decreto que -() jubilou.
Para podel'legalmente sei' lente tinba

c-lhe, .como a outros, conferido o grau
de doutor', pelo decI'eto n. 3! de 16 de

, Setembro de lS3! (Vide agosto 11 ele 1827
in fine).

1 76-Inaugura0ão da linha tl,legrll.
phica de Canavieicas R Porto Seglll'o,
na provincia da Bahia, com a extensão
de 95,200 ltilometros.

JANElI 0-10

'1560-0 governador geral Men de Sã,
que havia recebid,o de Lisboa Dovas

ordens para expellir os francezes que se
haviam estabelecido na bahia do Rio de
.Janeiro sob a direcção de Villegaignoo,
que já então tinha voltado pal'a a Franç:t,
embarca na presente data na Babia
com a expedição que melh'or poude par~
esse fim aprestar, composta de duas
naus de alto bordo, que havia. trazido
do I'eino o capitão-mór Bartholomeu de
,Vasconcellos (Yide a ephemer'id~ de 30
de novembro de 1559), e de oito ou nove
na ios bem surtidos, e com essa armada
parte para o seu destino.

o: Eu me fiz 10"'0 prestes, diz Men de
Sá â rainha regente D. Catharina, o
melbor que pud,e. que foi ~ peior que
um governador podia (Vide 21 de fe
vereirO).l\

1625 - Chega a Per'nambueo a Dau \
•-o SA E);HORA D~ BOA Y[AGE~I, da
qual era capitão Bento do Rego Barbosa
c fazia parte da e quadra mandada de
POl'tugnl a soecorrer a Bllhia em poder
dos hollandezes: desgarrou-se da armada,
como acontecera com a Dau OARlllADE,
naufragando em dezembro do anno an
teriQl' a nau NossA. ENBORA DA CON
CEIÇÃO junto â ILHA DE MAIO.

1635 - O conselho politico hollández,
que se estabelecera na PaI'ahyba, resolve
mandar o coronel Arcizewsll.i e o COI1
s.elheiro Stachollwer a Goyanna, com o
fim de induziL'em os seus moradores a
obedecer-lhe. Part~ clles na presente
data com 750 homens e acampam duas
Jeguas distante d'aquc])a cidade, onde
chegam no dia 12, sentlo bem recebidos
dos moradpres da povoação evisinhanças,
que, sem meios de lhes resistir se dão
como va sallos dos Estados Geraes e da
companhia das Indias.

iI1athias de Albuquerque, porém, logo
que soube da sua chegada mandou pri
meiro Martim Soares Moreno e depois
Luii Barbalho, ,inão paI'::! lhé fazer
face, para irem pelo menos retil'Rntlo-se
'pouco a pouco com os indios, destruindo
quanto não pudessenitranspor~ar.Con-

, '-_.....:..._------~-~-----~--
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seguiram elles apresentar·lhes resisten
cia, posto que fraca, o primeiro 'em J\lus
surepe e o segundo em S. Lourenço e
d~pois na MOl'ibeca, refiranclo-se ,pOl' llm
para j unto de ,Matllias de Albllquel'q lle.

1639- urJe em frente do Recife a
poderosa esquadra hi pano'portugue~a,

que vinha restuuI'ar as capitanias occ u
padas pelos hollandezes: command' v,,-a
o 'conde da Torre, D. Fernando de Mali
car~nhas, novo governador do éstado do
BraziJ. Não produziu, porém, ella os 1'13'

sultados que devia e se suppunlla, apezar
de formidavel, por ter ido esperar pela
hespanhola em Cabo Verde, olC[ueÁeu
causa a que fosse largamente dizimada
a mariuhagem por uma febr.e endemica
d'aquella ilha, fallecendo egualmente
D, Francisco de Mello e Castro, C[ ue
devia commandar as forças de tem'a.
O seu apparecimento causa extraordi
lHu'io terror aos hollandezes; mas o
gcneral, em vez de desembarcar e cahiJ'
sobre os iuimigos com a gente valida de
que podia ainda dispor, passa adiante e
segue para a Babia, por ter os navius.
cheios de doentes. A 20 chegam áquella
cidade, onde D. Fernando toma posse do
seu cargó. f

1681-Fallece na cidade de Olinda João
Fernandes Vieira, um dos famosos cabos
de guerra e llm dos ber6es na pOI'fiada
lucta que paz termo ao rliuturM do
minio eros hollandezes em Pernambuco,
tendo elie e Vidal de Negl'eiros vivido
ainda depois d'isso mais 27 annos (Vis
conde ,de Porto Segw'o, Histol'ia das
Zu,ctas com os hollancle.es).

Vieira nascera! na ilha da lIladeira
eln 1613 (Vide a ephemeride de 2 de
agosto de 1866).

16 3-Reune-se o povo da -villa de
~. Paulo no largo da e,asa do con ell:-O.
clamando em altas vozes:-Viva f) pOvo
e mOl'l'a o mau gove/'l"loO~-D'all~parte
aI'mado em busca dos oiliciaes da camal'a
e (IS traz â sala do conselho, onde requeI'
que se llle tame por termo que ellc,

povo, «não queria que viessem mais
ouvidores e corregedores de comarca,
por serem muito prejudicic.cs â terra e
contra os p:'i vilegios dos donatar'ios da
capitania.» Como declarassem os oiliciaes
da camara que não podiam tomar esse
requerimento, são ameaçados de morte
immedi,lta e cedem â pressão popular.

Foi sempre este um povo que soube
quel'erl

lQS5-Edital da camaI'a da villa de
S, Paulo mandando restituir os indios
que os pal,ticulares haviám tirado das
aldeias e .prohibindo ob penas severas
a continuação d'este abuso.

1686-Fullece no convento da Madre
de Deu , e' tabeleeido na en tão villa do
Recife em Pernambuco, D. João Duarte
do Sacl'amento, 2· bispo D0meado pal'a
a<l.uella diocese. FÓ1'a eleito e confir
mado no anno anterior, reinado de
D. PeJl'o II e pontificado 'de Inno
cencio XI: quando porém chegaram as
bullas da sua confirmação, estwa-se-lh c
dizendo a mis a de corpo pl'escnte na
egrej<r do referido conveIÍlo. Alguns dos
nossos hiutoriaclores não o collocam por
esse motivo no catalogo do bispos per
nambucunos, dando o 2· logar ao seu.
successol' D, Mathias de Figueir~do e
Mello.

1697-Cal'ta regia dirigida á camal'a
cio Pará. iudeferindo a sua representação
ácerca da miseria do Estado pOl' causa
da mortandade dos escravos e indios
produzida pela epidemia de val'iola, pe
dindo á corOa a administração das aldeias
e que os mOl'adúres descessem do sertão,
Articulava a carta 'regia que as leis em
vigor eram as melhores e sem eUas não
se conseguiriam os fins das f\1issue3, em ,
razão do l'igo\' C0111 que os ditos mora
dores tratavam os indio , sendo esta a
causa de se haverem éonsumido a m6r
pal'te das povoaçues de que se com-
punham os sertões circumvisinilOs. ' \

1730-Carta regia prohibindo que hO\l
xesse mais de um caminho l)ara as minas
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de Gor" z e CuyaM (Vide a epheme"ide de
27 de outubro de 1733).

1 H-Toma posse do govel'llo da ca
pitania do Piauhy Balthazar de Sou7.a

Botclh.p de Yasconcellos, que é o primei
rO a occupal' esse cargo depois de inde
Tendente da ca,pitania do Mm' nhão.
em virtude da carta régia de 10 de Ou
tubl'O de 1 11.

Amaro Joaquim Raposo dc Albuquer
que, nomeado an tes, não chegál'a a a~u
mil' o gOl'emo (\'ide ago. to 27 de 1 12).

.lSl7-Fallece no Rio de Janeiro o car
denl conde Lourenço Caleppi, primeiro
nuncio aposlolico que veio ao Brazil.
Sepultou-se no convento de anto An
tonio.

Nascera em CerYia, nos estado ponti
flcios, a 29 de abril de li,H (Vide setem
bro 8 de 180 l.

- Começa o bloqueio de Montevidéo
pela e quadrilha pOl'ttJgneza ás ordens
do conde de Yianna.

1820-Decreto mandando crear no Es
pirito Santo- uma alfandega pl\>vLoria e
um I'egistro na foz do Rio Doce.

'l:823-Posse do governo pl'ovisqrio de
" Paulo. creado 1101' carta de lei das
cortes de Lisboa nomeado pelos eleitores
da parochia. Pre~idia-oo mare6hul Can
dido Xavier de Almeida e ouza.

1 35-Decrcto creando Ila cnpital do
Imperio o Montc pio de economia dos
servi,lores do Estado, util instituição que
ainda perduI'a.

1847-Regl'essam o Rio de Janeiro o
guarda-marinha José Hicllrdo da Costa
Aguiar (le Andrada e mais 5 companhei
ros da longa e intere. sante viagem que
fizeram aos mares da China ã bordo da
nau americana Columbus.

1850-F,dlece na Impel'ial Fa7.enda de
Santa Cru7., onde a familia impel'ial ten
cionava pass'1r.parte do vel'ão, o pI'incipe
D, Pcdl'o Atronso. 2' fllho varão do im
perador actual, nascido no Rio dA Ja
ncÍ!'o a 19 de julho de 18~8.

O seu cada ver, transportado para a

côrte no dia II, é depositado solemne
mente no dia 12 no com'ento de Santo
Antonio, onde jaz ao lado do de seu irmão,
D, Alfonso, fallecido em 18n. '

Snccumbira a um ataque de convulsões.
1 51-0uYe-se pelas 7 horas, na villa

de Touros, no Rio Grande do ]\"ol'te. um
estrondo que parecia Vil' do ar, d·t parte
de léste, e logo em seguida um tremor
de tena, qlle aturou um minuto fa7.endo
oscilarem as paredes das casas. cahirem
aS telhas das mesmas e as mobilias, sem
que causasse entretanto mal algum a
nenhum vjvente. Percebe-se o mesmo
etreito na distancia de duas leguas em
circumferencia.

1 69-E' sagl'ado em l\finas-Geraes,
na cathedral de Marianna, o actual bispo
do Rio dl1 Janeiro. sr. D. Ped'l'o Maria
de Lacerda, Apl'esel1tado em 1 de feve
reiro de 1 68, tomou posse do seu cargo
a 31 de janeiro de I 69. por seu procu
rador o SI'. monsenhor Felix Maria de
Freitas e Albuquerque. A 8 de mo.rço do
mcsmo anno fez a sua entrada pouti
Cal na diocese.

Assistiu, com outros bispos do Bra
zil e o arcebispo D. l\Ia)1uel Joaquim da
~ilveira, ao concilio romano, em que se
ti'atou da inftlllibilidadc do papa, ficando
na sua ausencia como governador do
bispado o monsenhor acima nomeado.

Em 18,7 foi de novo á Roma, em pe
regrinação ad timina apostoloru'ln. che
gando de volta á sua diocese no dia LO
de de7.embre do mesmo a'nno.

O SI', bispo vi ita actualmente II 1) a
proYincia do Espirita Santo.

JA:<lEIHO-ll

1603-Felippe II[ promulga as ORDE
NAçõks DO REINO, chamadas PUll.IPPINAS.
~60R-E' harb:,rame'nte a assinado o

jesuita padre F r'an cisco Pinto pelos indios
TapU'yas dos sertões do Cear·á. quando,
em -caminho para o Maranhão, andava,
em companhia de divel'sos indios cl1ris
tãos e do padre Luiz de Figueit'edo,
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'catechisando os selYagens d'aquelJes ser
tões, O padre seu companhe'ro poude
escapar da morte.

Tendo abortado a empreza tenti\Cla em
1603 por Pedro Coelho de Sóuza para a
cOl)quista do Muranhão, j(~ pai' duas
vezes em[JrehE'nditla tambem sem resul
tado pelos portu uezes no seculo an
terior, meditaram logo outl'a os jesuitas
de" Pernamhuco. pt rsuadidos qué s6 elles
a podiam levar ao cabo. com pe soas
dedicadas ao amparo do intlios e mais
aptas para chamaI-os á vel'darJeira dou
trina. Pediram pOl'tanto licença para
irem doi padres e quarenta indios até
(~ serra de Ibiapaba e'd'alli :lO Maranhão.
ou. pejo menos, á pal'tes mais visinhas,
porque entendiam que os indios os iriam
receber e ter com elles.

Essa nova empreza teve o 11m que
referimos em começo.

J621-05 camaristas de . Vicente dão
posse ao capitão-n16r ::'fanuel Rodrigues

. de ,i\Iontes. loco-tenente do cLlnde de
Monsanto, fazendo o me 1110- os de
S. Paulo. 'Santos e lt:lnhaen.

D'ahi !lat, o longo e renhido pleito
ent~'e a condessa de Vimieiro e aquelle
conde obl'e a legitimiJ1ade de suce ssão
na doal:ão feita a i.\fartim Affonso de
Souza. D. dnl'ianna de Souza Guel'ra.
conde~s:J. de Vimieiro, julgrl.Ya-se com
di. eito ,á capitania pOl' cessão felte POI'
L"pes de Souza bisneto bas tal'do tio
prillliti 1'0 donata rio,con flrmarla por carta
regÍrt de 22 (Ie outubro d'este anno
de 1621. O conde tle Monsanto. hi. neto
de Pel'o Lopes de SOU7.Il, inlruso pOI'
rl'l'O tle lIem 11'cação da qapitania feita
nes e mesmo anno"conseguiu ex pell'i r
a eondessa em 162.'], Essa lucta I'es ultál'a
de terem confllnditlo os tel'ritorios das
duns capitanias, ii tlo:).r1a a Martim Af

-fonso e·a do ltla a seu 'irmão Pel'b Lopes.
16:32-:::\0 tempo do domínio holl <ndez

('m Pernam buco, sahe na manhã cl'este
tlia uma pali.ida ue fl:lmengos lia forte
que occu pa"aro na ponta tl2, Assei::a e

que elles denominavam \\-aerdenbnrch.
com o intento de fazer lachina na margem
esquel'do. do rio Ca[Jil!eri[>e. O capitão
Lui~ 'B~rb.tlho, dos nossos. ,ahill a em
baraçar-lhes o intento. C(ln, eguindo,
depois de algll m tiroteio, fazer prisio
neiros a dois d s inimigos. Essa captura
foi de bastante valor para os pernambu
canos. que vieram a saber POI' elIe que os
seus prepara"am uma gl'andc expeúi,ão,
cujo ponto objecti ,o ignors varn,; mas
p07. essa revelação ao' nossos de sobre
aviso, prevenindo-sed'isso ao govel'llador
da Paral1yba, p:1ra onde se de, confiava

. que se dirigia aquelh expedição. Com
effeito, 13 dia, depois sah'u para esse
ponto uma esquadl'[t ho!lançleza.

1636-0 exepcito ti D. Luiz de Roxas
e Bor,ia, que a G partiI'a da Laguna
(Alagoa ') aproxima-se c1:ls fortific:lções
que ('s hollancIezes tinham em Peripueira
(Yide a eplu:meJ'ide de 12).

1ô40-A esquadra hispal1o-portug1.lC;·Il,
que o conde cId Torr , gO"ernador geral
do estado. [,pl.'estál'l1. Ila B~hia com des
tino 0."'01'0. li PCI'nambuco, ontle domi
na"am os hollandezes, de, :tloj:ldos (1'a
quella cidade. apparece ii. vista de terra,
entre ltal.l1aradt e ParahylJa; foi pOI'rm
levatl:l J elo ventQ. que I I'eina va. para
além da costa de Pe 'namhlico,

As atalai IS hollaT\dezas avisam do seu
apparecimel)to ao pl'incipe .,Ialll';cio de
Nassau no Recifl::. e es.e ordena a ,-:lliid.t
immeuiata d[t Sll;t frot:l para il'-lllc ao
eneontl'o. em1Jaraoar-lbe a communi
cação com a terra e o !lesembnrque
de tl·OpU. ,

-o di,\ seguinte l!:',·se o combate nava\
de Itamaracá, Ulll dos quatro empe
nhados nes(e'llIez e anno e'Qtre aS forças
mwaes porLllguezas e hollandelas.

1G\:I9-Cal'ta r~gia tleterminando que.
"isto havei' engenheil'o no :tarlo do
BI'aziJ ,e abl'issc llma :lula oe foI' Li fica- '
çâc. 'cm que se ::lqniiW sscn:l Mê tres
discipulos. com o vencimento diario de
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50 réis, além do soldo. si fossem sol
dados.

lí2L-FaUece o 22' governador de Per
n~mbu<:o, ?lIanu I de Souza Tavares.
cujo gOI'{:rno come~al'a a 23 de julho de
IiI .

Por sul! morte passou o b lstão do
mando ao mestrc de campo (coronel)
D. Francisco de Souza, que o conservou
como interino até passaI-o !lO governa
dor eITectivo n. Jlbnllel Rolim.

1722-D. ?lIanuelRolim de loura, vi
ge imo tel'ceiro governàdor de Pernam..
buco, começa o exercicio do seu cdrgo,
"orno sc verifica de um registl'o manu
scripto dê cartas do govemo geral da
Rahia, existente na Bibliotheca Nacional.
Este governador serviu até G de no
vembro de 17Z7 em que o l'ende Duarte
Sud"é Percir':l Tiqau, cujo governo se
prolongou por mais de 9 annos (Vide
agosto U de 1737).

18 l-Carta regia prohibindo os enter
ramentos dentro das egrejas e capellas e
ordenando aos govcl'nador 's das capi
tanias que se entendnm com os bispos,
para o fim de mandarem constl'llil' cemi
terios, onde se epultem todos os mortos
sem llislincçãode pessoa.

r iio foi porém possi vel execu tar-se
nunca e. ta ordem; porque á população
costumada a ver sepultal'em-se os corpos
no t'e ltlJl los. repugnou de tal modo con
f rmar-se com essa idéa, que om certas
lrJ(\llidades chegou até a levantar-se
cont"a, as ahctol'idadcs e se e~tJ'ogou a
excesso fune to (diz, Théb~rge na sua
lobra sobl'o o Ce Irá). Prrvaleceu pois
ainda por lal'gos onnos tão pernicio a
I)ratic)~, radicada no animo pupulal':
não foi e tr'anho a esta rclllctancia o
acanhado das crença. religio as que vi
goral'am entãõ. S6 em 1850, com9 se
sabe e em seu logar dir'emos, foi est!t
medida, altamente hygienica, definitiva
mente adoptada.

1 Z'2-0s aconte'cimentos do dia 9 ti
nham causado gel'"l satisfação, excepto

nas tropas portuguezas. as quaes, em
numero de 2.000, sob o commando do ge
neralJol'ge de Avilez, sabiram dos quar
teis e foram occupar o morro do Castello,
para. obrigarem o principe a deixar o
Brazil, obedecendo ás ordens das côrtes
de Lisboa. No dia seguinte reuniu-se o
povo armado n.o campo de Santa Anna,
e não s6 e sa attitude popular corno a
faltad'agua no mencionado ,morro. fize
ram o gonm'al pOI·tuguez receiar-se de
assumil' a I'esponsabiJidade de um acto
tão serio. passando-se para o outro
lado da Bahia e estabelecendo o sen
quartel na Pl'aia Grande. Álli rece
beu Avilez intimação de D. Pedro para
retirar-se com as suas tropas para Por
tugal, intimação a que elle obedeceu,
embarcando-se e partindo no dia 15 de
fevereiro.

1821-Fallece o marquez da Praia
Grande, Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegro, senador pela provincia de Matto
Grosso, escolhido pelo l' imperador a
22 de janeiro de 18Z6, na primitiva 01'

ganisação do senado. O marquez, então
visconde, tomou assento naquella ca
mara a 4 de maio do mesmo anno,
segundo o Mappa necrologico dos sena
dO"es publicado no tomo XXIX da re
vi~tt\ do Instituto Ri torico, "Onde todavia
apparece el'l'adtl a data da sua nomee.
ção••

Montenegro fara governador das capi
tania de Jllatto-Grosso e de Pernam
buco no tempo colonial, e era desembar
gador da Relação do Rio de Janeiro.

1828-Acção de Caballada (Guel'Ta do
Rio da P,'ata). .ma força brazileira que
sahira d\\ praça da Colonía do Sacra
mento ás ordens do coronel Vaseo An
tunes, é atacada pelo inimig-o e o põe em
fuga depois de um curto combate.

18GO-Chegam a' Sergipe procedentes
tÜ\S Alagoas, o imperador e a impera
Úiz: proseguindp na excursão que em
prehendiam_ desde o anno anterior (Vide
OWUb,'O 2) pelo norte do Impl'll'io.
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lS70-Combate de LomarugulÍ. (GueJ','a
do Pa,·aguay). em que o genel'al C,lmal'a
derrota. a coltlmna do coronel Ign:lcio
Gencs, cahindo em nosso poder muito
armamento e 1501, pI'isioneil'os, entre os
quaes o propl'io coronel inimigo,

187010 - Inaugura-se a bibliotheca da
Sociedac)e Brazileira de Beneficencia em
Campos, com 3,014 volumes, que passam
hoje (188]) de seis mil. ]!;l'.l então pre
sidentc d'essa associação o sr, di', FI'an
cisco POl'tella, que soube pOl' uma sabia
administl'ação eleval-a a um lisongeiro
gl'an tie prosperidade, a que não attin
gira ante's nem conservou depois.

E' de justi<:1l. aCl'erCental'-se que mui
tíssimo deveu então a sociedade ao seu
secl'etario ne sa época. o philau(ropo e
incansavel SI' . .ro~é Pinto Cambucá, di
gno auxiliar do Sr. Dr. POl'tella.

1880-Fallece na cidade de FL'ancíort
sobre o i\Ieno Eduardo von Laell1mert,
nascido no Grão Ducado de Baden a
10 de agosto de 1806. socio da caS:l
Eduardo & Helll'iq ue Laemmel't. do Rio de
Janeiro. livreiros-impressol'es, que com
petem com o sr, B. L. GUl'nicl' em Sel'

viços prestados nessa. espe-cialiLbde ao
Bl'azil (V. Innocencio da Silva),

JA::-<EIRO-12

1633-0 navio em que vinha da ilha
da Madeira o capitão Francisco de Bit
tencourt e Sá com 70 homens da sua
companhia, chega ao porto chamado DOS
FRANCEZES, tres leguas ao sul da hana
dns Alagoa~, então LAGUNAS. Bl'a a se
gunda companhindas mandadas levantar
pelo govel'no da Hespanha naquella ilha,
com o fim de reforçai' a falta de gente
que sentiam os nossos. p lr.a OppOl' aos
hollandezes. Dois dias antes de- clJegar
áquelle porto, um cl'uzeiro hollandez ue
alto hordo dá caça á pequena emb'lr
cação de ·Bittenconrt, que comb Ite co
rajosamente o inimigo. mas fugindo
sempre. e consegue e capar-lhe. tendo-se
damnificado tanto o seu navio, que ao

chegar ao POI'tQ afundou-se, batendo cm
um banco: salval'a m-se com tudo a gen tc
e algumas muniçôe , que chegaram tres -

..mezes depois ao Arraial do Bom Jc us,
centro d opel'uçôes dos no~sos cm Per
nambuco. TinlJa erdido 8 homens, além
de. 17 fel'idos no combatc acim:l men-

. cíonado.
1636-1a o exercito de D. Lniz de

Roxas y Borja em ua marcha sobre
Porto Calvo. occL)pado pelos hollandezes.
O mantimentos eram condulidos ús
costa~. por não permittir o ('aminho que
[O sem levados de oulro modo: uno
índio di 5 que faziam esse serviço pedira,
permi:são para Íl' a um roçado. e dê
mora-se; mitllCh () geneml fazer alto P.

esperar por. elle, que apenas chega e é
arcabusado !

E' o primeiro castigo d'e te gencro que
se clã no exel'ci to desde o eome,o d:l
lucta e por sua dema iada ~evcl'idade

esp:.mtou a todos.
Continuou o exel'cito a, ua marcha.

Cinco leguas anQ!s do termo a que 5

destinava sJbe o genel'al que o inimi"o,
e com elle o ~oronel Segislllundo. havia
abandonado du;ant~ a noite Porto Calvo,
retirando-se pa,ra a B:lrru Grande. onde
estavam os navios da sua esquadl·u.
Antes de partirem acenderam os ho:lan
dezes fogueiras em diITerente. pontos.
para qu~ suppuzessem os nossos qne ai:.da
aUi acampavam.

1637 - {) capitão Martim ~0~I'0S ~Jo,

reno, que Q..ccupava o posto do I ip Una.
manda o seu ajudante Jos' Cas! lllho
com oitenta soldallos e cincoenLa índios
até Rio Formoso, ol inlLlgaI' do que se
passava no campo inimigo. Encontram
elles num engenho. que por alli h'lViu.
cincoenta. soldados flamengos e trinta
indios . eus alliatles e tra\'am com elles
uma'l'enhida peleja, da qual resultou a
morte de vinte e dous dos contr.lrio.,
salvando-se os mais, sem' que se tivesse
podido fazer nenhum prisioneiro. 11m
principl que levavam os nossosem vista.
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1640 - Combate Illival-<le Itamaracá,
Ataca a fI'o a holiandeza a noss~ anna
da. que s~ I.tayi.l um t .nto dispersado e
que eI.contra entre a ilha de Itamal'.oteiL
e Goyanna ás 3 ltol'as da tard(', O almi
rante Ilol!anu('" "\V, COI neli. sell Loos,
como 11Zel'1\ o malIogrado Pater contra
Oquendo, vai cm busca lia almil'anb lIo
conde da 1'ol'L'e, e com ella e mais qlla
tl'O g.1leões pelej 1 dur'ante tl'es horas;
1 ado porém tido uma insignif1cante
p°l'dl de combatente, tem a infelicidade
de ser do nu 1.('1'0 dos mortos, O navio
Alkmaa,' at'und.l-se, por catls'l. da a\ll
rias quc recebera. Da nossa pane pouco
se sofri/CU, •

« Esta plimeil a acção, qne ees'ou pelá
noite, te\'e log.r um pouco ao none da
ilha de Itamar'acá, defI'onte da Ponta {~e

Pedl'a , paragem mais ol'ient.al de todo o
B,a"il (\'jsconlle de Porto ,'eguI'o, His
toria da' llltas com os hollanile;;cs', D

1600 - A e I1nam da cidade de B 'lém,
capital uo Pará, conviua a camara lia
cidade dI) ,Luiz, cnpirol do lial'anhão
e l'e,ül"llcia d') govcrllado!' do estado do
lIIaranhito e Griio P'll'á, a unil'em-se e
tOl'narem communs os intCI'esses de
ambas as cajlI,anias, cstabelec'lldo-~e

par:.J e e 11m cntr a. uuas eamaras
um;1 eorl'e~pOl1(lenci[l cpi$toJar aR idl1il
des ioac!a a pedir <: obtel' do, pouere'
do Est.t.io a. pl'ovidencias ex 1,;.i<la._ relo
b .. m cstill' UOS mor,ldol'CS d' c,lda lima
d'eJla, A Cllmal'a L1v M:ll'an ,;). acc'ed,~

U'J con vi te.
lü6!-O g ,I' rnadnr do (' tn.rlo rio ~h

1'.,uhãJ e Gr:(,) P,u'ú, Ruy Y I" L1e 'i'lllC'I'II,
parte pOI' tCITa de B~I~m par o ;\la
ranhão, depoi, de ulna eRtal!a de qll:L,tl'O
me"es no l'a1'Ü, pI'ovidencianclú acerca
da pu' ]ieil administl'<tção e lIando plan~s

pa.ra a gnerra que, c ia l'IZCI' aos inJie~

dú !'io Url1bú, pelo a, sasRiuato por ('lIes
pnllicauo Il<L pl)!'~oa do sll'gent l-m6r
An tonio A-l'lInud YillelJ, qu e fól'a ali i
commandar uma escolta encarl'egalb de
acautelar a, missão d'aquelle rio. C.ma

das medidas tomadas pelo governador
foi a mudança lia povoação do, Gurup)'
para o Caheté, no sitio em que está
hoj.: o Vimioso, mudança elTecouada em
fins d'este mez.

liOi-Assume o capitão general Chris
tovão I'U Costa reil'e, senhor de P:lJleas.
o gOl'ero do estado do .!aranhão; é o
2'2" na ord m chl'( nologica c récete-o
governo dlS mãos dc D, Manucl Rolim
cle i\loura,

17:B-Alval'á regio deelarando que se
appro\'a a delibrr:lção tonnd'l no governo
gel'al do C" adá do B,'azil de alistar. em
distincçãs> de Clr os brancos e par(!os
nos corpos de inf'lntaria cle ordcnnnçaR,
sUPPI'imidos os corpos sepal'ados que
havi.... de pal'dus, dos quaes cl)nfia ua
~rage tade que, a conta d'e te Í<no'OI', o
sirvam com o mesmo zelo e fi elidade
que os bp,ncos. con,i:lllRndo pórém a
I1hsis:ir as 'C .npanhi~, avulsas dos

negros,
1800 - Tomad:J. da Guayana fl'anceza

pelas tropas POl'tugue"'ls crb o COI1L
mando do briO'adeil'o i\lanuel ?fal'ques
u'El\'as POl'tu~ J. e capitula iIo do go
\'CrJl11dor fl'ancez de Cayenna Vi,·tor
1IIIgu s, as,ignad 1 no sitio denominado
]Jarda ('-. agosto 2, de I '11),

Com ;l eapitula<;ão d Cayenna f1ca cm
porlc}' dos pr l'tug'UCZC toJ" a GU)"3.nna
fl'a:lceza. (';O\'PI"'lOU-,L até nov mbl'o le
131~ João ,yc:i.mo ~l ,eiel d'L CC) ;~I,

que rlel'Dis foi m'll'(lue" rle Que.u e se
lIadol' do 1111j1cr:o,

1') li-:o DiCll'io .11CI'!'allt il l<tt Soro
Jornal do Comme,'cio, d'c~ ta- d'Ü'I, folha
dlL c.lpi tal dv 1m peri,', rcdigilla POI' l:;v:J..
!'isto Fel'rcim d'L Yeig I, le-se o se
guinte:

« As iu"es se rã pl'opagando ,'api
damellte por ad,) o BI';lZil. O'I'a,as:1O
hencIJeo influxo dc' um:J. Co ·tituição
liberal! o\. dila UC Campos po~sue hoje
11In pel'iadieo, o COI'l'(Jio Campista, es.
el'tpt.o no sentido Ilacion'd, e que appa
recerá dlHtSJ vezes 01' semana.. "imos o
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l' n. d'esta folha, que contém alguns
al'tigos mui l.em escl'iptos,» .

De então até hoje(l'81) quantos jorDaes
não tem tido Campos I Actualmente se
pÚ'blicam naquella localitlade não meDOS
de 3, a .sabei': o Monitor Campistà,
decano d'elles e o 3' em antiguidade cios
'q11e existem no Bl'azil, o Diario Popular
e a Gazeta c/o Commercio.

Longe iI'iamos i fossem os a enumerar
todos os que já desapparecel'a111 da SCl'}na
jornalistica de Campos nestes ultimas
tempos; b,aste-nos mencionul' o m:lis im
portante d'elles: a Re(;enol"Oçüo, redi
gida pelo dr. Eduardp Manuel Frallcisco
da Silya; a AlvOt'acla Campista, re

.digidfl pelo dr. Miguel Antonio He-
rcdia de Sá, que passou dep'ois a redigir
a Gazeta de Campos; o Dial'io ele ~am
poso orgão do piu'tido consel'vadar; o
Independente, de que cra redactor Pru
dencio Jonquim de Bessa, que redigira
antes muitos outros jornaes e entJ'e elles
a DI'c/em ~ o Commel'cio de Campos,

...8. Fideli~ e S. JOãO c/I'! Han'a, redigi do
pelo sr. dr. Domingos nlarb Gonçalves;
o FutL~J'D, ol'gão do partido libel'"l, re
digido princip tlmente pelo sr. dr. Ma
nuel RouJ'Ígues Peixoto. e o JOl'wjl da
P,·ovincia.' etc que era ultimamente re
dactor e - propri tario o commendador
Guil herme Klerk,e cuja publ icação cessou
em novembl'o de lSflO. .

Houve, porém. além <l estes, sobl'eiudo
de ISí9 a I SO, uma. alluvião de pe
quenos jOl'Daes. que til'cI'a.m ú~la vida
el'hemera e nito deixaram de si reput.ação
e memoria que mel'eç 1m regi trar·se.

Si. como as f'espas de Alphonse Karl',
zumbissem na colmeia social sem toca
rem na vida pal'tícular. tcríam com a
slla exístencia ·col'l'igic1o os costumes 10
caes e elel'ado de nival a mor.'llitlade Pll
blica; mas a missão qne desempellhllrc!m
pa;'ece que nã tinha tão elev<Illo intuito;
paI' isso, depois de bal'erem agitado 1'01'

li.lgt1m tempo a cOl1sciencia p"blica, sa
ti.fawndo a paixões menos nobl'es. su-

miram-se tie vez, sem que ninguem lhes
lamenta se a morte (\'ide a ephenwl·icle
de I dc janeiro).

JSi6-Inaugul'ação da estrada de,felTo
de Santa Maria MagdaJen:l. ao porto da
Concha (em Macahé). eu ponto terminal.

.J.\NElllO -13

'1561-Estahelece-sc a povoação. depois
villa, de ltanhaen. sendo cleito juiz
pedaueo CIJI'istovão Gou alves. Em abril
do mesmo anno Bra. Eanes apre enta
provisão do c:l.pitão-m6r Françisc de
Morues, nOl11eal1do-o aJcuidc da mesma
povoução. já então vi]]a. de Nossa Se
nhol'a da Conccição de Itanhaen.

A povolçã') fora começada por Chris
tovão Gonçnlves e João Rodrigues Cas
telhanos, n!\t:~I'ac' de Portugal, em 1549,

II l nas suns visinhanças, uo dizer de
viajantes competentes, nma mina de
marmorc bl'lmco.

Jlj~O-Batalh I naval do Cabo BI'anco
entl'e a armada hispano-portuglleza de
D. Fernando de ,Ia. carenhas, conde da
Tlll'l'e, govel'Dador geral do Bl'azil, e a
frota hollande7.l1, que, na vespera hav.iflm
combatido em ltamaracá, dando então
em resulta.do u mOI'te do almirante
batavo Cornelissen.

Na manhii da prc ente el' ta arVOnl o
padl·hão da Hollanda o vice-almirante
.Jacob Huyghens, 9 qual, observando que
a nOSS:l squadra evit:wa o combate.
para ella se dirige e encontra-a ás 10
horas d,l manllã, enti'e Goyanntl e o
Cabo Branco. Trava-se ul11a acção nlais
renl1ida que a antecedente, que dura até
á noitc, Uma dns Ilaus inimigas, a
Goele Son, so<sobra. afogando-se o seu
comlpan<Íante e 44 soldados.

Ai ml.t d'es ta vez paI' nenh um dos dois
lados se decide a victoria.

llii6 - Os heroicos <lliefes dos insul'
gentes pernnmbucimoo" João Fcrn~ncles

VieiJ'f). e Andl'é Vidal de Ncgl'eil'Os.
chegam ao ArrRAIAr. NOVO DO BOM JI:: us,
de I'olta da cxcul'são, que tinhám feito a
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Kazareth do Cabo, tendo deixado no
governo do Arraial e do exercito, o sar
gento-m6r M ll'tim Soares Mor'eno. Sa
bendo da ansenc.a dos chcfes,~uppuzer:.lm

os hollandczes ach~r os no 0$ de aJl'
percebidos, contando que não haveria
no nosso acampamento a mesmn yjgi
lancia que dantes. Tental'am uma sor'
preza. As sentiocllas avançndas d l ES
T.\~Ç1A de Henr41ue Dias deram, porém,
Signal da approximação do inimigo, e
logo sahiu p.ste chefe a camIJo. DJpois
de uma renhida escaramuça, em que
tC'mou tambem parte um reforço man
dado por Moreno. tomaram os h"lIan
dezes a voltaI' pRrll a cidade, sem nada.
haverem conseguido. Foi a noticia c1'esse
fdto o quI' obrigou os dois chefes, Yidra
e Andl'é Yidal, a \"oltarJm mais depressa.
Tinham ido a Nazal'eth com o fim de
r'eccbel'em munições e gente, quc aspe
ra"am, e um barco que Yieira mandára
á Bahia com um carl egamcnto de as
sn CM'. com cujo im porte se flevia compl'al'
roup:ls pUI'a os seus soldados, que já
senti'lm grande falta d'ellas.

17:2!-Lei pl·ohibi.Jldo, sob pena de nul
lidli(le c eonflsc , o exercerem o cbm
mercio pessoas constitnidas em auelol'i
dade, taes como govOI'n'1dol'eS, capitãe
mÓI'es, ofJ;ieiaes de ju ti .:\, f<,zanda e
guel'l'a e de capitães pal'a cima, não
com prejlendidos tod!\ via os (~e orde
nanç'l, .

11:;0 - Tl'atado de limites dflS con
qui~tas de POI'wgal e Hespanh:l, cele
brado em J\í ldritl, CJlt!'C D. João Y c
D, Fernando 1'1 eas ignado ]Jelo visconde
Thomaz da Silva 'J lles e D. Jo eph dc
Ollrvajal y Lanc». tet'. O eu principal flm
cr'a a troca de algl1mas povoal'ôes do Para
guay pela colonia do S:lerament ,. Nun a
teve ell'eito, por caus'l das dilliculdades
10càes. com quê nilo se havia cont"do
na ElIl'opa.

« Gomes ltl'circ, encarccgado da ua
xecução pela parte do sul. achou tanto

ob taculos no odio quc os indios con~a_

gl'avam aos portugueze e hespanh6es,
por instigação dos j'lsuitas. que foi mis
ter armar contr'u eiles exerci tos pal'a os
abater e subjugar (A. e. Lima.))

José Basilio da Cama immorblisou no
seu poem U"u{Juay essa guel'ra, movi
da pelos jesuitas á demarcação de limites.
que.es. e tratado ol'deIHt\'a.

Par,l cumprimento d'estc tratado no
meáfa POl'tu a al a Gomes Freire, que
toda"ia conservaria o governo das capi
tania, que administrava, de Minas e
Rio de Janeiro e suas depimdenoin , e a
IIespanha nomeára o mal:4uez de Yal de
Lidos. Assentam ambos estes commis
sarios, a 9 de outubro Ue 1'752, em Cas
tilhos Grandes. ]Oaal' aprazado para as
pl'imeil'as conferenchs, o primeiro marco
de marmore com as competentes ins.
cripções e arm.ls (Ville 1 ele setembro
de 1752). '

A este tratado es á ligado o nome do
grande s'mti ta Alexandre de Gu mão,
que foi o sell verdadeiro auctor.

1759 - Por acc')r fio e con elho do
rci D. José r. e deferindo ú suppliea do
jlliz do 1'0\'0 e d'~ r sa uos Yiote e qua
tro. ão llec1:lrado~peregrino" vagabun
dos e desn:ltur,rli aelos o duque de A ,'eiro
(.Jo -é Ua carcnhas), C'S marq uezes de
Tavol'a (Fr<\ncis o de Assis, Lconor Tbo
masi:l,Llliz Bernardo) c o condeile Athou_
guia e sp.us I;,mulos, auctol' S e \CU01

plicp.s cio tlttenttdo dc 3 par<l. <1 de se
tembro de 1158 con I'a a vida elo rei.
A . elltcnçn, dada I ela Junta da illcon
fiJlcncia. foi execllt>ldu l"go em Belém,
sendo degolada a mal'quezu e quanto ao
duque e mal'quezes. depllis de lhe que
bt'al'cm as 'C.~11:1 dos bl'aç " a<; pernas
c peitos com um!,\ gl'OS,:\ mas a dc ferl'O,
foram ",ar'rateados e seus COl'pO e o 'da
marq.lCzu queimados.

Hou\'e Olit!·OS cpndel11llados, menores
cm' ca'egOl'i,l, que otrt'el'ntn apenas o
garrote e o guarda-roupa do duque foi
simplesmente queimado vivo ...
\ O conde de Athougui'l, Lui!. Pedro Pe-
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regrino de Cal'valho :\Iene7.es e Atbarde.
tinlla sido governadol' gel'al ela Bahia e
vice-rei do BI'a'l.il. de 16 ti, dezembro
de 1'i'4,9 (T"ide essa data) até 7 do agosto
de 115±, e aqui fizera um:1 b la admi
nistração. '

11;5 - O coronel 1 edro Antonio da
Gama e Freitas governa int.erinamente
a capitanill de I11ina -Geraes de de a
pI'esente data atlÍ 20 de l11:lio de 1775
LYitle,a epherne,.:de de 16 de julho de l7G
in (ine).

1811 - Tom:l posoe da SU3. prelazia
,D. Antonio RQrJrigue, de A!!UÜII'. bispo
titular de Azoto. prelado de Goyaz (Vitle
a epheme,.ide de 29 de ~etembl'o de lSlG),

'lR23-;Uorre fuzilado em Pel'nambuco·
atado a um posle da forca. por não haver
carra~co, que se prestas'e a enforcaI-o,
o réu politico fl'ei Joaquim do A'nol'
Di'Vino Rebolia Oaneca. um'\ das victimas
da revolução pern~mbuc"nad'l Confede
t'açc'io do EquarIOI'.

A certidão da Slla execução, cUl'ioso
dDcumento Itislorice. é do teor seguinte:

([ Ccrtifico que o réu FI'. ,J03.flui m do
Amor Divino Caneoa foi conduzido a
)ogar da forca (Ias Cinco Ponta~, é alli
pelas 9 hOl'as da manhã, padeceu mort.
natuI'ai em cumprimento da sentenç I da
commissão militai'. quo o ju'gou, depois
de s"r des1utOl'a'lo das ordens na ig-I'eja,
do Terço. na (ürlna dos Sagrado_ Oanones;
sendo atado, uma das hastes da forca,
foi fuzilado. de ordom ao exeellcntissimo
general o m,.1s membros da di'a com
mi , ão, "isto n:io podei' ser enforcado
pela desobedi~ncia dos cal'rascos, do que
tudo dou fé, sendo este ac&o presiditlo
pelo vere1\dol' mais "elho elo senado clesla
cidade, o DI', -Antonio Josó AII'es For
reira. arvorado em jniz de fól'a. Recife
'de Pernam buco, 13 de jaoqil'o úe 1 Z:S.
O escl'ivão elo crime da Relação. Miguel
A"chanjo Posthumo elo l\'ascimento. »

'1B51-Installa-se o tribunal do com
mOl'cio da cWade d(], Bahia.

18LiS-Pela retir'ada do general i\litl'e,

assnme o marqne7. de Caxias o com
mando dos exerC'Ítos alliados (Gnel'l'a elo

I'a"a.'luay),
18'i'D-O"i-condede antaThereza, Po-

lydoro da Fonseca Quin anilha Jordão,
nente-genel'al do exel'cito, falll'ce no

Rio cle Janeil'o, ap6s longa e gloriosa
carl'eÍl'a militar. incluida a pal,to que to
mára na campanhado Paraguay, Exol'oia
ultimllmonre o oargo de com mandante
da escola milit'lI' da Praia Vermelha no
Rio de Janeiro e de conse1hoil'0 de guerl·a.

Rigido e infiexivel no cumprimento do
seus devC'l'e, como militar. foi sell1]Jl'e o
genet'al PoJydoro espelho vivo do olllcial
bJ'j oso e disci pli nad o.
Nasc~ra n'esta cune a 2 de no embro

do' 1800,
Os seus restos mOl'taes foram sepul

tados na tarde de 16, no comiterio de
S. João 'Bwtista da Lagóa, freguezía de
sua resitIencia.

JA~EIRO-14

16~::;-A esquadra hesp'anhola que, de
. all:co,rdo com a 1'0I'tuglle~a, vinha acudir

a Bahia, assenhol'eada pelos hollande'l.r~,

so na presente clata é que larga de Cadi.
A POI'tllgueza partira a 22 de novem1)l'o
do anno antedor, fi 20 de dezembro che
gára á. ilha de ~anliago. at'cllipelago de
Cahp-Vel'de, e nUi espe,'ãra pela hespa
nholn, que s6 a 4 de fev~reiro c!'este a11no
(V. f sa data) lÍ que chega ao mesmo
ponto, a fim de partirem encorporadas
pal'a o Bra7il,

CO'l1'lpunha-se a armada de Oastella de
16 vasos de glleVI'tl, dos quaes 11 da clla
mad" cwmw:la elo Oceano,'5 da do Es
tJ'eito,4da ele Biscaya, GdasQuat'·o nUas
e 4de ;"'ap,les. sem contar os tra~lsportes.

Na sua totalidade o. g~nto ãe guerra,
que nas duas nJ'madas vinha, consistia
em lZ,563 home'ls, dos guac, unli 4,,000
cOl'!'espondiam ao contingente portu-

, I ,
gllCZ, "

A hespanhola, ele que ora tratamos,
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est:lVa sob as o1'den~ c10almirante D, João
Fajardo de Guevar:l, 1· subs ituto de
D, Fradique de Toledo no comlllando ge
ral de toda a al'mada,

1630-Em dezembl'o ante.rior sal.iI'a do
Recife uma pequena exp~dição mandada
por Malltias de Albuquerque á ilha de
Fernando de Noronha, que se soube cstar
occupada pelos hollandeles; comman
dava os exp dicionarios o capitão llu)"
cala-~a Borges, tend por immediato o
capitão Pedro Teixeil'a Franco,

Conforme as ordens que levavam, abor
dal'am a ilha pela pal'te de L :3" em que
ella f6rma uma pequena enseada, e d'uhi
partir 'nl á noite e a pé p:ll'!l. o lado dn
porto pl'incipal, onde s6 encontraI'am
fundeada uma cmbarcação, Armarum
lhe uma emboscada e quando do navio
vieram á telTn fazer aguadu, cahem os
nossos sobre elle, que el'am onze, ma
tam-lhes quatro e capturam os mais,
dando liberdade a sete pI'isioneil'Os por
tuguezes, que e1les empl'eguvam nó sel'
viço de mm'inIJagem,

Tental'am ainda incendi.lI' o navio ini
migo, que no dia seguinte e fez de vela,

TI atou então a nossa gente de des·
tl'uil' tudo o que elles haviam feito na
ilha,' a sal)er: uma bateria !,ara oito pe
as, 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 burco
de Angola e que já haviam plantl1.do
muita mandioca: hllvia tllmbem grande
plantação de leguules e fumo.
, a presente data estava esta expedi

c;ão ae volta ao Recife.
1635-0heg'1 a Goyanna a expedição

hollaodeza de que era com mandante õ
coronel Al'cizewski e con,selheiro politico
Stachouwer, que havia sahido dois dia
antes da Parahyba.

Assim que o general pel'nambucano
Mathia- de Albuquer'que (que dcsde 18
de outubro de 1629 governava a capita
Dia. de fernambuco) soube da chegada

dos inimigos. enviuu a tl'opa qoe poude
retirar do quartel do Cabo de Sanw
Agostinho. para lhes embar"lçar a mar
cha, o que nào se chegou a c)nseguir pOJ'

ser numero,'! a força holland za, ma
fizeram-lhe perdei' não puuca gente. e
Prejudicaram a expedição no mais que
]JuJCI'am, embaraçando os im[' os de se
lhe reunil', incendiando os eann:1yiaes e
arrancando as plantações, que podiam
ser-lhes pro"eitosa .

l61O-BaLalha naval da Pal"thyb-i.
Continuando o ven~o a impellir para

o none as duas armadu combatentes,
que, como -vimos, já tinham travado pe
leja junto á jilJa de Itall1'll'aeá no di\ 12
e na alwl'a do Cabo BI';lnco no dia 13,
encontr'am-,'e de novo dünte da bahia da
Traição. a dU3, milha de distancia do
forte do Cabedelo na ParalJyhu. tão perto
por'tánto de terra, que o habitantes pre
sencial'am a peleja, m:lis encarniçada que
a dos dia anteriore:, posto que ainda
ficasse indecisa a victoria. A. almit'auta
1l0llaI}deza comec;ár'a por' pur-se entre as
almü'antas de Castcl1a e de Po~tugal, qnc
lhe fizeram vivi simo fogo do qual s6
lhe resultou estragos :í. ma, tl'eaç:'io c vc
lame.

O TU:Jis impOl'tante d'esü acção é re
ferido pero auetor da Ilisto}'ia das lutas.
com os hollande_~es do modo seguinte:

a: En tr'eLan to a nau lCtlei1 do I'ice
almirante hol1andez Alderiksen, vendo-se
desmastl'eada, Le\' que lançar feno.
Aceommcteram-a logo varios de nos os
navio, quatl'o dos quaes eon eguirum
dar-lhe abordagem, e dentro <l'ella c
achavam duzentos ou treseutos do- nos
sns; quando o chefe inimigo se lembrou
de marldal' picar as amalTas para e 
correi' com as aguas e dar á co' ta.

I a: Apenas o notaram os ataca nteso se
foram desatracando. S6 não fez outt'o
tanto AntoD1o da Cunha de Andraua, do
soccorl'o das Ilhas e- commandante da
Ilau Chagas, de 21 canhões; POi não ha
vendo nptado que a Swaen já havia en-
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calhado. encalhou tambem e veiu a ser
levado prisioneiro para terr:1 com 200
llomens, incluindo quatro fn\des e qua
tr'o olliciaes. -a Chw.Jas encontraram os
inimigos bastantes valores.D

AndnlcLJ., enviadoprisiolleil'o para Hol
landa, foi (em agosto d'o te mesmo anno)
solto sob a condição de nilo tornar paJ'::!
Portugal nem para a Ilespanha.

lí7!-Combaf,e de TabatingallT, pcrto
ela Rio I ardo (Rio G, nde do ~ul), entl'e
Ra:phael Pinto Bandeira, com cerca de
200 homens. eo general hespanhol Verti",
COlU 1.900 !lomen..

Retiran\i l-se 9S nos:os, mas tendo-se
adianta.lo a perseguil-n.. 400 correntiuos,
volta ra idamente Pinto D,llldeira e os
põe cm completa fuga, matando-lhes 4
ofliciaes e 14: soldado __

Depois d'esta fIH;'tnlia seguiu o valente
cabo rio-gl'andense para o Rio Pacáo.

1715 - Le-se o seguinte topico nas
in1>trucções dadas a Martim Lopes Lobo
de Saldanha para governal' a capitania
de S. P'\lIlo e crear nclla COI'POS regu
lares:

ex § 19. E para outros pO!ltos, isto é. de
capitães, tenentes e alferes, nomeará su
jeitos que lhe pareçam mais id<lneos e
capazes dos referidos postos, prefel'indo
sempre em iguaes circnmstancias os pau·
listas aos que não o forem. D

178-1-Morre em Olinda D. Thomaz da
Bncal'nação, 10· bispo d'essa diocese
(V. setembr.o S de 177i).

1809-Entr:J. solemnemente na raça
conquistada de Cayenna a colUlrna bra
zileil'a commanl!ada pelo tcnente-col'onel
l\Ianuel Marques d'Elvas POI'tngal, sendo
alli arvol'aiJo o pavilhão nacional, que
era entao o portuguez, com uma salva
de 2'1 tiros (Vid.e 1.1. ephemedde de 12).

1823-Decreto sobre 1.1., condição dos
portuguezes,que vie.rem residir no Brazil.

I 23-Combate naval,ua altura de San
tos. entre a cOI'veta brazileira' ilfal'ia
Isabel, commàntlada pelo capitão de mar
e guerra J. L Maia, e o brigue argentino

!l"i{lel', que cruzava nas agnas do BI'azil.
1861-E' apresentado bisIfo do Mal'a

o11ho D. frei Luiz da ConceiçãJ Saraiva,
na vaga deix.\{la pela exa\tação do bispo
d'eós" diQce e D. Manuel Joaquim d:L
Silve;ra, depois conde de S. Salvador, ao
al'cebisl ado da Balda.

D. fl'ei Lu'iz Saraiva, ]6· lJispo do
:1Ilal'Unhão, da ordem dos, benedictinos,
natural da provincia da n~hia. (lra pela
segunda H'Z abbade da sua religião no
mosteiro 110 Rio dc .lanei!'o. quando foi
ne ta d ,ta chamalJo pelo ac.u.. l illlpe
radar ao episcopado. tenr10 upenas :n
auno,; de edade.Confll'llndo peb pOntifiee
Pio IX em 23 de julbo do mes!ltO anil.O
de 18Gl,sagrado a 20 de outllbI'O no mos·
teiro de '. Bento dl corte por monse
nnOI' i\I:n'ianno Falciucli Antoniaeci,
arcebispo de Athenas. internuncio e le
gado apostolico no Bràzil, chegou á sua
diocese a 11 de tn Itço do anno segui nte,
mas s6 fe", a sua entrada pontifical
nella a .21 d'esse mez, por se ter s'lljci
tado á quarentena que a cpidemia de
cholera-morbus. que en,1.ão gr'assava no
Rio de Janeiro, impunha aos que apor
Llvam á ]lrovincia do Maranhão, Este
prelado distincto por suas lettras e vir
tudes, de um trato ameno e sympathico,
falleceu na cidade da Bahia a 26 de
de abril de 1876. Era irmão do sr. con
seIbeiro José Antonio S'lraivtl, senador
do Imperio e u::tuul presidente do con
selho.

O bispo n~scera a 2-1 de setembro de
182.3, na fregue~ia do Bom Jardim, termo
de Santo Amaro. Jaz no mosteiro da sua
ordem na Buhin.

'Pdra complctar a, no,ticia, que damos
aqui. (l'este illustre prelado lêum-se os
numeras do Glo/IO de 21 de maio de 18.5
e de 13 dc egllal mez do anno seguinte.

ISi3-Inaugllra-se u linha telegra
phica de ltabapoana a S. Francisco de

,Paula, muniçípio de S. JOão da Bana, I

provincia do Rio de Janeiro, n extensão
de 23.50 k.
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- Installa-se na c~pital do Espirito
Santo o 'Lycell União e Pro{];-e so.r'rcado
e mantido pela loja maçollicll do mesmo
nome. Por e sa occasião o presidente da
pl'ovincia entrega p. tres escravo as
cartas em que à maçonaria victorien e
lhes concede a liberdadc.

18 O-F.\lIece em Cuyabá, capital de
Matto-Grosso, o benemerito cidadão Au"
gusto Leveracr, barão (Ie i\I~lga~o. -as
cido em Fl'ança a 30 de janeiro de lQOZ,
adoptára o Brazil por patI'ia; el'vira
de ,le a independencia na maI'inha brazi
leira e exel' era pOl' di versas vezes os
cnr""os de pre idente e cOll1ma.ndante das
armas da proyincia de J\Iatto-Gros o, cm
quc re idira, além de cutms IOculllben
rias importan es, que desempenhara ca.
balmente como engenheil'o.

Léa-se o Que a seu rcspeito esc/'eveu o
Liberal de Cuyabá e foi reproduzido no
Jo)'nal cio C6mme)"cio (R,io de Janeil'o)
de 25 de fevereiro de ISSO.

JANErRo-15

]617 - Estabelcce-so o papel-Illoed<i,
Para corl'er no Bl'azi! de um para outro
anno, em con equencia da pre taçúcs
feitas pelas differentes capitanias para
o dote da infanta D. C;lthariua, casada
com o rei Carlos de Inglatol'l'a.

1636 - Emquanto o general D. Luiz
de Rojas y Borja marcha com o seu
cxcrcito na direcção de Porto Calvo. o
capitão Robello, a quem os inimigos iIlu
dÍl'am escapando"se pal'a a Barra Grande,
corre ainda no enç dço d'elles e alcança
uma companhia de r-avallaria, da qual
matou dnte e oito soldados, fugindo-lhe
OS mais, que andavam por qllal'Cll ta.

A' tarde chega o exel'cito, que occupa
a praça abandonada, onde encontra muita
munição e abastecimento.

16!3-Parte do porto do Recife, com
destino â conquista do Chile, uma esq\Ja
drilha hollandeza composta de quatro
navios grandes e UIll !liate, sob o com
mando do alm~ante Hendrik Bronwer.

16±7 - O povo de S. Paulo rc§ólve
trancar o caminho para o mar, por
caus I dos vexames quo dizia estar sof
fI'endo dos jesuitas e do vigario Pc'dro
IIGmem de Albel'l1az, qlle lhes in er
ceptavam as queixas c reclamações, pura
que nào chagassem aos Jl~S <10 tlJrono.

E' tambe,lI <reste :l.'lno e mez acarta
que li. camal a e os homens bons da
mesma villa dirigiram áquelle prelado,
em r sposta á excommunl1ão que havia
ene lançado aos moradores da viila.
~ tá as.ignada por mais de 50 mora
dores da villa de . Pa,.lo. e são nclla.
feH'ls ao prclado forlllid,lVeis n.ccusações,

O major Azeveuo Marqnes tr"nscr,'ve-a.
nos ens Apontaulclltos histol'icos e tér
mina: « E ta I'cpresenta :io tem no flUI
a nota de -, 'em etreito (A,'chit:o da cu
ntal'a de S. Panlo. etc).»

15tH-O seuauo da c mara da cidade
de Belém. capital do GI'ão Pará, dil'ige
um memorial ao pa.lre Antor.io Yieir.l,
superior o visitador geral das missões do
Cstado do Maratlhão, mo_ tr:Lndo a pe
nuria e miseria do povo por falta de
lJraços. devida ú interferencia dos je
suitas no governo tempor' das missõcs
e ao mOJ'opoEo que faziam dos indios
para o seu serviço pal'ticular e o da

ompanhia, concluindo a municipalidade
por pedir-lhe que provesse do I'emedio
taes males e por preannuncial'·lhc aS
calamidades de que estava ameaçada :J.

cidade (Vide a ephemej'ide qltB se se.que).
1670-Francisco Dia Deir6 e Antonio

Rodrigues, '.rocuradores do povo do
Maranhão, representam ao respectivo
senado da camara, expondo a misaria em
que cahil'a aquelle povo, proveniente da
falta e careslia dos' eSCI"avos indios, que
se vendiam a sessenta, sétenta e oitenta
mil réis. negocio cste monopolisado por
homens poderosos, q\le abusavam dos
seus cargos ou riqueza.

Conclue-se do memOI'ifc! ele 1661 e da
pre ente reprcsentação :e deduz que no
estado do l\laranhão e Grão-Pará a paixão

J
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15GO-i\Jen de ii ]Ji1rte de . ~'alvadol',

com Bartholomeu de Vascol1cello, na
armada que apl'~sr[ú'a, cm demo mia do
Rio de Janeiro.

O auetor das Datas celebres e factos
notaceis da Ilistol'ia elo BI'a:;il dá a
par'tida d'e:t>l exprdi,ão como e·(fectllach
na pre.ente ciat:l. qnando achamos al
gures que o embarquc do governador se
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dominante nos colones el'a a escravidão J alruil'ant" 3rgenrino Bl'o\ 'n, quc tentava
dO mi el'o gentio explorada pela ga- sahir de Bt.;eno, -A)'I'es, a recolhel'-se
oancia immOI'al dos poderosos por ia1'- áqtlelle pGJ'to.
ttlna e-por anctoridade, intel'essada!nente lS4G-l'al1cce O senador pOl' Pernam-
combalida pelos regulares dc .Jesus, qu buco.lo é Cados ~Iayrink da Silva Fel'l'~o,

nos i11cJigenas pl'cparavam elementos de escolhitIo a Zi. d janeiro tIe 18:2' e que
fOI'~a pam o s"u podei' temporal, como tom ál'J. assen to, no senado a J de maio
pouco menos de t.Jm seculo depois, em do mes:\1O anno, com muitos outros
1750 ('ide a epheme"icle tIe 13), uei- senadores nomea os no mesmo tempo,
xal'am patento, Rel'Yindo,sc d'eJes pal'a lS5eJ-FaJlece na Hallia o s(!J!adol' por
impedir a execução do tratado de ~Ia- aqnelJa ]ll'ovinci,\ :\I:tnuel Ignacio da
drid, Cunha Menezes, ~ conde do Rio \'er
. « r}as para o misero gentio o jesuita mel110, e:colIlidú pelo p,'üneil'ó irupe
com toda ai SU:.l ambil~ão el' I mil vezes rador a 3 de novembro de 1,,27 o quo
pl'efcriyel ao colono e aos chamados tomll'a assento a 4 de maio de 18~!l.

administl'auores no estude> :\braallão. O Al;nanah Lael11mert para 1831 e o
« O escravo africano f cilitou a eman- Mal1pa nCC"onolot;ico dos se(lado,·cs pu-

cipação do indio escravo. -blicado na revi -ta do Instituto liistol'ico
« Agor.1 impõe-se que~tão e proulemas o dão fallecido a 16.

semelhantes e já ehl principio de re oiu- 1 76 - [,'allece na cidade do Rio de
ção, que s6 se di(liculta, porque não ha Janeiro o conego ql', Joaqdm Caetano
outro e cravo par t suppri o a{J'icano FeI'O tndes Pinheiro, nascido na mesma
(O Canse, L'aclOl, de C ,ntagallo). » eid!\de a n d junho de 1 25. PI'estou

J'i81-i\Iol'l'c com mais de 52 annos dc ;,.~1iosos ~el'vi~os ás leUra, patrias e ao
ed ,de a r,li:J1Ja D. j\l:lrÍ<'n~a Yietol'Ía, m'l!!istel'io super'ror, publicando muÜas
viuva de D. José L ohl'a:; didatieas e hjstol'ir[\<. Era l' se-

:\laoda-se por essa razão dllitur !ucto cretaJ'Ío do Instituto Ilistorico e G'éogra
d~ seis mez", metade p zado e mctade phico do Er:lzil e lente de l'heto,'ica do
allil'iado, sob pena tIc pagar se a multa collegio ,ue Pedro Ir. Leecionára POI'
elc Z~ pOI' pessoa. ,t1O'uns :1J1nds l'hetorica, poetira c his-

ISIO-F::-.Ilece o poeta brazileil'o Bal'- tOI'i" n') semirrario de :'1, Josti da corlo
tl1olome.u Antonio Cordovil, cujas nume- no auspicioso ,'eitoJ'ado de mOI1SenJIOl'
rosas ;:omposi;ões poeUca sc perderam I\lanuelJoaquim da Silveira,eI~j1ois bi po
pch mór' piu'te, 'rest:wdo·nos apenas as do filar mhão e mais tarde arcebispo da
quc puhlicou no Reu PAP..!'ASO, hoje raro, Bahia,
o concgo J ,nual'io dá Cunha Blrhosl.\, Suc"umbe fi uma congestão de ([gado,
Ó visconde de Po:'to Seguro, no seu Flo- terminada pOl' hypersl!cl'e~ão de bílis.
1'ilegio. o dá vagamente como n'lscido na
capitania de Goyaz.

1827-0 ll11[Jeradol' D, Pedro I re
gressa da provincia do Rio Grande do
Sul, onde t3no'onaya pÔI"se Ú fren!e do
exerci to bl'azii(iI'o na camplmha cispJa
tina, e chega â cid~de do Rio de Janeiro,
33 di IS depojs do fal1ecime:Jto da l' im
peratriz, sua espo a.

I :2 -Os brigues .1I.(tI'~~nhão e '(]aboclo
e o brigue-escuna Comtança obrigam o
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I

fizera no cJ.ja 10 (Vide essa data), o que
leva a suppor-se que :Men de Sá em
barcál'.l a 10, mas s6 partira da Bahia
a 16 {Vide no,embro 30 de 1559;.

1616-Quando D. Luiz de Ro jas y Borja,
que marchava com o 'seu cxercito para
Porto Calvo, soube que o inimigo estava
na Barr3 Grande, encaminhou-se logo
pal'a alli, deixando em differente pontos
algum'ls companhias e na povoação dc
Porto Calvo. para guardar as munições.

Teve, porém, noticia em caminho que o
coronel Arcizewski deixára as suas forti
ficações da Peripueira para vir em au
xilio de egi mundo chlwppe, que up
punha ainda em Porto CaIro. D. Luiz
volta á povoação. e. apezar de fatirrado.
b~m como a sua infant:ll'Ía, depois de
di posições prévias, sahe a atacar o ge'
neral hollandcz (polaco de nação era
elle), levando comsigo uns oitocentos
hDmens. além do troço do capitão-m6r
D. Antonio Fclippe Camarão, deixando
na povoação o seu tenente-general
Manuel Dias de Andr'ada (Yide as epha
metidas de 17, IS e 19).

16l3-Tendo recebido reforços no dia 15,
sahem de . Luiz do Maranhão os hollan
dezes ao mando do coronel IIendersOIl,
e a:acam os sitiantes patriotas e tOlllam
lhes o posto do Carmo. Indo, porém,
acommetter oub',\ posição que estes
occupavam, são repellidos com grande
perda.

j10rre heroicamente ne te combate o
capitão-m6r Antonio Muniz Barreir'os;
suceede-Ihe no poste Antonio Teixeira

. de 1\le110.
lM8-Toma pela segunda vez posse

do governo do Rio ae Janeiro Salvador
Corrila de ti e Bcnovides. Foi d'essa
vez o vigesimo primeir'o governador e
exerceu o cal'go apenas qu:<.tro mezes
It;Cnos quatro di:ls, até 12 dc maio do
mencionado anno de 1618, em que tomon
interinamente conta do governo DU:lrte
COl'l'êa Vasqueanes.

165!-Rerídição do forte d:.1s Salinas oa

de Frnncisco do Rego, em Pernambuco,
que estava em poder dos hol1andezell.
Este forte foi o primeiro que o general
Barreto mandou atacar, depois de se
rescfJverem os nossos a apossal'-se do
Recife, dominado pelos hollandezes.

1691-Morre na então "ilIa da Ca
choeira,naBahia,D.frei Manuel da Resur
reição, 3· arcebispo do Brazi1. qbe an
dava visitando as egrejas da parte sul da
sua diocese. Foi sepultado na capella
m6r do antigo se minaria de Belém da
Cachoeira (Vide 13 de maio de 1688).

1726-Carta régia encorpOl'Undo a villa
de Paraty á capitania do Rio de Janeiro,
a que ficou pertencendo; fazia parte da
de S, Paulo.

17G7 - O coronel Affonso Botelho de
Sampaio e Souza depara com os padrões
de pedra com·as armas de Portugal, que
Martim Affonso de Souza rilandára lançar
no pontal da barra de Cananéa a 12 de
agosto' de 1531. Tambem o visconde
de Iorto Seguro os encontl'OU depois,
em 1 41. I

1S22 - Do Jj"a::il Historico do SI', dr.
l\lello Jloraes colhemos a seguinte noti
cia, que julgamos dever consignar resu
midamente aqui,

O primeiro barco de vapor que houve
no BI'azil foi construido na cidade da
Bahia por ordem de Felisbel'to Gomes
Caldeira Braat PÔllte, depois marquez
de Barbacena, em 1~19; navegou por al
gum tempo para a villa, hoje cidade da
CachoeÍl'a.

Em lS22 já havia no Rio de Ja
neiro uma barca movida .a vapol' ,
chamada B}'agança; foi eIla que con
duziu a Santos José BoniCacio e a de
putação quc o acompanhava, da qual
fazia. parte o desembal'gador João Evan
gelista de Fal'ia Souz Lôbato, Chegaram
ao seu destino a 16 DE JANEIRO d'esse
anno.

O decrelo de 1::; de novembro dc 1831
suppl'imiu a despeza ql1e se fazia com

3
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ella e ordenou que fusse arrendada Ou
vendida.

O primeiro engenho a vapor que exis
tiu no Bl'azil foi estabelecido na ilha de
Itaparica (Vide a ephemel'ide de 3 de
agosto de 1 Ifl). Pertenceu ao coronel
Pedro Antonio Cardoso. Assistiram á
inauguração d'esse engenho o conde dos
Arcos e outras pessoas imp'ol'tantes da
provincia.

- E' nomeado pelo principe regente
D. Pedro ministro do reino e dos ne
gocios estrangeiros o dr. José Bonifacio
rle Andrada e Silva, que desde então
predomina nos conselhos do pl'incipe.

Sobravam á revolução que rompia bra
zileiros de intelligencia esclarecida e ener
gia de acção; faltavam-lhe, entretanto,
nomes já famosos e de reputação i ldis
putave!. José Bonifacio preenchia essas
condições: era o homem ela época. 1m
pellido pelas aspirações politicas de
S. Paulo e já de si revolucionario, apro
veitou-se D. Pedro do immenso préstigio
do paulista para levar avante a idéa, que
desde o dia 9 patenteára, rompendo aber
tamente contra o dominio de Portugal,
que as côl'tes de Lisboa representavam.
Faltava á sua direita o sabio de nomeada
européa, cujo coração batesse aó impulso
do patriotismo: as grandes revoluções
sociaes têm o privilegio da revelação
dos homens do seu tamanho. A histoI'ia
de todos os povos o demonstra. Si a sua
obra foi o que devia ser, pois collaborava
com um principe, uma f6rma definitiva
de governo e a mais perfeita, em relação
com as idéas do tempo, ou si o gl'ande
IJatriota a encarava como uma fÓl'ma
transitória \)ntre o despotismo fel'renho
do pas ado e o ideal das sociedades fu
turas, que a geração actual representa,
isto é,como o que'Se podia conseguir então,
á semelhançadeumaponte solida que con
duzisse os povos de uma margem á outra,
do bom para o melhor ... as suas memo
1,jas particulares, si as hou vesse, seriam
o unico docume ,o que nol-o revelaria,

completando á luz da historia moderna.
a sua individualidade politica.

Temo vi, to accusar-se o grande ho
mem por ter collaborado na independen
cia patI'ia com o p:'incipe e, si uem que
em favor dos povos, em favor taml>em
d'este, dando-nos a mona"chia consti
tucional quando devia dar-nos a 7-epu
blica. A ninguem, porém, é permittido ir
adiante do seu tempo e é essa a sua
maior desculpa.

1 30-Pondo-se em execução a lei do
l' de outubI'o de 182, que reformou o
antigo senacZo da cama,'a, instnlla-sc na.
presente data a primeira c.amara muni
cipal eleita por aquella lei, que elcvayt\
o numero de vereadol'es a 9, servindo
todos pOI' quatro annos, e 1l1e concedia
extensas attl'Í buiQões, cerceadas depois,
pouco a pouco, pelo governo, na maxima
parte das vezes por. culpa da propl'Ía
camara, por não ter sabido ella zelar os
seus dit'eitos, nem cumprir com muitôs
dos seus deveres. .

Primiti vamente o senado da eam'Jl'a se
compunha de tres yereadores e de um
procurador; tinha tambem um escrivão
diversos oíliciaes e dous juizes almo~
tacéis, que serviam tres mezes. Ojui:: de
fó,-a era o seu presidente.

Os vereadores e almotacéis usavam de
calção e meias pretas, de collete preto c
volta, Nos grandes actos publicas tra
j ..wam meias e collete branco e traziam
chapéu meio abado, com plumas brancas:
levavam uma val'a bl'anca os vereadol'es
~ os almotacéis, vermelha.

Serviam por um anno.
PaI'a a sua eleição reuniam-o e de 3

em 3 annos, conjuDctamente com os que
já o jlaviam sido e os homens bons, sob
a presidencia do ouvidor da comarca, e
rormavarn uma lista dos cidadãos aptos
para o caI'go, D'esta lista tiravam-se 12
nomes e com esses foql1avam-se tres
listas dc 1" chamllva~~e a este proCl'ssO
limpar a pauta.

Estas tres listas, designando cada uma



EPlIEMERlDES NACIONAES 35

tres verea,lorcs e um pI'oeUl'ador, el'am
enviadas laeradas tI camara em exel'
cicio, E:t:1 col!('cavl-as em uma urna.no
mez de dezembro, e lima cl'ÍlInça til'ava ã
sorte a dos que tinham de servil' no anno
seguiote: chama\·a-se a e. ta operação
r{l~eJ' pelloUl'O, Cooheéidos o novos ve·
readores IJarticipanl-lhes a camal'a que
vie$sem tomai' pos e a 7 de janeil·o.
como se pl'atica aioda hoje.

Xo 2' anno faúa-se o me mo processo
e serviam os que a sorte designasse da
duus restantes listns. ?{o 3' serviam os
da li ta que tinhil ficado por ultimo.

Eram elas ificatlo pelas I'especti\>-as
edades, sendo o mais velho o pl'Ímeiro
vereador. Era esse quem suh.,titui:l o juiz
de fóJ'a nos seus impedimentos: tiuha
então a denominação de jui:: ele fOI'()' pela
lei.

Quando vagam algum logar de \-erea
dor. era chamado para pl'eenchel-o al
gum cüladão que jfl houvesse occupado
o cargo; esse ubstituto era designado
pelo nome de 'l;e)'eadOI' de ban·ete. e
ainda que fos e mais moço.•substituia
o mai velho, si era o logar d'este ó que
vagára.

Os juizes almotacéis tinhamjuristlicção
contenciosa cm causas de pouca monta.
nos embargos de obra nova e nas condem
nações por infrucçüe de posturas; saiam
pam esse fim cm cOI'l'ecção com o arre:
matante da renda' da Cllmr.m, que fazia
as funcções dos modernos fi-caes. Eram
tambem eHes os que superiotendiam na
matança do gado e tinham como pro
pinas certa quantidade de linguas das
rezes que se abatiam aos sabbados.

A allurlida lei do I' de outubro, pela
qual, e regem ainda as camaras munici
pues, modificou cssa a.ntiga praxe, como
dissemos, dando-lhes. com um novo pro
cesso de elei~ão, que devia exprimir me
lhor o voto dos municipes, a inspecrão
dirccta da~ cadeil1s e C!\r'Cel'es civis e
ccclesiasticos~ a distribuirão da instruc
cão primaria, e na cidade do Rio de J<t-

neiro l-hé o seminario de S. Joaquim, de·
pois convertido no l1ctual colIegio de
Pedro 11, estava sob a sua alçada, Com
petia-lhes a todos dar annualmente, ou
quando o julO'assem 0ppol'tuno. denuncia
de qualquer infrac~ão da constitui~ão e
das prevaricações e negligencias dos em
pregados pnblicos. Competia-lhe final
mente tudo quanto entendia com a policia
e economia d" poyoaçües e seus termos.
Sú pai' ahi se depI'ehende da amplitude
da sua jllrisdicção, que passou qu!\si
toda hoje pur,\ as mão' do poder geral,
especialmente na córte, pelo patental
sy-stema de centrali ação governamental.
que nos rege e desiclia das camal'as.

1 33-Fa11ece a p1'Ínceila D. Paula,
filha de D. Pedro I. nascida a 17 de
fevereiro de Hl23 , Foi sepultada no
couvento da Ajuda, no Rio de Janeiro.

1 ±3- Fallece D. Nuno Eugeoio de
Lossio e Seilbtz, senador pela provincia
das Alagoa ,escolhido a 22 de janeiro
de Jc:26, quando se constituiu o senado:
a 2± de junho do mesmo anno tomára
posse da sua cadeit'a naquella calpara.

1818- São escolhido senadores : por
Pernambuco os srs. Antonio Pinto Chi
chono da Gam 1 e dr. Ernesto Ferreira
França, e pai' S. Paulo o sr, Francisco
Antonio de ~ouzaQueiroz. hoje barão de

ouza Queiroz (Yid~ maio 5).
O I' d'aquelle senhores é hoje sena

doI' pela provincia do Rio de Janeü'o e
o 2' vive retirado da politica.

O 3", depois de ter pa sado muj~os ani
nos em S. Paulo, fóra dó parlàmento.
tomou parte nos trabalhos legi lativos
em 18 O, por occasião de se di cutir a
eleição dü'ecta.

1860 - Fallece em Nova Friburgo o
conselheiro Jeron)'mo ]'I'ancisco Coelho,
miuistro dos negocias da guel'l'a desde
4 de maio de 1857.

Nascei'a na cidade da Lagun:l, pl'oYin'
cia de "anta Catha ina. a 30 de setcm
bro de 1806.

Começára a sua vida )mblica assen-
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tando praça de l' cadete'no Ceará, onde
seu pae era in~pector das tl'opas. Oon'
quistára depois, na Academia i\Iilitur do
Rio de Janeiro, as cartas de bacharel em
mathematica e engenhal'ia. Aos 1 an
nos de edade el'a capitão. Tcndo sido de
putado á assembléa da sua provincia
natal desde 1835 até 1311. cnvivu-o esta
tombem á ossembléa gel'al desde 13:13 até
I8n.. Exerceu pela primeira vez o cargo
de ministro da guelTa em 18U, c teve a
gloria de ver pacificada a provincia do
Rio Grande do Sul no tempo ela sua
administl'ação.

De 18,18 o 1850 presidira á província
do Pará, e de volta á capital do Impe
rio, preenchida aquella commíssão, oe·cu
pou durante seis annos di versos e im
portantes cargos militares, sendo em
1856 nomeado presidente e com mandante
das armos da provincia do Rio Grande
do SuL

Depois de um esquecimento de oito
anuos, mandou-o a sua pI'ol'inci'a natal
em 1857 por seu l'epresentante á camam
tem,poral'ia: foi então chamado de novo
aos conselhos da coruaeellncal'l'egado da
mesma pllosta em que servira. Abatido
por dolorosa enfermidade, ainda prestou
relevantes erviços ao paiz e s6 se I'eti·
rou para Nova Friburgo, deixando o
ministerio e passando a pasta ao seu col
lega da marinha, quanqo de todo a não
poude mais dirigir.

a Bom amigo, filho extremoso, pae
desolado, moderado e prudente, sem se
mo ti' I' duvidoso em setl posto, decidido
propugnador dll opinião liberal, cl~ elo
cução facH, clara e graciosa, tão sereno
nas horas de triumpho como' nos dias da
adversidade, morreu pobre como tinha
nascido, legando a seus Illhos sua mãe,
nobre velhinha, testamento digno de um
dos heroicos vultos d:l Grecia (Pereira
de Vasconeellos, Selecta IJl'asiliense),»

I860-Chegam á cidade da Victol'ia,
provincia do Espirita-Santo, o impel'ador
e a i.pel'atriz, na excursão que faziam

ao norte do Imperio desde Z de outubro
do anno antedol'. A 28 visitam Suas
Magestades a ermida da Penha, onde
ouvem missa, A gruta em que morreu
frei Pedro Palacios foi visitada pelo
imperad'ol' (Vide fcvereiro 11).

1871-Fallece na capital do Maranhão
o douto philologo e professol~ emcrito
FI'ancisco Sotero dos Reis, nascido na
mesma cidade (\ 22 de abril de 1 '00.

Tratando do mel'ito das obl'as que nos
deix,[ o sabio 'gl'ammatico e latinista
nacional, di" o conceituoso auctor da sua

.biographia no Pantheon lIial'anhense
(vol. II):

« Não pl'ocureis !las obras de Fran
cisco Sotero dos Reis as imagens e flóres
de uma phantasia rica das galas da pri
mavera, nem essas figuras de eloquencia
al'ltebatadora que inllamma e embriaga
os sentidos, e menos ainda os al'abescos
e Illigranas que, sob colo[' d'e alindarem e
opulentarem o estylo, escondcm as mais
das vezes a pobl'ez:\ da idéas e falta de
conhecimentos no vasio e deslumbl'a
mento da f6rma, POllderae no PI'OPOSito
por que escreveu, que de~cobrireis o m.e
ri to e vü'tudes d'ellas. »

1878- Inaugura-se a linha telegra
phica da Balra de S. l\Iatheus (ramal) a
S. illatheus, provincia do Espirita Santo,
na 'extensão de 11,000 kilomeLt'os.

JANEIRO-17

1557-D, João UI, por carta regia d'esta
data, f,\z doação a D, Alval'o da Costa
do tel'l'itol'io da comarca de Paraguassú,
comprehendido entre o rio do mesmo
nonle e o de Jaguaribe, até a serra Gua
raraú (Bahia),

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

lü36-0 exercito de D. Luiz de Rojas
y BOI'ia, depois de ouvir' missa, marcha
na direcção da Peripueil'a, onde D, Luiz
esperava encontrar o inimigo; ao auoi-
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tecer estava o exercito a duas leguas de
Porto Calvo e na entrada de um desfila
deiro pai' onde continuava a e trada. Ahi
lembl',\ o capitão Martim oares Moreno
a cílutela de se mandarem uns indios
pI'aticos d'aquelles lagares explorai' o
caminho, medida acertada, pOI'qu~

quando a força explol"ldora ia peneIraI'
no desllladeir'o, d'elle salIiam os hollan
dezes.

Fez-se logo alto de ambos os lados e
, ü'a,;,ou-se um vigoroso tiroteio, de que

rcsultou cahit'e!T' de um e outl'O varias
mortos, feridos e prisioneiros, tendo
ni so o inimigo a peior parte, não só
pelo vivo fogo que om'eu dos nosso~.

como pela confusão que enf re elles se
estabeleceu por causa da escl,ridão da
noite, Este encontro e o eu resultado
deixou porém patente ao general hes
panhol que a w'erra na mattas do
Brllzil era muito diversa da guerra scien
titica que aprendera na Europa e, jnl
.gando que llIenos mal lhe aC<lI'l'etaria
arriscar uma acção do que effectuar uma
retiradn, deliberou dar um ataque no
dia se'minte, embol'a dispuzc se de for
ças inferiore á. do inimigo.

Os officiacs qne reunÍl"1 em conselho
erum de voto contl'ario e todos lhe pe
diram que não e ·empenhasse com tão
pouca gente, não costumada. como toda
a que trouxel'a de Hespanha, a pelejar
d'aquella fÓl'ma; D. Luiz, embol'u l'eco
nhecesse o alcance do conselho, já não
podia recuar e, si 'bem que mandass9 a
Mannel Dias de Andr.lda, em Porto Calvo,
que lhe envias c a maior força de gente
que pude e dispensal', tratou de huver
se com a que tinha, porqúe aquella não
chegal'ia a temI'o (Vide a ephemel'ide
de 1 l.

16!0 - Batalha navlll de Potenguy
(Rio Grande do NOI't!'), entl'c as esqna
dl'as POl'tugueza e hollandeza.

Aos t1'es combates de que demos no
ticia, empenh'ulos nos dias 12, 13 e I±,
seguiram-se dois dias sem hostilidades,

impedidas as esquadl'as contrarias de se
approximarern uma da outra pela calma
podre que succedera ao. vento impetuoso
que até então reinára. Na presente data
o vice-almiran te I-Iuyghens ataca a es
qnadr.:l do conde da Torre, que accom
rr:ettido violentamente, ,e vê obrigado a
retü'ur- e da '. cção e a fazel'-se ao lal'go,
sendo substituido paI' ontI'os dos seUi
galeões. que trataram de oppór vig01

rosa resisteneia ás duas vice-almirantas
inimigas.

Os hollandezes alcançaram afinal a
palma da victoria que lhes escapãra nos
tres combates anteriores, tendo uma per.
da, não inclUldo o na via qu€;fôl'a a pique.
quasi insensivel em comparação da no SUl,

pois tiveram apenas 22 mortos e 82 fe
ridos. A nossa perJa foi immensa, sobre
tudo pelas suas consequencías : não se
restaurou PCI'nambuco, como pudera ter
ido. se de embarcassem conveniente

mente as tropas que vinham para esse
fim; tol.la a esquadra desmanteloll-se
sem nenhuma glOl'ia pal'a nós, estando
quasi todos os naviflS com falJia de vi
veres e aO'uada; uns fOl'am por seu pl'O
prio !\l'bitrio pal'l as Antilhas; out1'os
com doentes e feridos pal'!\ o Maranhão e
houve um em que succumbiu a guarnição
toda. a :O'este modo foi vergonhosa
mente destroçlda uma podel'osa esqua
dra e um regulai' corpo de exercito que,
melhor dil'igido. hOllvera acabado com
to do 00 poder hollandez no Bl'azil (Datas
celebres).»

o. pintor holllllldez Francisco Post de
senhou annos de')lois e ta' quatro b:l
talhas navaes, e as gravuras, com a sua
assignatura, Cjlle as representam. podem
ver-se na magniflC;l. edição in-{olio dI!.
obra de Badeus, de que ha na Biblio
thecn ~acion I um bom exemplar.

a O grande almirante e generalissimo
conde da Torre só com um bel'gantim
que montava dez peças, se atreveu. fa
zendo-se ao largo, '1 refugiar- e á Bahia.
oude já se achava em fins de abril,
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quando ahi sc apl'esentou de novo o in
llimigo com a su'"\ esquadl'a, ICI' Indo
tropas de desembal'qúe, como vel'cmos.
OUtl'OS navios mais, com tJoopas, puderam
ainda enlrar na Bahia, e depois d'ahi
pas :lram á Eurol a (llistOl'Üt das luctas
com os hollande::es, Lisboa, 18740) ».

Esta 'victoria foi perpetuada pela Itol
Ianda cm umll medall1a, na qual se ló em
hoIlandez: «Deus abateu o ol'gulho do
inimigo aos 12, ]3, 11 e 17 de janeil'o.»

1674-FaIlece o governador e capitão
general de Pernambllco Fernando de
Souza Coutillho, que a 28 de outubro de
]670 succeder'a naquelle CJ.rgo 3:Bcr
nardo de i\fil'anda HeOl·iques.

D. Pedro de Almeidn, scu successor,
tomou conta da administração a 6 de fe
vel'eil'O do mesmo anno. como se vê do
Catalogo do Visco:lde de POl'tO Segul'o e
do maouscripto de Luiz dos Santos Vi
J1ena, possuido peJo SI'. dr. Mello i\IOJ'aes.

]Q9]-Carta régia dedarando qne em
caso nenhum pod'riam os imlios do Bra
:d I ser ('onsel'vados em capti veit'o (Col
lecçiío das leis do ,'eino).

]697-8arta régia determinando que
logo á chegada da fl'OtlL a Pel'Dambuco
os lavradores e homens de negocio. ven
dedores e compradores, escolhessem de
cada Indo dois louvado~ pare. taxnrem os
preços dos aSSllcares, segundo a sua q lIa
Jidade. Não chegando a um accordo os
louvados, deviam taxaI-os O gOI'crna
dor, o bispo e o ouvidor, e si n.inda estes
discordassem, sommar-se-iam' os trus
preços e a terça pal'te eh somma total
dos preços taxados seria <) preço dcfini
tivo da merC:1.doria.

1699- Carta régi-L cstranhando varias
faltas aos commissal'io,; das ~Iercés e Ca
puchos e ao p r'ovincial do Carmo, da ca
pitania do Pllrá; e ao suporiol' das d.s
sões as usurpações de j urisdicção pra
ticadas contra o dOl1at;1.rio d.\. capitania
de Camorá.

1751 - D. Antonio R<l]im de J\lolH'a
T,wares, po t riormente conde de Azam.

!lu.ía, nome:ldo por C. R. de :2:2 de' se
tcmbro de li±8 gOI'erl1udor e capitão
general da . ca pit'lllÍ't de ]\fatto-Grosso,
deelaradJ. indepcndente.toma na prosente
data posse do seu eal'go e exel'ce-o por
p annos, 11 mezes e 11 dias.
. TO seu Cat Ilago dos chefds ela. admi
nistmçiio do Brl:tZíl, appenso á sua JIij
/OI'ia. Geml, dá Yarnlngen a posse d'este
govel'J1adol' a 17 de ma"ço. No Catalogo
ch"onologico dos gOl;el'naelol'cs c ropi
tães-ge»eraes d'aquella eapitania. olfere
cido aô ln. tituto liistorico pelo conse
lheiro Drurnmond e publicado na Rruista
t,;imensal (tomo XX, 11157). se diz que
Rolim de Moura. nomeado por pat'~n te
de 25 de sete nbro de 17 J8, tom(u'a ]lo, se
a 17 de j Uleiro de 1751, d'lb que vemos
repl'oduzÍ'la e 11 outros escri~tos que tra
tamdll mesma c.lpitania e que pI'eferi
mos (Yide Do ephemci·it'c de 19 de março
de 1752),

17,-1-0 genel';)1 !le. panhol Yerliz. go
vel'Oador de Buenos Arres, que avanr;ál'a
até ao nosso fOI,t do Rio Pn1'lo COI11
cerca de :2,2·)0 homens. I'etir ,- e á nOl' r,
desistind do intento de atacar cssa po
sição ((;UCIT.L com os hes[JaiLhrie; no S/L ').

]í9l-Termi~ao govel'O do sar'!"enlo
mÚI' de artilharia Jo. é Pel'eira Pinto, no
meado governador intél'ino de Santa Cil
thal'ina pelo vire-I'ei do gstarla. gntt';J.
Do excl'ecl o o cOl'onel :'Ianuel Soal'es
Coimbra. cujo governo cessoll a (,
gundo Almeida Coelho, na sua MOlnaJ'Ía

his/of"ica da l)l'ol;ittci~ ele Sanll C !t/la
/'i,ia) Oll a 7 (segundo Yal'Ohagen) de ju
lho de 1793, em qlle partiu \Jara o Rio de
J,\neil'o a chamar10 do vice-l' i, ficando
intel'in'\ll1ente no exereicio do c lI'go o
tenente-col'onel João Albedo de i\1iranda
Ribeiro.

]808-CIlCga ao. Rio de Janeil'o a' nau
Rainha, se~uida d outras em que
vinliam a ]1J'Í!lceza do RI'azi!, viu I'a.
D. ~lll'ia FI'allci&Ca J.JcllcUicta. e a illfant:1.
D. i\Ia'riúrtn I, il"nâ d'L l'ainll,1 D. ~Ial'i I 1.
trazendo em sua. companhia as inhntas
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D. MUI'ia FI'antisca e D. Izabel M'u'ia,
Jilhas do prindpe I'cgcnttl, depois
D. João YI. ~ào qui1.eram desembal'car,
agual'dando a chegada do resto da es
quadl'll real (Yide a ephemeride de 7 de
março). ,

1814- O governado I' da capitania do
Espil'ito San to é auctorisado a conceder
tel'l'l.nos de sesmarias.

Todos os sesmeiros poder'iam com mer
ciar sobre todas e quaesquer madeiras,
á excepção do pau-brazil, peroba e ta
pinhoan, que 6 podeI'iam COl'tal' com
licença do governador.

Ans casaes de ilhéus o outros colonos
so fal'Íllm a demarcações e limites de
lel'ras, em despeza por parte (1os colo
nos reconhecidamente pobres.

- rUl'ta rogia determinando que fi
Otlsscm isemplos do pagamento do dizimo
o. cultores de linho e tI'igo na capitania
do Espirito- .lUtO.

1 17-0 ooudc de Yianna. que comman
dal'a a tJotill1a que cruzava nas aguas
do Rio da Prata, dc oombinação com o
oxercito com mandado p lo general Lec6r,
appilrcco á vista de i\lontevidéo e fica
inteirado das di posições do .IBILDO
d'llquella cidade.

1862-0bserva-se ao sul da oldado da
Campanha. em Minas-Geraes, um bello
arco-ids lunal': er.'lm..e I)oras da noite.
Este l,heuomeno é bastante l'aro, porque
Ó pouco ou nada commtlm que a chuva
appareça em noites cl,aI·:ls. Assemelhal'a
sc ao que produz Osol, mas de facha in
teiraulente branca e não de cures cum
büntes, como nos solal'es.

1869-Fal1ece o gencral Ui!ario Má
ximiano Antl\nes GUI'jãO; pai' ferimentos
recebidos no glorioso com bat~ de ltorOI'Ó
(Campanha do Pal'a.qUay), onde profe
riu as memoraveis palavl'as :

TTt',jam COrno mon'e um gene)'al bl'a
zileirf) !

'asccra cm Belém, capital do Pdl'á, a
21 do fevereiro dc 1. '20.

Por leis provinciae de 2 de setembro

d I -;0 e 21 de fevel'eil'O de 1880, el'
gueu-se-lbe uma estatua naquella ca
pital CID I O, sendo presidente da pl'O
vincia o sr. dr. José Coelho da Gama e
Abreu.

JANEIRO -1

1537-Provisão regia fazendo mercÓ a
Antonio de Oliveil'à, cavalleiro fidalgo,
da JeitorüL e almoxurifado da fazenda
real da capitania de ~. Yieente,

Neste anno de 1537 Ruy lI~oschera e
outros castelhanos que, batidos no Rio
da Prata, se haviam refugiado em
Iguape, atacam a vUla de S. Vicente
(S. Paulo), de onde são repellidos, depois
de lhe terem causauo estragos e deI re
daçõe, retirando-se em seguida para o
Rio da Prata (A. Marques, Aponta
mentos).

1507-Chega Men de Sá com a sua
armada ~ barra do Rio de Janeiro, vindo
em auxilio de seu sobrinho Estacio
de Sá.

lü2!-Alvará ol'denando aos governa
dores do BI'azi! que não mandem presos
pal'a o reino, com culpas formadas, sem
pel'missão expressa d'el-rei, por causa
das grandes vexações que d'ahi vêm aos
mesmos presos.

1631-Chega ao arraial do Bom Jesus.
vindO d'l. Purahyba, o 0!l-pitão-m6r FI'an
cisco ue Vasconcellos, Lr'azendo 180 ho
mens dos 600 com que sahil'll de Lisboa:
tendo morrido uns adoecido outros e
'tendo-se evadido muitos e ficando 200
de guarnição naquel1a capitania pOl'
ordem de l\lathias de Albuquerque. Com
a éllegada d'esse refol'ço aúgmentoll-se
a escassez de viveres, pois recebi oada
oldado a J'ação mais cxigua passiveI;

ClHrctanto, nunca em todo el1es se des
menUram a COl1sta.ncla nas privações e
a coragem nos combates e 'revczes t

1630-Mortifel'l.t peleja entre as nossas
forças com mandadas pelo mestre de
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campo D, Luiz de Rojas y BOI'ja, perto
de Porto Calvo, e o coronel flamengo
Areizewsky. no seguimento da luctJlo
que já durava cinco annos entl'e os

, nossos e os hollandezes. D. Luiz eab.e
morto por uma bala no peito; com esse
lamentavel successo a debandada da
nossa gente torna·se completa e a vic
toria declara-se pelos inimigos. Nesse
combate tomára parte o fiel e intrepido
Camarão. "qne apenas poude gual'daJ' a
retirada da nossa gente, e tão bem se
houve nisso que o inimigo s6 conseguiu
fazer dez prisioneiro. A pouca expe
rieneia qm: tinha (\ general hespanhol
D. Luiz da guerra nas mattas rIo Brazil.
tão outra da que se fazia na EllrOpJ. foi.
como já. tivemos occasião de dizer. a
principal causa d'este desastre, que elle
podia ter evitado.

« A derrota dos nossos foi tão grande.
diz o visconde de Porto Seguro (obra
citada), que muitos s6 devel"lm o es
capar-se a um precipieio, pelo qual se
arrojaram, sem por elle quererem igual
mente precipitar-se os veneedOl'es.»

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 dias antes (Vide a ephemel"ide de 12)
mandára por uma pequena falta arca
busar um d'elles, Essa supposiçãO não
tem consistencia, segundo as ponde
rações que adcl,uz p'II'a combatel-a o
llUpracitado auctor. O SI', José de Vas
eoncellos, nas suas Datas celebi'es, é
tll.mbem avesso a essa v.ersão e cgnclue
que a morte de D. Luiz fôra devida ao
seu inconsiderado procedimento e dema
siado orgulho. por suppor sempre, de3de
que tomára o eommando das nossas
forças, que as ultimas denotas sofl'ridas
eram devidas, não ao vigor e habilidatlc
dos adversados, ;nas ii. incapacidade do
seu predecessor.

Nesta acção, que se chamou da' Mata
Redonda, perderam os nossos trinta. e

tantos homens c tiveram egual numero
de feridos, e entre estes os capitães João
de Magalhães e João Lopes B~rb:llho: o
sargento-m6[' dos italianos Heitor de La
Calce e:lhiu prisioneiro. ,\ rcize,yski ficou
senhor do campo e os nossos c retiral'am
á povoação.

Pebs vias de succt'ssão, que no dia.
seguinte se abriram. o mando do exercito
tocava ao conde de Bagnuolo. que, im
mediatamente avisado nas Lagun:ls, se
poz em ma['cha. mas só cllegou a Porto
Calvo a 19 de março.

1637-Tiuham em deposito os I'eli"iosos
descalços de S, Francisco n,\ povoação
de Ipojuca, no ,cu convento (ralli. as
reliquias, vasos 'sag['ados e alfaias tra
zidos 'da outras ,uas casas. a.lem uas
que pertenciam áquella, e desejavam
pôl-as cm logar mais scguro e a al)l'igo
da cobiçl hol1andeza. Para esse fim
partem de POl'tO C lho (vill:1. do Dom·
Suceesso) os capitães Estevão de Tavora
e Ascenso da Silva com IIenriçlue Dia
e o sen terço, par:! aquella povoação c
executam a incumbeneia se.1\ perda de
nm só homem. O que levavam p ['ten
cente ~o eulto Divino foi logo mandado
para o eonvent'l dos mesmos religiosps
na Bahia:

1691-Carta regia prohibindo a extme
ção do S-ll cm CJJ;lo-FJ'Ín, por sei' C1n
traria ao conb'aeto e3tab~lecido no Brazil,
e ordenando ao govel'l1ador gel'cll do
Estado que não consentisse no con'lJnlO
de outro sal que não fosse o viudn do
reino. Apezar, porém. d'e ta prQhibiçâo
formal.· continuou a extl'acção d'aquelle
producto em Cabo-Frio até' qLIe. a reque
rimento dos eonb'actadores do Rio de Ja.
neiro, se procedeu a sequestro tanto do.
sal, como dos.bens dos que negociavam
neste genero.

1710-0 governadol' e capitão-general
da nova capitania de S, Paulo sepal'alla

. da do Rio de Janeiro, Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho, toma posse
em Santos d'aquelle governo. A 18 de
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junho I'atinc.l o seu jUl'amento pel'ante a
camara da ainda vil1a de . Paulo.

17" '-Domingos de MOI'.les ~1l\'aITO,

goverli ldor da capitania do Rio Grande
do :'\orte. succede a José Pereira (~a

Fonseca no exercicio do cal'go.
18U-Fallece na cidade do 'Rio de Ja

neiro, na edade de 37 annos, o conde da
G:lI\'clU . D. João de Almeid.\ de àlello e
Cast1'o, ministro da marinha. Jal. na
egreja de- S. Francisco de Paula, da
côrte.

18Z7-Combate naval dos CelTos de
. . .Juan (Guc,-,'a. do Rio da Pl'ata).
Orden~Lra O almil'ante Rodrigo Pinto
Guedes ao c'lpitão de fragata F'rederico
?>Iariatll (que foi depois almil'ante) que,
com a corveta .11Gce]ló, os brignes
Caboclo, Rio ela PI'ata e Real Joao, a
escunas Jfmoia ThcJ'eza. Concciçüo
P,'oüidencia. ftapal'ica e Dou ele De~
.::embl'o. wocuras e fal.er junc,ão, . por
Martin Garl'ia, com a esquadrilha do
l'rllgua):, do commando de .Jacintho
Roque de enn Pel'eir.l, ~a madl'ugada
de 1 de janeiro estava a Maeevó enca
lhada no canal de ~Inrtin Garcia, em
frente aos Cenas de . Juan; quando
cae sohl'e ella qllasi toda a esqlladl'ilha
al'l~en.tina do almirante BJ'o\\'n, de 16
vaso'. A ,]facl'!ló, em que esbva ~Iariath,

e a Dous de D· ::embl·o. pequena escuna
de dous rodizio..·commandada pelo l' te- .
ncnte José :'\aJ'ciso de Brum. "'fio podiam
o outros navios 110SS0, pOI' estnrcm
muito distantes e p~ causa do W'lto,
acudir aos do,us atJ.cados. 03 dous.
pOI'ém, rcsistil'am valentemente a lodo o
poder inimigo e conseguiram repel~il' o
almirante 1l1-gentino, que foi pouco de
pois atacado por toda a nossa esquadrilha
reunida. a qne BI'own dil'igit'a segundo
ataque. Ti\'emos entre cs 11100'tos nesses
dous comhate;; o joven guarda-mal'inha
mineil'o TItOIlH' Justiniano Gonça!I'es,
n qnem U 111 ,L bala al'l'anca ambas as
pernas, e entl'e os feridos o 2' tenente
Joaquim ~Ianuel de Oliveira Figueiredo,

~ ~.~I\O'

aetualmente oIIicial geneml da armada e
membro do conselho naval..

UI11 ollicial argentino deu a descripção
d'esses dons combates no Mensogcl'o
;\J'gcntino de Bucnos-Ayres de 20 de
janeiro do mesmo anno.

O IH!tavel pintai' De :\Iartino repl'o
duzin em um bello quadro a o\eo o
episodio do primeiro comba e, em que
a Maccl/ó e a Daus de De::embl'o resis
tiram sós a 16 navios inimigos, Esse
quadro está gUaI'dado na secretaria de
mal'inha no Rio de Janeil'o .

1"G3-Reunião popular na casa da ea
mara de S. Paulo, paL'a se trataI' de um'l
subscl'ipção geral destinada a auxiliar o
governo nas despezfls de fortificação dos
portos do Imperio contm qualquer
aggre são por parte do governo britan
nico, Del'a causa a este assomo de pa
triot'smo, que nada produziu, a questão
levant Ida na côrte pelo ministl'o inglez
Christie,

1867 - Falleee na cidade de PetI'o·
polis, com 54 annos de edade, o conse
Iheil'o Angelo ~Iuniz da ilva Ferl'az,
bl\rão de UI'ugllarana, natural ria cidade
de Valença, pI'ovincia d L Bahia, senadol'
por aqu~lIa proYlncia, escolhido pelo i.m·
perador actual a 1 de mflio de 1 36 e que
tom::il'a ass~nto no se'lado no dia " .

J!\zem o' seus despojos mortaes no
cemiterio de S. FI'anciseo Xaviel', para
onde fOl'J.m ti'ansla(Lldos de Petropolis,

JA:"Emo-19

Hl~(l-De!)oisdo desbal'ato do exercito
de D. Luiz de Roja y BOl'ja nos des
filadeiros da ~latta Redonda no dia an
tel'ior, o tenente genel'l11 ~Ianuel Dias de
A11dl'ada, que ficára de gUill'nição em
Porto Calvo, tratou do se fortificar nessa
posição, embora o inimigo, dllpúis da
victoria, tivesse voltado par'a a Pel'i
pueil'a:
. Dias de Andrada, reuriin(lo os seps

olHeiaes e os m01'l1dores mms impol'
tantos .da povoaçiio, abre diante d'esta
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assembléa uns papeis que o geneL' 1
D. Luiz lhe deixára lacrados e' entre
elles acha uma cedula real, datada de
Madrid a 30 de janeü'o de 1635 e assi
gnada I elo secretario de estado Diogo
Soal'es, na qual eL'a nomeado o conde
de Baglluolo para succedeL' áquelle ge
neral na tenencia d'ls fOL'ças em ope
rações contra 03 hollandezes.

Ao nomeado enviou logo AndL'ada a
cedula: ou 1;ia de sttccessão para os fins
Convenientes. Já dissemos que este s6a 19
de março é que poude estar em Porto
Calvo.

1651-Entrega-se aos nossos o fOl'te
ALTE:-lAR, occupado pelos hollandezes
na margem diL'eita do rio Bebel'ibe,
deft'onte do J:l,ecife. tenazmente atacado
desde o dh 17 pel, nossa gentr. Todos
os inimigos emual'eal'am na esquadra
de ,Peul'O Jacques, postel'iOl'meate I' vis'
conde ue Fonte Arcada, o qual desde o
dia 5, como flccu dito, bloqLieava o portá
do Recife.

Na noite de 15 capitulá~a o forte do
Rego (ou das Salinas), como dis emos
na d ta de 16.

São os pl'odl'omos da capitulação final
das forças hollandezas que occupavam

• Perrmmhuco (Vide a ephemel'ide de 26)
e da ce s lção do seu dominio no Brazil.

16 5-Creação do COL'pO ~pitulaL' da
sé do Rio de JaneiL'o pelo respectivo
pL'elado D..José de Bam'os Alarcão.

1759-AlI'ará. declarando os jesuit.1S
expulsos de POl'tugal e seus dominios.
Foram desnaturalisados por outro de 3
de ~e:embI'O. Os que:lssistiam no collegio
do Rio de Janeiro cmbal'car<lm a 16 de
mal'ço do mesmo aUilO. Dos seus bens
os não consagrados ao culto divino foram
incol'porad s ao fis o por alvará de 25
de fe '1el'ei 1'0 de 17ô t.

No PATRIOTA de setembro e oututro
de 18B, publicado na cidade do Rio de
hneiL'o, vem fi tr<lducção portugueza d,t
bulia de 7 de agosto d'esse anno, que
restabeloce li companhia de Jesus e que

começa:-O cnidauo de todas as igrejas
confiado á nossa humiluade.-.issignado.
-Ca"deal P,'odataria. Ca,'deal B,'aschi.

Temos entretanto noticia de urn'h cal'ta
l'éO'ia de 21 de julho do me,. mo anno
de'"1759, ordenando a prü'ão e banimento
d'aquelles padres.

lS00-Succede ao governador de Santa
Clltllarina tenente-coronel João Alberto
de Miranda J;tibeiro (Vide I de julho
de 1793', fallecido na vespera, segundo
Paulo José Miguel de Brito na sua
AIemo)'ia sobre esta capitania, um go
verno interino collecti,.vo, compo to do
tenente coronel José da Gama Lobo
Coelho d'Eça,. do ouvid~l' Aleixo Maria
Caetano e vereador José Pel'eiL'a da
Cunha, governo que cessou com a posse
cio. cOl'ollel Joaquim Xavier CUJ'ado a 8
de detembI'o.

lS17-Combate de Aguapehy (Ctt'e,','a
do Sul). em que o general Chagas Siantos,
que s:\hir,L de S. Borja no dia li, com 55!
homens e 5 peças, para invauir as Missões
Correntinas e afugenta!' d'alli o eOJ'onel
AndL'é Artigas, é atacado pela vangual'da
d'este caudilho quando a nossa gente
atL'avessava o UJ'uguay : cJmmandava a
va'nguarda inimiga o capitão Yicente
Tirapal'é, e a nossí\. que fóra a atacada,
eL'a comlllandad,t pelo tenente Luit. de
Carvalho. Chagas S:lntos faz logo avan
çar o major Gnerra (que foi depois bl'Í
gad~jro e bi1I'ão de Saican) e o inimigo
Oca denotado.

AndL'é Artigas, que se achava na po
vo tção de La Cruz, poz-se immeditüu
mente em retirada.

l82!-0 dr. Franci co Vicente Vianna,
nomead9 presidente da provincia da
B Ipia, toma posse do seu cal'go. Foi o
primeil'u dos seus presiden te' na ordem
chl'onologicil,

O dL'. F. Vicente Vianh ~ foi postel'ioJ'
mente l"barão cio Rio cio Contas. \

Succedeu-lhe na presidencia, a 4 de
jullw de 1825, o visconde de Queluz,

183!-Representar,ão do con~elho geral
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da provin ia de S. Paulo, )1edinuo ao
govel'no dí:pen~a do celibato para o clel'o.
Ocabido da diocese, a quem foi ,'emet
tida n repre'cnta;ão, deu a seu l'e~peito

a infor'm)~ão segninte: «Que o c.lbido,
empregando toda a circumspec~1io que o
as~um)Jto merece, responde que, corn
quanto julgue a dita repl'esen tação b'lsea
da em ju ti~a e ra ão, com tudo julg:1.Ya
que 6 o Exm. prel:l.do, qhe melhol', que
llinguem conhece o e ·tado do iJi!<pado,
podia informal' conyenientemente.u

1, t\l- Fallecc no Pal'á, com 70 anllOS
de cdade, João Baptist:l. dc Fjgueit'edo
TCDl'eir'o Aranha, l' prcsidente que tevcl
a provincia do Alto mazonilS (Yidcl a
epfLemeride de 5 de setembro de 1850).

Tenl'cir'o Al'Mha, que f )l'a deput 1 lo
á a:semhléa gCI':ll e preside:lte do Ama
1.onas, exercia ultimamente o Jogar' de
lente de geo'lliltria no Lyccu Panícnse, c
mOr'l'CU em completa llliseJ'ia, sem taj' se·
que,' meios para sei' enterl'ado,

JA::<lErRo-20

155~-Xasce D. Sebastião, o desejado,
"indo ao mundo depois da morte do

pa , herdou o throno do avo, que m rreu
a 11 de junho de 1557. I!'oi acclamado
l'ei, confia~a a J'cgeneia do reino li l'ainha
"iuI'a D. C\thal'Ína, contra a v Jl1tado
do 'c~rueal infante D. llenl'ique, o qURI
tanto desgo:tou a rainha, que es a, con
vocando CtJl'toS em 8 <le outubr' de 1562,
resignou per:lIlte ellas a regencia, que
pa,s(}u a elO exercida pelo cal'lleal.

Em 15};:; (ride aâiarite) tomou D. Se
ba tião posse d govel'no e. excitado
pelos exemplos' e levaJo pelo proprio
valor, pas ou á Afl'iea, onde obtevo
resultados vantajosos. 1 ão contonte yom
a )lI'ÍlU il'll oxpeuição, resolveu fazer'
segunda e de novo partiu par1l. a Afl'iea
com um pequeno e..'{orcito. Emponll3.n
do·se então n'a tl'islemente famosa ba
talha de Alcaccrqulblr. cm ! de I(gosto
de 1378, teve de ceu I' perante fOÇ<18
muito numerosa" e, 011 suc umbiu na

peleja ou callill jll'lslOnr.iro. O que é
certo é que naquelle dia cessou o seu
~n~o, •
~o seu tempo de govel'llo foi ereado

o conselho de estado (em 1:6!l); tomou-se
Damiio (no mesmo anno" Jafana!>atão
(em 1560) e falleceram, entl'e out\'os de
mp.nor nomeada. os notavei e criptol'es
Francisco de Sá ue Miranda, Fernão
Lopes de Castanheda, Antonio Fcll'l'eira,
João de R\l'ros, Franci co de Mornes,
Damiã(à de G6es, AnUl\í de Rezende,
Diogo de Paiva de Andl'ade e o mathe
matico Pedro I'\unes.

Luiz de Camões havia 6 annos que
publicára pela primeira vez (1512) o seu
admil'avel poema.

15:'6-PJ'ovi-ão do govel'naclor geral do
~stado D. 'Duarte da Co ta ao capitão
melr e ao ouvidor de S. Vicente, orde
:Hl.lldo que ninguem vá ao cllmpo de
Pil'u.tinlJ;lga .a "esgalaj' com os indios
sem SUtl lic~nça, que so dará a poucos
de eau'l vez, não entI'ando nessa con
cessão os moços, aos quae Ql'a ella intei
ramente vedada. A mesma 11l'ovisão pl'O
hibe a fundição de quaesquer metaes que
por I i se encontrem.

1516-Estacio de 'á, quo sahil'a um
anno antes de . Salvàdor (Bahia) com
lima frota. p~l'!l. vir ataci-1r os francezes
do Rio de ,Janeiro e seguira p'lr'a . Vi
cente. afi,n de obtet' m:1i combatentes
e embarcaçõe de remos, só na presente
data pal'te de lluriquioca (hoje .1::01'

tiogal., trazendo comsigu 300 uatul'acs
da terra, comrnandado; por Heleodoro
Ewban, acomp,ulhados do ,padl'e José
ue Anchiet'\ e de Gl)n~alo de OliveÍl'a.
i\essa expedi~ão tambem tomaram parte
José AdOl'110 e Peul'o J)Iartins Xamorado,
mOl'adOl'es d Slntos.

Estaeio de ::-á nchál'a a c'lpit,\nia de
S. YÍ<:en te e(ll mni ta fal ta de vi I'eres e
de gente; pOl' isso pOI' lá se demol'ou
um anno inteir'O, emqnalito chegavam
d.a Bahia e do Espil'ito Santo outros
s CC01'l'os.



44 EPHEMERIDES NACIONAES

1561-:\lon de Sã, terceiro governadpI'
do BI'azil, succcdcl'a a D, Duarte da Costa
em 15:;8 e exel'ce esse dif!lc;l e importan
tissimo c;rgo até 13i2, ,,:'i!es~e continuo,
aspero e tremel1llo labol' de' quasi tres
lustros, avnlta o bcllico empenho que
Mem dc Sá iniciou e que tel-e a glOl'ia de
rematar bl'ilhantemente no dia 20 de ja
neiro de 1361(0 DA EXPGLSÃO 'DOS FRA:<;rE
ZES DA BAnIA DO RIO DE J.\:<;ElRO). Dr. J.
M. de ;'IIacedo, A:"I~o BIO"RAPnICO.»

o governadol' tinha, como ficou dito,
chegado á barra do Rio de Janeiro no
dia 18. com uma solfrivcl armada que
trazia em SOCC01'rO de seu sobl'inho Es
tacio de Sá, para expellir os fl'ancezcs
deixados na Babia de GA)lABARA por
Nicolall Durand de VilIegaignon, os quaes
occupavam a pequena illla do interior da
bahia conhecida ainda hoje pelo seu
nome, e neHa se tinham fortificado, Che
gando, dá Meu de Sá combate aos fl'an
cez~s, auxiliados pelos Tamoyos, no dia
de S. Sebastião, por ser esse o dia do
santo do nome do joven rei de POI'Lugal
e o do padroeiro da cidade, então muito
em principio: desbarata os francezes,
toma n ilha de "\ illeg,lignon e alguns
outros pontos fortiflc.adlls por elles. Nesse
porfiado combate mone, entre outros, o
bravo capitão Gaspar Barbosa e sai gl'a
vemente feI'ido na face por uma flecha
hernlda o denodado capitão-m6r E~tacio

de Sá, que veio a moner d'essa 'ferida
d'ahi a um mez, dia pOI' dia. Depois
d'este feito d'armas estupendo mudou o
governado I' geral o "ssento da cidade,
das immediações do P.:\o DE ASSUCAR,
on.de Estaeio de Sá a collocâra, pal'a o
mOl'ro do Castello. chamado nesse tempo
~IO:"ITE DE S. JAl'UARIO.

Men de Sá el'a irmão do conhecido
poeta Francisco de Sá de illil'anda.
, 1568-D. Sebastião, que completa 14

an'nos de edade, é declal'ado maior e
toma as redeas do govel'llo do reino e
seus dominios.

1639-D. Fernando de iI:Iascal'enhas,

conde da Torro, capitão genel'al e go
vernador do Estldo do Brazil, a que
chegáracom a formidavel esquadl'a man
dada contr" os hollandezcs, toma pósse
do seu cargo na cidade de S. Salvadol'
da ,Bahia de Todos os S,lO tos.

E' o n' nâ ord'em chl'onologica e sub
tit"e-o. a 3 de junho de J(HO. D. Jorge

de i\Iascarenhas, marquez de nlontalvão,
l' '';Íce-rei do BI'azi!.

lG5!-Oceupa a nossa .gente as forta
lezas dos Atfogaelos (Principe Willelim),
do U,'um e elo Bw'aco, abandonadas
pelos hollandezes dUl"\Dt~ a noite, par'a
se concentrarem no Recife.

A unica fortificação extel'ior que res-
tava ao inimigo 'era ii fortaleza uas Ginco
Pontas; na tarde d'este mesmo clia avança
Vidal de Negreiros para batel-a çom as
forças do seu commanclo. S6 na noite
de 21, depois de esperar que vasasse a
maré, foi que este chefe se apoderou do
antigo redueto denominado Amelia, si
tuado a umas duzentas braças cI'aqneIla
fol'taleza, no sitio hoje denominado
Gabança.

169:J-Carca. regia. cI'eando Of, càrgos
de eapitàcs-móres nas freguezias do
sertão do Brazil.

1180 - Resolve a erl11andade da Cruz
dos :\liIitares cio Rio de .Janeil'o construÍl'
um novo templo, para. substituil' a de.fi
cien e capella que havia no l.ogar.

Existira primitivamente naquelle pon
to um pequeno forte, mandado levantar
pelo governador cio Rio de Janeiro i\lllr
tirp de Sá, em 1003, no tempo do seU pri
meiro governo.

Em 1623, como estivesse em rninas o
forte, os militares que compnnhal11 a
guarnição da cid~de, auxiliados pelo
mesmo governador. que então "expreia
pela segúnda vez o cnrgo, resol veram
construil' em seu logar uma capella, oncle
fossem sepultados. I

Em 1628 estnva eUa conclnilla; del'am
lhe o nome d'o fOl'te, pal'a lhe perpetual'
1\ memoria.
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Em 173,1 começou esse templo. posto
que mesquinho, a servil' de Sé cathedl'al,
sendo para eHe transferid~ a imagem de
S. Scbastião, padroeiro da cidade.

Arl'uinando-se com o andar do tempo,
foi preciso edificar-se outro, e a isso se
resolve a irmandade na presente data.
No l' de setembro d'e te mesmo anno de
1780 lançou-se a sua pcdra fundamental
e em 1 11 e t9.va eUe concluido, assis
tindo D, João VI em 2S de outubro á pri
mcira missa solemne que aHi se celebrou.

Construido sob o risco e direcção do
brigadeiro José Custodio de Sá e Fal'ia,
tendo-se confiado a ol}ra de t:llha que
a adol'lla ao afamado entalhador nacional
Valentim da Fonseca e Silva, assim como
as cstatuas que ornam a sua fachada,
esse templo, de estylo bárroco, é um dos
mais regulares da cidade do Rio de Ja
neiro.

1 17 - O generul Lec6r, que depois da
derrota tios caudilhos orien laes em Cata
lall c do encontro de Bento Manuel Ri
beiro com José Yerdun na 10voação de
Bclém, avançál'a sohre I\IonteviUéo (Vide
4 de janei}'o), cntra triumphante ncslc1.
praça na presente data, recebido por uma
deputação da municipalidade, que lhe
entrega as chaves tia cidade, abandonada
pelo chefe oriental D, Manuel Barreiros,
seu com mandante em nomc de Artigas,

A esse tempo já se havia declaratio em
favor dos po. tuguezes a colonia do Sa
cramen to, que o coronel Manuel Jorgc
Roddgues, de ordem de Lec6r. occupa
com dous batalhões. Uma brigad3 por
tugueza assenhort'ára-se do Ser'ro Lar'go.

1 34 - Fallece o scnadol' pela provin-
cia de Minas Geraes Jacin tho Furtado de

. Mendonça, escolhid., pelo primeiro impe
rador a 22 de janeiro de 1826. A 4 de
maio tomára asscnto no senado.

43 - O senador Honorio Ifermeto
Carneiro Leão, posteriormcntc marqucz
de Paraná, é chamado para organisar
novo ministerio, que fica composto dc
Honol'io com a pasta da justiça e estran-

geir'os, conselheiro José, Antonio da Silva
MaLI com a do impcrio, conselheil'o José
Joa1luím R~drigues Torres, mais tardé
visconde de ltaborahy. com a da mari
nl!a, marechal Salvador José Maciol com
a da CTuerra, e conselheiro Josá Fran
cisco Vianna com a da fazenda.

1863 ...:... Os ossos de Estacio de Sá, que
tinham sido tirados do seu antigo jazigo
ã vista do Imperador e de membros
do Instituto Historíco, em 16 de novem
bro de 1 '62, são na prcsente data encer
rados solem nem ente em uma nrna de
pau-bl'azil e esta em um cofre de chum
bo, e colloeado tudo em um craneil'O de
alvenal'ia para esse fim construido, e
cGnjunctamente o auto da exhumação,
as gazelas do dia, moedas de ouro e
prata e medalha. Fechou-se a abertura
com uma lapida tendo a seguinte ins-'
cripção:

- Res tos mOl'taes de Estacio de Sá
Exhumados d'esta sepultura cm 16 de
nOYCm!Jl'O de 18G2 - A' eUa restituidos
em 20 de janeu'o de 1 3.-

Estão na egreja de S. Sebastião do
morro do Castello, para onde os fizera
trasladar cm 15 3 seu primo, o gover
nad~:' e capitão-mór do Rio de Janeiro
Sal"ador Correa de 8,1, do arraial de
S. João ou Vílla Velha. nas proximi
dades do Pão de ASSUC!lI'.

1877 - Falleee em Campos dos Goy
tacazes, sua terra natal, o dr. João José
l\fartins Leão, um dos mais conceituados
cl~nicos de seu tempo. Formado pela an
tiga escola medico-cirurgica do Rio de
Janeiro, esteve depoi em FI'ança, onde
fez um curso de chimica e se aperfei
çoon nos ~eus es,tudos medicas•

JANElRo-21

1535-Conflrma D. João III a doação
feità li Pel'o Lopes de Souza de 80 leguns
de terra, das quaes 40 na costa da ca
pitania de S. Yicente, scndo 10 do rio
Cnl'!l)Jacá (hoje Juqueri-quel'e) ao rio
dc S. Vice,nte, 40 ao sul, entl'e li ilha de
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Cananéa e f\ tel'ra de S Illt'Anna., e 30 em
separado, que começariam no rio dcSanb
Cruz, que circula a ilha de ltamarncá,
e acabariam na balli.\ (la Traição.

A carta de doa~ão foi-lhe outorgad I

em data do 1· de sctembro e o foral na
de 6 de ou tu bro (Viele e sa c/ata) de
J531. A carta que \'em inserida no seu
Dial'io de nave!Jaçrio, é um s)Jcoimen
das passad IS aos outros donatario~.

1636 - Reassume a admini tl'ação da
capitania do Pará Luiíl do Bego Barros.
seu H· capitão-mór. De;>; mezes ·antes o
senado da camara e o povo da capital
(Belém) se tinham recusado investil-o
do goo,erno, não s6 por causa do abu o
que pelo eu genio violento faília do
podei', como por ter elle abandonado o
cargo sem l-iccnça da auctoridade superior
conlpetente. Fez, com o seu pr.1cedi
menta ulterior, apagarem-se os odios e
paixões accendidos contra si e admi
nisb'ou a capitania com tão singulal:
zelo e tal aC'erto que causou a admi
ração gel'al, sendo estimado depois e bem
visto pela população inteira.

'0 anno de 1631 fóra Luiz do Rego
expedido por seu primo. o governador
do estado do l\I:1ranhão Fran cisco Co"el ho
de Carvalho, pal'a a fronteira do Cabo
do 'orte, com uma companhia dos
melhores soldados da guarnição da ci
dade de S, Luiz, afim de observar o
movimento elos inglezes intrusos em
difrerentes jlhas da grande bocca do rio
Amazonas e intrinclleirados em um novo
forte denominado Camaú.

1666-Antonio Pinto da GaY<l, capitão
m6r do Pará por patente regia, começa
a ~xercer o cargo.

Occupava·o anteriormente Feliciano
Corl'ea e exerce-o depois Manuel Guedes
Aranha.

1682-D. João de Souza rende a Ayres
de Souza Castro no governo da capitani~

de Pernambuco. '
Foi o 10· na serie dos, eus capitães

generaes, sem levar em linha de conta

o segundo govel'no de André Yidal de
;>Iegreiro~. c governou tres annos. (I'es
mezes e "inte e dois dias, terminando
a 13 de maio ue 1685.

1723- Tt:ndo anteriOI'mente o gover
nador do estado cip ~raranhão Bernardo
Pereira de Berl'edo enviado um,t tl'olla
ao descobl'Í~ento de Olll'O no J~O T~-
antins. mandára arcabusar um soldado

e maltr.llal' Outl'O. Sabendo-o a córte.
ordena ao ouvidor geral do Parol. que
informe si houve processo e do mais
occonido a esse respei to.

1 06-Gúvcrnav.t interinamente a Cll

pit:lnia do Piauhy Luiz Antonio armento
da :lJa~ desde julho do anno anterior.
Na presente data toma posse do govel'no
o capitão de infantal'ia das trop1S ];
geiras da legião Carlos Cesar Buda
maC]ue, nomeal1o a 28 de fevereiro
de 1805.

Em pl'incipio de o'Jtubro de HllO foi
este gÇJvernador suspenso e preso. A 20
d'e se mez e anno entra de posse do
governo interino da capitania Franci o
da Costa Rebello.

1809-1'allece no for~e de Coimbra.'em
Matto. Grosso, Rical'do Fl'anco de Al
meida ~el'l'a. coronel do corpo de enge
nheiros, Seus restos mortaes repousam
na capolla de Sunto Antonio dos Mili
tares, junto á capella m6r. Na sua
campa ló-se o seguinte epitaphio :

R F A S
ceI DO R C DE ENG"

QUE GLORIOSA)IENTE nJWEl>OEU CODJJ3RA

E NELLA. FAI,LECEU

E~l 1801
AQUI JAZ

O sr. :l\Iontinho, na sua obl'a Noticia ela
povincict tle }"Iatto C,'OSSO, o dá el'rada-,
mente sepultado na egreja m:ltriz. "

1839-FalJ ce na cidade de Cabo F"io
o major de engepheiros Henrique Luiz
de Niemeyel' Bellegarde, nnscido em
Lisboa a 12 de outubro de 1802 e

.que veio para o Bl'azil na mesma
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frob, qlle transporta\a a familia real.
El'a il'mão do con elheiro Pedro de
AtcalHara BeÚegal'de, nascido clUl'ante fi

viagem.
cc A clle se devem a constl'ucção do

pharol lIe Cabo-Frio, que se avista a
15 legua. lIe di tancia; o melhoramento
da barl'a do mesmo Cabo: os al'gclões
de e~pia collocado- no focinho d,\ rocha
e na barra mencionada, as pontes da
cidade de CILlnpos, e de Jtajurú, os
canaes de Cacimbas, do 'rurahy, e de
Maricã.

«. A elle se deve tambem o estabeleci
mento de uma ~asa de caridade em
Cabo-Fri'J, e de uma confl'aria que tf'm
a seu cal'go a cura dos enfermos. e a
consolação da humanidade aEflicta (J. M.
P.de Vasconcellos, Selecta Rrasiliense).»

O sr. dr..J. i\l: de Macedo consagra·lhe
uma succinta, mas substancial noticia
fJo seu AnilO Bio[l"allhico (\'01. I, s. d.).

JA.-EIRO-22

r ...'~-ChegaAndré Gonçalves, primeiro
explorador da co ta do BI'azil, á e4Dbo
cadura de um rio ela dita costa, onde
penetra com suas naus c dá fundo entro
a terra firme c uma ilha, pondo a ess~
porto o nome de S. VICENTE_ AIJi eleixou
elle um condemnado POl'tllguez que com
sigo tl'azia, que ficou conhecido na nos
sas ehronicas pela denominação de BA
CITAREL DE CA}lt\.·EA.

Andl'é GOlJçal ves denlOrou-se nesse lo·
gal' vinte e quatro dias, abastecendo de
aaua e viveres a SLLL frota.

1532-Fuodação da primeira colonia
portugue;m no BI'llzil, a qual tomou o
nome de . YICEXTE, do santo venerado
nesse dia pela egreja. Fundou-a Mar
tim AfTonso de SO\lza, mandaelo por
D. João UI na primeil'a expedição illlpor
tante q ,_ de Portugal partim para es e
fim. Fundou depois 'o mesmo Martim
AffonRo a colonia de Pimtininga.

João Ramalho auxiliou-o efficazmente
neste proposito.

O pl'im '1'0 engenho de a sucar que
houve no Brãzil foi estabeleçido por1\Iar.
tim AfTonso, neste anno ou no seguinte,
perto d.L villa de S. Vicente e chamou
se . JOI:ge. Da ilha da Madei/'a mandou
elle Vil' muuas de canna para ser alli
cultivilda.

1556-Re\1l:em-se os officiae da C,l

mam de Santo André com o alcaide-mór
João Ramalho, para ouvirem a repre
,enlação dos mOl'adores conb-a o preço
de 100 réis e. tabelecido pela e8mara para
o alqueil'e de farinha, pedindo que o ele
vassem a 1201's.. porque ninguem querIa
f1\zer fdrinha para veItdel-a pO!' aquelJe
pl·eço.

A I'epresentação foi attcndida, taxando
se o genel'o pelo preço inuicaelo.

lG23 - Carta régia det-erminando que
os govel'nlldol'es das capitanias do Bl'azil
não podem suspcndel' aos respectivos
ouvidore .

16M-Tentam de novo os hol13ndezes
levantar um reducto nos AFFOGA DOR (Pel'
nambuco); tendo entl'etanto já sido re
eh assados pelos nossos na primeira ten
tath'a que fizemm para se apoderaI' do
Recife. Levariam porém lI'esta ez a
melhor. apezar de acudir com a .forçll:
que commancla"va o valente cabo !;los ho
mens preto., Henrique Dias. si no fim de
uma renhida peleja de quatro horas, não
corresse em soccorl'o dos nosso João
Femandes Vieir'a; com este reforço a\'an
Çam os pernambucanos com tal de
nogo sobre os invasores, que estes des
animam e desistem da ent!'epreza.

lli49-Fallece no coU gio da compa
nhia de Jesus no,Rio de Janeiro, na edade
de 76 anno. o notavel paulista padre
André de A.lmeida, nascido em antos
em Y'3. Tomara a roupeta dr. jesuita
em 15 9, com 16 annos de edade, e fóra.
religioso sessen ta: tin ha aprendido a
lingua latina ,no colJegio de 0:>. Paulo de
Pir,Üininga.

Seus ossos jazem no eollegio em que
fallecêra.
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Diz d'elle o padre Simão de Vascon
cellos, no cap, IV do L. 11 da sua Viela do
pad>-e João de Almeida :

« Foi extremado em todas as virtudes.
mas entre ellas floresceu nelle princi
palmente uma caridade e zelo entl'a
nhavel da conversão e salvação dos in
dias, com o qual sessenta annos que
esteve na companhia, qua i todos gastou
entre ellcs, e d'estcs mais de vinte nas
aldeias do Espirita-Santo. Gastava mui·
tas horas do dia e da noite em contem
plação com Deus. Era notavelmente
austero para comsigo me mo, e' sobre-o
maneira afTavel com os ontros; d'elle se
contam 1Tluitos sentimentos de Deus e
casos propheticos. D

I808-Parte da esquadra, que transpor
tava a fanlilia real portllgueza para o
Brazil, e uma n!!u ingleza que ii acom
panhava, entram inesperadamente a
Bahia de Todos os Santos. O principe re
gente, depois D. João VI, é J'ccebido pela
população com demonstrações de alegria,
pelo capitão genel'"l conde da Ponte,
govel'llador, D. frei Jo~é de Santa Esco
lastica, arcebispo primaz. c mais auelo
ridades. saudado pela artilharia de todas
lfs fortalezas do porto e navios que nelJe
se achavam. repiques de sinos, etc. Ko
dia 23 poz pé em terra brazileira o pl'in
cipe D. João com a sua comitiYa. A 26
de fevereiro embarcou·se de novo, con
tinuando a slia derrota para o Rio de
Janeiro (Vide 7 de março).

E' esta a verdatleil'a data do desembar
que dQ rei na Bahia, segundo o officio do
governador conde da Ponte ao ministro
visconde de Anadia, existenté no Archioo
Publico do Rio de Janeiro. A nota que
ácerca d'este facto poz o sr. dr. Rozendo
Muniz Barreto na sua these de cc' Jrso
(abril de 1 79) para a cadeira dc llistoria
e chol'ogmphia do 1!l'a::il do collegio
Pedro II. é bastante explicita.

Ignacio Accioli confirma a dah men
ciollí1da nas suas Memorias hiÍ;tol'ica, e
politicas da pl'ovi/leia ela Bahia, vol. 1',

pp. 295 e 297, acrescenbu(/o que as pes
soas reae5 desembarcal'am no dia se
guinte (23), ent"e alas de toda a tl'opa
ele guw'niçcio da cidade.

1812-Sebastião Francisco de TlIello e
Povoas as umc o governo da capitania
do Rio GI'Rnde do 1\orte. A 16 de dezem
bro ,de 1 16 sllccede-Ihe no cargo José
Ignacio Borges.

Quando, por decreto de 16 de setembr'o
de 1817, se desmembrou da capitania
geral de Pernambuco á corr.arca das
AlagOas, como governo separado e inde
pendente, foi tebastião Francisco de
i\Jello e Povoas nomeado ~eu govcr
nador,

1820-Fere-se a batalha de Taquar~mb6
(Campanha da Cisplatina), na qual é
derrotado o famoso caudilho José Al'tigas.

Eis como relata o facto um escriptor
contemporaneo:

« A campanha iniciada em 1 16 f6ra
marcada por consecutiva vietorias das
armas portuguezas. Nos tres annos se
guintes a fortuna não abandonou o je
neraes de D. João vr, de modo que no
fim de l'lHJ todo o terl'itol'io áquem do

rata estavlI dominado pelos vencedores·
Mas havia um gover::Jador obstinado,

valente e prestigioso cheCe, a cuja voz
acudiam gaúchos.e se levantavam belli.
cosas columnas em auxilio de populações
Yizinha~l e~se chefe era o geOlv'al Arti
gas que, embora já por vezes batido,
teimaya fllrcnte na guerra.

Arligas, reunindo numerosas forças,
atacou a 13 l'í e 27 de dezembro tle J 19
o brigadeiro Jusé de Abreu. que com
400 homens ficár!t em Santa l\Iartha
guarnecendo a fronteira.

O conde da Figueira, capitão general
do Rio-Gl':.tnde, acudindo com as tropas
que pôde reunir, fez juncção COrl' .) bri
gadeü'o Abreu, e marchando 10& o en
cal<:o de Artig,ls encolltrou-o em Ta
qual'embó. onde foi dada, no dia. 22 de
janeiro, :i. bat:J.lha quc tomou este nomc.

Artigas, posto em del'rotA. eem debau·
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dada todo o seu exercito, fugiu para o
Paraguay, onde o respectivo dictadol" o
Dr, FI'ancia, fel-o internal' na aldea do
Curuguaty c ahi o reteyc debaixo de
cau telosa vigia,

A victoria de Taquaremb6 põz termo
á gUCl'l'a, e a Banda 0ricntal ficou occu
puda pelas tl'opas portuguézas até julho
de 1 21. em que eHa entrou como pro
vincia cisplatina do reino do Bl'azil,
ainda portuguez."

Distinguiram-se ncsse comlJ(,;te os hri·
gadeiros José de Abl'eu e Bento C1l1'l'êa
da Camara.

Diz-se que Artigas viI'a apenas o co
meço d \ peleja, c se rctid.l'a logo para
~Lttaojo. .

La TOJ'l'e. commandante do exercito
oriental, conseguiu a cu to escapar·se ã
g trupa de um inclio. Dos generaes ini
migos que tomaram parte na acção,
succumbiu Panta:le~n oteHo: 1Ianuel
Ca!Jiré foi mais f liz. O inimigo peI'deu
oitocent3s homens, cntre os quacs qua
tro - ol!iciaes supcJ'iore'. Fizemos 400
l)l'i ioneiros,

182G-0 primeiro imperador escolhe os
cidadãos quc deviam constituir o scnado
do Impcrio. A scgt{inte relação consta
do decreto puhlicado no Diario Flltlni
?tense do dia 23:

Provincia CispIatina-D. Damaso An
tonio Lal'rnnaga.

S. Pedro - Luiz Corl'êa TeixciJ',\ dc
Bragança.

Santa Cathat'ina-Lourcnço RodJ'igues
dc Audrade.

S. Paulo-Bispo capellão-m6r; mar
qupz de S. João daPalma; barão de Con
gonhas do Ca.npo e José Feliciano Fer
nande Pinheit'o.

Rio de Janeiro""':Visconde de Maricá;
'viscon(!.e dc Paranaguá; visconde de
Santo Amaro e José Caetano Ferreira de
Aguiur.

l\fatto-Gl'OSSO~Visconde de VilJa Real
da Praia GI'ande.

Goyaz - Barão de Paty do Alfel'es
(foi visconde de Lorena depois e poste
riOl'mente marquez de JacarépaguJi).

Minas-Gemes - Visconde de Bae~

pend)'; visconde do Fanado (marquez
de abari depois): barão de Valença;
bal'ão de Cahité; Sebastião Luiz Tinoco
da Silva; Manuel Ferreira da Camara ;
Jacintho FUI'tado de lIIendonça; João
Evangelista de Faria Lobato; Antonio
GonC'llves Gomide e lIIarcos Antonio
lIIonteil'o de Barros (padre).

Espil'ito"Santo - Francisco dos San
tos Pinto (padre).

Bahia - Vi conde de Caravellas; vis
conde da Cachoeit'a; visconde de Naza
reth; barão de Cayrú; barão da Pedra
Bl'anca-e Francisco C:1rDeiro de Campos.

Sergipe - José Teixeir'a da Matta
Bacellar.

Alagoas - Visconde de BD.rbacena e
'D. Nuno Eugenio de Locio.

Peruambu'co-Visconde de Inhambupe
de Cima; José Car!osMal'ink daSilva Fer
rão; Antonio José Dual·te de Araujo
Gondim; Bento Bal'l'OSO Per'eira; José
Ignacio Borges; e o dr. José Joaquim de
Carvalho.

Parahyba-Yisconde de Queluz e Este
vão José Carneiro da Cunha.

Rio Grande do Norte - Affonso de Al
buquerque i\Iaranhão:'

Ceará-Visconde de Aracaty; João An
tonio Rodrigues de Carvalho; Pedro Jo~é

da Custa Barros e Domingos da Motta
Teixeil'a.

Piauhy - Luiz .José de Oliveira (Foi
depois baJ'ão de i\Ionte- antojo

Maranhão-Barão de AI cantara -, e Pa
tricio Jo, é de Almeida e Silva.

Pará-José Joaquim Nabuco de Al'aujo
(barão de Itapoan depois).

D'esses 50 senador.s o que a tingiu
maior existenria ,enatorial foi o mar'quez
de Valença (então barão), faÚecido a de
setembro de 1 56, com mais de 30 annos

c meio de vida de senador.
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JANElRO-23

15S8-Alvará sobreest:1.nuo no estabele
cimento da ~elação da Bahia para. ea
tenciar nas causas do Benzi! e cuja
cl'eação fôra decl'etada JJO anno an terior
(Vide 25 de setembro de 15 1 e 12 de
setenlbro de 1652).

1G:30-Entl'a no exercicio do cargo de
provisor da prelazia do Rio de Janeiro
:pedl'O Homcm de Albemaz.

163/-0hega a Pernambuco o pl'incipe
João Mauricio de Nassau, primo do ~tadt

houder da Hollanda, e aloja-se na ilha
de Santo Antonio ou de Antonio Vaz.

P",rtira do Texel a 25 de outubro do
~nno anterior, e vinha dirigir como
governador capitão general e al)llirante
lie terra e mar, a parte do Brazi! occu
pado. pela Hollanda. Seria auxiliaelo com
lI,S luzes de tres conselheil'os supremos
intimos, cujas reuniões pre i1iria com
voto de qualidade em casos de empate:
além d'esse conselho, teria por auxiliar
um conselho lJolitico, composto de nove
membros, que seriam empeegados tam
bem em' varios ramos da administração
da conquist!l.

16!Il-Chega ao ARRA.IAL Noyo DO BO~I

JESUS, acampamento ela nos. a gente em
Pernambuco o general portuguez Fran
dsco Barleto de Menezes. fugindo do
poder elos hollandezes (no Recife), que o
conservaram sob a maiol' vigilancia por
quasi no\'e mezes. Conseguira Barreto
peitar Francisco de Bpa, filho do carce_
reiro, com quem se evadiu, auxiliado
pelo france7. João Voltrin. atravessando
o rio em uma canôa. Barl'eto fora man
dado clandestinamente de Portugal pelo
rei D, .João IV,apenas com o sen ajudante
Felippe Bandeil'a de :Mello e POUC'lS sol
dados, e foram todos feitos prisioneiros
na altura da Parahybn por 11m cruzeiro
bollandez. Chegando ao nosso acampa
w,ento. ./\.ndré Vidal e João Fernandes
Viml'l\ entregaram-lhe lago o commaildo
geral dos independentes, com rara. abne-

gllção e uma gl'a.ndeza d'alma sem excm.
pIo. Yarnllagen dá este facto como
Ol\corl'i io na presente data.

1651-VigOl'osamente bat\uos e rigor'o
samente sit(l;\uos no Reciic pelos nos~os,

delibcram os hollandozes capitulai' e
pedem uma suspensão tl'armas p'l!' \
mandarem um pal'1nment.lrio ao nos.,o
campo (Vide as ephemerüles de 20 e 21).

1677-Regimento em 61 artigos, dado
a Roquc da Cost,( Barreto, govel'Ulldor
gel'al do flrazil (Yeja-se o ,seu l'eSUlno
no tomo III das obras de João Francisco
Lisboa).

1697-Determina-se que haja tambem
cunho no Rio de Janeiro. aft,m de que o
antigo dinheiro de ouro e pl'ata seja
convel'tido em nova moeda provincial,
como se fizera na Bahia, devendo-se de
pois fazer o mesmo em Pernambuco.

1782-0 bispado de Curabá, que fÓl'a a
principio uma prelazia, creada no reinado
de D. João V e sob o pontificado de Be·
nedictoX1V, pela bnlJa-CA:olOOR LUCIS.
s6 3:- annos depois foi que se proveu
de prelado, isto é. em janeiro de 1782. O
bispado instituiu-o D, Pedl'o 1 do Br87.il
no pontificado de Leão XlT, pela bull~
-SOLLI lTA CATnoLlc.\E GREGIS-de 15
de julho de 1826.

Foi seu primeiJ'o prel:\do o padre José
Nicolau?e Azevedo Coutinho Gentil,
natural de Portugal, nomeado na data de
hoje, Conferiu-lhe a bulia de 11 clc e
tembro de 1783 o titulo de bispo de ZO{lra,
Conservou-se porém em Lishoa até que,
fallecenclo no anno de 17SS o prelado
eleito paM. Goyaz (D. fl'ei Vicente do
Espil'Íto-S!lDto), foi o bispo titular de
ZoÚ1'a. pI'elado cle CuyaM, nom ado para
aquelle logar a 7 ue i\lal'ço d'esse mesmo
anno. Yugando depoi. ainda o decam.to
da Real Oapella de YiIla Yiçosa., el7l ror
tugal, foi o mesmo bispo de Zoára. então
prelado de Goyaz, provido neste ultimo
beneficio por decreto de 22' de iYIarço de
1791, ~cando d'esse modo vagas as duas
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prelu?ias e sob a jurisdicção <.10 bispo do
Rio de Janeil'o.

-Goyaz-Tambem o bispado de Goya?
(c.i a p~ineipio uma lJre1a?ia, ereada na
mesma data e pela mesma buna que
creou a precedente. Só lambem decol'ri
dos 36 annos ó que se nomeou para ella o
primeit'o prelado,

Foi este o padre Yicente do Espil'ito
Santo. natural do Portugal e j(l bispo das
Ilhas de . Thomé e Principe; mas por
StlnS molestias não pOllde elle vir reger a
sua egreja e (al1ecell na Europa em 11 .
. endo nomeaclo para sllb tituil·o o bispo
de Zoám, de quem acima se tl'alou (nele
ltIa"ço 7 de 17' l.

I 06-Pt'ovisão <.10 governador de S.
Paulo, Antohio José da França o Horta.
conceden<.1o o predicamento de vilJa li.
povoação da ilha de S. Seba tião com o
nome de YilIa Bella da Pl'inceza.

1823-Entrana capital do Celll'á e toma
posse da administI'ução da pl'ovincia, o
goveI'Do temporario, quesehavia (ormado
na villa cio Cmto, tendo pOl' presidente o
capitão-mór d'aquella mesma vil1a, Jo é
Pereira Filgueil'us. por secretul'io o vi
gario Antonio ;\Ianuel de ouza e como
membros o padl'e José JO'lquim Xaviel'
Sobreira, Joaquim Ft:linto Pinto de Al
meida e Castro o Francisco Fel'Dandes
Yieira.

1 '73-Morro no Rio cle Janeiro o se
nador por Minas-Gernes Candido José
de Al'atljo Yianna, mal'que? de Sapueahy.
Nascera em Congonbas do abará, na
então capitania de i\Iinas, a 15 de setem
bro de 1193. FOl'a escolhido senadol' a
29 de outubro de lR:J9 pelo regente
Arlúljo Lima () a 1~ de abril do allno
Seguinte tomara assento no senado. Oc
cupou n sua cadeil'll. senatorial por
quasi 33 annos. \

Exaggeradamente timido e de uma mo
tlestia extl'l1ordinari<l, mal deu provas
em ua vida dos profundos conhecimentos
que adquÍl'ira e do nâo yulgar talerito
de que 'era dotado. Forroara-se em di-

reito na t;niversidade de Coimbra, onde,
deixou solidamente flrmada excelJente
reputaqãn acadcmiea, e exerceu depois
no Brazil os mais elevados cargos da
magistratul':i, prepondel'ando na politica,
na administração, nas lettras patrias:
foi ministro do Supl'emo Tribunal de
Justiça, deputado geral, presidente de
provincia, millistro e conselheiro de es
tado eITectivo. presidente da camara' dos
deputados. mestre de litteratul'a e de
scieneias positivas do imperadol' D. Pe
dro ];I e de uas filhas depois. El'a bom
latinista. conhecia b m o grego e fOra
!Jacta de nomeada, si a sua excessiva
modestia e natural acanhnmento o não
chamassem conslan temen te para a som bl'1í
e o silencio. Foi um dos ustentaculos
do Instituto Hist. e geogl'. do BI'a.::il, e
seu presidente por mais de 30 annos.
O seu busto. talhado em marmore, orna
a sala das sessões do Instituto, como cra
do ju tiça.

JANEIRO-24

l301-Fa? el-rei D. Manuel doação a
D. Fernão de Noronha, cavalleil'o da
ua casa. da ilha de . João. que esse fi

dalgo des obrira umallno Hntescincoenta
leguas ao mal' d.. terra de anta Cruz,
Ê a que tem hoje o seu nome. 1 ão
estão todavia os c~ronistas dc accordo
em ter ido elia descoberta por Fernão,
como se diz na doação que d'ena lhe
fizera .o l'ei, pois sabe-se, pelo relatorio
da segunda viao-em de Vespucio, que
fora alli te I' primeiro a ai'macla de Chris
tavão Jacques, a quallargára de Lisboa
em junho de 1503, e em que tambem
vinha Americo Yespucio. Foi. entretanto,
es a a primeil'a doação de terras que Os
reis de Portugal fizeram nesta parte da
Amel'ica.

150G-Bulla do papa ,1ulio II reconhe
cendo e 'approvando o tratado de Tbrde
sillas [lcerca dos limites das possessões
he. panholas e portuguczas na America,
concedendo li coroa de Portugal a posse
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das tcna descobcl'tas até ao mel'idizno
da aema1'caçüo fixada a :310 leguas ao
occidente tias ilhas de CabÇl Verue;
d'aquelle ponto para o occidente far. o
p'lpa analoga concessão á coroa de
Castella.

Ne te me mo anno Tristão da Cunha,
indo, para a India. costeou a terJ'a de
Pernambuco, passando tão pf)rto d'ella
que descobriu e reconheceu o rio do
S. Sehast.ilt , hoje desconllCcitlo, pOl' não
se lhe ter determinado a latitude.

Tambem neste mesmo anno visitaram
o sul da costa do Br'azil o exploradores
IlOI·tuguezes Vasco Gal1ego de Carvalho
e João de Lisboa. O primeiro subiu o
rio da Prata, ainda então conhecido
pelo nome de Paranaguassú, at á dis
tancia de trezentas leguas; o sp-gundo,
tlobrando o cabo de Santa Maria, no , eu
lado ol'iental, costeou-o até aembocadl1l'a
do R~o Uruguy.

O que aqui fica dtto ue João de Lisboa
.e Vasco Gallego. vem. aliás de um m do
vago. de uma nota de \'arnhagen na sua
I' edição (1839. Lisboa) do Diario da
navegação de Pero Lnpes de Souza. Diz
o douta edietor :

«O celebre bmzileiro, minis tI'O de
D. João V, Alexandre de Gusmão, em
um ResHmo histOI"':O, r.lp'onologico c
politico do descobl'imento da America,
1\1'8. feito em maio de 1,51, diz que
em 1506 foram mandados a este rio (ela
pJ'(tt~) os pilotos JOltO de Lisboa c Vasco
Gal1ego de Carvalho, o que parece acha
confil'macão no que diz lIeJ'J'era (Dec. 2'
Lib. D. Cap. '1.0. "

1559-Carta de se maria da ilha c:: rande
de Angl'a dos Rei., passada ao di'. Vi
cente da Fonseca, c!ue a obti I'era em
doa'·ão.

J63Z-Sal~e do pOl'to do Recife uma
esquad ra hollandeza de ql1atol'zc veJlas,

, sob o commando do almÍl'ante Thyszoon,
com cerca dc 1,500 homens de des
embarquc.

Leva va o desti no ele nt I Nr. o porto
chamado Pontal de N,z:;al'eth no cabo
de ',mto Agostinho, para onde se tl';ms
ferira todo o nosso commercio elepoi.
ela occllpação do Recifc pelos hollandezesi
n/a, par'a encobri!' esse PI'OPO ito aos
nossos, a armada ao sahir toma o rumo
do norte e vai fundear em fr'ente á barl'a
da ilha de Itam'IJ'ucá.

J65!-E tá a expirar o dominio hol
landez nQ BraziJ.

Na ve per'a haviam pedido suspen ão
d'armas os hollandezcs que ainda se
mantinham no Recife. 'a presente datlt
começam a conferencias entre AndJ'é
Vidal d.e 'egreiros, o capitão de ca
valias Affon, o de Albuquerque, o capitão
secretario Manuel Gonçalves COl'I'ea c o
ouvidol'-auditor Franci co Alvares Mo
reira, pela nossa parte. e Gi bert de
,Vitlt, membro do supremo consclho do
Recife, o capitão Waulter van Loo,
Huybl'echt Bl'e t, presidente dos E ca
hino e dire"tor da harcas pichelingues
do porto, e o tenente-coronel Villclm
van de Wall para os assum ptos dc
milicia.

A conferencia foi celebl'ada em duas
tendas levantarias na campina fronteira
ao for~e rIas Cinco Pont.as, então cha
mada do Taborda. por tcr alli mOl'ado
um pescador d'esse nome, e hoje <.Ieno
minada. çaúang:f, (Vide as ephemel'ides
de 25 e 26).
'1667-André Vidal de Negl'eiros entl'a

segnnda vez a governar a capitania de
Pern mb11co. gxcrce essc cargo' por'
I'[uasi seis me7.es, at.é. J3 de jnnlto do
mesmo anno. Fora nomeado pelo gover
nador geral do estado conde de Obidos,
depois da t.umultuarja deposição de Je_
ronymo de .Mcndonça Furtado, enviado
preso pelo povo para Lisboa. ,l1l' incon
testave1 esse factQ, rcfel'ido por Fer
nandes Gama nas suas Memorias hísto-
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7'icas (la pl'oDincia de Pel'nambl'co
(tomo IV) e por Abreu c Lima na sua
8ynopsis , que apenas se enganou quanto
o me/, e anno, O mss, de Luiz dos Santos
Vilhena, possuido pel sr: dr. i\Iello
Morae , tambem o a segura, as im como
documento~ que temos á vista na Bi
bliotheca Nacional. O visconde de rorfo

eguro o nega tel'minantemente na
l' edi<:ão da sua Historia Gel'al e na
2' supprimiu a nota em que fazia essa
denegação e nada mais acere,centou a
favaI' ou eon tI'a.

lü 7-Provisão I'egia mandanuo cobl'ar
os dizimos das fa;cnclas que possuissem
os frade uo Brazil.

1175-In, tr\,lcção do mini tI'O d ul
tramDr ao governador da capitania de
lv1inas-Geraes, abolindo muito pL'ivi
legios, que embamçavam que se levan
tasse exel'cito pOL' meio do recrutamento,

178!-Fallece o epico brazilci 1'0 frei
José de Santa Rita Durão, auctol' do
poema CARAMUltU, O benemerito Inno
cencio da Uva poudc apurai' a epoca do
fallecimento d'e se nos o poeta e vel'i
ficou quc se del'a elle na pl'esente data
no collegio de .'a'1toAgostioho em Lishoa,
onde Durão pL'ofessál'J a regl'a d'aquello
santo no convcnto da Gra,l1, da me.~ma

cidade. a 12 de outuhro de 17:3 . J\'ão se
poude até hoje, que no coaste, vCl'itl~al'

a época exacta do seú nasciOlento, que
paL'eoe ter sido pelos annos de 171 a 1720.

anta Rita DU1'ão era natural de Cata
PI'eta, al'r:lial de assa enhol'a de _ a
zal'eth do Inflccionado, quatro leCTua ao
Jlol'te da cühue eriscopal de MariannJ.,
lill'a fllho do capitão-móI' Paulo Rocll'igue,
DUI'ão e de D, Ann;\ Garcez de Moraes,
tambem na elidos naquella c:lpitania,
Fizera os e tuuo,' preliminares nas aulas
dos jesnitas na cidatle do Rio de Janeil'o:
]1a sou-so ele'lois pal'a POI'tuCTal, onde
J'oceben d'\, t nível' idade de Coimhra o
gran d'~ doutol' em theologia a 24 de
dezembro de 1756, e professou no anno

ue 1733 na ordem dos eremitas de Santo
Agostinho,

1790-:J\'a ce Manuel Ouol'i o Mendes,
o Vü'gilio bl'azileiro ("ide agosto 17 ,le
1~(1), e uma das glorias ua provinciq
do J\Iaranhão.

180!-E' abolido o papel sellado, pelos
embaraços que causava ao commercio.
Para occorrel' ao desfalque da receita
augmen a-se o direito da importação
de papel e outro objectos e mandam-se
sellül' na chancellaria mór todos os alva
rás de mel'ces, cartas, etc,

1817-Fullece no Rio de Janeiro o 1·
m'lI'quez de Aguiar, D. Fernando José de
Portugal, mini tr'o do' negocios do reino
e enc,lI'I'eg,ldo dos ,la CTllelT \ e estran
geiros. SlIccumbe a um'J anasarca, aos
64 aunos, 1 mez e 19 dias de edade. Exer.
cel'a o ('argo de viC'e-rei do estado no
Rio de Janeil'o de de H de outu1Jr de
1 01 até 21 de ago to de 1 06. Retirando-
e p:lra Li-boa, fvi alli presidente d) con

selho ultramar;no em 1807 e voltou para
o Bra7il quando pal'a aqni se trânspor
tou.a família real. Aqui exel'ceu os cal'
gos de ministro dos negocio do reino,
de pl'e ir!ente elo I'eal cI'al'io e do conse
Jho da fazenda (\'ide a Ga:;ela, do Rio
de Janeil'o de 1817 e o 1J,'a.:;il His'todco
do SI', dr, J\lello :\loraes),

1823-Adhere a lovincia <10 Piauhy á
independencia do Br l/,il.

1 39-0 governo republicano <10 Rio
Grande do 1I1 chega á citlade de Caça
pava, onde se installa,

1, !l-Combate entre as for<:as parti
darias diilS familias Militão e Gnerreil'o,
no municipio de Pilão Arcado nos sertões
da Bahia, famílias que, por odio I'eci-,
proco, como as elos PiI'es e CalTlargos de

. Panlo, haviam emplJllhado as al'mas.
Mai de dU'lentos mOI'to de um o outra
pal'cialidade fie'lm no Cf1.mpo e não é
menol: o numero dos feridos.

1 I3-Toma assento no senado como
I'epresentante da provincia 'do Pará. o
conselheiro José Clemente Pereira,
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J.\)lEIRO-25

1500-Yicente Yal1ez Pin on ou Piuzon
um dos. ir'mãos de egual appellido qll~
acompanhal'am a Christovâo Colombo na
sua aventurosa expedição pam achar o
1\'ovo Mundo, descobre o Cabo de ~anto

Agostinllo, a que dá, segu~do alguns
chronistas, o nome de SA:s'TA MARIA DE

LA COl\SOLAClON, ou ROSTRO IIEIUlOSO,

segundo outros.

Em 1501 a esquadrilha: mandada por
D, 1I1anuel ') explorar a t.'rr'a ua "era
Cruz, impoz-Ihe o nome que preJominon
e hoje tem.

Pinzqn sahira de PaIos, na IIespanha,
a 18 de novembro de 1499 com quatro
caravellas, e foi o primeiro europeu que

.piso u terras do BI'azil.
1532-Quando no dia22 Marti m AITonso,

de volta do Rio da Prata, desembal'cára
no porto de S, Vicettte, João Ramalho e
An tónio Rodl'igues, Pol'tuguezes, que
havia muitos annos .residiam, o pl'i
meiro em PÚYJfininga e o segundo em
S. Vicente, sabendo da sua cheg:tda e do
intento que tillham os naturaes de hósti
lisal-o, conseguem dos chefes Teberiçá e
Ca!luby, com cujas filhas se achavam
alliados, que fossem Mal,till1 Alfonso e
os mais da sua esquadra bem recebidos,
indo ao lagar do desomblrque para lhes
assegural' pazes e afi. ad l.

155!-Em principios de janeiro havi..rm
cllegado à capitania de S, Vicente treze
je ui tas, em cujo numero entrava o fa
moso José ue Alíchietl, e celebl'am na pre
sente data a primeira missa numa casa de
palha que então fundaram para colle"io'
por ser esse dia, como é ainda o da ~on~, ,
versão do apostolo S. Paulo, dert\m á
casa a invocar;iio d'esse santo, nomc ane
se applicou á villa que alli depois se f6r
mou e que é hoje a culta e florescente
cidade de S. Paulo: esse nome estendeu-se
tambem logo a toda a pr'ol·incia, uma da;
mais pro~peras e adiantadas L10 Br'azil,
graças ao espirita de inicilti va e á encr&ia

de caracter de eus emprehcndedorcs e
laborio os filhos.

O collcgio e a povoa ão que ,.ssim fun
davam, ficar'am desde então conhecidos
pelo nome de S. Paulo ele Pil'atininga.

Do superior d'es a turma de missiona
rio, o padre ?.Ianuel de Paiva, e de seus
12 companheiro já tratdmus nestas
paginas,

Do padre Leonal'do Nunes, um d'csses
desbravadores de telTeno para a civil i
saçlodo ,",ovo·Mundo, wre:nos que, m~n
dado em junho d'este mesmo anno de
15510 a Roma, pal'a info~mal' ao gel'al da
ordem, 19nacio de. Loyola, santificado
depois, do estado d IS mis:ões bl'aú!icas,
naufl'agára dois ou tres dia após o seu
embarque em Santos, pel'ecendo nas ondas
com llluitos Jl\ sua companha.

Estava desde 1549 em S. Yicente, onde
pl'esto..l relevante servÍ<;os á cacechese,
Scgundo o valioso testem.unho de An
chietà. Alludindo à alacridade com que
Leonardo Tunes acudia a toda a pal'te,
a prestaI' os ollieio. do seu mi'listel'io
aos indigenas, chamavam-n'o estes Aba
.'é-bébe pas;aro que voa, ou, segunLlo a
lição do Sl'. di'. Bapltista Caetlllo no seu
opule:Jto Vocabulai'aJ'io elali palaGl'aS
gua>'anis, etc" reccntemente publi ado
nos Anntes ela Bibliotheva Xaciolttll
(\'01. YII), 1'~(!I'e que t:óa.

1634- - Fazem OJ hollantlezes da iI ha
de Itamal'8ClI uma sOttid I conU'.l Igua
l'açú, onde estava o capitão :Martim
Soares. ::'.101'eno· com 50 homens e Ca
marão, já então capitão-mór rIos indios,
com alguns d1ellc . não s6 da tribu pi/a
gua>'. que, segundo Dual'te dc AIJJLl
quel'que, el'a u sua, como de out.ras rc
sldentes em varias aldeils.

Os assaltan tes são l'epellidos com
perdas.

1610 - Chego 1m a S. Paulo froi Fran
cisco dos Santos, prelado fundador, com
mais quatro Í1'ancis~nos e uois leigos, e
dão começo á cLliOcação do convel1to de
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. Fl',UlCis~o, auctol'iS'ldos pelo aIvará de
20 de novembro de 1621-

Estc conven to, cOllle<:ado em outro 10
gal', foi el tão Illud:.lll0 para o em que
hoje se acha, depois de examinado pelo
custodio fr"i :\lanuel de Santa illaria o
local e os l'eeUI'SOS que para a sua con·
stt'qcção offel'eciam os mOl'adores.

O vigario da llntão villa de S. Paulo.
padre ilIanuel Nunes, muito coucorreu
para isso, IJrOmovendo uma finta pa 'a
as despezas de viagem dos frades, para
mentos, sinos, livros, panno paI'a bu
rel, ete.

J.!}' nesse edificio que funcciona a Facul
darle de Direito desde a fundaçã) das nos
sas academia' juridicas, evacuando-o
em 182, por exigencia do govel'llo, os
religioso que o oceupavllm.

1(;13-0s independentes do ~IaJ'anhão,

capitaneado pelo urgento-mór Antonio
'faixeir,l de :\IelJo. Icvantam o cerco que
haviam po to a S. T.uiz e retiram-se para
o intel'iol' (\'ide a ephenl/:J'ide de 26).

1(dO-Toma posse do governo, da capi
tania do Rio de Janeiro o capitão-mór
Sah'adol' de Bl'Íto Pereira, que a admi
lIistrou dois an nos, cinco mezes e vin te
dias. até 20 de julho de 1651, llia em que
(l1leceu. EI'a o vige imo terceiro gover
nadOl' d'e se estado pela ordem chrono
logicu.

163!-Continúa a confel'encia, come
çada na vespel'a, pal'a a entrega da ci
dade do Recife, dCl'I'adeiro buluar'te do
IJodcr holl.lndez IIO BraziJ. Prolonga-se
a confel'enc:a até tal'de cla noite, por não
q uel'CI'em os commissarios hol1ande~es

inclUÍI' na c,lpitulllÇão u restituição da
Purllhyba. Itamaracá e outl'oS pontos que
ainda os seus OCC,] pa vam; cederam,
pOl'ém. afinal tudo (Vide a epheméride
de 26).

l7IJO-Decl'eto prollibindo que emigl'em
pal'a o Bmú[ U' llessoas de l:'ol'tugal que
não sejam empl'egados publicps e os res
pectivos famulo , segundo a ua quali
uade,

Outro dec!'eto, de IOde fevereiro de
l'iU, con tém egual prohibição {' ide os
Anllaes (lo Rio de Janei,'o, tom. V,
pag . 292 e 293).

IT!o-D. :llarcos de Koronha, conde
dos Arco, 26' capitão general da B.lhia,
tomá posse do seu CUl'gO, que exeI'ce
até 5 de maio de l'i-!9.

1 2!-Rellnem-s e a tropas européls do
Pará e pl'opõem a di olução do governo.

1853-TI'utado de limites e navegação
fluvial, celebrado entI'e o Brazil e Vene·
zuela, que não teve depoi 'ratificação
por parte d'esta ultima nação.

1865-PI'oclamação do Sl'. dI', João
Cd piniano Soares, presidente da pro
vincia de S. Paulo, convidando os pau
lista a alistarem-se como voluntarios,
pOI' causa da guena em que esta"a o
BI'azil empenhado contru o dictador do
Paraguay.

1813-Decreto n. 5201, creando a al
fandega de Sel'pu {ltacoa'tiára} e a meza
de I'endas de Santo Antooio do Rio Ma
deira.

I 15-Fundeia no porto de·Manáus o
"apor ing~ez Ama;onas, da Liverpool
Hnll Amn~on Royal Mail Steam Ship
cOUlpany limited, que fazia a sua pri
meil'a viagem entre aquelle porto e o de
Liverpool, conduzindo, além de diver
sas meI'cadorias lW-ra o commel'cio, uma
bomba pal'a a extincção de 'incendios,
primeira que a provincia cio Amazonas
ia l'0ssuÍ!' e oito siuos para as duas
tOITes da nova matriz.

Jà~E1RO-26

15 3-MoJ're na Rahia' a legendariaPA.
RAGUASSU" viuva de Diogo Alvares, o
CAltAl,.n;RU', A sua pI'ctendid,\ viagem á
França é ab olutameote inexacta: Diogo
Alvares e sua mull1er nunca se ausenta
ram da Rlhia, onde Diogo morreu a 5 de
out.ubI'O de 1557.

A desoondencia d!este casal é das ma is
nobres d'aquella pI'ovincia e data, como
~e vê, do primeiro seoolo do descobri-



56 EPHEMERIDES NACIO. AES

mento do Brazil. Na Bahia a fa~lia da
- TORRE DE G.\RCIA D'AvILA, uma das mais

opulentas 'e cO!1hecidas por serviços ci
vicos. é oriunda d'es e casal.

1618-Carta regia nomeando pela se
gunda vez i\Iartim de Sá governador da
capitania do Rio de Janeiro (J. de Vas
conceIlos, Datas celeb,-es ela histo?'ia elo
Brazil).

Não 'podemos conciliar essa data com
o que a est respeito dizem outros dos
nossos chI' istas: o Almanac histol,ico
de Antonio Duarte unes (Rev. do Inst.
Hist. tom. L,,{I, 1858) diz o seguinte:

,,~'este segundo governo tomou poss'e
(Ma"tinho de Sá) a 11 de Junho de 1623,
e por outra provisão passada em 27 de
Junho de 1626 mandou Sua Magestade
que continuasse no go\'el'no (D. i\Iarco ).
Em 1630 ainda governava, POl'clue no
dito anno fundou a Aldeia de S. Pedl'o de
Cabo Frio.»

Varnhagen, no seu catalogo appenso á
Histol'Ía geral, diz:

" i\Iartim de Sá, provido em 11 de ju
lho de 1623. »

Abreu e' Lima dá:
" Em 11 de Junho de 1623 voltou Mar

tim de Sá ao seu posto. etc. »
Jas JIemorias Historir:as de monse

nhor Pizano. tomo II, pag. 211, vem
consignada a data fornecida pelo sr. Vas
concollos.

Quanta divergencia em facto de tão
pouca monta!

1643-Combate do Outeiro da C,'U::, no
Maranhão.

Antonio Tdxeira de Mello, successor de
Antonio Muniz BarJ'eiros na causa da ex
purgação do 71JHranlúo do dominio hol
landez, e que. como se disse, levantara
no dia 25 o sitio posto a S. Luiz. é lia
presente data atacldo pelo capit}io h01
1anclez Jacob Evel's.
~ão repellidos os inimigos e Evers fica

morto no campo d:L acção. •
1653-A~cança O padre jesuita João de

outo Maior pel'missão para fundar um

collegio da sua ordcm na cidade de
Belém do Grão Pará, sob a invocação de
egrej<\ de Santo Alexandl'C, o que se reali
sou depois.

E-se templo é hoje um dos melhores
editlcios que possue aqucIla clf1:lde e
sel've de paço episcopal e de seminario.

Para poder effectuar o scu inten to teve
Souto. Maior de assignar um termo pe
rante a camara municipal. no qual se
ubrigava por si e ,eus succes ol'es no
.reitorado da egreja a não contender com
os escravos da população, nem com a
administração des indios IiiJerto~, o que
revela o rcceio que já tinham os po'vo
d IS tendencias dos regul'lres de Jl"6US
para o predominio temporal por meio
do indigena e do escl'avo.

16540 - Assignatura e ratificlção da
capitulação e entl'ega pelos hollandezes
da cidade do Recife, terminadas já á noite
as conferencias que para tal fim dura
vam 11avia tres dias entre o com missa
rios de am lJas as pal'tes contl'actantcs.
isto é, POl'Lugal e os E'tados Gcraes das
Provincias Unidas e da CompClnhia Occi
dental.

A capitulação constava de 15 capitulos
e a condições relativas á milicia de 13,
mencionadas uma e outra pejo barãO.
depois vis~onde de Porto Seguro. na sua
importánte mnnographia (lcerra das
lucta< com os hollande::es no B"a::il :
foram no meSmO anno de 16540 impres
sas em Lisboa.'

As ignaram-nas os oito commi . iona
dos para. as conccrtat'em, além de, pOI'
parte dos hollandezes, o presirlente
Schonenbol'ch, o tenente genel'alSigmund
van SchkoPI'e e o secretal'io do govel'no
llendJ'ick Haecx. nomes que e ac.lam
completamente .le. figurados pejos nossos
nos imprec. os contempOI'ancos.

A cntrega da riclad' e dos seus fOI'tes
extcl'iol'CS ficou as, cntada pal'a o dia se
guinte.

1661-Toma po 'se lIo govel'no d:L capi
tania de Pornambuco o capitão-gencl'al
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Francisco de Brito Freire, que foi o 40·
na ordem chronologica, e o exerceu até
13 de junho de lwi.

ltiG3-0 correio, que j~, hwia sido de·
cretado h'l muito: annos para o BI·<lzil.
só na presente data comcça a funccionàl'.

16g6-Carta régia conccdendo aos mo
radores da' cllpitlnüls do Brazil, sob
ceI' tas condi<;ões, a admini tração dos
indigenas.

A. carta régia ele 12 de fevel'eiro do
mesmo anno versa sobre identico assum
pto ("ide abl'i! 20 de 170S).

-Carta régia ao governador do :\ÜlI' '.

nhão, orJenando-llte que não con inta
nem tolere a pr'i ões ordenada pelo go
vernador e provisol' do bi pado com
usu rpa<;ão da auclol'ülade real.

1763-Carta rtÍgia li D..Luiz Antonio de
SOUZ\ Botelho, govcI'nadol' e capitão
general nomeado rat'a S. Panlo, auero
ri"ancJo-o a cI'ear villas e frcguczias n.os
log;\re. da capitania em que as julgasse
convenientes.

I'lll-.\ll'ill'á d'e D. Joào YI rigindo a
froeguetia do Bananal. tI·) bispado de
Paulo. PIS ado no Rio de Janeir'o, I'e
gistrou-o o vigario da v Ira ti'aCjuella
fI' gue7i;l, Diniz HiOó.u'io Nogueil'<l, no
,cu livro de tombo, provimenLOs, pas
torac~, elc,

i'logueim, qtle fura o prill1 il'o e unico
vigario colhdo qll teve a refcI'ida [1'03
guezia, faJleccu septuagenm'io fi 1 de
dezembl'o de 1-:62 tendo exe:'cido o c"I'go
51 annos.

1812- llccumbe na cidade do Rio de
JaneÍL'o a UIU\ violen ta feltl'e maligna o
notavel e~tadista pO'rtuguel D. Rodrigo
de Souza Coutinho, condt' de Linhul'cs,
ministro dos negocio. da marinha. e da
fal.cnua na C,JI·tu I'ügencial de D. Júàú VI
no Rio ,]e .Jancil'o. El'a um dos pOllCOS
1idalgos d'a.(llelle temp'o apontados como
illustl'o.ldus C intellig-entés. El',. d'Jlado cle
muita penctl'.l<;ào e agudeza de espÍl'ito
D. Ródrigo e protectol' e amigo dos
bl'azileiros, lJescoudia de 'uma senhora

nascida no Brazil e na, cera em Lisboa a
4 de agosto de 1755. "eja-se o retrato
moral ljue d'cste homem d'estado l'üz o

I'. consellleil'o João ~Ianllcl Pel'eira da
Silva na sua HISTORIA DA FUNDAÇÃO DO
DIPEltlO BRAZILEIHO, tomo 2·, pp, 30
e 31.

D. Rodl'igo jaz na egrej \ de Santo An
tonio dos Franciscanos no Rio de Ja
neiro,

1 '1 -Toma posse do goverllo da capi
tania da Bahia D. Fl'aJ]cis~o de Assis
~Iascarenhas. primeiro conde de Palma,
que foi seu CjuinCjuagesimo qUaJ'to capi
tão general e a govel'nou até 1821.

Foi m.lÍ tarde marquez de . João da
Palma e senadol' do Imperio p"la pro
vincia de S. Paulo na organisação inicial
do scnado.

Como clll'Íosidade JIistorica accr~scen

t lI'emos que el'a padl'in110 do indefcsso
vi conde de Porto cglll'o.

- 1 :22-0s deputados, a CalDal'a e o povo
de . Paulo repre entam ao pt'incipe
regente D. Pedl'o ácel'c'l1. da neces, idade
da creaçào tle umajunta de proclll'adol'e
gemes eleit0s pela pro\;ncias, para o
fim de, reunidos ao govcI'no geral, advo
g:lJ'e'm os intere 'ses das J'e pectivas pro·
viucia . Chamado aos con clhos do pl'in
cip.p (Vide aephem. de 16), foi o Jlrimciro
Cuidado tle José Bonifacio pl'omovel' a
uniao das pl'ovinci IS, couvoeal1llo. pOl'
decI'elo de 26 de fevereiro. as juntas de
proclll'adores suggel'idJ.s pela camUl'a tle
S, Paulo,

1~26-F"lIece Osenador, pela proyincia
tle . Pêdro do Rio Grande do Sul, Luiz
Corrêa Teixeira de Bragança. Escolhido
a 22 de janeiro do mesmo anllO de l.'Zti,
nao chegou a tomar po se da sua c:ulciJ'a
senatorial.
1860-Chegam~, ciJatle ela Victol'ia,

capilnl tio Espil'.to- 'anto, o imperadol'
e a imperatriz, 11a vi ita que faliam ás
provineias do DOI'te do Il1llJcJ'io.

A. 28 visitaram Suas l\Iagestad a
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famosa ermida da Penha, e nella ouvi
ram missa.

A gruta em que morou Pedro Püa~

cios, antes de erguer aquella el'mida, foi
visitada pelo imperador:

Demoraram-se os visitantes na pro
vincia, percorrendo os seus itios e po
voações mais importantes, até 9 de fe
vereiro, dia em que embarCtlram de
regl'esso para a capital do Imperio.

1873-"Fallece em Lisboa, no Palacio
das Janellas Verdes. onde residia, a im
'peratriz viuva D. Amelia de Leuchten
bel'g, segunda esposa do imperadol'
D. Pedr'o I e madl'asta do imperador
actual. nascida em l\Iunicb a 31 de julho
de 1812.

JANEIRO - 207

1625- Fallece na Bahia, em uma casa
f6ra da cidade, onde se ha ;iam recolhido
os regulares da companhia de Jesus, o
padre Fel'não Cardim, celcbl'e jesuita,

. 1'eitor do collegio d'aquella cidade. Era
11m escl"iptor de bastante merito, como
se nl'ifica da sua Na}')'ativa epistolw'
de tlma viagem e missão jesuítica pela
Bahia. eta., publicada pela pl'imeira vez
em 1847, em Lisbo'l, por diligencias do
visconde de Po: to Seguro; o SI'. dI'.
iUello MOI'aes relJl'oduziu·a em 1860 na
sua COl'ogj·aphiahistol'ica. tomo IV. Esta
sua obra. posto que inferior a certos res
peitos á de Gabriel Soal'es, ,'ecommeiula
se pelo estlllo natural e flttente e pela
ve?'dade das pinturas, Teve a gloria de s~r

mestre do famoso padl'e Antonio Vieira,
que ehtrál'a para a Companhia pai' con
selho seu.

Cardim, nascera cm Viann.i do Alvito,
no Alemtejo, no anilO de 1540, e entl'.lra
para .i Companhia de Jesus aos 15 annos
de edade. Em 1582, sendo miJlist),o do col
legio de Evora, Côra designado pal'a acom
panhal'o padre Clll'istovilo deGouvêa,que
vinha por visiUtdo)' ao, Br;l'l,il : seguin-o
lias sua' viagens pOl' ditI'ürüntes capita
nias e' quaudo o visitador regressou ao

reino, aq ui ficou e exerceu úepois o CaL'go
de reitor no collegio do Rio de Janeiro.

Eleito pOsteriormente pro urador, foi
a Roma, de onde tornava com a nomea
ção de p"OlJincial, quando foi feito
prisioneil'o por cOl'surios inolezes (a 23
de setembro de 1601 l, Resgatado, em bal'
eou afinal (em 1601) par'a o Brazil.

Foi no seu provincialato, que durou
pelo menos de 1601 a 160 '. que se deu'
não s6 a ol'denação do afamado padl'e
João de Almeida, como a exhumação de
José de Anchieta.

Continuou ainda no Brazil, onde, se
gundo o padr'e Vieira, na sua Annua da
p,-ovíncía do B)-a::il de 1624 a 1625,
foi reitol' e pl'ovincial por mais de vinte
annos. Occupava este cargo quando a
Bahia foi invadida pelos hollandezes:
diz-se que este successo, reunido ao peso
dos annos, apressara-lhe a morte.

O sr. João Capistrano de" Abreu pl'e_
para os elementos para uma minuciosa
biogl'aplJia d'este notavel jesuita, de cuja
vida as datas e factos capitaes podem
resumil'·se no seguinte:

" 1510-nascimento; 1555-noviciado;
1582-míniste,'io; 15$3-partida para o
Brazil; 1599-volta p..Europa; 1601-cap
tiveiro; 1602-libertação; 1601- provin
cialato; ]625 -morte.»

lo38-Bento Maciel Parente, pel'petuo
senhor e donatario do Cabo do :\Torte,
toma posse do governo do eslado <lo
l\IaranlIão e Grão-Pal'á. Foi o 2.' gover
nador. de nomeação regia e o 3' que
occupou o car'go, sem contai' o goverllo
do incl'uso Jacome Raymundo de Noro
nha, cujo pI'ocedimento fora Bento Ma-.
ciel encarregado de sujeitar a exame
e syndicancia.

Encal'cera<lo depois, pelos pl'oprios a
quem favorecêra na invasão do Maranhão
(Vide a ephl!mer-ide de 25 de novembro
de I&.H), falleceu a 1 dp fel'ereir'o de 16<1,2
na fOl'tale1.1l dos r.eis Magos, no Rio
Grande do one.

165.J:-A. invasão e dominio hol1!\ndezo
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no BI'azil, que atural'am pOl' 2± annos,
cessam neste dia com a eo tret"\ tia ci
dade do Recife e fortaleza das CINCO
PO~T,\S, pelos hollandezes, ao pequeno
mllS denotlado exercito pernambucano,
de principio le \'antado e commandado
pelos mestres de campo João Fel'oandes
Yieira e André Yidal de _ egreil'os.

A fortaleza foi logo occupada POl' duas
companhiasdoregimento de Yieira e uma
do de IIenri1ue Dias, Tomou em seguida
VieÍL'a po se da cidade, emquanto os
mestres de campo Vidal de Tegl'eiros e
Figueirôa occupavam as fortalezas Er
nesto ou anto Antonio, ,Jorge, do
Bt'um e do lar, Os vencidos foram desar,
mados sem violencia, sem reluctancia,
pelo sal''''ento-m6l' Antonio IDias Cal'doso.
O valente chefJ indio Felippe CarpaI'ão
tinha f111eeido cinco ann JS antes d'es~e

memoravel e glol'ioso desenlace, que elle
ajudára a prepal'ar com o seu val'onil
esfol'ço.

Ficára e ti pulado, além do e3queci
menta do passado, q ue os vencÍl!o ,e re
tÍL'uriam com os seus bens li16veis e, o'
que fossem casados, eom suas esposas.
Tel'mina assim. unic lmente pelo valai' e
constan t denodo dos n;Ltnl'aes, o dominio
do invaSOl'es do nosso solo, 'fI\! quEl, os
podel'es govern:lmentae' tive sem pal'a
tal fim feito grandes e~forço .

Ficou nHu'cada pal'a o dia seguinte
(f'ide (Nsa data) a entl'aJa olemne do
~eneral Bal't'eto de Menezes, conlman
tlante do ex.ercito veocedol', na. eidaJe
do Recife.

1668 - Presta jUl:am'nto pel'ante as
cortes, como pdncipe I'eg nte e llerdeiro
da coroa de Portugal, o infanteD. Pedro,
que tliri,6ia o govel'llo supremo do reino
em vi l'Lutle da prisão de seu ÍI'mão
D..iil'onso VI,

1671-Pl'ovisJo dispondo que os go
vemadores do Er'aroil e minist,'os da fa
zendi1 e guerra não po sam rommerciar
com lOJa, abel'tas em SU..LS casas, nem
atl'a~essal' fazenda alguma, nem p r

nella e em fructos da terra estanque,
nem se intromettel'em nos lanços dos
contJ'actos (la fazenda real e donati vos
da camara, nem desencaminharem os
direitos, hmf:àrem nos bens que foreO? á
prdça e porem preço aos frete dos na
vios, que deviam ficar livres, ao arbítrio
das pal'te ,

lô96-Carta régi.~ ordenando ao go
vernador geral do Brazil que prometta
pl'emios e bonnls da real casa, habitas
das tl'es ol'tlens milital'es do reino e ou
tras graças, aos que se occuparem em
trabalhos de minel'ação.

17'9-Crea-se na capitania do Espirito
SantC' um regi.nento de infantaria de
milícias, a que se devem aggregal' duas
companhias de cavallaria.

Ignacill João J\lonjlll'dim, capitão,m6r
govel'Oudor da capitania, é nomeado co·
ronel com mandante d'esse regimento.

I 28 Guerra do Rio da Prata. -o al
mirante argentino Brown tenta sani!'
de Buen" Ayres com 4 navios da sua
esqnadl'a, mas embargam-lhe o intento
os hrigue, hrazileiros i"Iarunhcio, Cabo
clo e Constança, e obriga H-no a voltar
pam o an COl'aJou 1'0, depois de mais de
un a llOl'a dc tiroho, em que é febdo o
commandante do ]'Ial'anhtio, Con eguem
sahir dUl'ante o combate os COI'sal'ios
Gene,'ut JlarlCi'la e Federal A.l·{}Jlltino,
ma , pel'seguidos, encalham entl'e Bue
nOS-A )'I'e' e BaJ'l'agao, e são ineendiallús.

1 33-Failece D, Jo-é Caetano da Silva
Coutinho, 8' lJi po do Rio de Janeiro,
senador pula provincia d. . Paulo, es
colhido a, 22 de janeil'o de 1 26 pelo I'
imperatlol', Ka;c~nL na villa das Caldas
ela Rainha (em Portugal), lJacl1al'ela
rll-se em canone na Uni ,'el'sidade de
CoindJra, e era ar ebispo tle Cranganol'
(na [ndia POl'tug,Hlzal, lJ.uando loi eleito
bispo du ltio de JaneiJ'o a -lo de novem
bro de 18iJ5, Confirmado em 1 06 pelo
papa pjo YII, sagrado ep1 LislJoa a 15
til' março de 1807, nao poude acompanbal'
a familia real quantlo se trasladou par"
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o BI'azU. e ó chegou á ua diocese a
.26 de al)l'il tIe 1 O , tomando pos e de

eu cargo, pOl' pI'ocuradol', a 28 do
mrsmo mez e anno.

Tomara assento no senado a 29 de
maio do anno tIe sua nomea~ão. segundo
o mappa necl'olo[lico dos senadol'es pu
blicado no tomo XXIX, parte 2", da re
Yista do Instituto TIistodeo do BI'azil.

1865-Desembarcam em Santa Luzia
as forças bl'azileirus ao mando tIo general
João Propicio filenna Barl'eto, qae, de
accordo com o sr. visconde de Tnrllan,
daré. vice almirante, e o gener'al Venan
cio Flores, chefe do .orientae , marcha"
vam sobl'e ~Iontevidéo.

- 0s orientaes atacam Jaguarão e são
repellidos.

l8,0-Fallece no Rio de Janeiro o pre
sidente do Supremo Tribun"l de Justi\a
conselheiro Joaquim 1I1arcellino de Brito
nascido na B::Ihia a 2 dejunho de 1790. '

Fôra mini tl'O dos negocios do Im
perio desde 2 de maio de 1816 até ~2 de
maro de 18±7.

Foi um magistrado integerrimo.

J.H1EIRp-28

1536-Passa el rei D. João III carta
de doação de trinta leguas de terra na
costa do BI'uzil a Pero de Góes da sil
veira, irmão do celebl'c chronista Da
mião de GÓes.-Constituil'am essas tel'ras
a capitania da P"rahyba çlo Sul, cujo
foral se pa sou a 29 de fevereiro do
mesmo anno.

Pel'o de Góes tinha vindo na armada
de ~lal'tim Atfonso, acomPlVlhál'a Pel'o
Lopes ao Rio da Prata e com elle
Jiaufragãra.

1548-Chegam a Pel'Dambu.::o, depois
de uma viagem de 83 dias, e procedcntes
de Lisboa, dois naviDs conduzindo de~

gradados e petrechos bellicos. Yinha
nessa ~xpedjção o allemão llans St.nde,
que escreveu a narração do que occor
rel'a na defeza de IgUal açú, cm que
tomára parte; essa sua relação é a pri \

meira hi tOl'ia da guel'ra dos nossos in
digenas com os POl'luguczes: d'eUe tere
mo' occasião de mais demoradamente
tratar (Vide a ephemel'icle de novembro
21 de 1519).

l616-João de Brito COl'l'ea, 6· gover'
nadar da capitania da Ptll'ahyba (cio NOI"
.te) paI' expressa nomeação régia da pre
sente data, succede nacjuclle cal'go a
João RebeIJo de Lima não sabemos em
que tempo.

O C talouo dos governadores e presi
dentes d'aquillla capitania, hoje provin,
Cla, organisado pelo tenente-coronel FI'e
derico de Campo lRev/sta do Instituto
HistoJ'Íco, torno VllI),começ.) de Anto
n;o da ilva Barbosa, que a governou de
agosto de 1634 a setem bro de 1687_

lG2>-Chega á ilha de S. Vicente parte
da esquadra. hollandeza que havia pai"
tido do Texel a 21 de dezembro anterior
p.'l.l'a se apossar da Ballia. Ahi espera
esta quasi dous mezes pelos outros navios
de que se compunha a HI'mada, que fOl'um
suceE:; ivamente chegando.

1631-Expedição de Jacome Raymundo
c\e 'oronha, sahitla da cidade l.cl Belém
no Pal'á, com 36 canô,)s bem tripolldas e
guaruecidas, para expuls 11' os inglezcs
que se tinll'1m apossado de algumas
ilha na embocadul'a do Amazonas,
tondo-se fOl'tifieado na de TUCUJu's. O
omcial i nglcz, .capitão Thomás, fugiu
durante a noite, entl'egando á discrição
a NOI'onh,) o fone qne haviam os seus
construido. Foram os despojos de guerl'a
repartidos pelos ,oldados d'e ta hel'oica
empl'eza., á excepção do tommandante
d'eIla, qué se contentou com a g!ol'ia Jo
feito,

163!-Atacam os hollandezes o pOI·to
de Santo Amal'o, perlo do Recife, e con
tiuualD nos tl'CS dia. seguintes. prol'U
rando desforrar-se dos revezes sofl'rid9S
dias antes pel'to de Olinlla pOl' IMl'te dos
capitães Pedro Teixeira FI'anco e ~lathias

de Albuquerque Maranhão. São, porém,
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ain(la I'epel/idos em todas essas esca
ramuça .

165J-l<;nLraua solemne das fOl'ças per
nambuc lUas, sob o com mando do general
FI'ancisco Barreto de Menezes, na cidade
do Recife, ae:1bando d'este modo a do
minação hollandeza no nosso territorio.

Pela manha d'esse dia sahiu o general
do eu acampamento, montado" cavalJo,

.á frente de um nnmeroso estado-maior,
seguido de uma guarda de eavallaria, e
dirigiu-se plra a porta da cidade I\IAU
meIA (hoje fl'eguezia de S'anto Antonio).
onde o esperava. a pé, o general fla
mengo S gismundo van Schkoppe. Bar
reto apeiou-se logo que o viu e, tendo-o
á sua -direit.l, encaminhal'am-se juntos
para o Recife, acompan:ndos, egualmen
te aJJp, por todos os officiaes da comi
tiva.

I assara·se antes a ceremonia do rece
bimento das chaves da cidade, ao som dn
artilhal'ia e fuzilaria: aquadl'o. por cerLo.
diz o visconde de Porto egll1'o, digno
de immortalisar pal'a o futul'o o pincel
de al"'um artista brazileiro, como o da
rendição de Breda, a pinola, immorta.
lisou a Vela quez». Junto á ponte o ge
neral portuguez, que levál'a o hollandez
á sua direi ta e o tI' ltál'a com a deferencia
peculiar ao valentes. entr:ou por i:orte
zia na casa do mesmo cabo hollandez.

O- do conselho vieram-no recebeI' na
ponte. O- soldados, que eram mais de
mil, foram. aquartelados em Olinda e re
ceberam uma pataca de 430 r.. cada um.
Os indios e pretos, que tinham estado
/to serviço dos hollandezes, foram encor
porados ás' fileil'as dos nossos.

EI'um (le grande v'tIO!' os etTeitos e
munições entregues pelos vencidos: con
,tavam de 464 moradas de ca as, in
cluido o 11alacio do governador hoUan
dez, cel'ca de' 300 canhões, 3 ,000 balas,
mais de cinco mil espingardas, quasi
duas mil arrobas de polvorà, etc.

André Vidal de Negreiros foi o en
carregado de levai' á côrte de Portugal

• I

a noticia d'este importante aconteci
mento (Vide 1D de março de 1654'.

De todas a obras que durante a
occupação dos holJaudezes fizaram eUes
em Pernambuco, s6 restam as fOI·talezas
do BI'um, das Cinco Ponta. Buraco,
Itamaracá c na ilha de Fernaudo de
~oronha a fortaleza dos Remedios.

J681- Pedro Gomes. me tre de c.lmpo.
nomeado governador do Rio de JaneiI'o
a 19 de outubro de 16S0, toma posse do
cargo, que serviu por um anno, cinco
mezes e seis' dias. sendo rendido a 3 de
junho de 16 2 pelo mestre de campo
Duarte Teixeira Cha,es.

1683 -Provisão concedendo, ,em em
bargo do contracto do estanco, que deze
seis religioso de anto Antonio, e;xis
tentes no Estado do Maranhão. gosem
do privilegio de tirar das all'andegas e
Clsas de desp1cho tudo o que seja de
seu sustento e da vestiaria e culto di
vino de suas egrejas. bem assim o que
lhe vier das suas L",ras e drogas do
sel'tão, pal'[t do seu producto lhes serem
remettidos os mencionados pJ·oventos.

.l691-Carta régia pela qual el-rei,
depois de louvar o zelo dos padres da
companhia de Jesus e da congregação do

'OraLcrrio na convprsão do indios feito
prisioneiros, decide qne sejam elles con
'siJerarlos °l)l'isioneil'o quando tomados

, em guerra, mas não cap ti vos, ordenando
que sejam logo postos em libel'dade,
restituindo-se aos compradores o valor
que houvessem por elles daclo,

Dera motivo á expedição d'esta carta
régia o ter a .Junta. das I\li sões de Per
nambuco todos os indigenas apri ionados
no Rio-GI'andll elo N(l!'te e Ce:ll·ú. (' resol
"ido que, depois de baptisados, fossem
vendidos, como com effeito se fizera.

1 'DO-Fanece em Santos fl'ei Gaspar da
l\Iadre de Deus, monge benedietino, na .
cida em 1714 na fazenda de Sant'Annaj
da antiquissima ,ilIado S. Yieente, perto
de Santos. Era 3' neto pela parte paterna
do celebre Amador Bumo. Professou aos
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17 annos no mosteiro' da Bahia. em H de
agosto de li31, e foi o 56° abbade da sua
ordem. Fóra socio supranumeral'io da
Academia R. das Sciencias de Lisboa.
Compoz a ~lEMORIAS PAliA AIII TORlA DA
CAPITA:"IA DE s. VICE;>;TE, c 'outros e tu
dos historicos, Jaz na capella-mór tia
egreja do mosteiro de S, Bento, do lado
da epístola,

1 08-Cal,ta régia fJ'anqueando os por
tos do' Brazil a todas as naçúes amigas
e 'alliadas da coróa de Portugal. Este
reS'cripto memoravel, verdadeim CARTA
DEAU'ORRlA, fôra alcançada do principe
regente D, João VI por instancias e atu_
rada insistencia de José da Silva Lisboa,
depois visconde de CaYI'ú, o qual, apro
veitando-se das relaçGcs de amisade que
tinha com D. Fernando José de Portu
gal, depois marquez de Aguial', obteve
d'este fidalgo que insinuasse a proficui
dade d'essa medida no animo do pri'ncipe
regente, pondo-se assim em c)ntacto di
recto com o resto do mundo civilisado
a colonia portugueza da AmcriCIl, até
então circumscripta ás relações que en
tretinha com a metropole (Vide a ephe
meride de 16 de- julho de 1756),-lnno
cencio da Silva. no artigo que consagl'a
ao visconde de Cayrú, dá inatlvertida
mente para e ta CARTA a data de 21 de
janeiro.

18J3- E' apresentado ao senado o pt'o
cesso que pronuncia no crime de rebel
lião as senadol'es Nicolau VergueirOt
Diogo Feijó e Paula e Souza, Feijó fõra
preso em Sorocaba a 23 de junho ante
rior e depois deportado para o Espirito
Santo com o senadol' Vergueiro, de onde
voltam para a côrte em dezembl'o, a
tomarem assento \10 senado.

Paula e Souza fic{II'a cm S, Paulo, por
doente.

1869- Ascenção aerostatica effectuada
na cidade do Rio de Jan'eiro por ~lr. Ba
raille.

O balão, que partira do campo da
Alrclamação, foi cahiF', impeDido pelo

"ento, nadirecção da Tijuca, em tcrrenos
da fabl'ica de papel,

1873- E' nomeado ministro da agricul
tl1ra, commercio e obras publicas o sr.
conselheil'o José Fernandes da Costa Pe
reira Juniol'. que occupa esse Cal'go até
23 do junho de 1875. Dois dias depois é
substituido pelo SI', conselil·)il'o Thomaz
José Coelho de Almeida, Assim, succes
sivamente, ,dous campistas 1l1ustres ão.
chamlldos aos con, elhos da coróa.

lS7i- Yictima do be,'i-be,';, fallece na
ci lade da Dahia o intclligente jovcn
Guilhel'me do Castro Alves, filho d'a
quella provincia e irmão do inspirado e
laureado poeta das ESPUMAS FLU
CTUAc;TES, do poema dos E CRAVOS, da
CACHOEIRA DE PAULO AI'FOl'( o, do drama
GO~ZAGAt etc. •

EI'a tambem poeta e contava apenas
24 annos de odade.

Public':u'a, sob o pseudoD:rmo Alberto
K"ass, uma traducção das poesias de
lord Byron-A' Napoleao. e, sob o de
D'AllJa Xavier, um volume de poesias
intitulado Raios sem luz,

ISSO-Faneco o senador por Per'nam
buco visconde dc Suassuna, Francisco
de Paula Cavalcanti de Albuquerque.
esc-olhido a 29 dc outubro de 1839 pelo
regente Pedro de Araujo Lima, na. vaga
deixada pelo marechal de campo José
Ignacio Borges, e que tomára assento
no senado a 11 de abl'Íl do anno st'gulnte.
Era, portanto, o mais antigo membro
d'aquella casa do parlamento, em qUI)
serviu por mais dc 4.0 annos. Ncnhum
dos J.!8 senadores OCCllpOU até então por
tanto tempo fi cadeira. Desde que tomára
assento viu o viscondc dc Suassuna des
apparecerem 114 companheiros, isto é,
viu o senado reformar-se por duas vezes,

Exerccra o cargo de mioistl'o dos neC

gocios da guerra de 21 de julho de 1 ,lO
a 23 de março de 1841. .

Nascido na cidltde do Recife. no memo·
ravel anno de li03, tinha mais de 86
anno& qtlando fanceeu.
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JA. EIRO-29

1635-Longo fUra. e tah'ez fastidioso,
memorar aqui todo os actos da gigan
tesca lucta que sustentámos com os hol
landeze: na. di vel'sas partes do 1l0S:O

tel'l'itorio. cm que dominaram por tanto
tempo; não o podel'iamos fazer sinão
de um modo incompleto e imperfeih,
pela natuJ'eza especial d'cstas paginas.
destinad:ls a referir factos isolado.. Re
mcttcmo pois o leitor para as obl'as que
tratam desenvolvidamente d'este illte
ressante assumpto, especialmente a que
nos deixou o visconde de Porto-o eguro.
que poz em discreta contribuição tudo
quanto se escrevera antes.

Commemornremos entretanto agora o
encontro que os nossos tiveram com os
invasores na aldêo. de S. Mig.lCl, e no
engenho Mussurepe, elos mongcs bene
dictinos, encontro em'que o valente Cll

t!itão Francisco Rebello recebeu dois fe
rimento .

Tomada fi capital da paJ·ahyba. man
cI-'lra o conselho politico hollandez o co
ronel Arcizewski submetter Goyana;
levantára elle O seu acampamento d'esse
ponto. em que sc demorám 15 dias. e
marchára para . Miguel {em Pernam
buco}, onde estava a nossa gente intrin
cheirada ob as ordens de Rebello; estc,
nã podendo resistir ao inimigo, que
avançava sempre, retira- e do povoado e
embosca-se num desflladeh'o, a seis ho
ra de viagcm do ponto abandonado.
. Miguel. quc incendiára.
Ainda d'ahi se retira r.ebello, que. não

poden do disputar a marcha ao inimigo em
campo aberto, se refugia nas mattas. o
engenho !lIussurepe. ullimo lugal' onde
estivera, acampam os hollandezes por
mUltos dias. as mattas d'este engenho
viera o tencnte Mettingh com oitenta
mosquoteil'os verificar si Rebelio ainda
lá est va; quando este os apanha dcntro
da matta, cahe sobre elIes, mas nada
consegue fazer e fica ferido. ~

1613 - Ah'al'á regio determinando aos
. governadores do Brazil que, conforme o
disposto nas ordenações e nos seus ])1'0

prios regimentos. não se intromettam
na elei~ões das camaras,

16J8-Carta régia ordenando ao gover
nador do estado do :\fal'anhão e Grão
Pará que não consinta que os lavrado
res levantem o pre~o do tabaco e que,
pelo contrario. os obrigue a vendel-o
pelo preço do costume. conforme a qua
lidade do genero.

l/3D-Decreto do rei D. João \", esta
belecendo os tratamentos de exrellencia.
illtlst,'issima, senhoria. reve,·endissima.
epaternidade. segundo 9S hiel'Jrchia e
os cargos das pessoas.

1820-Creação das villa de . Ber
nardo da Parnahyba e de Pastos Bons
(Provinci:1 do Maranhão)'-

E ta ultima villa,' posto que D. Pedro I
tivesse sido acclamado imperador no Rio
de Janeiro em 12 tle outubro de 1822, não
deu a sua adhesão a este acto sinão em
principias de abril do anno seguintc.

lS3D-Combate do Rio Pardo (Gt~crra

civil elo Rio C"ande do Sul).
i 56-Fallece no Recife o mallogrado

p~eta Antonio Joaquim Franco de á,
fllho do senador pelo i\Iaranhão Joaquim
Franco de á. asc8I':\ a 16 de julho de
1,33 na cidade de Alcantal'a.

Apenas nos deixou o joven poeta mR
ranhen e, como um rastilho luminoso da
Sua rapid'l passagem na vida. um volu
me de XVI-H? paginas, publicado em

. Luiz do Maranhão em 1 67, precedido
de uma noticia biographica, por seu
irmão o I'. di'. Filippe Franco de {to

Essas poesias merecel'am o gabos de
um juiz competente e insuspeito, o can
tor do D. ,Tayme, em uma carta que em
mar<:o de 1 70 dirigiu ao irmão e editor
do poeta.

O douto cscriptor contomporaneo, cuja
adextrada penna sabe tão bem tl'a'Çar
um romance, um drama, um artigo de
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cl'itica, como remonlar-se á gl'avidadc
da historia, diz tambcm a seu respeito o
seguinte:

« .•. quem ha que nãoten1Ja respirado
naspoesias posthumas deA.J.Franco dc
Sá o perrumes singelos d'aquella alma
graciosa de adolescente e de poeta? »

O benemerito auetol' do Pantheon Ma
"anhense àá no II volume> a biographia
do delicado poeta seu contel'l'aneo; pelas
citações que far. d'e suas poesias, póde-se
ter idéa da gentiléza d'esta musa quasi
infantil.

1861-Fallece em S. Gonçalo de Ni
teroy o conselheil'o José Bel'l1ardin
Baptista Pereira de Almeid[l Sodnl, nas
cido em Cam pos dos Goytacazes a 20 de
T(laio de 1'783 (Vlele essa dr.rta).

JA:\ELRO-30

13i8-LoUl'cnço da Vciga, nomeado
capitao-mól' loco-tenente dos dnnatarios
da capitania de S. Vicente, successores
de P~ro Lopes de Souza, substabele~e

a IwocLll'ação dos di tos donatarios na
pessoa de Stlvador COl'rea de Sá e vai
tomai' posse do govel'uo geral do estado
cto BraziJ. na B,tllia, em cujo cal'go falle
ceu em junho de 13 O, a li, diz José de
:Míralle-,

Como conciliar csta noticia,quenos vem
dos Apontamentos hi'tol'icos de:M. E, de
Azevedo i\Iarques, com fi data, posto que
incompleta (janeit'o de 131 ), que temos
no Catalogo elos chefes ela administra
ç.i:o elo B,.a.il ministrado por Vamlla
gen 1

lG19-Alvará dando regimento para as
minas da capitania de S. Vicente.

1726-Provisão r6gia ao govel'nadol' da
capitania de Pel'I!ambuco, pl'ohibindo a
exportação da moeda provincial feita
pelos nego~iantcs.

. 1152-Celebl'a uma sessão no palacio do
governador e capitão·general Gomes
Freire de Andl'ada, no Rio de Janeil'o, a
ACADEMIA DOS SBLECTOS, as ociação dos
homens eruditos da relel'Ída cidade, os

quaes concOl'daram entl'e si em cndel'e
çar applau. o e,n pl'o~a e "er.o úquelle
capitüo genel'al, pOI' occ,l:ião de ter clle
sido prolllovido ao posto de mestro de
ca.m po general e ao eln pl'ego de pl'ilJleÍl'o
COlUmissal'io da medição c demal'clçâo
dos limites meridionaes do Bl'azil.

Teve duração ephemel'a esta AC.\DE~IIA,

D'e sa associação nasceu a icjeia de sé
estabelecei' no Rio de Janeil'o ul11a' fypo-.
graphia, que foi a pl'Ímeira que aqui
existiu: foi seu fundador e PI'opl'ictal'io
Antonio Izidoro d:J. Fonseca. Pouco
porém, dUl'ou ella: a c'rte manelou-a
abolú' e queimm', pm'L(, mio '[Jl'O))(I ,'la? ,
ideia, que podiam se,' oonu'a,-ias ao in
te,'esse elo E-tado.

1803-0 chefe rle e, quadra Paulo José
da Silva Gama (que foi depois, em, 1821,
bal'ão de' Bagá), toma posse do governo
da capitania do 1 ia-Grande do, ui, com'o
seJl commandaDte militar, e eXCI'ceu e5se
cargo até a posse de D. Diog de 'ouza,
nomeado capitão general (V. a 0lJhem.
t:e 9 de OutUbl'u de 1800).

No tempo do governo de, ilva Gama
creOll se a juntlt de fazenda, ficando ex
lincta a antigapl'ovedoria,

1808-0 capitão ele mar eguel'l'a D.1Ifa
nuel de Mcneles, commandante da nau
MARTIM DE FREITAS, que razia parte da
esquadra que cllegára ao Rio de Janeiro
com alguns membl'os da família raal POI'
tugueza, 'passandq-se á noite da nau
RAI.'IlA pal'a o escaleI' que o devia levar
pan o seu navio, cai de astradamente
ao mal'. e apezal' da, diligencias empre
gadas não foi .possivel salvai-o. O seu
cadavel' appà.l'eceu dias depois c e,l.á
sepult'~do na egreja da Misel'icordia. Era
irmão de D. Gregorio Fel'reira d'Eç:;L e
Menezes, conde de C.I"alleiros, que taru
bem teve uma morte desastl'osa. Tendo
a.ompanhado a familia real em um pas
seio á Tijuca, aproximou-se dema,siado de
uma bOl'dalimosa da cascata, escorregou
e despenllou-se pelas pedras abaixo, ca-
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contrando-s~ depois o seu cadavel' des
pcdaçado,

lSI!) - Convenção celebrada com o
cabildo de Montevidéo, fixando os limi
tes cntl'e o Rio·Gl'and' do Sul e a Banda
Oircntal do Uruguay, afim de se preve
nirem conte tações futul'as.

A guerra oomeç!!-da em 1816 tiuha che
g,ldo ao seu termo com a ôccupação de
Monteviuéo, que e tendia ao Rio da
Prata o limite meridional da posse são
POI-tuO'ueza n~ Amel'ica.

O cabildo n(lmeára a D, Pl'udencio
Morguiondo, C0110 seu. plenipotenciario,
para tr:1tal' com o do Bl'alil, o coronel de
engenheiros João Baptista Alves Porto,
da alludiua demarcação. A linha divi 0

ria fixada foi modificada depois.
18Z2 - Ordena a Junta Provisoria de

Pernambuco que embarquem P ll'a Por
tugal as tropa portuguezas que tinham
ficado na provincia e que vivia.m em con·
tinuas rixas e confiictos com o povo, que
não as tolerava.

1 27-0 general Dual'teCol'rêa de i\IcHo.
qnc com mandava a l\nha extel'Íor de
Montevidéo, desaloja do Pantanoso e
i\1agaril1o, as força al'gentinas e orien
taes que bloqueiayam aquella praça.

1 67-I!'allece no Rio de Janeiro o se
nador pela província do Rio Grande do
Torte D. :\lanuel de A Ei Mascarenbas,

escolhido por carta imperial de 12 de
Junho de 1 ::>0 e que 'tomára as ento no
senado cinco dias depois (Víde a ellheme
,'ide de 2 de Agosto de 1805).

JA!\EIRO - 31

1531- D. João lU tinha nomeado
(a 20 de novembro de 1530) Martim
Affonso de Souza capitão-mór da ar
mada que devia guardar as costas do
BI'azil, por causa da noticia que tivera
llqueHe rei das explorações de Cabot e
,Diogo Garcia no Rio da' Prata, e das
ien tati vas dos í'rancezes para se estabe
lecerem em Pel'Dambuco e na Bahia,
Martim Afi'onso, que partira de Lisboa

26 dias antes e aportára a 3 de dezembro
d'aquelle anno de 1530 á Ribeira Grande,
na ilba de 'antiago (Cabo Verde) e a 3
de janeil'o de 1531 continuára d'aqueJIe
POl'tO a sua cIerrrota para o Brazil - no
quarto d'alva de 31 DE JA:'lEIRO avistou
terra~ Estavam as naus. da sua expe
dição em frente á costa de Pernambuco,
onde dão caça a uma nau franceza que
encontt'am vindo para o norte, Conse
guem aprisionaI-a defronte da panta de
Olinda, chamada nesse tempo CABO DE
PERCAAURI. Capturam depois, a 17 de
fevereiro, ainda outra da mesma nação,
que encontram fundeada além do cabo

anto Agostinho,
Pero Lopes, irmão de Martim Affonso,

vinha em sua companbia.
1555- André Thevet, quc embarcára

no Havre de Grace a 6 de maio do anbo
~ lterior, tocára em Cabo-Frio, onde
apenas se demorára tres dias, e a 10 de
novembro entrara na babia do Rio de
Janeiro on Ganaba,'a, deixa na presen
te data esta bahia de regresso para a
Europa: toca ainda em Cabo-Frio, onde
está oito dias, partindo d'alli no dia!).

15 0- 1\1orre com 68 annos exactos de
edade, .no sitio de Almeirim, em que nas
cêra o cardeal-rei D. Henriqne, sem dei
xar ventilada a successão da corôa.
Ficam tres governadores incumbidos
da regencia do reino.

D. Henrique era o 7' filho do 2' ma
trimonio do rei D. Manuel.

Snccedendo na corôa de Portugal, em
28 de agosto de 157 , a seu sobrinho
D. Sebastião, desapparecido na Africa,
foi de curta duração o seu reinado.
Aqui damos a rapida noticia da sua vida
de rei, aproveitada de uma folha portu
gneza contemporanea.

D. Antonio, pI'iol' do Cl'ato, que pre
tendia ser fllho legitimo do infante b.Luiz
e de Violante Gomes, e a duqueza de
Bragança, dentro do paiz, é, f6ra d'elle,
a rainha de França, o duque de Saboya,
o principe de Parma, e FiliplJfj de Hes-

5
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panha, l111egavam direitos á corÔa de destino de assisth' a todos os passos' da
Portugal. rapida e clolol'osa declinação do glorioso

D. Henrique, mais proprio para os ne- imperio de seu pai».
gocios da egreja do que para os da poli- Desejavamos passar em revista os actos
tica,via-se perplexo, e convocando côrtes do seu reinado que tenham relação com
em Almeirim, pronunciaram-se aUi os o Brazi!; que o faça penna mais com
partidos. O cardeal-rei fez sahir para petente, no .caso de que se tivesse dado
trinta leguas da côrte o prior do Crato e cousa digna de nota na remota colonia,
o duque de Bragança. Ao mesmo tempo emquanto na metropole andavam os ani
Christovão de Moura recrutava adhesães mos tão preoccupados com o seu proprio
para Felippe 11 de Castella. No meio destino, enredados em intrigas de todo o
d'estas perturbações, e sem haver suc- genero e combatidos por tão oppostos
cessão ao throno, D. Henrique adoéceu interesses.
gravemente, e morrEm no dia indicado, 1701-' C~rta régia ordenando que os
.quando a lua padecia,um grande ecly- senhores no Brazi! dêm o sabbado livre
pse",conforme diz um sisudo historiador. a seus escravos, para poderem estes

Couta·se que o cardeal, no dia imme· procurar o seu sustento.
diato ao da perda da batalha de Alca- 170Z-Carta régia ordenando a trans-

, cer-quibir, tivera uma visão em que lhe ferencia para,o Rio de Janeiro da casa do
. apparecera D. Manuel de Menezes, bispo cunho da moeda, até então estabelecida
de Coimbra, COIU muitas ferida~, e 11. em Pernambuco.
dissera: «Para o mundo tudo está per- 1817-0 tenente-general Francisco das
dido; para Deus os mais somos ga- Chagas Santos entra em S. Thomé, de
nhados». pois de ter destruido as pOToações de La

No reinado, de D. Henrique morreram Cruz e Yapeyú n"s Missões Correntinas,
Luiz de Camões, Jeronymo' Osorio e Af- e de haver posto em fuga o coronel An
fonso de Albuquerque, escriptores mais dré Artigas (Guerra; do Sul).
notaveis entre outros. 1823-Decreto concedendo uma meda
, O cardeal-;rei passa por s~nto para al- lha de distinc9ão. ao (l'Xercito e armada,
guna historiadores, fundando·se .estes que haviam serVido desde 1817 em Mon
em que fôra acha'do o seu cadaver in- tevidéo sob as ordens do general Lec6r,
corrupto e as vestes cardinalicias in- barão da Laguna, á similhança da que
tactas, quando, por ordem de D. Pedro II, fôra concedida ao exercito pacificador.
o transferiram para um sumptuoso m~u- Em f6rma de Cl'UZ, de ouro para os 0fIi.

loléu, mandado fazer pelo dito mo- ciaes geueraes, de prata para os 0fIi.

naI'Gha. . ciaes superiores e subalternos, e de metal
Fora inquisidor-geral do reino e jaz branco ou estanho. fino para todas as

em Belém. outras praças.
«A sua perda, diz L. A. Rebello da I 1826-Fallece o senador por Pernam

Silva na sua Historia de P01"tugaZ·(tomo buco Antonio José Duarte de. Araujo
l. pago 534) não foi sentida, nem chorada. Gondim, escolhido pelo prirneü'o impe
Sacerdote fanatico, pouco esclarecido e rador a 2Z do presente mez e anno. O
vingativo, pl'incipe devorado de insa- mappa ryecrologico dos senadores, pu
ciavel, mas esteri! ambição, no throno blicaclo na Revista do lnsti tuto Historico,
confirmou todos os seus defeitos sem os o dá entretanto como tendo tornado posse I

remir por um's6 rasgo de v;i.rtude, ou de da sua cadeira a 4 de maio e fll.llecido em
capacidade.» 1827, sem maior individuação.

«Teve, como actor ou cumplice,o fatal 1839-0s revoltosos do Rio Grande do
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Sul tomam duas canhoneiras imperiaes,
no passo do Contt'acto (Guerra do Rio
Grande do S~~l). Essa pe1'da e a retirada
precipitada do marechal Antonio Eli
siario, chamada do Cahy, a 2 de fevel'eiro,
fizeram desvanecer toda á esperança de
vantagem para a causa dá legalidade
nesta campanha e dai-a por terminada
em favor dos rebeldes,

1859-E' nomeado bispo do Ceará o
Sr. conego Dr, Luiz Antonio dos Santos
(Vide a ephemet'ide de 14 de abril de
1861). .

1866- o dia 29, pela manhã, 400 pa
raguayos, commandados pelo coronel
Dias, tinham atravessado o Paraná, em
ü'ente a CUI'rales, e guerrilhado os ar
gentinos. Simulam retil'al'-se, mas em
boscam-se, e na presente data cahem
sobre o corpo de exercito do general
Pannero, forte de 6,000 homens, e des
troçam-no. o: Desde cerca de meio-dia,
diz uma testemunha que nos merece
plena confiança,-que entravam no nosso
acampamento esses bravos, contando que
Lopes, con todos sus eroercitos, havia
cercado los leones dei Plata, y se habia
hendo una gran batalla, pera eUos ha
bia,m sucumbido ai numero. D

Lopez creou por essa occasião uma
medalha de campanha para premiar aos
vencedores de Currales: e\'a a segunda
que elIe decretava para identico fim.
Esta era uma cruz de bronze: o decreto
que a institue declara que foram 450 os
atacantes.

A primeira fóra concedida ao 2° regi
mento de artilharia a cavallo, por occa
sião da batalha naval de Riachuelo
(Vide 11 de junho de 1865).
• Aff1l3tamo-nos neste ponto da narrativa
que escreveu o sr. tenente Emilio Carlos
Jourdan acerca da cruenta guerra a que
nos arrastou o despota do' Paraguay, e
tambem do que nos offerece uma ephe
rqeride que vimos já publicada a respeito
d'este factb. Jourdan nos merecc todavia
o maior conceito e temol-o seguido passo

a passo em quasi tudo que havemos com
memorado sobre a guer>'a do Paraguay.

18601, - Em dias d'este mez inaugu
ra-se a linha telegraphica da fortaleza
de Santa-Cruz, na bahia do Rio d~ Ja
neiro, á linha de· Nicteroy, com a ex
tensão de 13,000 kilometros.

1866-Em dias de janeiro d'este me:>:
faz-se a inauguração da linha telegra
phica central (côrte) á de Nicteroy,
tendo 40,000 kilometros de ex.tensão.

1867-Inaugura-se a linha telegl'aphica
da cidade do Desterro, capital da provin
cia de Santa Catharina, a Itajahy, na
mesma provincia, com a extensão Jie
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
kilometros •

- Idem a de Torres á Conceição do
Arroio, na mesma provincial com a ex
tensão de 90,000 kilometros

- Idem a da Laguna, provincia de
Santa Catharina, á de Tones, provincia
do Rio Grande, com 140,174: kilometros
de extensão.

IS'TI - Inaugura·se neste mez, não
sabemos em que dia, a estação tele
graphica do Estreito, em Santa Catha
rina.

FEVEREIRO-l

1531-Ao romper do dia, Pera Lopesde
Souza, que estava com a sua armadafnn
deada na ilha de Santo Aleixo,avista uma
nau que ia para o norte, e sahe a dar-lhe
caça. Na altura do cabo Santo Agostinho
vem seu irmão Martim Affonso ,em seu au
xilio, mas os ventos contrarios não lhes
permittem alMnçar a nau que perse
guiam. Só o consegue Pero Lopes na sua
caravella Rosa pouco antes do cabir da
noite, e começam então um combate que
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atura até ao dia seguinte, o que faziam
caminh~ndo sempre.

15!9-Larga de Li boa Thomé de Souza,
primeiro govern'\dor que teve o BraziJ.
Com elle veiu Nobrega e a primeiJ'a par
tida de missionarios, que tinham de evan
gelisar e catechisal' os nossos indios.

El-rei D. João III resolvéra organisar
a. sua coJonia da America, p'ara o que
revogál'a os poderes que dera' aos capi
tães privilegiados e assentára em reunir
em um s6 toda a auctoridade civil e cl'i
minaI. Escolhera Thomé de Souza, que
tinha militado com gloria na Africa e na
Inclia, para esse importante cargo, com
a incumbencia de fundar na Bahia urna
cidade, apta não s6 para capital da pos
sessão portuguezana Amel'ica, mas tam
bem para' conter os ataques dos selva
gens e as aggressões dos europeus (Vide
a ephemeride de 19 de março do mesmo
anno) ,

A data que damos para a partida de
Thomé de Souza está conforme Varnha
gen, José de M:i~alles e Ignacio Aceioli.

160S-D. Diogo de Menezes, 9' gover
nadol' geral do BI'azil, que arribara á Pa
l'ahyba, por ter aberto agua a nau em
que vinha, e d'alli partira por terra
para a Bahia, chega a esta cidade em
1608, Um manuscripto, digno de credito
para José de Mil'alles, dá que chegára a,
1 de fevel'eiro e tomara posse no dia se
guinte. D. Diogo govemou até 21 de
dezembro de 1612, diz ainda Mil'alles. Vi
sitou pessoalmente todas as capitanias
do Brazii, examinando o que poderia ser
util ao augmento da real fazenda e de
beneficio para os povos.

1640-Volta ao porto do Recife a es
quadra hollandeza que tinha sahido a
comhater as armadas portugueza e hes
pa~hola, tendo ao mesmo tempo conse
guido, ajudada dos ventos, impedir o des
embarque d'aqueHas esquadras,

Cunhou-se mi,lis tarde em Hollanda
uma medalha commemol'ativa d'este facto
com um distico em hollandez que si!j'ni-

ficava-DEus ABATEU o ORGULlJO DO !)l(

iIlIGO A 12, 13, l± e 17 DE JANEIRO DE

1640 (Vide a ephemel'ide d'esta ultima
data)'.

1654: - Restituidas pelos hollandczes
todas a posições fortiflcadns que occu
pavam ao norte do BraziJ, em virtude
da solemne capitula~ão assignada. a 26
de janeiro, -parte do Recife, por ordem
do capitão general Fl'ancisco Barreto, o
mestre de campo Francisco de Figueirôa
com o seu corpo de 850 soldados e o
regimento de João Fernandes Vieira,
para ir tomar' posse das capitania e for
tes da, Parahyba e Rio Grande.

Na ilha de Itamaracá renderam-se ao
capitão Manuel de Azevedo 330 soldados
holl~ndezes e acharam-se na fortaleza
33 boecas de fogo, pela moI' parte de
bronze: commandava·a o coronel Lob
brechet.

Na Parahybll achou Figueirôa já em
poder dos nossos os fortes do Cabedelo
e de Santo Antonio, mas sem a compe
ten te artilharia, por a ter retit'ado e
embarcado o coronel Hautijn, que a
abandonara levando comsigo os soldados
que a guarneciam: o tenente coronel
Claes, fugido do Recife em uma jan
gada, emquanto se negociava a capitu
lação, chegando á Paruhyba disfarçado
em pescador, levara-lhe a noticia da
cessação do dominio hollandez, antes que
alli se recebesse a circular de,Schonem
borch, Schkoppe e Haecx, do dia 31, or
denando aos commandantes a entt'ega
das respectivas praças e de tudo, na
lettra da capitulação.

CI Cumpre acrescentar, em honra do
coronel Hautijn, que antes de parti!,'
soltou os prisioneiros nossos que retinha
e lhes entregou a fOl'taleza, para que se
defendessem contra qualquer acto de
1:>arbaria (Porto Seguro, Historia ,das
lutas, etc). »

A guarnição do Rio Grande embar
cara-se tambem antes de lhes chegar a
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intimação (Vide a ephemel'ide de 20 de
maio).

16!l3-Toma posse da diocese de Oliuda
D. fl'ei Franci. co de Lima, que já con
tava mais de 60 annos de edade: foi o
4,' na ordem chl·onologica. EI'a ante
riormente bispo do Maranhão.

Entre os edificante actos do govemo
da sua nova diocese aponta-se a creação
de trinta mis ões de ind:os em remotis
simos ponto do interior da capitania e
ás quaes elle di. pensou sempre os maio
res cuid Idos. a edade de íO annos
ainda visitou eSS:lS missões, ·internando
se para ess\! fim pelos sertões, perCOr
rendo seguramente duzentas leguas,
Além de seus FILHOS l~nlOS, como cha
mava aos missionados, tinha tambem
outI'os filhos. os POBRES, que nunca a
elle recorI'iam em vão.

O seu modo de viver era tão simples e
humilue, que pouco tlespendia comsigo
mesmo.

Tendo fallecido a 29 de Abril de 1704
(V. essa data), após nove annos de epis
copado, nada deixou para as despezas
do seu entelll'o. Em seus cofres de bispo
apenas se encontl'ou uma moeda dc co
bre de 40 réis I

E te virtuoso prelado repou a no con
vento do Cal'mo de Olind, .

1828- Uma divisão da e quadra bra
zileim, composta da COI'veta Liberal,
brigues Cabodo e Rio da Pl'ata, e. cunas
C"een(ell, t 'deDezemb,'o e Paula, apro
veitam a encheu te do rio. approximam-se
de Buenos-A.yres e acommettem a es
quadl'a argentina, quc larga precipita
damente do eu fundeadouro e vai col
locar-, c sobre os bancos situados á
margem do I'ia, fóra portanto do al
cance das peças dos nossos vasos (Guen'a
elo Rio da, P )'(;lta .

186 - O SI'. dI'. Pedl'o Marb de La
cerda é apresentado bispo do 'Rio de Ja
neiro, em 'lbstituição do conde de Irajá.
de piedosa memoria (Vide Q, data d~ lO
de janeh'Q!J '

1879-Toma assento no senado o sr.
Pedro Leão Velloso como representante
da provincia da Babia, escolhido por
carta imperial de 19 de outubro do anno
anterior.

FEvERJ'!mo-2

1531-0 combate êntre a nau franceza
e a caravela de Pel'o Lopes, que começára
na vespel'a. como referimos, tornou-se
com o romper do dia mais encarniçado e
s6 terminou á noite pela rendição do
navio inimigo. Pouco depois cl egou
l\Iartim Alfonso de ouza com a sua nau
D. Affonso e gale~o S. Vicente, e /lbor
daram de um e de outro lado a mlu
franceza, que vinha carregada de pau
bl'azil, com muita artilha.'ia e balas,
faltando-lhe porém polvora: por isso
ces ãra de combater e se rendêra.

1618-i\Iartim de Sá, pae de Salvador
Cerr()a de Sá e Benevides, é nomeado
capitão-mór governador da capitanÍ'l de
S. Yicente.

Na serie dos capitães·m6re loco-tenen
tes dos donat \rios é este o 22', contando
alguns que o foram mais de uma vez,
,ramo Antonio de OliveÍl'a, Braz Cubas,
Jorge Ferl'eil'a etc.

De no em diante, depois que a coróa
compr(lu ao derl'adeil'o donatario o di
reito que tinha este ao territorio, ces ou
essa especie de capitães-mores, meros
delegados dos donatados, e começa a dos
que eram providos no cargo por no
meação régia ou pelo governador geral
do estado. Prepo tos do absolutismo,
instrumento da tyrannia da metl'opole,
l'epresentame se funccionarios papel
im portante nas localidades que juris
diccionavam, quando não eram verdadei
ras nullidatl.es.

1í39-0 bi po de Olinda D. frei José
Fialho, 'nomeado arcebispo 'da Bahia,
parle para aquella cidade (Vide li ephe
rnel"ido de 5),

l'743-c,ToãO df) ',Çeive Bll:I'l'eto e M\llw~eSI



70 EPHE~1E~ES NAmO~AES

governador do Cea1'á, toma posse do seu
cargo.

1749-Aobrigadeiro José da Silva Paes,
que se recolhera á Lisboft, succede no
governo da ilha de Santa Cathal'ina o co
ronel de infantaria, Manuel Escudeil'o
Ferreira de Souza, nomeado por patente
regia de 15 de setemoro de 174 , e exer
ceu o cargo até 25 de outubro de 1753
(Vide 'essas datas), em que o rende D.
José de Mello Manuel.

O coronel Escudeiro foi o 3' na res
p~ctÍ\~ serie.

1822- O dr. Francisco Vicente Vianna
e o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas
Guimarães tómam possé, o primeiro da
presidencia da segunda junta provisoria
do governo da Bahia com a alludida
junta, e o segundo do com mando das
armas da mesm.) provincia, em virtude
do decreto das .cÔrtes do l' de outubro
do anno anterior ( Vide a ephemeride
de 17).

1835 - Installação da primeira assem
bIéa provincial de S. Paulo, em execu
ção do Acto Addicional de 12 de agosto
de 1834, e em substituição do conselho
geral da provincià, creado pela Consti
tuição.

Azevedo Marques nos seus 4Ponta
mentos acerca da provincia de S. Paulo
dá a relação nominal dos que a p, sidi
ram ,na I' e 2' legislaturas.

1841 - Desce do poder o partido mo
narchista ou saquarema, e s6be o libe
ral on Santa Ll~;;ia. O novo gabinete
compõe·se dos ministros seguintes: Im
perio, José Antonio da Silva Maia; Jus
tiça, !-Ionorio Hermeto Carneiro Leão (de
pois m. de Paraná); Estrangeiros, Pau
lino José Soares de Souza. (depois v. de
Uruguay); Marinha, Joaquim José Ro
drigues Torres (depois v. de Itaborahy);
Guerra, Saivador José Maciel; Fazenda,
Joaquinl Francisco Vianna (depois sena
dOI' pelo Piauhy), Esta situação polihc.l
perdura até 29 de setembro de 1848, em
que se organisa .novo ministerio consel'-

vador, ou saquarem~, como então se
denominava.

1848-Principio da revolução de Per-
nambuco, chamada dos praieil'os. '

18!9-Atacam os revoltosos p-raieú'os
a cidade do Recife e são denotados, de
pois de muitas horas de mortifero com
bate. Cahe atravessado por lima b9la o
desembargador deputado Joaquim Nu
nes Machado, alma d'essa revolução. O
valeroso capitão Pedro Ivo, que o poeta
Alvares de Azevedo immortalisou em
uma ode admiravel, esconde-se nas mat
tas. EntregllTldo-se depois, foi recolhido
á fortaleza da L9ge, na bahia do Rio de
Janeiro. d'onde diz-se que logrbu fUgil'
para.a ilha da Marambaia j' d'ahi embar
cou em um navio de véla. Dizem que
morrêra em viagem e que <) seu cadaver
fóra lançado ao mar. Tumulo digno de
um her6e como elle!
, Voltando ao combate: a morte (Ie
Nunes Machado, a cabeça e o 'l:el-bo d'esta
revolução, quando entrava as linhas da
cidade, foi o pl'imeil'o signal da derrota.
Pedro 11'0, o b"aço e a espad~ d'aquella
tremenda lucta, vê-se obrigado a refu
giar·se nas mattas da Agua-Preta, de
onde.s6 o arranca mais tardo o respeito
de filho. « IIludiram o velho pai do ba
talhador liberal, e a piedade filial al
cançou de l;'edro Ivo a entrega da espada,
que á força nunca lhe teriam tomado! "

Para muitos é problematica a sua eva·
são de uma (ortale:;a da q~~al se nlio po
dia fugi,' (V. as ephem. de 19 de abril
e de 11 de dezembro de 1851).

As palavras que deixamos aspadas ex
tralúmol-as de um eloquente discurso
pronunciado pelo di'. Aprigio Guima'rães
em 1878, num espectaculo que se dera
em Pernambuco em favor dt\ viuva,e fi
lha de Pedro Ivo.

No combate quc commemOI'amos éfe
rido o tenente da armada Manuel Anto
nio 'Tital de Oliveira, que devia morrer
de~oito annos depois, dia por dia, ba~
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tendo-se contra as baterias de Curu
paity (Vide adiante 1867).

1865-E' notificado o bloqueio da praça
de Montevidéo (Vide a ephemeride d& 20).

1867-Morre gloriosamente a bordo do
conraçado Silvado, que com mandava, o
bravo capitão de fragata Manuel AntO
nio Vital de Oliveira. Fulminou-o a arti
lharia inimiga no bombardeamento que
fazia o almirante visconde de Inhaúma
sobre Ournpaity, na memoravel guel'l'a
do Pal'aguay.

Vital de Oli,'eira nascera na cidade do
Recife a 28 de setembro de 18:29.

1 75-Effectua-se na cidade de Petro
polis, por iniciativa e sob os auspicios
da princeza imperial a sra. D, lzabel,
effi.cazmente auxiliada pela sra. condes
sa do BarraI e Pedra Branca, a 1" expo
síção horticola e agriçola do pai;:.

O local, para esse fim escolhido, foi o
jardim publico d~ cidade, Essa bella
festa da indus tria agricola nacional duo
rou oito dias.

1816-Inauguração da linha telegra
phica de Porto Seguro á do Prado, pro
vincia da Bahia, com a extensão 'de
143,60! kilometros.

FEVEREIRO-3

1615-Carta régia em que se declara
que os ministros lettrados (magistrados)
que fOl'em sel'vil' no Brazil levem com-'
sigo suas mulheres, pois a viagem é f!l.
cil e muito accommoàada a terra para
se nella viver (J. F. Lisboa, Obl-as,
tom, III).

165!-Pal't& do Recife para Lisboa o
mestre de campo André Vidal de Negrei
ros, encal'l'egado de levar á c/II-te no
ticia oflicial da cessação do dominio hol
.andez nas capitanias por elles occu padas.
Esta noticia foi recebida e festejada com
repetidas acções de graças, no meio do pu
blico regosijo, sendo por essa occasião
premiados os que pelos seus longos ser
viços haviam bem merecido da munifi
cencia 1'001. Andl'é de Negreiros, um dos

que mais haviam feito nessa porfiada
lucta contra os invasores, apenas cuida
de representar e tornar bem patente o
juz que os outros tinham ás recompen
sas e não pede cousa alguma para si !
Foi, porém,remunerado com ofóro grande
de fidalgo, as commendas de S. Pedro
do Sul e as alcadarias-mores de Marialva
e Moreira,

Vidal foi, além d'isso, confirmado 'ca
pitão general do Maranhão.

Barreto. que já tinha o fóro 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.

Fel'nandes Vieira teve tambem o fllro
de fidalgo, uma commenda rendosa. e foi
nomeado governador general de Angola,
governando a Parahyba até 'que vagasse
aquelle posto (Vide fevereiL'o 12 de 1655).

Vidal de NegreiL'os foi depois provido
no governo de Pernambuco e no de An
gola, depois de Vieira.

A viagem d'este fez-se sem accidente e
chegou a Lisboa a 19 de março.

O seu retrato figura entl'e osdosoutl'os
governadores do reino de Angola e o de
Fernandes Vieira na obra panegyrica de .
frei Raphael de Jesus (Castrioto Lu,si
tano).

HenriqueDias teve o augmento de dois
escudos mensaes no soldo, f6ra osvenci
mentos que já percebia,e recebeu em pro
priedade as casas e terrenos, onde, du
rante o sitio do Recife, tivera. a sua es
tancia:

1681'7Fallece AndréVidal de 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
gigantes'cas, em que se p6de medir a.
grandeza do vencedor pela grandeza do
vencido.

Veja-se o q.ue diz d'este heroico bat~-
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lhador, além da Histo1'ia das lutas pelo
visconde de Porto Seguro, o tomo II, pago
181, das Biog>'aphias de alguns homens
illustl'es de Perl/,ambuGo, do commenda
dor Antonio Joaquim de MeHo (Recife,
1858).

1693-Fallece no convento da sua
ordem, em Lisboa, o illustre pel'Oambu
cano fl'ei Paulo de Santa Catharina,
D. Paulo de Mour,1 no aeculo ("ride 6 <,1e
maio de 16(2).

17311-D. frei Antonio da Guadelupe,
4' bispo do Rio de Janeiro, funda na ci
dade d'esse nome, na vertente austral do
mono do C'astello, o seminario episcophl
de S. José, consagrado especialmente aos
que se destinassem ao estado ecclesias
tico, mas onde beberam as luzes· elemen
tal'es do enªino, muitos dos nossos ho
mens eminentes em outros l'::ImOS dos co
nllecimentos humanos, e que não foram
sacerdotes.

1772-D. Joaquim Bo l'ges de Figueiroa,
2' bispo de Marianna, toma posse da
sua diocese, pOl' procuL'ador (segundo
Varnhagen). O Roteiro dos Bispados
assigna o mez de janeiro paL'a este facto.
D. Joaquim regeu essa diocese mesmo de
Lisboa, até ser nomeado arcebispo (Vide
a epherneride de 3 de abL'il do me mo
anno).

1790-Segundo interrogatorio. feito na
fortaleza da ilha das Cobras, ao desem
barga{lor e afamado poeta Thomaz An
tonio Gonzaga,pela sua com pal'ticipação
na celebL'e conjuração de Minas Geraes
denominada A IXCO:SPIDE:scrA (Yide a
epheme,'lde de :2 de setembro de 1741).

184:2-Chegam á cilrte o senador Ver
gueil'o, o brigadeil'o Gavião Peixoto e o
cOI'onel Souza Queiroz, \'indos em com
missão apresentar ao imperadol' uma
representação d,~ assemlJlé,l provincial
de S. Paulo, pedindo a suspensão tlas leis
de reiol'ma do codigo do Jlrocesso e do
conselho de estado, com missão que não é
recebicla por S, M, \Yitle a ephernel'ià8
da ~h

Ui52-Del'rola do general D, Juan Ma
nuel Rosas, dictador' da ConfelleJ'ação
AI'gentina, em 11Io/LU' C ISC,·O.<, a çfio cuja
gloriR calJe á divisão bl'azileira, que <lta·
rou o centro inimigo e se apodel'ou á
bayoneta da chacaL'a de Casel'os, onde se
achava Rosas,· tomando só pOl' si 2,1 boc
cas de fogo e uma bandeira, que fomID,
tel'minada a guerra, enlreguesárepulJlica
Argentina.

Commandava a vangual'da do exel'cito
alliado que alcà nçou essa victoria o ge
neral D. Justo José de UI'quiza: com
punha-se de 20,000 entrerianos, conen·
tinos e emigl'ados das outl'as pr'ovincias,
4-,000 brazileiros, ás or'dens do brigadeiro
Manuel Marques de Souza ( ultimamente
coude de Porto-Alegre) e 2,000 orientaes,
commandados pelo general Cesar Dias.
O dicçador apresentou em linlla I11a,!S de
22,000 homens.

Nessa batalha toma parte () general
Osorio, posteriormente mal'quez do
IIerval, que era então tenente-coronel e
com mandava o 2' regimento de caval
lal'ia da divisão brazilei ra.

A hatalha de ;\lonte Caseros poz termo
á feroz dictadurã de Rosas. Alcançado
esse bl'illlante resultado, o excr'cito do
general Caxias, então conde, que se
achava na Colonia do Sacramento, prom
pto para enCOl'porar-se li vangu:tl'da dos
ailiados, regressa ás nossas fronteiras.

lSGO-Sepulta-se no cemiterio de . Joã
Bapti ta da LagOa o celebre oculista
C.lrIOS Frederico Carron du Yillal'ds,
medico piem 1Jltez, que residira algun.
annos entre nós.

1 7!-lnsta'la-se aRelação de :::. Paulo,
creada pelo decreto n. :2,312 tle G de
agosto do anno anteríol', e regulamen
tada [>elos decretos de 5 e 6 de novembro
d'esse anno e de 2 de maio de ISI l-

Os pl'imeiros desembal'gadol'es quc
nelL, fLlIlccionaram foram os dl's. Tris
tão de Alcne Ir Araripe, Ilresitlentc; José
)íorbel'to <los Santos,4ue tambem apre·
sidiu; ~oão Jos§ de And\'?dtl Pin~o, PI'Q..
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cllJ'ador da cor'oa; Frederico Augu to
Xavier de Brito; Olcgado Húcul::.no de
Aquino c Cdstro, que tambem foi seu
prpsidente; Antonro de Cel'queil'a Lima
(hojc fatlecido); e Ago tinho Luiz da
Gama, nomeado de novo e depois presi
dente.

1819-Toma assento no senado o sr.
conselheiro i\fanuel Pinto de Souza
D lU tas, como representante da pr'o
vincia da Bahia, esc ,lhido por carta im
perial de 19 de outubro anteriol',

FEVEREIR0-4

1625-A fl'ota hespanholn que, de com·
binação 'com a I ortugucza. partira de
Cadiz em janeiro em soccorro da Bahia,
or.cupada polos holJanelezes, chega sem
accielente algum á I1ha'dc Santiago. S6
no dia 11 foi que se encorpol'aram as
duas e quadr'as, compostas ao tOllo de 52
vela • com 1,015 pec;as de' al'tilhal'ia e
12,563 homen entre mal'inheil'o c sol
dados. sob o cOlllmanelo geral do valente
D. Fadrique de Toledo Osorio, marquez
de Valelueza; levantam ancora nes e
dia e seguem derrota j untas para o Bra
zil. Vinham neslu experlição fidalgOS
hespanhocs cm granrle llumero e alguns
italianos, que, estimularlos pelo compor
tamento do POI'tugnezes, quizeram tam
bem vil' travai' comb Ite com o mais
ousado inimigo que podiam ter, e al
cançai' assim honras e nomeada.

El'a a e. pedição, segundo o testemu
nho unanime do escl'iptol'es, m>lis luzida
de que havia exemplo, de de as de
n. João I a Ceuta c de D. ebastião a
Tanger.

16'H-O general i\Iathiru ele Albuquel"
que tenta impedil' que os hollandezes
lev[1.ntcm uma ftJI'tificação no P,mral de
Assecu; mas, depois de um encarniçado
combate,ficam os iniruigossonhoros d'es a
po.ição.

lLi:! -Oombate do Tapecima. Na ve~

pora dosemb,lrcíu'a Schkoppe á fOI'Qa,
cQm l1ovecentos homens, na.Q,uelle pauto;

repellido violentamente no dia 4, como
fica dito, pelos nossos, ainda assim eon
segue enU'ar de novo na posse das terras
fronteir'as á Itamaracá.

169:!-Cal'ta regia determinando que
todo o cleri~o estl'angeil'o que for ás
conquistas seja recambiado na primeira
frota qne pal'tir para o reino.

l"i25-Celebr<l a ultima sessão a ACA
DEMIA DRAzrLlcA DO ESQUECIDOS, dei
xando recol'dações dos seus trabalhos em
tl'es grossos volumes, que estão recolhi
dos -na bibliotheca do Instituto Historico
(Rio de Janeiro'.

Creada na cidade da Bahia, no governo
e ob os au pioios do vice-rei Yasco Fer
nande Cezal' de Menezes, depois conde

. de Sabugosa, em 172-1, pouco viveu, como
aconteceu o. mois de uma das suas con
genores d'esse tempo, em que mui pouca
attençâo IUereciam em nossa tena o cul
tivo do e pirito e o culto das lettras.
Assim viveram e definhal'am as genero

'sas tentativas litteral'ias e scientificas,
de que nos [;111a a hi toria e q:le se de
nominar'am ACADE)!lA DO FI!LIZES. ACA
.DE~llA DO $ELECTO, OCIEDADE DRAZI
LICA DOS ACADEMICOS RENASCIDOS e a
ARCADlA ULTRA~[AR[~A de problematica
cxistenci-t .

l"i65-E' nomeado D. Luiz Antonto de
Sonza Botelho l\Iourão. mor'gado de i\1a
thens, "'ovel'nador e capitão-genel'al da
capitani<lo do . Paulo. ele membl';lda, a
pedido do vice-I'ei conde da Cunh:1. ela
do Rio de Janeiro 10 ALMA);ACK nA P. DE

"PAULO PARA I i3, dá essJ, nomeação
oomo feita a i de abril de 1766).

1 '~O - Decreto creando a classes dos
2" cadetes e soldados particulares; a
pl'imeira para O' filhos. de olliciaes .de
p' tente das tl'opas ele hnha do ex.erclto
do Brat.il, ou de pessoas condecol'adas
com o habito ele alguma elas oI'Clen , e j\

segunelu- para os filhos de outras pessoas,
quc tivessem alguma coosidel'ação civil,
ou pelos seu!'; émpregos ou pelos seu ca,
bedaes.
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18tO - Chega á capital do MaranM.o
o coronel Llliz Alves de Lima, posterior
mentl duque de Caxias, nomeado presi
dente da provincia, Teve a gloria d~ pa
cificai-a, libertando-ada devastadora re
bellião denominada Balaiada.

IS51-A rainha Vietol'Ía,abrindo opal'
lamento da Grã Bretanha, annuncia que
o Brazil tomára novas e sérias medidas

'para ,repressão do trafico de africanos.
1853 - Fallece na ilha da' r.Ia~eira a

princeza brazileira D. Maria Amelia,
unica filha do 2' consorcio do 1" Impe
rador, nascida em Paris a 1 de dezem
bro de 1831.

Nunca veio ao Brazil.
A carta de lei de 5 de julho de 18B

reconhecel'a-a princeza brazileil'il..
1866 - De sua excursão pelo rio Ama

zonas chega a Belém o professor Agassiz,
com sua consorte e o di'. João Mal'tins
da Silva Coutinho.

Agassiz obtivera perto de duas mil
especies de peixes, das quaes apena!> mil

'eram conhecida.s, tornando-se realmente
extl'aordinaria tão rica collecção, quando
as especies conhecidas em todo o globo
não excediam de ciuco mil.

FE';EREIRO-5

163!-A caravella, qua vinha de Lisboa
sob o com mando de Pedro de Almeida
Cabral, em SOCCOl'fO da nossa ge1te ás
voltas com os hollandezes,chega ao Cabo
Santo Agostinhp. Outras duas, sob o
mesmo commando, aportam á Parahyba.
Ol'eforço queellas nos traziam era apenas
de'120 homens, quando se sabia que os
inimigos haviam recebido um de mais de
tres mil homens pal'a acabarem de se
assenhorear da sua conquista. Com
etreito" dois dias depois entram no porto
do Recife cinco vellas hollandezas com
500 homens de guerra. •

165!-José Ortiz' de Camargos e seu
írmão Fernando, reunidos aos seus
sequa~es, tentam entrai' na villa de
S. Paulo, onde no anno anterior (maio)

havia Fernando fechado a 'casa da ca
mar..!, levando comsigo as chaves.
Reunem-se os vereadores e pedem auxiliO
ao capitão-m6r, que residia em Santos.
No dia 7 entra José Ol'tiZ na villa, eguido
de homens al'mados, e a.presenta em
camara a provisão que o nomeava ou
vidor: nega-lhe a camara a investidura
e afixa editaes d'essa resolução.

PO'I' fim, no dia 9, reunem-se na casa
da camara os respectivos ofliciaes, o

, capitão-m6r, os homens bons da terra, o
visitador da C10mpanhia de Jesus, padre
Simão de Vasconcellos, o abbade de
S, Bento: o prior do Carmo e o guardião
de S, Francisco. e accordam em nada
alteral'-se no governo da tena, quanto
á eleição dos officiaes publicos. 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 syndican te.

Este accordo foi approvado por provi
são regia de 3 de outubro do mesmo
anno. Todos os actos que praticára 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 pessoas da familia Camargo
como .:la família Pí,'es (Vide a Epheme
ride de 23 de novembro de ](55).

1667-Decreto regia ordenando que os
criminosos que merecerem pena de de
gredo sejam sentenciados para o Mara
nlião e Pará, afim de povoarem aquellas
capitanias e servirem nellas como sol
dados,

1739-D. frei José Fialho, anterior
mente bispo de Olinda, e~evado á digni
dade de metropolita do Brazil. chega á
Bahia no di<l 2, segundo o Roteiro dos
Bispados, conforme nisso com os aponta
mentos do archivo archiepiscopal. e toma
na presente data (Val'nhagen) posse do
seu novo baculo,

Acerca d'este prelado julgamos OppOl'''
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tuno transcrever ípsis vel'bis todo o
artigo que lhe é relativo no manuscl'ipto,
por vezes aqui citado, que possue o SI'.

dr. 1\1ello MOl'aes:
ul73S-Este foi o 7' Arcebispo que foi

eleito sendo Bispo de Pernambuco,
donde por carta sua mandou tomar
posse do Arcebispado; ou para melhor
dizer, por carta sua de H de dezembro
de 113 pal'ticipou 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.

u A 14deJulho pela fI'o til. recebeo aviso
da secretaria de Estado, que Sua Mages
tade orJenava, ~e recolhesse á Côrte, a
esperar asDullas para o Bispado da Guar
da, donde estava nomeado Bispo. e aos
31·de outubl'o do mesmo anno, se em
harcou na Não Nos'a Senhora do Pilar
pal'a Lisboa, aonde chegou a 2 de Feve
reiro de 1740, e no mez de Maio, lhe 01'

denou Sua Magestade o Sr. D. João V.
[6sse a Coimbra li certos negocios ao que
prompla'Ilente obeáeceo, no que gastou
todo o Maio e parte do mez de Junho, e
com a exultação de Benedicto .:\.'1V ao Pon
tificado depois do dilatado espaço de 6,
me~es de Conclave, a 17 de Agosto de
174.0 chegarão as Bullas dos Bispos elei·
to ,e entreelIas a do Sr. D. JozéFialho
para Bispo da Guarda, a qual logo lhe
foi entregue, -e cuidando~ogo em m:ln
daI' tomar posse do Bispado pelo seu
Provisor emquanto se preparava, reco
mendando-lhe, que nada immutas e nas
determinaçoens do Exm. Sr. D. João de
1I1endonç \ fazendo que se observassem.

« Entrou o !Inno de 1741, e no priucpio
de Mar~o estando em \resperas de se reti·
rar para o seu Bisp!.do o atacou uma
rigoroza defluxão, acompanh 'da de uma
febre violenta, da' qual faleceo no Con
vento do Desterl'o em Lisboa entre ~eus

Irmaons religiozos munido com todos 'os
Sacramentos, pelIas 11 hOl'as e tres quar
tos, e tres minutos do dia 18 de Março
de 1741 (Vide essa data), tendo de idade

68 annos, tl'es mezes e cinco dias, e foi
sepultado na Igl'eja do mesm:> Convento.

u Foi o quiuto bispo na Igl'eja Epislropal
de Pernambuco, que regeo pelo espaço
de 16 (... ) annos e tantos mezese na Igrcja
Archiepiscopal da Buhia foi o setimo dos
,seus Metropolitano!ltque regeo pelo curto
espaço de 9 mezes. Na Igl'cja Episcopal
da Guarda encheo o numero de 51, sem
chegar a ir para o seu Bispa,do. Na sua
retil'8da da Bahia pal'a Portugcll entregou
o Govel'llo do Arcebispado aos Dazembar
gadores da Relação Metropolitana. »

1741 - São sagrados em Portugal
D. José Botelho de Mattos, 8' al'cebispo
da Bahia (Vide novembro 22 de 1761),
e D. frei João da .Cruz, 5' bispo rio Rio
de Janeiro (Yide a ~l'hemel'ide de 3 de
maio).

1811 - Por instancias do conde dos
Arcos, governador e capitão-general da
Bahia, concede a carta régia d'eita data
o I' estabelecimento typogl'aphico d'a
quelIa capitania. Do prelos cl'essa ty
pographia sahiram a Gazeta eo Álmanak.

No seu governo concluiu-se o theatro
novo que se haYij:l começado a edificar
dUl'ante a administl'ação do conde da
Ponte e se inaugurou depois, a 13 de
maio de 1812, anni ...trsal'io do principe
regente D. João. O douto e infatigavel
visconde da Porto-Seguro, referindo-se
ao conde dos Arcos, diz: «Ao seu go
verno deveu a Bahia a sua 1 rimeim of
flcina typogl'aphic.\, o primeiro jornal e
a primeiJ'a bibliotheca, além de muitas
obras, com que se,enobreceu a cidade»

O conde dos Arcos desvelou·se na
construcção da BOLSA ou praça do com
mercio da mesma cidade, conc:orrendo
com donativos pecuniarios do seu pror
prio bolsinho pal'a tal fim. Foi inaugu'
rado solemnemerite esse édiJlcio no dia
28 de janeiro de IS11, tendo-se lançado
a primeíi'u p~dra'pal'a elle em 17 de de
z\lmbro de 1814. O'COI'PO do commerc10,
penhorado de gl'atidão ptl.I'a com o
benelIlerito conde pOl' isso, of1lel'ece·lhe
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uma rica espada de honra, pl'ifTlorosa
mente fabricada em Londl'es, e manda
coJlocar o seu retl'ato na sala principal
d'aqueJle edi(lcio, lIom'a a pouco> con
cedida.

Manda a verdade historica que consi
gnemos, reverso da medalha' aos olho
da posteridade, que tambem foi o conde
dos Arcos o prLneil'o que creou com
missões mil,itares no Brazil. Quatl'O das
execll\ões que se fizeram na Bahia, em
patl'iotas do mO"imento de 1817. foram
por eJle ordenadas, «As de lS2! em
Pllrnambuco e DO Ceará, accrescenta
Abreu e Lima, foram filhas posthumah
do conde dos Arcos. »

'18!2-A' deputação enviada pela as'
sembléa provincial de S. Paulo (Vide a
ephemericle de 3) communica nesta data
o ministro do Imperio 6lndido José de
Araujo Vianna (posteriol'mente marqllez
de Sapucahy), que o imperador não se
digna recebeI-a. por ser ella II portarlora
de uma representação of'fensiva á con
stituição, bem como á lei das re!ol'll1as:
accrescendo que ainda mesmo na ausen
cia d'estes derei tos I'a dicaes de que a re
presentação abunda. bastariam a lin
guctgem descommedirla em que é conce
lJida e a maneÍl'a _ ic;omposta e e"ími
nosa com que ahi sãn tratado, os podel'es
su pl'emos, para que el,a não' fosse digna
de subir á presença do mesmo augusto
senhor. »

- Elêvada á categoria de com:tl' a,
3& creada na capiLania de S. Paulo por
alvar"l de 2 de dezembro de 1811, tivera
ILu o titulo de {idelissima por decreto dEl'
17 de Uarço de 1823 e a lei provincial da.
prescnte data dá-lhe foros de cidade.

187:2-1naugura-se a lirl'ha telegl'uphica
de Porto das Caixas a Nictberoy, pl'O
vincia do Rio de Janeiro, com 38,000 kilo
metros de extensão.

•
FEVBltEIRO-6

1624-Alva1'0 Luiz do Valie, nomeado
c/l.pHão·mQl' ~oco-tenente do ~upposto

donatario da capitania de . Vicente.
conde de Monsanto, 6 investido pelos
camal'istas da vilJa d'aquelle nomE> na
pos e do cargo. Desde então a villa de
Itailhaen é elevada ã c.ltegol'ia de ca
beça da sua capitania.

Em opposição, a condessa de Yimieiro,
legitima donatal'ia da capitania, no
meál'a João de Moura Fogaça seu loco
tenente.

1633-A esquadrilha hollandeza. que
sahil'a do Recife no dia 4 com o fim de
assalLar o Rio Formoso, fundeia uma
legua ao sul da barJ'a d'aquelle rio e
dcsembarr.a parte da gente que levava
em sitio que, para aquelle fim, Galabal';
já capitão, designára (Vide a epheme
"ide de 7).

16H-Mol'l'e em Belém do P<ll'á, e jaz
sepultado na capella-m6r da magestosa
igreja do Carmo d'aquella cidade, Pedro
de AI buquerque, natural de Pernam buco,
um dos filhos do grande capitão Jero
nymo de Albnquerque Çl um dos heroes
da longa e J'enhida lucla que tivemos,
havia já 14 annos, de sustentar contra
os hollandezes. Celebl'isára-se especial
mente pela heroica defeza do forte do
rio Formoso em 1633. Govel'nador e
capitão-general do estado do ;\Iaranhiío e
Grão-Pará, logar que apenas occupou
por seis mezes e 24 dia" succumbe ás
fel'idas e enfermidades que adquirir,l na
guel'l'a com os invasores, em que mel'e
c6r3 até a admir~ção do propl'ios
inimigos, conquistando no curto espaço
de tempo do seu governo a gCI'al estima
e amisaàe pelos seus gl'andes dotes
pessoaes. O seu funeral foi () mais pom
pasô e concorrido que jámais se fizera
naq ue]]a cidade.

POI' occasião da famosa revolução de
Li boa de 1 de de embl'o de 16:1.0, que
ace1amou rei ao duque de Bragança.
cOfTlbatera Pedro de AlbuCjucl'quc pela
caus:J. do duqne.

Nomeado governador do l\lal'anhão
por C!.\l'~a l'egil\ qe ~ de setllfllQl'O de t(li2,
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partira no anno seguinte para o seu
ae tino, desembtlrcando no P..Irá. por se
achar o ~laranhão em poder dos hollan
deles.

Yeja-se no A.·~o BIOGRAPBICO do r.
dr. J. M. de ~lacedo, sob esta data, a
relação de um dos mais estupendos feitos
dos nossos nesses heroicos tempo de
um batalhar sem' treguas. em que
Pedro de Albuquerque representou o
principal papel. O mesmo facto nOs é
narrado pelo sr. J. de Vasconcellos, sob
a data rle 7 DE FEVEREIRO de 1633, nas
suas DATAS CELEBRE. A. J. de ?>leIlo
traçou-lhe a biographia no l' voI. das
suas Bíog"aphías ele alguns . .. homens
illustres da p"ovinci(t de Pe,-nambuco
(3 vols).

16!9-Fullda-se em Portugal a Com
panhia Ge,'al do Comnu1I'cío elo n'-azil,
que tinha por fim pro~ger com o eu
capihl e credito a navegação mercantil
entre a metl'opole e a sua colonia da
America.

16·J4:-D. Pedro de Almeida. 8' gover
nadol' c capitão-general de Pernambuco,
come~a a exercer o seu cargo (Vide 17
de janeiro). por fallecimento de Fel'
nando de ouza Codinho, que o oecu
pava.

1110 - A sume o governo da sua dio
cese o 5' bispo de Pernambuco D. Ma
nuel Alval'es da Costa (Yide agosto 12
de liI5).

181 - Coroação e aeclamação de
D. João VI, que desde 1799 (Vide 10 de
fevereiro de ]792) governava a mo
narchia como pl'incipe regente, em
consequencia da inclll'avel molestia de
sua mãe, a ",tinha D. Maria I.

Esse acto,etTectuado com toda a pompa
e solefnnidtlde, fóra demorado por causa
da revolu~ão de Pernambuco. Nessa
data, attendendo ás representações do
senado da cnmara tio Recite ~ do gene
ral Luiz do Rego Barreto, concede o rei
amnistia aos implicados na dita re
volução.

Em applauso ao acto da regia coroa
ção publica-se o decreto que crea\'a a
ordem hono.riflca da Conceição de Yilla
Yiçosa, que é hoje puramente po,·tugueza
e á qnal se deram estatutos pejo a!val'á
com fOl'~a de lei de 19 de setembro do
anno seguinte de 1 19.

1 \lI-Por alvará d'esta data é creada
a Relaçãode Pernambuco, tendo por séde
a então villa do Recife e por districtos os
territorios da provincia de Pernambuco,
Olinda e Sertão, as provincias da Para
hyba, Rio Grande dô ~OI'te e Ceará, com
a mesma alçada e gl'aduação que a do
i\Iaran hão. Devia sei' presidida pelo go
vernador e capitão-general deI provincia
(Viele a ftphemel'iele de 13 de ago,sto de
1822).

1822-0 povo do Rio Grande do Norte
dissolve a junta do governo.

FEVEEEIR0-7

1615-Concluidos os t,'aballlOs prin
cipae. da nova casa conventua dos
padres capuchos na PI'oyi:1cia da Con
ceição elo Rio de Janeiro. sob o titulo
de anto Antonio. pas. aro se os padres
nêste dia pal'a el!a. Celebram a pri
meira missa no dia seguinte (Yide es a
data e tambem ade 4dejunho de-l60').

lG3:3-A salto e tomada. do rectucto do
Rio Formoso pelos hollandezc , guiados
por Domingos Fernandes Calabar, sob o
commando de Schkoppe.
, Sahidos no dia 4 do Recife e chegados
li. bana do rio no dia 6, atacam por mar
e pOI' terra aquella acanhada forti
ficação, apenas defendida por duas pe
quenas peças de ferro e uma gual'ni~ão

de ;SO homens, com mandados pelo capi tão
Pedro de Albuquerque, qUI} vendo se
inopinadamente atacado por um numel'o
tão desproporcionado de inimigos, pois
el'am 50D, resolve morrer na defeza elo
posto que lhe estava coufiado.

Começa o ata=tue pela madl'ugada:
quatro assaltos successivos são l'epellielos
por aquellesA lcides, que se votam a
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uma morte certa; por fim, aquelle passo
das Termopylas. como a denomiua o
auctor da historia d'estas luctas, não
teve mais quem repellisse o ataque for
midavel: rios vinte. dezenove tinham ca
hido mortos, o que restava. Jel'onymo
de Albnquerque, 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 pOl'
uma. chuçada, cahia semi-morto pri
sioneiro. O inimigo respeitou tanto
valor: etscher, historiador hollandez
diz que nunca houve soldados que cum~
prissem mais á risca o seu dever. Esse
punhado de bravos mataram, bos quatro
assaltos, 80 tios inimigos.

Peduo de Albuquerque voltou ii, vida
e,em homenagem á suahel'oicidade,é tra
tado com o maior desvello no Recife, para
onde o conduziram; restabelecido das
gloriosas feridas, mandaram-no soltar
p.as Antilhas, sob palavra de não pegar
em armas contra a Hollanda, e d'alli
passou á Hespanha, onde permaneceu,
até ser, em 1643 (Vide 13 de julho d'eslle
anno), 'nomeado govel'Uador geral do
Maranhão, de cujo conquistador era neto
natural.

Veiu a fallecer no Pará em 1641 (Vide
a ephemeride de 6 de fevereiro d'este
ultimo anno).

1691-Carta regia passada por D. Peo
dro II, auctorisando o governador geral
do estado do, Brazil a dividir os portos
de mal' do Ceará em capitanias, distri
buidaspor particulares, que as qui7.essem
povoar e fortiflca~.

1711-Creação dI/' cidade de Marianna,
eutão villa de N:ossa Senhora do CaNllo,
lDstituida vil1a pelo governador da ca·
pitaniíl Antonio de Albuquerque Coelho
de earvalho a S de abril do mesmo
anno.

1762-Em VilIa Viçosa de Santa Cruz
de Cametá, da capitania do Pará, nasce
D. Romualdo de Souza Coelho, oitavo

bispo d'essa diocese. EI'a filho legitimo
de Albel'to-de Souza Coelho, lavrador,
e de D. Maria de Gusmão, ambos na
turaes d'aquella mesma capitania.

Dedicou-se cedo e em boa hora ii, car
reira sacerdotal. recebendo ordens de
presbytero em 1785. e mostrando já,
pela sua applicação.aos estudos e seve
ridade de costumes, que seria um dia
uma das glm'ias da cadeira episcopal no
Brazil. o anno seguinte ao da sua or
denação era vigario interino da freguezia
de S. José do Al'axá: em 1789 era lente de
latim no seminario; em 179~ secretario
do bispo D. Manuel de Almeida de Car
valho e vice-reitor do seminario, depois
examinador synodal, lente de theologia,
al'cypreste da cathedral, finalmente bispo
do Parà, sendo como tal sagrado pelo

,bispo do Rio de Janeit'o no dia J.' de
abril de 1821. Foi eleito nesse mesmo
anno deputado pela sua provincia ás
córtes constituintes portuguezas, a cnjas
sessões concorreu. O bispo seu antecessor,
que conhecia de perto as suas virtudes c
se aproveitál'a mnitas vezes do seu sabei',
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 conheçam,
porque ha de sei' 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' exercei' o seu apos tolado
com evangelica abnegação e humildade,
sempre com o maior zelo e como um
modelo de vü'tudes christans, e 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 notavel coincidencia nasce
neste mesmo dia, na mesma villa de
Cametá, um outro pharol da egreja bra
zileira, D. Romualdo Antonio de Seixas.
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o 17' arcebispo da Bahia e sobrinho do
bispo precedente.

D. Romualdo de Seixas, foi apresen
tado arcebispo aos 39 annos de edade (a
26 de outubl'o de 1826), confirmado por
Leão XII a 20 de maio do anno seguinte
e sagrado no Rio de Janeiro a 2S de
outubro cio dito anno; conde e depois
marquez de Santa Cruz; foi eleito depu
tado á assembléa geral nas legislaturas
de 1 26 II 1811, e ministro do Impedo
em 1838, cargo este que não aceitou.
D. Romualdo era membro do Instituto
Historico do Brazil. da Acadcmia Real
das ciencias de Munich, da sociedade
dos Antiquarios cio Norte,da Dinamarca,
e de "1uitas outras a sociações scienti
ficas. Tomára posse do seu baculo a 31
de janeiro de 1828. por seu procurador
o conego José Cardoso de 1I1ello, e fez a
entrada do ritual na diocese a 26 de
novembro do mencionado anno.

Começára a sua educação litteraria no
Pal'á, sob a esclarecida direcção de seu
tio. depois bispo d'aquella diocese, e foi
concluil-a em Lisboa nas aulas da Con
gregação do Oratorio, onde teve por mes
tre, entre outros, o celebrado radl'e Theo·
dol'o de Almeida, auctor da RECREAÇÃO
PIlILOSOPIHCA. Aos 19 annos de edfJ.de era
professor no seminario episcopal do Pará,
de grammatica latina, rhetorica e phi
losophia.

Tendo administrado com geral applau
'so a sua vasta e importante archidioceBe
por mais de 32 annos, conciliando a af
feição e estima das sua ovelhas com o res
peito ás altas funcções que exercera, fal
leceu na cidade da Bahia a 29 de dezem
bro d~ 1860.

Veja-se no DICCIO 'ARIO de Innocen
cio F. da Silva ~ relação das nu
merosas obras que escreveu' e publicou
este luminar da Egreja brazileira, o pl'i
meiro segUl'amente dos nossos bispos em
illustração nas sagradas letlt'as e pro
fanas.

Jaz na Sé cathedl I, á porta da capella
do Santissimo Sacramento.

1 24-São demittidos no Pará todos OS
offi:'ciaes de I' e 2' linha.

1827 - Publica-se. o Pharol Patllis
tano, primeiro periodico .que se imprime
em S. P,aulo. Era seu redactor principal o
dr. José da Gosta Carvalho, posterior
mente marquez de Monte·Alegl'e.

1871-Fallece em Vienna d'Austria a
princeza D. Leopoldióa, duquezade Saxe,
cujo cadaver foi transportado pal'a a ci
dade de CobUl'go, na AJlemanha, onde
jaz.

FEVERElRO-8

1552-0 governador geral Thomé de
Souza, que ahira da Bahia nos ultimos
dias do mez anterior, chega a S. Vi
cente.

E' tambem 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 anto Antonio do
Rio de Janeit'o (Vide a ephemej'íde de 7),
no conyento dos padres capuchos da PI'O
vineia da Conceição.

E se convento de franci. canos. que nos
dera as glorias da tribuna sagrada ~ue

se chamaram S. Carlos, Sampaio. Ro
doyalho, Monte·Alverne, é hoje apenas
uma' melancolica e muda memoria de
pedra e cal do passado.

1629- Morre, com u,ronunciados sym
ptomas de envenenamento, o dr. Mathfilus
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
0l\ administração da sua prelazia e ter
feito obras pias e caridosas. era mal
Iquisto do povo pelos excessos a que o
levára o . eu ma] entendido ·zelo.. Era na
tural de Ponte de Lima. em Portugal
(Vide a ephem. de julho 3, no 7' §).

1635-Chegam ao Recife as companhias
de infantaria e cavallaria hollandezas,
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commandadas pelo oronel Segismundo
von chItoppc, o conselheir(\ politico
Schotte. e (IS majores Picard i\lansllPld e
João Hyk, que tinham sahido a 26 de
janeiro da Purahyba, por terra. Haviam
combinado atacHr a fortale7.a de Nazarcth
do Cabo, onde se achavam os chefes 1\la
thias de Albuquerque e Baglluolo ; mas
POI' f"lta· dos materiaes indispensaveis
para isso, assentaram' em apertar os
nossos, interceptando-lhes as communi
cações, e partiram alguns dos chefes
para o Recife a aprestar-se do neccssal'io
para uma nova campanh~l, ficando para
proteger e gllarJar aquelle districto ou
tros, isto é. o conselheiro politico StJ._
chouwez' e o co-roncl Al'cizewsky, com a
sua gente. '

l66l-Depõe a camara do Rio de Ja
neiro a Thomé Corrêa de Alval'enga,

ue Salvador Correa deixára como seLl
delegado no governo d'cssa capitania,
quando partira para S. Yicente, com o
fim de inspcccionar as minas situadas
nos districios de Iguape, Cananéa, Pa
ranaguá e villas de serra acima, con
forme as ol'dens que trouxera da côrte.
Thomé Corrôa já. hwia anteriol'mente
govcrnado a eapibnia com gel'al satis
fação.

Não se tinham passado muitos dias
quando soube Sa.lvador Correa, em San
tos, que o povo do Rio de Janeiro se
amotinára, movido pOl' alguns morado
res da freguezia de S. Gonçalo, e se le
vantara contra o .nesmo Salvador Cor-o
rea de Sá e seus consanguineos, e reque
rera que fossem todos depostos dos seus
empregos, prendendo ao sargento-mór
do Terço, ao provedor da real fazenda,
ao governador substituto e outros, Ao
mesmo passo determinam que governem
a capitania Agostinho Barbalho Bezerra
com os oOiciaes da camara, O éleito
pelos povos homisiara·se no convento de
Santo Antonio; d'alli o tiram por vio_
leneia, e com ameaças de morte o obr i
gam a acceitar o bastão do mando,

Tal é o facto que com memoramos,
como vem rclatado no tomo II (1810) tlJ.
revista do Instituto Hist'Jrico.

1 27-Combate na\'al do Juncd. co
meçado nesta data (Gue'Ta tia Cisl'/fL
tina) e terminado no dia.9 (ride a ephe_
meride cO'Tespon'dente).

1837-Falleee o senadol' pela pI'ovineia
de Peruambuco conselheiI'o Bento B 11'

rosa Pereir.\, escolhido pelo IH'imoiro
imperador a 22 de janeiro de 1 '?6 (li le
essa datal e que tomár" aS'cnto no se
nado a 4: dc maio do mesmo ànno.

18H-:\Iol're assassinado em POIJ.o
Alegre o senador por .Minas Gel'aes P'l
dre Josá Beuto Leite Ferreira de :\lello,
que, escolhido pe!!! regencia permanente
a 8 de agosto de l8H, tomára posse da
slla cadeira no senado cinco dias depois.

Do Anno Bio'g1'aphiGo do sr. dt'. J.
:\1. de Maecdo tl'anscl'evemos t> trecho
final. que caracterisa o scnador Ferreira
de Mello: •

" .. , foi, principalmentc nos ultimas
de7. annos da sua vida, não a intelligen
cia grande, m'IS a alma gr'ande elo par
tido liberal do Brazil. »

Ainda: II José Bento Leite Ferreir,a ele
J'dello era homom de instrucção limitada,
e nâs camaras temporaria c vi talieia

nunca se distinguio como Ot'íldpr ·de me
recimento: fll11ava com simplicidade,
franqueza, coragem e ardor; mas nem
tinha a eloqucncia que arrebata, nem a
logica habil que convence. E todavia era
no pal'1,;mento uma das forças mais pc
tentr do seu partido! »

Nascera na cntão viUa da C,lmpanha
em Minas-Gél'aes, la G de janeiro de 1781'.

1::;16-Fal~ece em Angra dos Reis Jose
Leandro de Carvalho, natUl'al e liapti

. sado na freguezia da Séi dOt cidade do
Rio de Janeiro, mor.ldor á rua do Piolho
(hoje da Carioca), casa de seus paes,

Taes são as indicaçõcs finaes que pu
demos cdlher da secretaria da Ordem
Terceira de S. Francisco de Paula. d'esta
côrte, acerca do notavel artista n('3so,
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que se chamou JoséLeo,lldro.r a salaprin
cip,lI (pavimento superior) do hospital
d'aquella. ordem ve-se um retl'ato dc
corpo in teiro, do cllpit<io-iltól' Leandro
Jos'; ~Iarqlles Fr,lIlco de Cal'val/IO, cor
rector ,Íubilado di\ Y. O. 3' de S. Fran
cisco dc Paula,que faleceu a 24: de setem
bro de 1 '38. No asscnt, mento dc obito
d'esse person~;;cm, que foi sepultado na
l'€spec iva egl' j 1, se declara que fOI';l
cal','egado eifl l!llla ,·cd,'.

1'01' e tes dados se verifiea, ao que no:;
pal'eec, quc todos os escl'iptol'es nacio
naes que tem tratado d'este nosso afa
mado pi1ltor, tem confundido pal'Licula
J'Ídades que lhe s'ão relativas quanto aos
ultimas tempos da sua ,'ida e quanto ao
seu fallecimento, com as relativDs a seu
filho dc egual nome c ao capitão L'an
dro .fosé Marques (Vide a clJh'mlJl'idc
de !.J de novembl'O dc 1.':31).

,"oubemos ultimamente em Campos,
para onde diz o SI'. dr. i\loreÍl'a de Aze
vedo (PeCf!~eJlo Panol'ama, l' edicão,
vol. II, pago 100 e antedol'os; Emlaios
l3iog"ophicos,::UJ, IS61),que José Leandl'o
se retirara desgostoso. que com efreito l{~

estivera o !1rti b residindo, que ca al'a
lima filha com um inglcz, e fallecendo
sc epu\tara em uma capellinh'\ filial t~

fregucl.ia de '. Gonçalo (fór:t da cidade),
que fica Il(l dil"cção da f'lzenda da viuva
de Josó Fel'l'cil'a AI'mond.

Damo: estos indicações com a maior
reserra, não sj pOl'que quem no l-as for
ncceu ti ultim:t hora não podia as everar
a sua Yel'acid~~de, como porquc não nos
ch~garam aincl:t as informaçOos que
depoi pcdimos.

{ EYEHIRO-!.J

1630-Chc,:p ao Recife em uma pinaça,
cnviada pelo 'go~'ernadol' d:,s ilhas de
Caho Yerde, a nolicia cle qne a csquadra
hollandeza, destinada [t conquista dc
Pcrnambuco. jCt havia cI'alli pal'titlo.

Apaz.lr da gCI, 1inCI'eduliú:.tde com qllc
I

foi esta noticia recebida, Matbias de
.\Ibuqucrql'e tomoLI as medidas que lhe
p.ll'cCCram convenientes para a dfosa,
cutl'e outl'a~, de que nillguem se au en
ta-se da villa nem retil'asse cousa per
tencente á sua f.lzencla, pnbli ando nesse
sentido uma ordem m nome do rei.
PI'oveu os 'fortes c os mais pontos que
sc estavam fortificando, dos recursos pre
cisos. e ordenou ao sargento-mór do Es
Lado Pedro Corréa da Gama que fizesse
sahir do porto para ;eus destinos os
n:1\'ios cal're~ados, Ficavam ainda 38:
nesses examinou a artilharia e gente de
que dispunham, e deu as mais ol'dens que
o caso pedia.

POI' bandos, que mandou publicar, de
terminou que O, réus homisiados. por
crimes ou dividas, podiam livremente
aClll1iJ' (~s armas. e <iuc, conforme o pro
ccúimeuto que tivessem na guerra, se
riam pel'doados. N"omeou par.l coronel
dos moradorcs a Amb,'osio i\lachado -de
Can'alho, que já Ilal'Ía sido capitão-mór
do ruo Grand~. e para seu argento a
Ruy Calaza; deu emfim as pI'ovidencias
q lIe o aperto úas ciJ'cumstaneias pel'
mittil.

l'H9-Cheg 1 á cidade de Belém, capi-
al d.~ capitania do Pará, o seu 3' bispo

D. frei 1I1ignel de Bulhões e ouza, natu
ral tlc Portugal, da ol'dem dos prégado
l'es. Era.i(~ bispo de Maláea, sagl'ado pelo
mcsmo D. Thomaz de Almeida, primeiro
patl'i'lrcha de Lisboa, que sagrál'a os
seu, dois prcdece. ores no bispado do
PllJ'á: foi eleito pal'a essa dioeese a 18
de maio de 17l8, soh o pontificado de
TI nrdicto XIV, rcinndo de D, João V.

Chegl\nclo ao Pará, toma pos e do seu
cal'go uo tlh 14, e f.IZ a sua entrada pou
tifical na dio~ se 110 dia 1:).

Tl'ans[el'ido m'\is tarue para o bispado
de Leida, partiu pam Lisboa a 1:2 de Se
tem br'o de l"i'0.

Foi este bispo quem al)I'iu a. nova ca
thcdral do Pal'á, :t 24 de dezcmbro de
1/5"';1 obl':t CJ~ c iOUlWÜI só Jlcou acabada

G
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no tempo do 5' bispo, D. frei JoãoEvan
gelista Pereira da Silva.

O visconde de P01'tO SegUl'o dá inad
vertidamente a este prelado o nome de
Guilherme, P01' visivel confusão com o
seu antecessor, e fal-o empossado da
mitra de Belém em 1746.

1826 - Combate naval de éorales.
A esquadra brazileira, ao mando do

~ice-almirante Rodrigo Lobo, põe em
fuga, depois de dous combates, a esqua
dra argentina do almirante Brown.
A esquadra argentina compunha-se da
coverta Vinte e cinco de Maio, brigues
Belgrano, Congresso, Republica e Sal
cal'ce, 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 vi~e-almil'nnte

Rodrigo Lobo), Itapal'ica (com a insi·
gnia do chefe de divisão Diogo Jorge de
Brito) e JIaceid, dos brigues Vinte Nove de
.j'gosto, Caboclo, Real Pedro, Rio da
Pra.ta, do brigue-escuna Pará, da canho
neira Leal Paulista, das escunas Libe,'·
dade do Sul e Conceição: ao todq 11
embarcações.

A maior parte dos navios argentinós
fugiram, abandonando o seu almirante.

A corveta Vinte e Cinco de Maio e as
12 canhoneiras puderam salvar-se, graças
.ã impericia de alguns dos nossos com
mandantes. O capitão-tenente Glidders,
que commandava o brigue Vinte Nove
de Agosto foi morto, e o chefe de divisão
Brito ferido.

O vice-almirante Lobo perseguiu Os
fu~itivos até Buenos-Ayres, parando ã
nOIte junto aos baixos d'essn-cidade.

1827-dombate naval do Juncal, em
que fica completamente destruida pelo
almirante argentino Brown a. 3' divisão

, da esquadra imperial no Rio da Pl'ata,
chamada {lotilha do Ul'uguay.

Com mandava-a o capitão de fragata
Jacintho Roque de Souza Pereil'a (depois
Chefe de divisão).

De ]9 embarcações que a compunham,

11 cahiram em poder do 'inimigo, 3
foram incendiadas pelos seus comman
dantes, eapena puderam salvar-sé 2
(a escuna D. Paula e a canhoJ;leira Vic
toria, da Colonial e uma lancha.

'A fiotilha brazileira tinha-se batido
em 30 de dezembro, na bocca do Jaguary
com a esquadra argentina; conseguindo
repellir a Brown. desceu o Uruguay, for.
tiflcon r.Iartin Garcia para impedil' que
~ubissem soccorros a Sena Pereira, e vol
tou a atacai-o em fevereiro.

No dia 8 d'esse mez travou-se o pri
meiro cómbate, interrompido por 'um for
tissimo pampeiro. Urna escuna mercan
te. em que eslava um omcial argentino
prisioneir,o, foi parar no meio da esqua
dra argentina. ChaIJJava-s(' esse ollicial
Coelho, Deu a Brown informações sobr'c
todos os vasos brazileiros e animou-o a
recomeçar o combate.

Na manhã de 9 a nossa ilotilha estava
toda dispersa. A esquadra "rgentinafor.
mada em linha adiantou-se, favorecida.
pelo vento. O resnltado do comqate.foi
a completa derrota dos nossos, Sena Pe
reira na escuna O,'iental e o tcnente
Jorge Broon na escuna Bertioga, cerca
dos por quasi toda a esquadra inimiga,
fizeram pl'odigios de valor e mereceram
os louvores do feliz almirante argen
tino.

A' excepção d'esses dous navios e do
brigue escuna Janual'ia, commandado
pelo l' tenente Antonio Pedro de Car
valho, tendo por immediato o gnarda
marinha Françisco Manucl Barroso [hoje
.barão do Amazonas), todos os ontros
vasos que formavam a í1otilha.eram pe
quenoS hiates do Rio Grande, ou Sdveiros
da alfandega do Rio de Janeiro, conde
corados com o pomposo nome de canho
neiras.

Para cumulo de infelicidade, urna ex
pedição mandada {L Patagonía, sob a di
recção do capitão Sheppel'd, cahiu toda
em poder do inimigo. Corno umi\ deR-
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graça nunca vemsó,tivemos depois o de
sustr'e de Ituzaingo.

1853-!' ,,!lcc na cidade de Ouro Preto,
a uecantada YILLARlcA,capitaldel\Iinas
Geraes 1). Maria Joaquina DOl'othea de
Seixas,qlle as afamadas Iyras de Gonzag"a
tornararr immortal sob o anagramma
poetico de l\IARILIA DE DrRcEu. Conser
vou-se solteira toda a vida. Era filha de
Balthaza~' João Mayrink e de sua mulher
D, :\faria Dorothea Joaquina de Seixas.
•-.1sc<'!l·a - . de Kovembro de 176;; tinha
Portanto mais de 5 annos de edade
quanrlo n.orreu. Está sepultada na ma
triz da frrguezia de Antonio Dias, da ua
provincia natal.

1 61-11/~creto dando nova ol'ganisação
ao Instituto Commercial do Rio de Ja
neiro.

l867-:MorI'e na cidade de S. Gabriel
o general João Propicio Menna Barreto,
barão de S. Gabriel. ervira durante a
guerI'a civil do Rio-Grande de Sul
como oflicial da guarda nacional. Em
1816 enb'ára para o quadro do exer
cito no posto de coronel. Em l86ól,
Como marechal de campo, invadiu o
Estado Cdental á fl'ente do exel'cito
brazileiro e apoderou-se da pl'aça de
Paysandt"depoi. de um assalto que durou
52 horiis.· l\lar'ch:ll'a depois sobre Mon
tevidéo, acampando na villa da Uniã'o,
onde, no lia 20, recebeu a noticia da sua
capitulaçiio pelo almirante visconde de
Tamandal'é, quando levantava o acam
pamento para entrar com as forças do
sen commando na cirlncle.

l'E\'8R8IlW-10

iG:J.2-Siío concedi,do á cam ara e aos
cidadãos do Ria de Janeiro os mesmos
priviJcgios e honras d'c que gozavam a
eamara e o, 'cidadãos da cidade do Porto.
Conceder'1,m-se eguaes privilegios aos
habitante- do Pará, Bahia, MaranhfiO e
S. Paulo.

J72l-Doação feita pelo paulista'Simão
<la Cunba Gago ao collegio dos jesuítas

de S. Paulo de duas sortes de terras de
1,500 braças de testada, que possuia nos
termos das villas de ~Iogy das Cruzes.

Foi este mesmo paulista quem depois,
em 17H, descobriu as serras e mattas de
Ayuruoca, andando ao descobrimento de
minas pela serra da lIIantiqueira. Alli
assentou morada com os da sua comitiva
ii beim de um lago, e erigiram uma ca
pella deuicada a Nosslt enhora da Con
ceição, que deu origem á povoação
d'a'lueIle nome na provincia de Minas.
elevada á categoria de cidade pela lei
je 20 de julbo de 1 68.

1754-Batalli d~ Caybaté (Rio Grande
do Sul), em que o conde de Bobadella.
Gomes Freire, unido aos hespanh6es,
destroça as forças guaranís, organisadas
pelos jesuitas das Missões ecommandadas
por Nicolau Nenguil'ú.

A 14- de novembro do mllsmo' anno
celebrava o conde-governador no campo
do rio Jacuhy uma convenção de sus
pen ão ~'armas com os caciques rebel
lados das Missões (do Uruguay).

1756 - Os indios são derrotados pelos
portuguezes em Santa Teola, Em 1753
em esta povoação do Rio-Grande do Sul,
um posto avançado dos indios Tapes.
'lllo, sob a direcção dos padres da Com
panhia de Jesus, se oppuZ,!!ram á demar
cação de limit~s a que procediam os com
missarios portuguezes e hespallh6es. A
povoação de Santa Tecla achaVil-se a
e 'e tempo comprehendida no districto
da Missão de S. Miguel.

1792 - O prin ipe D. .Toão, depois
D, João vr, assumc a rcgenciado reino de
Portugal por molcstia incura\'elda rainha
slla mãe. Yiu-se D. João obrigado por
essa cau a a tomar a governação su
prema do Estado, que lhe cabia pelo fal
lecimento prematuro de SvU irmão mais
velho o principe D., Jo é, mancebo das
mais beIlas esperanc:as; educado pr'ocul
a llegotiis, tendo portanto' seguido li
vremente as suas inclinações pacificas e
religiosas, era isso de certo uma violenci(l
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no seu caracter e educação, como o de
monstram mais de um acto, mais de um
pus o diIDci! do seu reinado.

A pI'incipio gOI'ernou D. João apcnas
com o titulo de herdeiro pre umptivo da
coróa; depois, como as circum~tarlcia

se tornassem mais difli~eis para Por
tugal, tomou o titulo de regente do reino
por decreto datado do paço dc Queluz
a 16 de julho de 1799'.

Na Bibliotheca BI'azileira (tomo I e
unico do 2' anno, 18 3), redigid,l pelo
sr. QuinLino Bocayuva, p6de ver-se, sob'
o titulo Cu iosiclades 11' t01'icas, o do
cumento relativo á moJestia da rainh'l
e ao dcferimenfo da :ldmini,tração do
reino a D. Joã'). ESt{L' assignado por 17
medico, entre elles Francisco de 1\lello
Franco, e pelo ministi'o cios negocios do
reino)osé de Seabl'a da Silva.

1 11 - Ghovéra extraordinari,lmenle;
com a grande força das aguas desaba
pa.rle do !I'Iol'l'o do Castello sobre algu
mas casas do bccco do Cotovello, fa
zpndo muitas vietimas, que ficaram se·
pultadas sob as ruinas das casas abati
das pelo desmol'onamento, Para evitar
Dovas e maiores desgraças, manda o
principe regente D. João VI al'l'asal' as
muralhas do antigo eastello de S. Sebas
tião, que ameaçavam immiuente ruin I •

• lSn-Proclam'lção da Constituição na
Bahia.

Pronuneiam-se naquella cidade o pOl'O
e a tropa no sentido· da rel'olnção con
Stitucional de Lisboa de 15 de setembro
de 1820 e cl'êa-, e a p~il11eira Junta pro
visoria.que toma o govcrno da prol incia.
Esta junta, qll tinha por presidente ao
de-embargadur LlIiz Manuel cle )\loura
Cabral e por vice presiden tc Paulo José
de Mello de Azevedo e Brito (que foi
depois senador cio ImpcI'io), compu
nha- e do c'1uego José Fe;'nandes úà
Silva Freu'e, tenentc-coronel FI'an
cisco de Paula e Olil'~ira , tenente-cOl'O
nel Franci,-co José Pereil'a, Francisco
Antonio Filgueiras, José Antonio HodJli-

~ues Vianna, desembnrgador José Cae
tano de Paiva Pereil'a, bacharel José Liuo
Coutinho e tenente-roronell\IalJuel Pedl'o
de Freitas Guimal'ã~s, foi depois substi
tuida por 11111 gOl"erno ])rol'isorio. em
virtude de accol'do tomado em 6 de sc
tembro 'de 1 22 (Tr

, essa data.).
Os annos de 1821 e 22' marcam a époc3

das .iuntas gOl;el'1wticas no Brazil e o
pronunciamento da pl'esente clata é o se·
gundo no sentido constitucional que se
efrc tua en tl'e nós.

I 3S-Fallece o s'euadol' por Minas-Ge
rdes Jo.é Tei,'eira cla Fonseca Vascon ..
cellos, visconde de Caethé, escolhido na
organisação inicial do senado (V. 22 de
janeil'o cle 1826) e que tomitl',l a.sento na
camara vitalicia a (j de junho do mesm
anno da sua nomeaç.ão.

lS39-E' npl'esenbdo bisp do Rio de
Janeiro D. :\Ianuel do I110nte Rodl'igues
de Al'aujo pelo regen te Pellro de Araujo
Lima. Confll'mada e ,a escolh[J. por buna
de 23 clc dczembro d'esse mesmo anno do
Santo Paclre GI'egol'io XVI. qlle não con
fil'mára a anteriormente feita do padl'c
An tonio Maria de IIIoura par'a csse cal'go ;
foi s1gl'ac10 e tomoll D. i\lanuel poso e do
seu bispado a 24 de maio de 1 'lO (V.
essa da tu).

Em 5 de outubl'o de 1815 pal'tiu cm
vi ita para. a pI'ol"iocia de 'anta Q.IUla,
rina,que pertencia á sua jUJ'Ísdicção epis
copal, passando depoi, ao Rio GI'andc do
Sul. que f.lzia aind" pnrtc do sen bi ..
pado (Vide 27 de agosto (le 1S{7) , e depois
de uma curta residench na de S. Paulo,
voltoll ao Rio de Jancil'o, de ondc eslil'el'a
allsrnle seis mrzc: c vinte dias. Visitoll
tambem esta ullim'l provinciu,

Foi elle quem ab;'n<;ooll o ('a amento
do actual imperadol', casou as pl'incezas
bl'azileil'as D. Janual'ia e D. F raucisca e
bapti-ou os dois filhos e as dua. filhas
do impel'adol', tendo pOI' esses molhos
sido nomeado conde de ü'ajá. Em 18B
foi eleito dcputado 1Í. asscmbléa gel'al
peja província cio Rio de Janeiro. N,



EPIIEMERIDES NACIONAES 85

epidemia de febre amarolla que em 1 50.
e na de cho!era-morbus que, em 1 35,
as',olal'am a população da c Il'ita I do Im
]leria, o bi,-po não se reti,'ou do foco da
epidl'mia e sempre se pl'estou como IJom
pastor a aninJlu' com a sua present;a
todos os actos publicas de penitencia
que então se fizm'am,

Fullcceu na sua residencia da Concei
t;ão na manhã le 11 de junho (diz o
conego DI', Ferl1 ,ndes Pinheü'o na bio
gl'aphia que d elIe nos deixou) de 1 63.
tendo nascido na citlade do Recife a 17
de março de 1/96 (-linda esta ultima data
nos vem da mesnp fonte).

Pelo seu fallecimento tomou o cabido
conta do ui,pado, nome:\Odo governador
d'elIe ao conego, hoje monsenhEll' Felix
Mal ia de Freitas e Albuquerque.

O bispo conde de lJ'ajá tinha tanto de
modesto, piedoso e esmolel', quanto de
versado nas sagradas lettras.

Com paz as seguintes ouras, que correm
impressas:

- Ccmpen lia de Theologia moral par,\
u o do seminado de Olinda de que se
Iizel ':lil1 tres edições no Brazil e duas em
Portug I. em 3 ,'olumes,

- Elemento <.Ie direito e ele iastico
publico e particular, etc., 3 ,'olumes.

- Opusculo sobl'e aquestão que tivera
com o arcebispo da Bahia D, ROlllunldo,
{Lccrca da benção e sagl'ação do Impe
rador do Bl'azil ;

Além de PASTOR.IE e do ~rA:"DA~IE:"TO

em reparação do desacato feito á imagem
do enhor Jesus morto na egreja da
Cruz dos Milital'es da córte em 1 ,15.

FEVEHEIHO-ll

1541 - Como procuradora de Martim
AITonso de Souza, seu marido, expede
1), Anna Pimentel, em Lisboa, um alval'<Í,
revogando a prolfibição que.h:wia de se
communicarem c commercial'em os euro
peus <.Ie S. Vicente caIu os indigenas de
Ilena·acima,

1601 - Q governador e capitiio-general

do E tado do Brazil D. Fr~ncisco de
Souza, nomeado em 1550 para examinaI'
em ,Paulo as minas descobGl'tas em
SOI'ocab'l pai' Atron o Sal'<.Iinila e seu
filho, desenganado de que não acertaria
com a jazida da ~IlNAS DE PR';\TA, que
Robedo Di~s fÔl'a oITerecer a Felippe II.
deixa IJ. villa de S. Paulo, onde chegár,\
em novembl'o de 1599, e i):lI'te com um
grande pessoal flal'a as minas de Nossa
enhora do illonsel'l'at, depois de declarar

em ban:o que, do ouro que se encon
trasse, ó pagariam o QUI 'TO á fazenda
real, fundindo-se o metal e entregando-o
depois em barra a quem de direito per
tencesse.

161 -Morre em S. Luiz do :\laranhão
Jeronymo de Albuquerque, seu fnndador
e primeiro capitão-mór, figura homerica
na historia do Brazil colonial.

Ainda hoje usam os seus descendentes
do apellido-i\laranhão,-que o valente
capitão adoptára depois da conquista da
Ilha d'esse nome do poder dos francezes
capitanea<.los por Daniel LA RAYARDTÉHI>,
que, além de mais conhedor do terI'eno,
di punha de forças mais consideraveis.
A narl'a<:ão d'esse tremendo choque con.
stitue uma das nossas paginas histori
cas mais gloriosas.

Jcronymo de Albuqu~rque i\I'1ranhão
era filho natural do grande Jeronymo
de Albuquerque, cunhado do primeiro
donatario de Pernamb\1co,Duarte Coelho,
e de uma india, Maria do Espirita Santo,
tl1ha do ~IORUBTX'\DA ARCO VEI>DE, chefe
de uma aldeia de indigenas das proxi
midades de Olinda; nascera naquella
capitania em 154 : tinha pois 70 annos
quando falleceu,

Expulsos os lnvasores, Alexandre de
Moul'a, governador de Pel'nambuco, em
vit'tude <.los poderes que trazia do reino,
"nomeára Jerónymo de Albuquerque ca
pitão-mór 1a nova capItania do Mara
nhão a 19 de nóvembro da 1615. A im
portaucia e eleva Qão do carso I1aqu(llle
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tempos dãlY a medida do merecimento
do nomeado.

Com ddus annos etres mezes de exer
cicio falleceu, como ftea dite>. deixando
seu filho Antonio de Albuquerque encar
regado do governo da capitania.

Abreu e Lima dá Jeronymo de Albu
querque fallecido no dia 17.

1660-0 padre Antonio Vieira dá conta
â rainha regente da. sua viagem á ilha
Muraj6 ou de Joannes, para onde fôra
com seis mosqneteiros dos principaes das
aldeias mais visinhas á cidade e com um
official superior; e de corno assentara
pazes cC'm os cabilelas ou chefes elos in-,
dias Nheengahibas no t rmo de 15 dias,
com todos os requesitos e os apparatos
precisos em actDs tacs.

1719-Carta de lei creando casa da
moeda para fundição de ouro em Minas
Geraes. Essa lei foi publ~cada 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.

1í36- Aviso ordenando a erecção 'da
capital da capitania deI Goyaz. D. Luiz
de Mascarenhas, governador de S. Paulo,
encarregado da execusào d'essa ordem,
.dá á villa o nome de BOa, em memoria
de Bartholomeu BUENO da Silva, seu
descobriuor.

O aviso regia ordenava ao governador
que creasse urna villa na povoação que
maiOl' de. envolvimento offel'llcesse, anue
pudesse reprimü' pessoalmente os abusos
e excess<s, puni!' os perturbadores da
ordcm c, finalmente, estabelecei' os ne
gocias publicas 110 p de regularidade
CLlle con'vinha para se le.var a etreito a
creação ela capitania como resolução
final (AlcnC~lstre, 27' II, pago 5D a 61).

lIa de 12 de março do mesmo anno
outt·o aviso relativo .a esteassumpto.
li51-Crea~ão do tribunal da Relação

do Rio de Janeiro. Sem emb ,rgo da
cartá régia de lO de novemi.Jro de li;)!
(Yide essa data), participando ao ouvidor
da Bahia José dos Santos Yarjão haver
se creado a dita relação pela resolu~ão

de13 de julho do, mesmo anno, csta s6
foi Cl'eada pela re olu~ão de conselho da
presente datfl.

A esta Relação, segunda do Brazil,
deu-se a 13 de outubro d'estc me mo
anno o competente regimento ou leL 01'

ganica. Deram causa a esta creaçâo as
representações dos habitantes dc Villa
Rica e Ribeirão do Carmo, queixando- e
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 o's des
embargadores d'aquella Relação Agosti
n'ho Telles dos Santos Capello e illanuel
da Fonseca Brandão, regularisar a do Rio
de Janeiro, a cujo governador se re
metteu urna c6pia do Livr'o dotvaclo da
Rela~ão da Bahia. para o seguirem nos
arestas, como determinava o secretario
de ,Estado em carta de li de dczembro do
referido anno de 1751 (Vide 10 de maio
de 1808).

1811- Ataque do presidio de Santa
~1aria de Araguaya, na capitania de
Goyaz, pelos indigenas selvagens das
tl1ibus che"entes, chavantes e CJu'ajeís, que
para esse fim se haviam coJligado.

O commandante do pre idin, Francisco
Xavier de Barros, dispondo apenas de 12
praças, teve o arrojo, na verdade hel'oico,
de dar combate á nuvem de seI . gens que
o accommette, ao som da SU:L grita do
costume, al'mados ele lanças, flrxas e por,.
'etes, empunhando alguns d'elles fachos
para incendiar a povoaçào.

Depois de um combate uesesperado de
muitas horas e de quatro tüntativas qnll
fizeram os a-tacantçs para entl'al' no
dr6sidio, ferido tres vezes o comman·
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dndte Barro , retiraram-se aquelles, não
sem terem reduzido a cadaveres cinco
oldados que tinham sahido de manhã á

caça; resol "era o commandante retiral'-se
durante a noite, na certeza de ser no dia
dia seguinte atacado por um numero
mais con ideravel de indios. Ao anoite
cer embarc'lram-se nas canoas e jaugadas
que aC!laram e se entregaram á mercê
da corrente do rio. El'am 38 os que com
punham o pessoal do presidio, contan
do se com mulheres e crianças,

1 60-Chegam S. M:\1. á córte, de
volt.l. da sua expediçã" ás provincias do
norte do Imperio (Vide outubro 2 de
185!J).

1 78-Fallece na suá residencia 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, medjcina
e philosõphia pelas, universidades de
Coimbra, Pariz e Rostock, e membro de
mui tas associações scientificas e littera_
rias, além d:1 Academia Real das 'cien
cias de Lisboa e do Instituto Ilistorico
do Brazil. '
~a cera em Lisboa a 4 de março de

1 12 e de ue 1 !7 vivia comnosco.
Innocencio da Silv,! dá no seu Diccio

nado a resenha, si não completa, a
mais ampla que poude organisar,dos es
criPtas scien tificos, litterarios e poli licos
que publicára o douto e eloquente po
lygrapho e polyglotta José Feliciano de
Uastilho.

!-'EVEREIRo-12

1630- Morre na sua cella, no mosteiro
de S. Ben to da cidade do Rio de Janeiro,
frei Ricardo do Pilar, natural de Colonia
em FlaIÍdres.AI'tista celebre e consuma
do, compol muitos paiueis, que estão es
palhados por alguns templos da mesma
cidade. Foi eUe quem pintou os quadros
do tecto e paredes da egreja dos Bene_
dictinos,-«a unica igreja em regra do
Rio de JaneÍl'o, diz o barão de Santo

Angelo (M. de Araujo Porto Alegre);
mas aquelle que funda a sua g'loria é o
painel' que representa a imagem do Sal
vador, coUocado 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: s6 a sublimidade da poesia mystica
e a crença podem produzir semellla.ntes
maravilhas.»

- Carta régia auctorisando os ouvi
dores do Brazil a tirarem devassa em
casos de morte.

1617- Decreto nomeando Francisco
Barreto de Menezes mestre de campo
general, para dirigir como chefe as tropas
de Pernambuco, contra os hollandezes.
Barreto conhecia já a guerra do Brazil,
pois havia sido um dos cabos que em 1639
acompanllára Luiz Barbalho, oppondo-se
depois aos hollandezes no Rio Real,
quando alli s~ qU\leram a pl'imeira vez
estabelecer; passando depois a adquirir
novas gloJ'Ías e experiencia nas campa
nhas do Alemtejo,
165~-João Fernandes VieÍl'a assume

a administração da capitania da Pa
rahyba (do orte), como seu governa
dor, e governou-a até agosto de 1657.
1I1athias de Albuquerque Maranhão go
verna-a como capitão-mór desde 21 de
agosto de 1656. Um foi o 12' e o outro
o 13'.

Succederam-lhes depois como capitães
m6res, Antonio Dias Cardoso, interino,
em 1657, Luiz unes 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 1614), Sebastião
de Castro Caldas, André de Barl'OS Rego.
Simão Moreira de Souza, Theodosio de
Oliveira Ledo, Aq,tonio da Silva Barbosa,
posto que interino, que tomou posse do
cargo em agosto de 16 4. D'este gover
nador em diante trata o Catalogo orga.-
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nisado pelo coronel Frecel'ico Caril iro
de Cl\mpOS e publicado na Bm;istn. elo
Instituto IIisto/'ico, tomo YIIr (816).

16 3-Dos capitães do Ri) Gl'<lnde do
N ol'te desdeJ\Inn uel ~laSC1\l'ellhas Homem,
que governára por largo tempo Pernam
buco como loco-tenente de .lorge de AI·
buquerque, seu 3° dO'1atario. atá Anton:o
Fernandes Flll'na (de 1595 a 1'i5!), não
eonstam as datas uas pos es por falta
de archivos nessa capitania; s lbe-se ,
apenas d rcspe ti I'a . nome;lçües pelas I
chancellarias do .reis que os nomearam
e que existem na Tone do Tombo.

Tem-se, pOI'ém, por cel'Lo 'que na pre
sente data tomára posse do governo.
d'e sa capitanh Ya,Jentim 1''\\'<1I'e C.I1)I'a1
e nelle permaneceu por quasi sete annos.
até fins de lôôD, em que .ent:'ou a gover
nai' Antonio çle Barl'os RcgÇl e CutanllO,
~o Catalogo dos /:'lpittieS mó/'c.;, ctc.,

cl'essa capitania. que temos no torno
XYI[ ( l%! l, n. ];3, úa revisb do InsLÍ
tuto Historico, eque cOllleçaexacLamonte
por Valentim, se di!. que f I'a nomeauo
na presente lht·; mas não se d~cl.jra

qUIIlI!O assumiu o exercicio do c,lrgo.
Quanto a Antonio de Bal'l'os Rego e Ca
tani>.o, sel! Sl1CCe;~OI·. dá-se paI' inclJl·ta
a data tia sua pos,e, mas accl'escent..'1. o
anctol' que a. primeiras p"ovi,ües pas
saJas jJoI' este c_lpitão lll(i[' SilO de 9 de
uezembl'o tle 1669, Em dOClIll1ent'lS I'ela
tivos a "alen tim, 01'" "se Itl \ :denl.im
'faval'cs, ol'a "a!enlim Ta,'ares da CO$ta
e outras ve,es Valentim Tavares Cl,bl'ill,
como achamo no catalogo que uco!'l1pa
nha a Hi toda Geral do visconde ue
Porto ....egul·O.

1i3J-1'oma ]iOSS da "dministl'ação
d:l. capitania de S. Paulo O seu 8 rapi
t:i.o-genol'ul n. Lniz de ~las('ul'cnhas.

'l'lC fqi depois conde u'AII a. ltetil'anull'
se pal'u Lisboa no dia' l° ue m:lrço ue
1750, ficou essa ca. itun;a sujeita ao
gover'no d) Rio ue Janeiro.

líclO-E' I'emovido llal'a O bispauo de
'Vi5eu, eqj Portugal, D, fl'e~ An tanio qe

Guauelupe, 4° bispo do Rio de JancIl'o
(Yide al;osto 4- do mesmo anno).

IRiH-Fallece no Rio ue Jan"il'Q o con
selheil'o Pedra d'Alcantal'a' Bellegal'de,
doutor .em sciencias matí1ematicas. 111:1

j'echal ue campo, lente jubilado das an
tigas Escola Militar e Escola Central do
Rio de Janeiro e directo I' e professor da
Elicola de Architectos medidores em Ni
thel'oy, pai' elle organi ada cm 1836.
Fóra ministro da guerra de 6 de setem
bro UQ 1853 a H de Julho de I 55, no
gabinete presidido pelo marquez ue p.;
raná, e de agl'icuitul'u. commercio e
obras publicas em 1~63. no de que era
pl'esidente o marquez d.e Olinda, que s
retirou do govel'llo !L 15 de Janei 1'0 ue
l86!. vinte e oito uias antes da morte ele
Bellegflrde. ,

Em lS!'l h lvia exercido o cargo de ell
carren-ado de negocias do Bra>zil junto á
republica do Paragnay.

Pedro de Alcantara DC'llegarde nascem
a 3 de dezembro ue 1 0, n. bar/lo ua nan
['i'incipe Real. que (onduzia D. João "I
e sna familia para c' Brazil. EI'a filho rio
capitão, dcpois majol' Candido r'orberto
G(lorge de Bellegal'de, eOlllmandante do
destacamento de artilh Iria da refel'ida
nau, e rle D. Maria Antonia de Niemeyer'
Bellrgal'Clej « senhora de eSIlÍl'ito varo
nil, diz 1nnocencio da Si!v,)., que quizel',l
acom pun Ihl!' o cOllsorte, apezal' do (JS

tado melindroso em que se achava.»
Como se sabe, a esquarlm em que vinha
a f lmil' I'eal portugueza solTI e I um
medoJllo lemporal na tl'al'e si.; em
coosequencia ú'isso nasceu antes de
tempo o menino Peuro d'.~lc;lntâl'a, qu
recebeu e'ses dois no I1CS do princil'c
D, Pedro, que foi sen padrinho ue h,![J

ti~mo.

PaI' mais de dous annos estÍl'el'a elle
(de 'de 1828) em Campos dos Goytaca~~s,

occnparlo em trabalhos ue engenhada,
'como major que ontâo era do corpo de
engenI1eiJ'os.

Com seu tio, o corooel Conrado Jacob
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de Niemeyel', aprc~entül'a á assemhlé,l
gel'al J<ogi.1atil'a. um IJI' no de an .sa
menta do' mU'I'o do Ca'tello drr capital
do IlIlpcl'i . e levantoll, com o mesmo
comp'lnhcil'o de trahalho. a cada topo
grapllica da provincia do Rio de Ja
neiro.

Além de militas outl'as comnlis.ões e
cargos importantes qne desem.penhou e
orc\lpou dignamente, rumpre memor.lr
que o mare h::11 Pedro Dellegarde foi um
dos l'lInda'd01'es do Instituto Ilistorico do
Bruzil e puhlicou Várias obl'::!s scientifit?a~,

que ahOn1lTI a . ua intelligencia.
1','dro d'A,lc ntal'<l Belleg'1.l'de foi, além

de tudo. um I amem de hemo

FEVEHElIW-13

li30-A csqu,l(ira hollandeza, que vi
nha atacar Pernfllllhnco, ehega á alt.ul·a
da <:ntão vilh dü Olinda, ondc dDcidcm
os hollan 1'zes c:.Ilir S01.1'C esta villa do
modo ·eguint.e: -durar 1.' o confticto c
quanuo menos pude, se SCI~ pre~entidodo'
nossos, o c' I' 'el "'ael',icnburch. rom 16
nal'ios. 2. :!OO soldados C' 700 mari'1heiros
Uf'iXal'ia o grosso darrrmadae eITectuarirr
um des.'mll:ll'queem um ponto pl'oximo
da villa, emquantu O l'cstO da ÍJ:ot.a ata
cal'Ía (IS clous fortes do Recife. ten Lllldo
entrar no porto. Eram ~i os navio 'inil1li
"O:. '(j nos dias ]j e IG. como dcpois se
,'il'(l. é que' tel'n expcução ,'te jlano.

lliJ5 - Cart'l do S PIlE. la CO;o;SELlIO
holl:.tnut'z do Re('if,'. dil'igill,\ (t ASSE~I

l1LEA DOS DEZ.\.'OVE. dando cont'l do es
tado da COlO1:i I ('\cm li a:lscl'ij,;a nas
DATAS Cm,EBI ES do sr..J. de Vascon
celios).

IGli'-Tml:lrJo de paz entr'e Portugal e
a Ue,,; :.r.lw. tead" !,úl' nle.iiadora 1n-
;:.1 terra. \

O p/incqleD. Pe 11'0. depois D. Pcql'olI.
quü o fiz ru. liniJa pouco aut,'s, cnl 27
de ,inl)eil·o. sido reconhecido regj'lnte du
reilJo del.ois' da I:eclu$ao d seu il'mao
Affonso 1'1. Com esse trat.ado terminava
eUe as de iDtelli~ellcia que.llavia 28 an-

no dil'idiam os dous pnizes cm con~e

qucncia da revolução que clera á família
.de Bl'ugança a co 1'0a PClJ'tugueza. A.
IIesuanha reconheceu ]lorelle a indepen
denci'l de Portugal, dando para sElmpre
de mão aO direito que prctendia tCI'
áquell'a c)rôa.

Começou a. sim o principe portuguez
de um modo auspicioso o seu reinauo e
poude, 'graças ú paz estabelecida, dar
tod:1. a attenção ás nccessidade~ não s6
do reino como da sua vasta colonia na
Amel'iea.

1731-J eonel de Al,reu Li I'a. 27' go
vernador do Ceal'á, tom 1 posge do seu
cargo ("ide 11 de mal'ço de 1735 .

1753-E' conal'mado bispo coadjutor de
Pernam hucó'D. F/'ancisco Xavier Aranha
(Vide a cphemel'ide de 29 de setembro
de 1751).

17iH-O capitão general do Maranhão
Jo é Telles da 'I\'a assume o governo
d'es e Est.ldo e-é o 40' na o:'dem clíro·
nologiea dos que o exel·cel'am.

ucce.le a D. Antonio de Salles e _'0
1'C'nha (Vide a ephemel'ide de 6 de no
vem \)1'0 de lTí9).

1811-Fallece. recluzido á pobrez:1, o
cencllte-geU(}l'fü João Baptis~a "ieira Go
uinho, natnl''''1 da cidade cle I11arianna,
em LIinu Gel' C.<, ~"'el'a em l~±?

Fura lcnte do regimento <le artilhal'ia
dc Goa. lI1,lIHJaclo ás ;'lo]ucas como go
vernador e capitão general da ilhas Ti
more 0101'. Como artilheiro e engenheiro
exercera depois o postO de tenente coro
nel no l'e<Timcnto de al'tilharia da Bahia.
Amigo intimo do <TI'amlce'infeliz mathe
lI1alico e poeta José .~n lstl}cio da Cunha.
fldra deposital'io de "alir.sos manu cri-,
tl)S seus. que CI t 'el,ou d i,oi' ao c,)nde
de Linlwrc:, D. Rodrigo d ~ ouza Gou
tinha.

,'a. nuticia que' Innocencio d;\ SJlva
consa;I'u no seu Diccionado a José Anas
tacio. dá Godinho como tendo fhliecido

, no dia 11, nu torisado por unJa da notas
que o dr. Emilio JOí\quim da Sill'llo Mai
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ajuntoU" á biographia que a revista do
Insfituto Hi torico (tomo YI, 18H) re
produziu da Mínan;a B,'asiliense (n. H).
Na alludida biographia diz·se que Go
dinho fallecera na presente data; mas
recolTendo-seá llota do dr, Emilio "laia
Citada por Innocencio, se conclue que
rea.lmente fallecera a 11.

Godinho fez pat'!e do triumvirato que
por morte do conde da Ponte, gOI'erno~
em 1809 a Bahia (Vide' 2'1 de maio d'ljsse
alJllo) •

Para mais amplo conhecimento' dos
cargo que desempenhou e dos serviços

, que pre tál'l\ este notal'el mineiro, podem
mini~trar subsidios as fontes indicadas.

1816-A 12 de outubro de ]845, dezoito
annos e onze dias depois de seu pae,visita
o imperador D. Pedro II, por sua ve~ a
provincia de S:1nta CatlÍarina, levando
em SUei companhia: S. M. a lmpcratl'iz.
Era presidente então d'aquella provincia
o general An tero José FCl'reira de
Brito.

A 8 de novembro partiram Suas .Ma·
gestades pUI'a o Rio Grande do Sul; na
volta <l'e sa provincia aportaram dc novo
fi de Santa Ca!hal'ina na presente data
'e alli se demorarllJl até o <lia 17.

1 55-Fallece no Riacho e' é sepultado
na vil la de S<1nta Cruz, provincia do
Espiri~o ,'anto, o celeLre naturalista
f,'uncez dr. João 'fheodoro Descour
tilz, subvencionado pelo governu do
Bral.il para colleccionar objectos de histo_
ria natural. Desconfia-se 4ue a sua morte
fora occasionada por preparações arse
nicues, que eUê empregava imprudente
mente nas suas vivisecções no proprio
g'lbinete em que dor:nia.

De courtilt enviál'a ao Museu Nacional
do Rio ue JaJ1eiro <li versos objectos co
lhidos naquella provincia em desem
penho da sua commissão, c pub icán
em 1852, em Londres, na inllJrellSa <le
Joseph lIlasters & C., in folio, sob o
titulo O"nítolo{Jíe Brésiiien'l1e, 4 partes
elo sen ultimo trabalho, das qua~s da l'

e' 2· partes fóra editor no Rio de Janeiro
Thoma' Reeves, e da 3· e 4:. Euuurdo
Ren burgo

Havia já, em 1832, publicado em Paris,
apuJ Callier, um in (olio menor sob o
titulo Oiseaux brillants du Bl'ésil, com
bellas est~mpas litographadas, magnifi
camente coloridas á mão.

FEVEREIRO-l1

1630-Avista-se de Olinda a e quadra
hollandeza que vinha atacar Pernam buco.
Só assim se desvanece a incredulidade
ele muito. que se tinham obstiua<lo em
não acreditar na sua vinda, apezar de
avi os recebidos nesse sentido, especial
mente dos nossos do ctlbo de Santo Agos·
tinho. Então, ,cIiante da evidencia, a
consternação se derrama pOl' todos e
toca· se a rebate. Mathias de Albuquer
que tl'anquillisa os animos atterl'ados,
ordena que peguem em armas todos os
que estavam no caso de o fazer, e dá as
mais providencias CJ.ue as circumstancias
exigillm, Emquantosetomavam em terra
estas medidas, os inimigos na sua fOI'
IlIidavel esquadra implol'am com preces
geraes o favor do céu para que trium
Phem as suas armas.

1636-;\Ianda neste dia o capit:lo Fran
cisco Rebelio arra 'ar a fortaleza que os
holl mdezes tinham em Barra-Grande,
Capitania das \Alagóas, e que haviam
abandonado nesse mesmo dia ao sabe
rem da aproximação de Rebello com a
sua Igente, 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.

]675 - O destimi<lo sertanejo pal'l1a
1Jybano Francisco Pedroso Xavier, filho
do notavel paulista João Pedroso de,
1[oraes, chamado o tel'rO?' elos índios,
salle ela. S. Paulo á ~I'ente ue uumerosa
bandeú'a, e em 1076 ataca arrasa a
povoação conhecida pelo ,nomp. do Villa
Riç~ do Espirito, Santo, que jesuitas Iles-
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panlloes haviam fundado no territorio
interposto ::lO;; Rios Paraná e l'l'uguay,
volt:J.udo carregado de riquíssimos -des
pojos e de grande porção de indios que
upriionára.

Francisco Pedroso falleceu na 1'ilrna
byUa cm 1ü79.

1761-Antes de D. frei Antonio COl'rcla
fÓra. chamado á séde arcbiepiscopal do
Brazil D. frei Antonio de S, José, da
Ordem de Santo Agostinho dos Calçados,
natural de POl'tugal e GO bispo do Mara
nhão, de onde se retirara pan o con
vento da sua OI'dem em, Leiria (Portugal),
por te,' sustentaCZo t"lIa:rmellte UM pOllto
capital d" i,)Ilil!l I ida de da Egreja. e
onde viver'a 10 annos l'eclu, o.

Havia 10 annos que regia a sua pri
meira diocese quando foi chamado á
côrte, para onde embarcou na pre
s 'nte data. MOI'to o rei D. José I,
a rainha D, .laria tnnsferiu-o p:lra a
Rahia, levant:lnlo-o do desagr:lllo em
que ineorrera e do seu longo o tracismo,

.. 'ão podendo, porém, pelos seus acha
que, vir tomar posse da sua nov8. digni
dade, flcou em Lisboa, no convento de
1':ossa Senhora da Gl'aça, alli falleceu e
enterrou-se em 177\).

O manl1scripto do sr, Cdjueiro, já por
nós citado, dil que D, frei Antonio de
'. José fôl'a nomeado arcebispo a 2 de
maio- de 1778 e confirmado a 20 de julho
do mesmo anno. El, quanto ao seu fa:Uc
cimento, a~, evel'a que occorrera a 3 de
agosto do ~'i7D e que j'lZ, como dissemos,
no convento da G!'ar;a,

Ape1.ar de não ter entrado no elfectivo
exercido do, eu cargo, todos os escripto
les o collocam no decimo primeiro logar
da serie dos IJrimaze do Erazil.

1 22-0 prindp D. l~edro, ({epoi pri
meÍl'o inlpel'ador do Brilzil, dirige a se
guinte carta aseu pae, o rei D, João VI:

«H,io de Janeiro, 11 de fel'el'oi!'o ele 1822.
Meu pai e meu senhor .-Tomo a penna

para d~h' 1\ Vossa :i.\lagestade tL mais
tl'iste noticia do successo que tem dilace-

rado o meu cora~ão, O principe D. João
rarlos, meu filho muito amado, já não
existe. Uma \'iolenta constipação cortou
o fio de seus dias. Este infortunio é o
fl'llCto da. illsubordina~ão edos crimes d~

divi -ão anxiliadora.
" O principe já estava íncommodado

quan'lo esta soldadesca rebelde tomou as
armas contra os eidadãos paciflcos desta
eidade; a prl1dencia exigiu que ~u fi
zesse partir' immediatamente a princeza
e as crianças para a fazenda de Santa
CI'UZ, afim de as pór ao abrigo dos suc
ce,sos funestos de que e ta capi ai podia
vil' a er o. theatro.

« Esta viagem violenta. sem as com
modidades necessaria~. o tempo que era
mui hnmilio depois de grande calor d
dia" tudo, emfim, Se reuniu para alterar
a saude de meu eal'o filho, e seguiu-se
lhe a morte, A jiv são auxili Ol'a,
pois, foi a que assassinou meu filho, o
neto de ,"os a ~lagest de, Em conse
quencia é contra eHa que levanto a mi·
nha voz. Elia ti )'esponsavel na pre ença
d6 Deus e ante ,"ossa ~Iagestado deste
successo que tanto me tem afflicto e qlle
igualmente a!TUgirá o cora~ão de \'0 sa
~Iagestado.

" Os hab trln tes des a cidade me teem
dado as provas ti m'\is decisi I'as do
l1fcrl'O á minha pessoa, Elies me teem te 
temunhado a dor mai profunda pela
morte do principe, CI'('scen o seu adio
contra a di visão auxiliadora e j.ímais
sotrrerào a en trada de alguma outra
tropa portugueza.

« O espirito publico se purifica de dia
em dia e _e des'llvolve com muior energia
e prudencia, O povo inteiro ti ,-erdadei
mente constitueional, o que aprecio mais
cio l\ue pos o expressar, porq.e não que
reria governo r um I'0vo que não aUlas e
sinceramente a con, tituição,

« Creio que uma constituição faz a feli
cid Lde do 101'0; ma creio ainda mais
que eHa faz a fOl'tun I do rei e do go
verno, -Se o povo é infeliz. ou le uão ha
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constitui.:â'o, o rei e o governo ainda, ão
lllai infeli;"es. 'ó velhacos acham ,en
proveito cm governo selU consritui,ão.

« upplico a Yossa :\lagestade que (M
Ql'dem p'1ra que e ta clI'h sej't "l)l'e
sentada ás cortes. afim de que saill,lm
ainda melhor' quaes são os servir;os da
divi 'ão auxiliadora.

« Deus guarde, e~c. »

1 '34-Fallece no Rio. ele Janeiro o con
selhciro' de estado visconde de' Alean·
tar'l, João 19naeio da Cunha, ,.enador
pela província do Jlaranhào, esctllhido
na creação do senado. pOl' cnta impe
rial de 22 de janciro de [.26, e que to
mál'a assento a 7 de maio.

Foi duas ve;"es minislr'o dos negocios
do Imperio e uma dos da justiça: esta
11ltima no memoravel gabinete or'gani
sado a 5 de abril de 1831 pelo primciro
imperador.

Um dos fund .dores da Sociedade Au
xiliador'a da I"dustl'ia Nacional, roi
seu presidentellOnoral'io emqnanto vi"cIl.

Tinha, ao morreI', 53 annos ele edade,
pois !Iascera, em S, Lui;" do rIarànhão, a
23 de junho de 1~!l1.

Jazem seus restos mOl'taes na cgreja
de S, Francisco de Paula, no R'o dc
Janeiro,

Quando a CÓl'te portugueza esta "a
ne ta cid1de fÔI'a, aqui assassinada a
viuva de Fe1'l1ando Carneiro Leão, conde
de S. José, e a voz publica indigitou logo
como mand,tal'ia do homicidio á propl'ia
r,linha D. Carlota Joaquina, Xomcaralll
se di"ersos juizes para tirárem deva 'sa
do crime. m'IS nenhum quiz areital' a
espinhosa ipcumbcncia, como bem se
comprehende.

Tocou por fim ao visconde fIe AlC'ln
tara, então desembal'gador João 19nacio
da Cunha, conhecer da causa. Não se
excusou, c procedeu com tanta activi
dade ás iodag 'ções judic al'ias que, em
breve, deu. s aulos concIusos, ficando á
plena evidcncia pro,'ado que era com
etreito a rainha a verdadeira cl'iminosa,

Apresentou-se então com tod,\s :JS pcças
do proces»o a D. JO:LO Yl, (lilcndo-llJc :
- 'enhor, a ré merecb uma pena cor
rcspondente- ao crime de homicidio;
porém, como está tiio altamcnte collo
cada, elltr'cgo à Yo~s.t i\Iagestade toelos
os papcis para deliberai' como a justiça o
Pede e approluver melhor a Yossâ Ma
gestade.-

E 'te proce so foi abafado, como el'a de
esperar,.e consumido: outros de cl'imi
nosos tle mais modesto vulto tem tido
cgual terminação; que admir'a, poi, que
pl17.essem ullla pedra em cim'l u'e te?

Este facto, que compl'ova a hombri
dade de cal'actel' cio visconde de Alclan
tal'a, vem relatado no Pantheon Ma,'a
nhense (1'01. II), de onde o extractamos
quasi litter'almente. O SI'. dr, Macedo
não o repr'oduziu no seu AI/no Bio,ql"ct
phico, ma' vemol-o aproveitado na bio
gr'aphia que, moldada pela do l'antheon,
escrcveu no Dicciona1'io l'0lJular-(tomo TI)
o SI', Pinheü'o Chagas,

O visconde de Alcantara foi um dos
mais fervidos adherente da cau a cht
independencia e amigo dedicado do l'
imperadol', a quem pouco tempo prece
deu no tnmulo,

cc i\Iagi trado intcgro, millistr'o avi ado
e prudente, amiao fiel e dedicadissirno,
o Visconde de Alcantal'a é considerado
como uma das glorias de sua patl'ia pelos
maránhcnses, seus conterraneos (Pinhcir'o
Chagas), »

Acerca do raso da rainha temos uma
rectificação fOl'llecida pelo sr. dr. Mello
i\Joraes, que daremos em addellcla,

1865-Fallece na cidJde do Rio de Ja
neiro, na edade de 61 anllos, o conde de
S. Simão, Paulo Fernandes Cal'noil'o

• Vianna.

FE:VERElRo-15

1502 - As nans de André Gonçalves,
dClJois de ter e!l3 descobel'to em 1 dc
janeiro a 1Yahia do Rio dc Janeil'o, pas
sudo no dia 6 a i,ha que denOlllil101.\
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dos Reis Magos, costeado no dia 20
outra ilho. a que dér.l o nome de S. Se
bastião. e fundeado a 22 no porto 11('
S. "Vicente, suspendem feITO na l'resente
data, e fazem, ajudadas <10 vento. um
trajeeto <le 500 legllas, indo p"l'ar aos
52 graus de latituue meridional. D'ahi
yoltam a próa para o Equador, entre.
norte e nordeste, e chegam á Serra Leóa,
na co ta d'Afriea, onde, depois de um1.
demora de 15 dias. partem para Lisboa
(Yide a ephe,nel'ides de 1 de nOl'embro
de 1501 e de sete:n bl'o 1 de lZ>OZ).

155!-João Ramalho declara á camara
da Villl de . Paulo de Piratininga que
não p6de acceitar o logal' de vereador,
para que fóra eleito, 2)0" se,· homem L'elho
que passava ele 7.0 annos (Lil'1'o de I'e
gistro de vereanças da canlaI'a deS. Paulo
do anno de 1561, citado pOl' Aze"odo
Mal'qu s nos seus Apontamentos accrca.
da provincial.

1630 - A armad" hollandezn, de que
temos fallado, apI'esenta-se visÍ\'e1mente,
ao amanhecer d'este dia,diante do Recif~,

toda embandeirada e galhard 1: funue.lm
algun dos navios a tiro de canhão em
frente do forte da barra. Mandam um
padameotar á terr.l, provavelmente com
a intimaçp.o para que se rendam; mas os
nossos o recebem com uma deseal'ga de
fuzilada. gmpenha-se então o com bate
cntt'e uns e outros. No fervor ria peleja,
e graças á escuridão produzida palo fumo
das de carg:ls, o coronel Theodoro "\1,'eer
den burgh aparta-se sorrateiramen~com
16 navios e eO'ectua um desembarque de
3,000 homens em Pâu Amarello, 4leguas
ao norte de Olinda, emquanto no re. to
da frota e do lado do Recife se comba
tia até á noite, não tendo entretanto po
dido o inimigo pene rar ainda no porto.
e tendCJ-IlOS feito muito pouco mal. A'
noite foi quc soube o genel'ul l\Iathias
de Albuqllerque do desembarque de
'VVeerdenburgh: a confusão, o terra I' c o
aesanimo de parte da população, sobre
tuJo <lo fcminina, foram indescriptiveis;

fugiram muitas familias de Olinda para
o matto; muiLOs escravo aproveital'am
u eonfusão geral para se libertarem. Só
Mathias ue Albuquerque nilo se deixou
dominar p~lo terror panico geral, embora
reconllecesse que não poderia lutar com
Yantclgem contra tão poderosa for~a de
inimigos.

1635 - Sahe do forte de Williams
(Afogados) o gener,ll hollandez Segis
mundo, com o conselheiro politico
chotte, com mandando um corpo de

1,200 homens, e occupa a povoações de
Moribeca e ou ras, 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 ~ntre o fortes
do Anayal c de Nnzal'eth do Cabo.

16.tS-Assume o govelno do P,\rá o
capitão-m6r Arres de Sou7.a Chichorro,
que já o exerceI'a dez annos antes. E'
d'e t, vez o 27· na ordem chronologica

'c go,'erna a capitania. um anno. cinco
mezc e dois dia., até I. de julho do
anno eguinte, em que o I'ende 19nacio
do Rego Barret0, que já tambem occu
pára o cal'go antes,

Depoi. d'este e c)e Pedro Contia, ainda
Chichol'ro voltou ao gOYel'no du'ls "ezes,
um,l em 1630 c Olltl':.l em 16;)!,

1, DI-Na. ce na cidade de Porto-Ale
gt'e. provincia dolI io-Grande do ul. o
con elheÍl'o Candido Bapti 'ta de Oliveira.
Estudando mathematica e philosophia
de 1 20 a 1823 na "Cni"el'sidarle de Coim
bra, fel-o com tal brilhantismo cle intel·
ligencia que foi pl'emiado cm tOllos ds
annos do curso. e mel'·'('eu que a congl'c
gaçào dos li'ntes PI'O(\lIZesse ao governo
que o mand s e gradual' gl'ltuitamente,
Com etreito, formou- e em mathematica
em l8ZL

Falleceu 0.26 de maio de 1865"1 bordo do
paquete fl'Ullcez Pé/use, em que. ahia do
Rio a procurar na Europa remedio para
ac.ruel enfermidade que radeeia, scgundo
oque nos dcixou dito Innoeencioda Silva,
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no Supp. do seu DrcolONARro BIO-BIBLTO
GRAPIlICO PORTUGUEZ e verificámos em
pllblicayões do tempo, e não a 15 de' ou
tubro no Rio de Janeiro, como diz
o sr. dI'. J. i\I. de Macedo no seu AN:\O
BIOGRAPllICO.
, Recommendamos a leitura de sua bio
graphia. tanto em um como em outro
d'esses escriptores, assim como a que
vem na Gale)'iados Bmzilei1'os Illustl'es
t. I, fase. V.

Candido Baptista de OliI'eira foi lente
de mechanicu racional da Escola Militar
da côr'te, deputado pela sua provincia á
assembléa geral, mais de urna vez minis
tro e secretario de Estado, 'senador pelBr
provincia do Ceará, representante pres
tigioso do Brazil nas cOrtes de Turim,
S. Petersburgo e Vienua d'Austria, di
rector do Banco do Brazil, conselheiro
de Estado, inspector do Jardim Bota-,
nico, ele.

Fóra escolhido senador a 23 de dezem
bro de 1818 e a 29 tomára asseuto no
senado.

Deixou publicados em avulso e em va
rias 'revistas trabalhos sobre finanças,
mathematica e questões economicas de
real merecimento, sendo a IP'incipal das
suas obras a que, sob ó titulo System.a
Financial do Bpazil, publicou em 1842,
em S. Petersburgo,

1823-0 brigadeiro f,abatut, depois' do
ataque geral que levara á linha inimiga
a 29 de dezembro do anno anterior, n:1da
intentou contra a pra<;a (da Bahia) até a
presente dab. Teste .lia, por6m, deu-se

'U combate parcial entre as forças bra
zileiras da. Conceição e de Itapoan e as
forças portuguezas do brigadeiro Ma
deü'a, que, por sua vez, ]Hlviam atacado
Itaparica no dia 7 de janeiro.

18±i-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, e é (no dia 16) sepultado em uma
das catacum bas de S. Fl'ancisco de Paula,
o mal'Cjnez de Baependy, Manuel Jacin
t110 Nogueira da Gama, conselheiro de
Estado, senador pela provincia de Minas

Geraes, escolhido a 2Z de janeiro de 182Ci,
tendo tomado assento a 4 de maio do
mesmo anno. Era um dos redactores d-a
Constituição e dos printitivos membros
do senado,

Nascido a 8 de setembro de 1765 em
S. João d'EI-Rei, procurou antes dos 19
annos a universidade de Coimbl'll, onde
frequentou as faculdades de philosophia,
mathematica e medicina, senrlo-Ihe pre
ciso para subsistil' copiar musica. A sua
viela <Í um bello exemplo de constancia
e força de vontade na adversidade, que
merece ser lida como exemplo,

Os limites resel'vados a este teabalho
nos privam ele transportal'mos para eUe
os graneles ensinamentos que ella nos
subministra: traçaram-~t com tpdas as
suas peripecias o provecto auctordoAnno
Biographico e a habil penna de Justi
niano José da Rocha na biographia que
publicou do mal'quez, em 1851, na typo
phia dos srs. E. & II. Laemmert.

Recordaremos com tudo que o marquez
de Baependy, pessoalmente dedicado a
D. Pedro T, occupava a pasta elos ne
gocios da fazenda no ministerio que, em
desespero de cansa, o imperador orga
nisCtrlt na noite de 5 de abril de 181J,
e que, LI tll'OU apenas até á V1aelrugaela
elo memoravel dia 7, em que D', Pe<lro,
não querendo accedel' ao po\'o e troI a
que exigillm a reintegração do ministerio
a que este succedêra. abdicou a corOa.

1860-ColITe~a a Caixa da Amortisa<;ão.
em virtude dQ a\'iso elo ministel'io da
fawl1rla do dia ]0, o troco dn nova moed:t
Subsidiaria de bronze, .unhada nafcJrma
do art. 3' ela lei n, 1,083 de 22 ele agosto
ele 1860 e art. 38 da de n, ] ,507 d 26 de
Setemhro Ide 1867 - por notas elo the- '
souro de 18, 2B e 53000.

O provedor d'l Casa da Moed'a vel'Ífl
<:011 que 41 Y1.oedas de 20 réis e 55 de
10 réis, do nolto bronze monetario, pos
tas em linha, pel'fazem uma vara, c 11
moedas de 10 réis um palmo.

- Chega ao Rio ele Janeiro o general



EPHEMERIDES NACIONAES 95

marquez de Caxias, dc volta do Para
guay, pnde pOl' muitas vezes ,mais, na
s1Ja gloriosa carreira militaI', a sua es
pada se desembainhou victOl'iosa.

lS"70-Fallcce no R o de ,iJaneil'o o se
nador pela provincia da Bahia visconde
de Jequitinhonha, Franc'isco Gê Acayaba
de 1l10ntezuma, cscolhido a 1 de maio
de 1,,51 e empossado da sua cadeira rio
dia6.

O senado" Montezuma, que se chamava
na sua primeira mocidad Franci co
Gomes BI'andão, nascem na cicb(le da
da Bahia a Z:J de mal',o de 1791. Tendo
fl'equentado por tres annos a Es·
cola de Medicina d'aquella cidade, rÓI'!!
cm 1 10 para Portugal, e aJli obtivera o
gráu de bacharc:.l cm leis cm 1821 na Uni
ycrsidade dc Coimbl'a, sendo ]ll'emiado
no 3' anno do CUI' o. 'De volta ao EI'a
zi!, fUra a principio um ardente liberal;
de IS!! porém cm diante, ora apoiou a
escola a que pertencera, ora a conserva
dora. El'a um orador parlamentar con-
summado. •

FEYERElRo-l6

1556-Descobre Villeg:lignon a con
SlJiração que conlra a sua pe soa se tra
mava. Em carta que escreYeI'a a Calvino
a 31 de março do anno seguinte (Vide
Rel:ista do Institt~to IIisto"ico, tomo XXII
pag',30 a 31), diz Yillegaignon:

« Aconteceu comtudo que alguns I'inte
e seis dos nossos mercenarios, estimu
lados pelos appctites ensuacs, conspil'a
ram pai':), mabr-me, , " "

B referiudo o modo como descobrira o
trama. e castigárn o delinquentes. couta
que prendera a qU'\Íl'O dos principaes,
dos quaes llIandára soltar um uo dia se
guin te. pu"(I qt~' pud('sse em libm'dade
pleitear asua causa, mas que elle, pondo-
e a correr,lançou-se an mal'e afog0u-se,

Os l'estantes, conduzidos ama1'l'ados á
sua presen,a, confessaram o crime, isto
é, lue um d'elIes, castigado por ViJIe
gaignon por entreter relaçõl3s' illicitas

com uma. mulher de má vida, captára
com presentes o pae d'esta, ]'lar;J. que o
livrasse do ~eu podeI', no caso de obsti
n Ir-se Yillegaignon a pertUl'bar-Ihe
aquellas relações.

« Fil-o enforcar e estrangular por si
milhante crime.'Commutei a dous outros
a pena de morte na de pl'isãó com tra
balho; e quanto àos mais, não quiz tomar
conhecimento do seu delieto, para que
não fosse obrigado a punil-os, o que im
portaria em um gpande de fnlque para
as, o~ras que tenho emprehendido (DI'.
Fel'Danrles Pinheiro, A F"ança Anta,'·
ctica, no citado vol. da ReYista do Ins~i

tuto).»
;l630-Na madl'uf'fada. creste dia o ge

neral Theo<loro Weerdenlm~gh marcha
com mais de tres mil homens sobrc a.
villa de Olinda, tendo antes feito afa ta
rem-se da costa o§ navios em quc viera,
tirando assim á sua gente a esperan,a.
dc fnga. IIostilisados em sua marcha
pelos nossos, que eram insif'fnificantes
em numero, e abrigados pelos mattos,
não poude com tudo )'Iathias de Albu
quel'que embargar-lhes os passos, até
que chegaram a Olinda e a atacaram POI'
diversos pQntos. Os nos os obr'lram pro
digios de yalor nessa memoravel jor
nada; mas nada puderam contr:l. a su
perioridade numerica dos inyasol'es, fi
canelo c tes afinal senhores (lo campo.

Alrançada a victori:l., entregou- e a.
soldadesca fiarr.enga a toda a sorte de
loucUl'a e desenfl'eamen to, commettendo
os maiol'cs d'E' aealos, Yc~tinclo os para
mcntos sac rdotaes que acharam nas
egl'ej,ls, saqneando estas e a ca, as, O
capitão de linha André Pereil'a Temudo.
presenciando indi.gnado a pl'ofana<;ão que
um grande troço d'elJe e, taya fazAndo
na egr ja da i\lisericol'dia (01inda),accom
met'a-os de espada em punho c m,lta um
~rande ul.lInerO d'elles, até que pOl' sua
vez cahiu morto.

1639-0 capitão~mór Pedro Teixeira,
acompa)lhado dos paclres Christovão da
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Cnnha e André de \"rtietl'l, jesuítas. e
mais ontros qllatro religiosos. sahe de
Q,lito, no I'el'ú, descendo pelo gI'fmde rio
Amawnas paI'a Belém. Tinham ido em
úagem de ex·plora.ão, pOl' olllem do
goyern'\dor dll Estado do i\laranhão e
Pa.rá. Só chegar:l.m á ca11ital do Pará a
12 de dezembro do mesmo anno (nde
e sa data),

1756-Luiz Diogo Lobo d" Silva succede
a Luiz José COI'rea de" Sá no governo da
capitania de Pernambuco e é 2tl' dos
seus capitães generaes. O seu gOyel'nO
tel'minou lt S de setembro ele 1,63, dia em
que eome\:1 o do' conde de YiIla-Flor,
D. Antonio de Menehes.

I uiz Diogo passou então a governflI' a
capitania-dc IIlinas Gel'aes (Vide dezem
bro 23 de 1,6;]),

18lli-Lei cre:lIl11o na cidade da Baltia,
e sllceessivamente e01 olltras cidades c
villas.'caixas de de~conto fiJiaes do BtlllCO
do BI'azi1.

lS22-Carbdo principercgentc D.Pedl'o
'ao governo provisor:o de S. Paulo, pc
dindo auxilio de tropa pal'a opppr â di
visão portugueza do Rio de JaneÍJ:o.
comm:1nd:.td" pelo geneI'a! Jorge ele
.Ayilez.

-O primeiro acto de José Bonifacio.ao
Sei' chamado pal'a ol'ganisJr o primcil'o
ministcl'ÍO que teye o pl'incipe regente
elo BI';,zil, foi convocal' um conselho" de
procurallures geraes das pI'ovincias, e o
fel. por de~reto d'e&:a data.

1821-Depois qne, pela provi<ão de 11
de agosto de 173' (Vide as." data l,
fÔl'a o tCI'l'itorio da ilha ele Santa Côlo
tharina scpari\llo rL, jllrisdic\ão dos go
yel'nadores de S. Paulo, formando um
govcl'no distincto, mas sujeito ao do Rio
de JaneiI'o, e que se poz á testa d" sua.
adlllinistra\ão o bl'igadeiro Jo ti d I Silva
Pacs (Vide a ephem. d 7 de i\lal'ço de
1739), fól'a seu ultimo governador, pelas
leis co1onines, o coroneL Thomaz Joaq uim
Pereira Ya1ente. postel'iol'mente condo
do llio 1~al'do (\'ide 20 dc maio do 1822).

Vein em segu:ida 11 .Junta do goyerno
))rovisorio, que ]1I'esilliu á pnbli 'a 'l'lmi
nistl'a\.ão d,~ pro, i1)cia. de 20 de IIl:.ti) de
1322 {~ presente data.

A este governo sucee lem u os prl'~i

dent('s de provincia, nomeado cm Yil'
tude da carta de lei de 20 de outubru do
anno antecedente.

O primeiro que exerce esse car::;o é o
de~embal'O'ador .João Antonio nodi'ignes
de Carvalho, que o o'cnpL desde a pre
sente data até 12 de m,\I'\O tle 1823.

Na orgaui ação do senad I em 182G foi
João Antonio Rodi'igues de'Cal'\'a1ho es
colhiuo senador pela provincia do Ceai';\,

18JI-Fallece em Itú o 7' bispo de
S, Pa'llo, D, Antonio Joaquim de :\lel1o.
Apresentado pelo actual imperador a :5
de maio 'de 1851, confirmado pelo pap'l
Pio IX a 17 de mal'ço de lS-'" sagrado a
6 de de junho d'esse mesmo anno, tomou
posse do llispado, por procurador, él 14
de juuho, e feh a sua entrada pontiOca1
nadibcese a3 de agosto tio referido anno.

Pio l,x fizera-o conde romano e seu
prelado domestico, assistente ao solio
pontiflcio.

D. Antonio Joaqnim de i\le1l0 nascera
na mesma cid~tde de nú a 29 de setem
1)1'0 de 7!H.

Seus I'estos mOl'taes foram tJ'ansporb
dos do logal' do falJeeimento, pel;l Yia
ferrea ingleza, no dia 1 de outnbl'o de
lSi!), pai'" a cidade de S. P,lUlo, ontle es
tão dcpositados no cemiterio episcopal.
lS6~-Tpll1a assento no senado, como

repre entante da Bahia, suapro\'incia
natal, o conselheil'o Zaeharias de Góes e
\'asconre1l0: (Yiele 11chembl'o 2'l de F'i7} ,

FE,rEREIRo-17

1531--,i\Iartim AITonso de ama s\ll'ge
no porto de Pernambuco, onele sahe que
um ",aleão fl'anceh saqucára c destl'llÍl'a
~ feitoria que annos antes sl1bele era
Christovam Jacques.

D'ahi em'ia elle a POl'tugal uma tIas
n,ll1S qne ..lpl'<:l.al'<\ (Vitla j.mcil·(J 31)'
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sob o com mando de João 'de Souza, a dar
parte do acontecido, e manda queimar
outra. i\Ianda outl'osim Diogo Leite, com
duas caravellas, a explorar e tomar posse
do rio do Jlaranhão, no t.Iia IS (Vide a
cphemel"ide dc 13 de março).

lG30-Yendo i\lathias de Albuquerque
que não podia oppor-se á entrada dos
hollandezes no Recife, manda pór fogo
aos armazens da povoação e aos navios
nacionaes surtos no porto, para que taes
de pojas não fossem enriquecer o ini
lJ1igo, e ao mesmo passo, para castigo dos
seu donos, que haviam covardemente
fugido, destruindo assim, com grande
magua do. invasores. duas mil caixas de
aSSllcar e immensa quantidade de mer
cadorias diversas.

Ko mesmo tempo fazem o general e o
almil'ante hollandezes a sua entrada
triumphal em Olinda, tendo vindo na
manhã de 16, pela costa, em tres co
lumnas, seguido ao longo da co ta pai'
barcaças armadas e tendo por guia a An
tonio Dias Papa-robaJos, judeu que esti
vera annos ant's commel'cian'do em Per
nambuco e passára ã IIoJhmeJa.

Póde ler-se na II isto1'ia das lutas com
os hollandc:::es a parte ollicial que d'este
successo dã o general inimigo Weer
denbur'gh.

Perdida a villa de Olinda, Mathias' de
Albuquerque recolheu-se ao Recife,
acoml1anhado apenas de vinte homens e
desamparado de toilos os mais. Tambem
do Recife, diz Varnhagcu na citada obra
(li VI'O segundo), todos fugiam e s6 á fOl'ça
de rigor foi pos ivcl pôr algum cobro a
essa teudencia.· Tomou então a resolu
ção de queimar os armaiens e os navios
cal'l'ecrados, como deixámos dito em prin.
cipio. O valol' dos objectos consumidos
pelas chamma foi orçado em quatI·o mi
lhões ; ma ainda assim apodel'aram -sE!'
os holJandezc. de mil e quinhentas cai
xas dc assucal' e dc t es mil pipas de
vinho.

1637-0 exercito hollandez ás ordens

da principe Mauricio, que se puzera em
marcha do Recifc, no dia 5, para Porto
Calvo, afim de batel' a nossa gente alli
fortificada, e atravessara na vespera o
rio Una, secundado pelas tropas de desem
barque do coronel Arcizewski, que então
se ajuntam ás do principe. levanta acam
pamento do ponto em que se achava,
a cinco leguas do seu objectivo, e alli
chega a sua vanguarda pela madrugada.
A força de que dispunha Bagnuolo em
Porto Calvo não andava por quinhentos
homcns. pois sabendo da aproximação
do inimigo, destacara ao seu encontl'o o
seu immediato Alfonso Ximenes de Almi
ron com mais de oitl) centos homens,
incluindo 300 indios de Camarão e SO pre
tos de Ilenrique Dias.

A' margem do ComendaLuba levanta
Almiron uma estacada. com que espe
rava conter o inimigo, que ao anoitecer
apparece coroando as alturas,' e ahi
tambem se fortifica.

Ko dia seguinte, ao amanhecer, depois
dc hem observar todo o acampamento,
dispoz-se ao ataque (Vide a epheme-
"ide de 18). \

lG4D-Toma posse,na cidade de S. Luiz,
do governo do c tado do Maranhão e
Grão-Pará Oseu 3· govel'Dador e capitão
general Luiz de Magalhães, fidalgo da
casa reaJ, ca itão de infantaria do exer
cito, etc. Succede a Feliciano Coelho de
Carvalho, e governa tres anilas e nove
meze , até 17 de no\'emno de 1652. Era
o S· goverllador da capitania do Mara
nhão separada da do Pará.

167 -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 de Pedro
Cesar de Menezes. Foi o 16· capitão
general d'esse estado· e admiuistrou-o
4 annos, 3 mezes e 10 dias, até 27 de
maio de 16 2. .

1694 - Reune Ee o povo da vil\a de
S. Paulo, armado, no largo da casa do

7
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conselho, e cm altas vozes J'eclama contra
a execução da ordem rpgia que rcduzia
o valol' da moeda corrente. Insistem os
ofliciaes da «ama"a n,\ sua execução e
prorompe o povo em ameaças de morte.
Convocam-se então os supedo"es elas re
ligiões e aceordam com os camaristas em
se sobre-cstar na execução ll'aquella or
dem régia.

1152-José Antonio F', eil'e de Andrada,
tenente·coronel de cavallaria, irmão de
Gomes Freire, conde de Bobadella, e que
teve depois o mesmo titulo, jura home
nagem nas mãos d'aquelle seu irmào, go
vernadol' da c'lpitania de Minas-Gemes.
como governallor interino da mesma
capitll.niá. em virtude da carta de nomea
ção Cle 22 de setembro do anno antet'Íor.
Durou o seu governo desde este dia até
o anno de 176 (Rev. elo Inst. XV n. 7).
E~tc governador e. tabeleceu na capi

tania o subsidio voluntario para a recdi
ficação de Lisboa pelo tempo de dez an
nos, que principiaram a contar·se do I'
de agosto de 1756. \

Emquanto não veiu o que o dcvia
rendei' e por morte de Gomes Fl'eil'e,
govel'llou a capitania o bispo do Hio de
Janeiro D. frei Antonio do De~terro

com seus companheiros de junta.
178i-Nasce José OLemente Pereira no

Jogar de Adem, "iIla de Castello Mendo.
em Portugal. FOl'l7lou-se em direito na
Univc.rs:dadc de Coimbra, Por occasião
da im'asão dos francezes na penin ula
ibel ica iez parte do corpo academico, de
que era com mandante José Bon:facio de
Anürada e Silva, e comlJateu como ca
pitão os invasores da sua tena natal.
I1JilJtou no exercitp anglo-Iuso que, sob
o commando de lord W'ellinglon, invadiu
a Hcspanha. Embarcou depois, em J815,
para o Brazii e exerceu a sua profissão
de advogado no Rio de JJneü'o até 1 '19.
Foi o I' juiz ele rÓI'a da villa da Praia
Grande, .hoje cidade dc I\icterohy.

Foi José Clementc quem, por purte do
senaao da C'l.mara do Rio de Janeiro,re-

petiu de uma das janellas do paço a de
claração de D. Pedro I, conhecida na
no sa historia politica pela designaçâo
de Fico (9 de janei!'o de 1822). I

Depois de tel' tomadoactivissima partc
nos principaes acontecimentos d'esta
nossa memoranda época embryonaria
como nnçâo independente, c tendo-se
consagrado mais tardea obras de pied,.de,
levado d(l. profundo amaI' humanitario
pelos infeliz.es que perdium a saude ou a
razão. deixando-nos os dous magnificos
poemas de pedI'" e cal-o hospital da Mi
ser'icordia da pl'aia de anta Luzia G o
Hospicio de Pedro II (para alicnados) da
Praia" cl'melha-, lendo sillo in tendente
geral da policia, deputado, ministl'o dc
E,tado por mais de uma vez, senadoJ' do
Imperio pela provincia do Pará e prove
dor da Santa C'lsa da côrte desde 25 de
julho de J838 até o dia do seu faUeci
mento, soccumbiu a uma congestão ce
rebral na cidade do Rio de Janeiro na
noite de 10 de março dc 1854 (ride essa
data), com mais de 67 annos dfl c~adc.

Sua viuva foi logo no dia 13, em ga
lardão dos valiosissimos serviços que
elle I?restàl'a á sua patria adoptiva e li.
humanidade sof1'J'edora, nomeada COil

dessa da Piedade. A esiatua do consc
lheiro José Clemente, de belJissimo mar
more branco, Iii. está na ,ala de honra
do hospicio de Pedro II, fl'onteira li. do
imperador, talhadas ambas por Fernando
Petrich. A Santa C'lsa da MiseriCOI'dia
ergueu-lhe no cemiterio de S. Francisco
Xavier, no Cajú, um bello mHlsoléu de
marmore, coroaeto, como era de razão,
pela estatua da Ca,'ielaclp.

1795- D. JORfJuim Ferreit'a de Car
valho, lO' bispo do Maranhão, tonJa
posse do bispado pelo seu procurador o
arcypreste José Maciel Aranha, mas s6
vem occupar a sua séde a 8 de junho
de li99, fazendo a entrada puulica na
diocesc a 29 do mesmo mez e anno, con
forme se lê na sua sepultura.

Era natural da cidadc de Coimbra,
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clerigo secular do habito de . Pedro,
oppositor ás cadeIras de theol gia da
universidado portugueza e abbade de
S. Roque do COJ'opado, do bispado do
Porto.

Segundo o Roteil-o dos Bispados, fôra
nomeado bispo a la de maio de 179~

pcla rainha D. Maria I, e confirmado por
Pio ,"II em junho do anno lieguinte;
sagrou- e a 13 de setem1JJ'o d'esse ultimo
anno, como tambem se vê do letreiro
da sua cam pa.

D. Joaquim Ferreira de Carvalho fal
leceu na respectiva diocese a "2ü de abril
de 1 DI.

I 21- Suicida-se com um tiro de pis
tola Fernando Delgado Freire dc Casti
lho, conselheiro do tribunal da Fazenda
do Brazil, governador que havJa sido da
Parabyba e capitão-general da capitania
de Goyaz (Vide novembro 26 de 1809\.

1,,22- Elege-se uma nova Junta go
vernativa no Ceará, que fica composta
dos seguintes membros: de embargador
José Raymunào dos Passos Porbem Bar
bosa (como escreve o dr. P. Théberge no
seu Esboço Histol'ico da provincia ; Var
nhagen escreve 'do Paço Borbun, etc.),
padre Francisco Gonçalvcs Ferreira Ma
galhães, Mariano Gomes da Silva. Jo~é

Agrella Jal'dim. José de Castro e Silva e
o commandante das armas Francisco
Xavier Torres.

Os mesmos eleitores haviam anterior
mente eleito para deputados ás côrtes de
Lisboa aos seguintes cidadãos: padre
Antonio José Moreira sargento-mór Pe
dro José da Costa Barros, Manuel do
Nascimento Castro a Silva, padr'e Ma
nuel Felippe Gonçalves e José Ignacio
Gomes Parcnte.

Este ultimo reéusou o mandato e foi
expedido diploma ao padre José lIIarti
Diano de Alencar, que era suppleDte, a 29
de dezembro de 1821.

- Havia tomado posse do govcrno da
Bahia a segunda junla, de que era presi
dente 0r dJ:. Francisco Vicente Vianna,

DO dia 2, c o brigadeiro Manuel Pedro
de Freitas Guimarães assumira o com
mando das armas. Tendo pOl'ém, no dia
15, chegado á capital da provincia a
earl:! régia que nomeava para este ulti
mo cargo ao brigadeiro Ignacio Luiz Ma
deira de lIIell0. este ofliciou logo áquclle,
pedindo-llle a entrega do comllíando;
mas lIIanuel PeJro, apoiado pelo povo
e tropas recusou entregar-lh'o: d'"hi
;e originaram, corno era de prever,
confiictos e rixas em dilferentes pontos
dã. cidade nos t1ias 17, IS e 19. Repellidos
os brazileiros com perdas, acolheram-se
ao for e de S. Pedro, de onde tiveram
de se retirar no dia 21 par.:! irem acam
par' no interior, deixando o bl'igadeiro
lIIadeim senhor da cidade, onde reinou
por' algumas semanas a mais completa
unarchia. A reacção contra esse trium
pho pouco dnradburo da tropa porLu
gueza só começou a 24 de junho na "illa
da Cachoeira, como em tempo se dirá.

1 27-Abl'e-se ao transito lJublico a
cstrada dc Santos ao Cllbatão, cnjb tra
jecto se fazia anteriormente por agua.
Deve- e esLe melhol'alllento a trabalho
de longos anllOs, feito sob adlUinistracões
diversas, entre as quae se dcsLaca. a do
primeil'o presidente da provincia Lucas
Antonio l\Ionteiro de Banos, em cujo
tenlpo se concluiu.

lS78-Inaugllra-se a linha telegraphica
do Aracaty {na provincia do Ca:tl';Í} a
i\Iossol'ó (na do Rio Gr.lllde do :\Tortel na
extensão de 84-, 00 kilornetro .

lnaugUl'a-se no mesmo dia a da cidade
da Fortaleza a Aracaty, na extensão
de 141,2;6 kilomeb'os.

Como já dissemos, stes dados rela
tivos aos telegraphos do lmpel'io são
officiacs.

FEvEREmo-l '

lG3!-l\IartimAíTonso do Souza expcde
para Lisboa, sob o coro mant!o de João de
Souza, \lma das Daus que aprisionál'a
na altura do cabo dc Santo Agos.tinlio
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nos dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro
(iam nella trln ta e tantos prisioneiros e
setenta toneladas de pau-brazil ) e nesta
mesma presente data manda explorar
por duas caravcllas o rio :lIaranhão.

1591-.0 padre Jorge Moreira, vigario
da vara da villa de S. Paulo, havia orde
.nado que todos os moradores que tives
sem questões ou negociós da sua juris
dicção fossem ter com elle em Santos, o
que era de certo "Vexatorio. Reunem-se
os camaristas da villa de S. Paulo na
presentjl data e protestam contra essa
exigencia dó vigario.

1609-Trasladação solemne dos osso.
de fl'ei PedrQ Palacios para a Victoria,
no Espirita·Santo: são' depositados no
altar m6r do convento do~ Jesuitas, dis
tribuindo-se parte d'elles por enfermos
e pessoas diversas, que ávida e religiosa
mente os pediam.

Frei Pedro Palacios foi o fundador da
capella de . Senhora da Penna (hoje
Penha~. Religioso leigo, natural de Me
dina do Rio Secco, perto de Salamanca,
na Hespanha, veiu para o Brazil em 155. ,
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 varão expirou, os sinos da
capella dobraram flor si mesmos e que
se encontrou aberta já a sepultura que
deYia recebei-o. Viveu 17 annos na villa
do Espi~ito-Santo.

A imagem da Virgem que se venera
naquella el'mida foi mandada vir de
Lisboa por frei Pedro Palacios.

163'i-Batalha de Pnrto Calvo.
Começam logo cedo a mover-se as

tropas hollandezas, divididas em tI-es
columnas, uma sob o com mando de Sr
gisrnundo von Schkoppe, outl'a de Ar
cizews1ti e a tercei,'a commandátla pelo
proprio Mauricio de Na'Ssau, que tinha
ás suas' ordens toda a cavalluria.

Ao descerem a collina deu o conde o
exemplo, atravessando e rio que o sçpa
ra\'a dos noasos.

Foi rude o encontro, posto que pouco
durac!onro: pl'aticaram-se de lado a lado
actos de bravuraa toda a prova; mas
forçoso foi cedei' ao numero. Começaram
os no os a fugir pelos montes que fica
vam pela retaguarda e que conduziam á
povoação uu ás Alagoas, para onde al
guns logo tomal'am. Fuzilados pelo ini
migo quando corriam pelo monte acima,
tiveram os nossos nessa infeliz jornada
perdas muito sensiveis: Cosme Yillnna,
o ultimo de cinco irmãos que haviam
pegado em armas quando os hollandezes
invadil'am o terl'itol'io, succumbe nel1a.
Os pretos de Henrique Dias pOI'tal'am
se com muito brio e denodo; o mesmo
não se p6de dizer dos indios de Camarão,
apezal' dos esforços do seu chefe, Almi
ron, immediuto de Bagnuolo, deveu o
se não perdei' á 1)ravul'a de Henrique
Dias, de Francisco Rebello e outros chefes
subalternos,

Nesta acção foi pela 6' vcz ferido
nesta campanha obravo cabo dos
homens pretos: uma bala acel'tal'a-UlC
no punho esquerdo, occasionando-Ihc a
pcrda d~t mão, que veio a CI' amputada,

Francisco Post, pintor que acomp:l
nhára de IIollanda o condc dc Ta. san,
pel'petuou est,~ victoria dos seus num
beilo quadro. que foi gl'avado em HHõ>
(e não 1644, como diz Va1'l1hagen) e se
acha na o1)ra de Barleus.

Depois d' sta dcrl'ota o conde Bagnuolo
fica tão acovardado que se retira ncssa
mesma noite para as Alagoas, abando
nando um· dos reduetos que occupava
em Porto Calvo e de que tomou posse
o general vencedo!', depois de mandar
perseguir o fugitivo até duas leguas,
fazendo-lhe ainda alguns prisioneil'o .

Depois da noticia rigorosamente hi to
rica. a tradição, a lenda, que consola o
orgulho naciouol,
, Commemoremo~, pois, as valorosas ac

ções guenciras de uma heroina amel'i
cana nestas nossas cncarniç.ldas lutas
com os hollandezes. Fallcmos de D, Clara
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FEVEREIRO-19

respectiva( serie e o seu
alguns dos catalogos dos
da capit:mill do Rio de

1609 -;- Chega a Pernambuco D. Fran
cisco de Souza (Carta de Diogo de Me
neze a eI-rei, dã 22 de abril do mesmo
anno).

Por provisão régia d 2 de janeiro do
anno anteriol'. tinh .m-se constituido as
capitania de S. Vicente. Rio de Janeiro
e Espirito Santo em um governo sep~
l"ado do governo gel'aI do Brazil. e
fôra D. Francisco nomeado para admi
nistl'al-a, com o titulo de gove,-nad01"
ge,·al.

Foi o 9' da

Camarão. india do norte do BI'azil, mu- ] de Janeiro, no palacio do vice-rei mar
lhel' do famigerad.o Poty. mais conhccido quez do Lavradio, na presença d'este e
na nossa hi. toria d'essêtempo pelo nome de muit.ls pessoas gradas da cidade.
de D. Autonio Felippe Camal'ão, que I Em dezembl'o anterior o dr. José Hcn
adoptou depois de recebido o baptismo, I riques de Paiva, medico do vic~-l'ei, PI'O
e cujo appellido-Ca??w"üo- não é mais puzera-Ihe fundar uma academia, em
do que a traducção dc Poty, seu nome que se tratasse do desenvolvimento das
indígena. sciencias natul'aes e medicas e da agri-

E' pronwel que Glara acompanhasse cultura. O marquez nbraçál'a a icléa e
seu marido, como era costume entre os fundou-se a academia. que pl'estou gran
indios, em totlas as expedições arriscadas des serviços á colonia, fazendo mais co
em quc elle entrou, que tomasse mesmo nhecidas na Europa as suas plantas e
parte em algumas em que vis e que a contribuindo pal'a O cultivo do anil,
u'\ vida e libel'dade coniam mais pe- do cacau. da cochonilha e outros pro

rigo: a acção, porém. em qce ella se duetos nossos.
mostrou verdadeira heroina foi a que O licenciado José Henriques de Pi\iva.
deixamos recordada. denominada batalha promotor da idéa, foi o seu primeiro
de Porto Coiro {Alagôas}. na qual o fa- presidente e Luiz Borges algado pl'i
moso mestl'e de campo dos pretos, Hen- meiro secretario.
riquc Dias. tcve, como vimos, a mão es- 1846-Chegam a Santos, procedentes
qucrda esmigalhada por uma bala ini- de anta Catharina. o impel'ador e a
miga e continúa a combater como si nada imperab'iz. que visitam li provincia de
Ih e hou vessc acontecido! . Paulo {Vida fevereir'o 26}.

Quando os indios do fiel e denodado 1 i3-Fallece em Nicthel'o)' o inspirado
Camarão corneçanlm a desanimar e a e inditoso poeta fluminense Luiz Nicolau
debandal'-se. urge de repente D. Clara Fagundes Val'ella, que tantas e tão bel
rlc espada em punho, acompanhada de las provas nos deixou do eu immcn o
outl'as senhoras, em quem excitara a talento. ('"ide a epllemcl'ide de 17 de
cOI'agem e o brio do patrioti. mo: I'eanima agosto de lS!!).
com o seu exemplo o animo abalado do VareI:a foi sepultado no dia 19 no ce-
soldados de seu maripo e desenvol \'e miterio de i\Iaruhy em Nictheroy,
uma inexcedivel bravura. Quando sobre
vem a noite e os nossos começam a re
tirar-se do combate, D. Clara Camarão
prcsta relevante serviço, guiando e es
('oltando pelo re to da noite. com as suas
aguenidas companheiras, as famílias do
nosso, sem mostrar o menol' ~ignal de
fadiga.

Frei Raphael de Jesus, referindo-se no
eu Castl'ioto Lusitano a D. Clal'a Ca

marão diz d'ella: - montada em um
ca\'allo, e tão clar'a nesta gentileza que
deixou escurecida a memoria elas Ze
nobias e Semiramis, com que tanto se
illustrou a antiguidade.

1772 - Celebl'a a sua primeira. sessão nome vem em
publica a Acaclemia scie1'ltifica do Rio governadores
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.Taneiro, logo depo\s do de Fr~nci eo de
:Mendonça e Vasconcellos. Ofim principal
da sua nomeação era pl'om(YVer o desco:
bl'imento de minas de metaes preciosos,

Que D. lfl'ancisco de Souza fàr,\ gover
nador do Rio de Janeil'o não dovc !ln."U'

duvida, não s6 porque vem o seu nome
assignado em carbs de sesmarias que
deu durante a sua est:lda nessa cidade
(ReI:. do ln t. Hist. t. J, pago 310
da 2' edição), como pór o aUirmar froi
Vicente do Salvador cr testemunha ma:or
de toda a excepção. diz Antonio Dual'te
Kunes no seu Almanac Hist07'ico (Rev.
do Inst. t. XX[, 185'), porquc além de
ser religioso gl'ave, douto e vil,tuoso,
assistiu nesta cidade com D, Francisco
de Souza, em cuja companhia viajou. »

Martim de Sá e An'onso de Albu
querque, 'que v(Jm no catalogo dI) vis
conde de Porto Seguro entr'e \Ias on
c,'lIos e D. Francisco, forllm pl'ovavel
mente simples capitães ou capitães-m6I'es
governadores.

16pi-Cal'ta régia provendo o padre
Antonio Teis.eira Cabral, natural dc
Portugal. na prelazia de Pernam buco
(Vide 15 de julho de lGl:!). Foi o pt'i
meÍl'o e quiçá o unieo quo exel'ceu taes
fnncç,ões, pelo menos depois d'olle até
D. E:tevão Drioso de Fi"ueiredo Jlri
me:ro bi'spo. qUlndo cl'e~da a r1i~ ese,
não se faz em pal'te algnma mensão de
outro.

1619- Segunda 1aatllha dos Gu ra
rapes, fel'ida entl'o as nossas; fOl'çns ao
mando do general Fl'ancisco Ban'oto de
Menezes e as hoI''\ncIezas, commandadas
pelo cOI'onel Bl'inck. '

Os dous pequepos exercitos tinham
tomado de ante-vespera as altnras rios
montes Gllal'arapcs, separados um do
outl'O apenas por um valle. Até ao 1I1eiu
dia nenhuma quer deixar a resneetiva
posição, que tem por mais valltaj'osa.
Os ilJimigos contavam 3.510 praças
(Val'l1hagell) ou c'nco mi! homens de
.Qu~7'l'a, tod?s solcl~dos escolhidos 1)07'

1:aloros?s e pl'C/,ticos (segundo o :lUctor do
castl'into Lusitano) e os pernambucanos
dous mil e seiscen os, ~mtl'c POl'tu,J1.U';;:cs,
minas e indios. O hollandez occupou o
sitio onde hoje é a egreja de •-ossa
Senhora dos Prazeres.

Fatigado de espel'ar, ao rigor do sol,
o cOI'onel Brinck resoll'e-se pela. 3 horas
da tarde a retirar-se: abandona as po
sições que occupava, que são logo apro
veitadas pelas forças do general Baneto,
Brinck apercebe-se d'este movimento já
tal'de, quel' emendar a mão, tenta l'etro
ceder: os nossos, pOI'ém, levados por
João Fernandes Vieira e André "idal de
Negreiros, atacam-os com tal im'peto, e
a cavaHeiro dos contrarias, que, depois
de um como tomeio. em que se peleja
corpo a corpo, e tendo cahido mortos
Bl'inck e o seu immediato, as tI'opas
flamengas começaram a fugir em tal
confusão que, nem 2,or paloV1-as, nem
pela (o7'ça (diz um insuspeito documento
hoHandez, citado pelo sr, J. (~e Vascon
cellos e visconde de Porto Seguro)
pucleram se7- contidos flS qUg fzt(Jiam,
concorrendo para ainda mais augmentar
a desordem os terços dos coroneis van
uen Bl'ande e van Elts, que, baixando
da eminencias que occuila\'am para
acudir aos seus, lhes foraU! causa de
estorvo.

a O inimigo ficou de lodo destJ'o~ado,

diz o visconde de Porto Seguro. e a
victoria foi. pal'a os nossos. ainda mais
completa qu~ a do anno antecedente. »

Foi ainda ferido nesta mOI'tifera acção
o bravo régulo dos homens negI'os, Hen.
rique Dias, que. a pela ultima vez, diz o
Si'. J. Vasconcellos nas suas Data. cele
bres. derramou nesta campanha o seu
sangue pela patria. »

Perderam os hollandezos ne. ta I atalha
1,045 homens. dos quaes 163 omciaes e
oiliciaes inferiores, e deixaram 110 campo
5 peç s de campanha o 5 bandeiJ'os.

Com e ta csplendida victoria COhl'OU a
metl'opole novo alen to e desv.lDeceralll-se
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p;tra a j iollanda as espcran~as que ainda
nutrit <le con. en'ar a ~ua tão cubiçada
colonia n t Amel'ica portugueza.

)I,ti 1. lI'de, acab tela a gueri'a. o ge
neral BalTeto, em acc;ão de graçns por
este triumph', mandou edificar â sua
custa. no propl'io local, em ]656, uma
cilpella que, confiada aos benedictino. de
Pernambuco, foi por estes convertida,
em 1782, na magnifica egreja qtle hoje
campeia no cimo d'aquelle mpntcs
historicos.

Yal'J1hagen, que em ]861 visitou aquel
le logal'es em companhia do senador Sá
e Albuquerque, fllho do l° barão de
Guararapes, dá-no. na sua HislOl:ia das
lulas. etc., a inscI'ipC;ão commemorativa
que e consena na alludida eg:·eja.

1737-Entra a b Irl'a do Rio GI'ande do
Sul obrigadeil'o José da Silva Paes, com
os navias do seu tl'anspOI'tc, g Ileras Leão
Dou1'a(lo e Bonita, bergantim fl1:chaca
delta e balaudra El-1'ei. levando muni
~l)CS e petrechos bellicos. oCIiciae a
soldados, ao todo 254 lJomens. Começa
nessa data o seu governo como cOIU~an

dante militar d\lquella capitania (Vide 15
de me.l'ço de 1/3 ).

], S-Nasce Francisco Gome d~ Cam
pos. que fallcceu no Rio de JJneil'o, a 17
e sc sepultou a 1 de janeiro de 1865,
bUI'ão rIe C tmpo Gl'ande e f\linistr'o do
Supremo Tribunal de Justiçn, logal' de
que apenas tomára posse alguns dias
antes de fallecel'.

]803-As ume D. João de Amor;m
Pereira o governo da capitania do Piauhy,
em cujo cargo succede ao governador
interino coronel Fr.mci co D:oJo de
Moraes, que foi pl'e, o, pOl'que se recus:lra
a dar-lhe posse.

]8:J-Alval'á ,cl'eanelo a comarca de
Pal'anaguÍ1 e Coritiba, da capitania de
S. Paulo. hoje pl'ovincia do Paraná.
A ('al'ta rédi 1 de 17 cle junlJo de 1723
cre[tra a COmarc,1 de Pal'anaguã, que
com~l'ehendi.t as povoac;ões ]imitl'ophes
de ~antaC.1th lI'ina, Lagl lU, S. J1'!'/Ulcisco

do Sul e os te1'l'itorios de Pedro do
Hio Gmnue; ma~, com a separação d'este
e do de • anta ç .th ;rina, deb:ou de pre
valeccl' aquella (,J'eaçào, e por is. o é
!'enovada na pl'esente <Jat!l.

] 6S-Assalto e tomada do redllcto
Cierra ou estabelecimento e pass.\gem
da (liI'isãQ cpur.lçada bl'azileira sob as
formid.\veis baterias de Hllmaytá. Esta
brilllante façanha naval é uma das que
maio gloria deram ao Mme brazileiro
na luta titanica, chamada Guel'ra do
I'a1'aguay.

« A opinião unanime, até da Eqropa,
da sua impraticabilidade, pondera um
e.criptor contemporaneo, os obstaculos
devidos á impetuo idade da agua. á fOl'te
curva do rio, á sinuosidade do cana],
ás corl'elltes àeJerro que o atrl\vessavam,
aos torJ'edos, aos Camalotes, tudo era
ponco, al'a nada, comparado com !IS ba
tel'ias assestadas em snas ameias e di 
po's~as de modo a dominar o rio aguas
abaixo, paI'a acima e em toda a linha de
confl'ontac;ão ... A pa agem de Ilumaytã
pela esquadr.t brazilcirCl em 19 de {eve
1'eÍl'o de J868 serÍJ. uma pagin I d
transcendente gloria do Bl'azil. Se não
fosse an tes o prodígio da grandeza llU
mana na mais assombrosa manifestação
das scenas horroros'1s da guerra naval
(Globo de 19 de fel'ereiro de 1 75). »

PI'incil'ioda ÚS 3 horas da m,]drugarlll.
ao claráo cle c3ntcnal'es de bocas de fogo
que vomitam a morte e al1umiam o fln
rir.onte em toda a nossa linha, ao écho
immcns'o e tenivel de. tiI'os que se suc
cedem com tal I'apidez que parecem um
Ó, e'ta va, venc:da á~ 4 horas e meia da

tarde ti terl'iv,,] b:ll'reira que nos oppunha
o inimigo. Os encouraçados Ba,'} oso.
Tarnanrlal'é e flahia. os monitores Pado
Rio G"anrle e.rl l.Tgóa . sob o commanQ()
do capitao de mal' e guena Delphim
Cal'los de Cm'valho. hoje barão da Pas-,
'agcm, c ,nquistaram esse glorio o tro
pl\éo p Ira a historia da lll)$,~a mal'Ínha
de gQel·l"l.
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Em terra, Andrade Neves, barão do
Triumpho, inscrevia o' seu nome nas
tl'incheiras do Estabelec.imento, enas
trando de louros, mais uma vez, a sua
fronte marcial e o pavilhão da I atrin,

1878-Falleee no Rio de Janeiro' o
conselheiro de estado dr, José Antonio
Pimenta J3ueno, marquez de S, Vicente,
senador pela provineia de S. Paulo, es
colhido a 19 de abril de 1 53, tomando
a 7 de maio assento no senado, Nascera
em Santos em 1,,04.

FOl'mara-se em sciencias sociaes e ju-
idicas na Faculdade de S, Paulo, onde
~ecebera em 1 52 o gl'au de doutor, e
oc~upou sempre eminente lugar entre os
jurisconsultos brazileiros, quer como
magistl'ado, quer como publicista, le
gando ao paiz obras de subido valor na
scien<fia do direito,

Exercel,l Pimenta Bueno os ::largos de
pl'esidente do conselho, de minisb'os, mi
nistro dos negocios da justiça e de es
trangeiros, deputado á assembléa geral
legislativa, enviado extraordinarin e mi
nistro plenipotenciario junto á republica
do Paraguay, presidente da provincia do
Rio Grande do Sul e desembargador da
Relação da côrte, aposentado com hom'as
de ministro do Supremo TJ'ibuQal de
Justiça: posições que conquistára pela
linha recta do merecimento,

«No parlamento e no conselho de
estado deixou o seu nome ligado a dis
tinctos e mui apreciados t.rabalhos; na
tribuna, sua palavra foi sempre ou vida
com toda a consideração e respeito, e
nO fôro ..s suas obras serão consu] talias
como proveitosas lições de um mestre
provecto e abalisado (Almana" Laem
mert paJ'a 18'78), »

1879-FaUece em Santo Antonio do
Machado, em Minns Geracs, Joaquim
Theophilo da Trindade, distincto poeta
mineiro, na edflde ele 3~ annos.

O seu poema A vi,'gem, começado e
publicar pelo Jji[onitm' Sul J\lIínei1'o e que
merecera transcripção no J01'nal rlo Com-

mel'cio e outl'OS periodi os do Impel'io,
ficou imeompleto, POl' se tel'em aggl'a
vado os incom modo' qne padecia o [Joeta,
que se entregou a outras producções
egu'11meute dignus de ler-se, enlre a
quaes se conta uma baila collecçiio de
poesias, a que denomiuára Tardes ele
P?"imavel'a, cuja publicação postlwma
estava o Monitor fazendo em março
de 1879,

Diz,acerca d'aquelle seu illuslre con
terraneo a alludida folha: « Joaquim
Theopllilo possuia um esplendido talento,
mas era pauperrimo e desprotegido, a
ponto de ser forçado a tl'abalhos muito
abaixo do seu oraode merecimento, afim
de ter meios de prover á sua modesta
subsistencia,»

Talento e pobrezl", titulos quP. des
afiam o nps'o respeito e a nossa magua,
Deixem passar esta sombra illustre!

FEVERElltO-20

1619 - Os restos do exercito hollandez,
batido na vespera pelos nossos, reco
lhem-se ao Recife, emquanlo o exercito
pernambucano volta t1'iumphanle ao seu
acampamento do A1'l'aial Novo do Bom
Jesus, ao som das salvas de artilharia a
de repetidas acclamações do povo e tropa,
trazendo os despojos alcançado do ini
migo na jOl'nalia qne a bistoria lieuo
minou - Segunda Batalha dos GUill'a
rapes,

Parecia que esse successo tral'i<1 como
consequencia a immediata desoccupação
do tel'l'itorio pernambncano de qUi! es
tavam senhores os hollandezes. A hora.
porém, da sua final expulsão s6 veio a
soar quasi cinco anno~ depois (Vide
a ephemeJ'ide de 27 ele janeir'o de 1651).

1733-'Pol' fa\lecimellto de Lui7. Vahia
Monteiro (V. maio 10 de ]725), cm cujo
govel'l1o se construiu a í"l'tiflcflção lia
il11a das Cobl'as, entL':l a governal' into
rinamente o Rio de Janeir'o o mcstr'e de
campo Manuel de Freitas da Fonsl!c;l"
por ser fi patent. mais antiga da capitn-
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nia. Ignora-se a data em que assumil'ao
exercicio do cargo; apenas se silbe que
j[L na pre enteooccupal'll. Das suas mãos
pas,aram as redeas da gO\'ernaçào da
capitania ao clpitão genel'al Gomes
Freire de Andrada a 26 de junho do
mesmo al1110.

liSO-D. RodJ'igo Jo é de Menezes. que
foi depois eonde de Cavalleiros, decimo
gõ\'ernador da capitania de i\linas Ge
raes, succede a D. Antonio de, 'oronha
e exeree o cargo até 10 de outubro de
l7 3 (r'eia-se essa data). em que o rende
Luiz da Cunha e i\lenezes,

Yarnllagen apenas indica este mez e
anno para a posse de D. Rodrigo. Abreu
e Lima é quem nos f,rnece a presente
data, que encontrámos tambem no Dic
ciona"io Geogl'apllico de Milliet de Saint
Adolphe. na resenha que faz dos gover
nadol'os de i\linas Gel'aes,

I 21-A S de j ui 110 de 1820 ft\ra de
clarada independente a capitania de Ser',
gipe d'EI-Rei, até então snjeita aos ca
pitães genel'3es da Bahia i Para. governal'
a nova c,lpit-Inia, ou antes provincia,
fUI'a nomea<\ o tenen te ,coronel Carlos
Cesar (e não Augusto) Bul'1amaQue, que
tomou pos e do cargo. na presente datl.
Em con·. equencia da revolução <1.\ Bahia,
que tamhem co l\'ulsiono\1 ergipe. por
pouco tem:Jo exerceu aquelle governador
o seu m'lndato,

1 '?2-D~\'I'eto prohibindo que se cum
pl'am no BI'azi! leis em:.tnadas das cô .. tes
de Lisboa.

lâi-B'ttalha de Ituzaingo (Guc,.,.a da
indepencia ela Rp.]Jublica Ci.<platina).

Apoiad L pelas f"epublica.• Unídns rlo
P"ala, que pl'etendiam encOl'pol'ur no seu
t·'rl'itOI'io o da Ci~phtina, a guel'l'a não
l'OITiL tLvol'a\'<Jl ao Blazil. apesar de
dispormos de mais l'eCUI",'S que os nossos
adver arios, XL';;te anno (\82.) tomá.ra
() mal'qucz de DLlI b:\Cel11l (Felisbet·to Cal
deil'a Bl'allt Pontes) o coinmando da,
forças brazileira~; os al'gentinos eram
commandados por Cal'ios Alvo;\I'. N dia.

de hoje encontraram-se os dois exerci tos.
e em tão má. hora para o nosso, que logo
em ]1I'incipio o heroico José de Abreu,
barão doSel'l'o Lal'go,que inicia1'1 a peleja
Úfl'en te da ~avallal'iario-gl'andensL', avio
em debandada por força mui~o supel'ior
do gaüchos, e pagou com a vida a sua
bravUI'a, e, o que é mais para se la
mentar, atl'aressaelo por balas ar/'ojadas
pelo cxe)'cíto_ ela patria (Vide o Anno
Biog"ophico do SI'. dr. Macedo na data
de 3 de outubro),

Tudo nesta desastrosa jornad:t con
correu para o insuccessodas nossas armas.
Ponderam eutrot:tn to os nossos chronis
tas que, si o general Barbacena nào fosse
tão apl'essado em ol'denar a retirada, tudo
induz a crer qne a sorte das armas nos
sel'ia favoravel. O marechal Brown, pelo
meoo., que, já. fel'ido, e,triira ne se di,\
em com bate. assegurou que a victoda
seria nossa si tive semos continuado a
batalba. As bandeiras que os argentinos
gual'dam eomo glorio os tl'ophl'oS d'e,sa
acção, nào nos fOl'am por eUe.s tomadas
em combate. O exercito brazileiro dei
xÚl'a na ret\\guarda as suas bagagens.
com o indispens;\vel pessoal para as con
duzil': cnhe sobl'e ell~s, logo em começo
da acção, um forte destacamento da ca
"aliaria inimiga, toma·lhe por SUl'preza
algumas caixas e nellasalgumas bandei
ras e e,tandal'tes nossos: de sOl·te que
elles, os argen inos, til'eram tJ'ophéos de
victol'ia antes cle começada a peleja!

'essa des::IstI'oS'l acção, -o general bra
zileil'o dispunha, ti'entl'e 6,í2J com
batentes, de 2,1 9 infantes; mas o gene
ral AIH'al' tinha ÚS suas ordens 10,557
homens de combate, e si c-ont'1Ya apenas
1.576 praça de infantaria, dispunha de
Dobrada fOI'ça tle c:l\'allad,\ C de artilha
ria mais con. idel'avel ainda. Alp.m d'esta
vantagem numel'iea, deve·se mottel' em
linh'a de conta o conhecimento pl'evio
qne elle teve oecasião de adquirir do
campo em que i:l fa7.er m'lnobl';\\, o seu
exercito,
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Do omeio que o general Bal'b.:J.cella
dirigiu cinco dias depois ao governo
imperial. reproduzido no patriotico aI'

tigo que acerca d'esta bnblha publicou
o C,'u:;eú'o de 20 de fevereiro de 18 O,
sereconllece·que não foi eJle o culpado
do de astre, Es, e officiotermina: oc ••• sup
posto tivessem os de abandonar o campo
de batalha, os her6es que tanto sc il
lust1'aram durantc onze horas de com
bate, vinte e quatl'o 'de marchas sem
de C.lOSO e quarenta e oito sem comer,
são, na minha opinião. tão dignos das
bo IS gl'a<:as de Sua l\Iagestade Impe
rial, como se aos eu csforços tivesse
acompanhado a victoria.

oc Deus guarde a V. Ex, - Yacaeahy,
25 de fel'el'eil'o de 1827:- IlIm, e Exm.
SI'. conde de Lages.- Mal'que:; de Bar
bacena».

Do boletim do exercito inimigo, que
em extractos publica em seguida o arti
culista dó Cl'uzei1'o, fica provado, pri
meiro, que o exercito br'lzileiro se P01'

tou com bravura; depois, que o marquez
não foi denotado, mas que, inspirado pela
prudencia, se retil'âra com as suas forças
em lJoa ordem.

18<l3 - E' nomeado presidente da pro
vineia do Rio de Jaueiro o dI'. João
Caldas Yianna,

1836-Falleee em Oeiras, no Piauhy,
na edade de 92 annos, Manuel de Souza
i\Ial'tin s, visconde de Parnahyba.

"Tor:nou-se, diz a Revista Popula",
que nos fornece esta noticia, de simples
tropeiro um dos primeiros homens da
provineia, j:1. pela sua riqueza, já pela
sua posição de presidente durante quasi
vin te annos! »

lSo5-Rendição da cidade de Monte
vidéo ás forças brazileil'as, em numel'o
de 8.498 homens, dos qunes 4,498 de in
faotal'ia. No dia 2 tinha-se notificado o
bloqueio á pl'aç.l; na presente data a
pra<:a capitula.

É celebrado pelo ministro do BI'azil, con
selheiro José Maria da Silva P!~ran11Os,

postel'iormente visconde do Rio BI'anco,
com o presidente YiIlalb \. 11m convenio
que poz tel'mo á intervenção bJ'azileira no
Estado Odental e fez do governo de
i\Iontevidéo, até então nosso inimigo,
um alijado na gueITa do Paraguay.

FEYEREIRo-21

1560-Chcgam á bana do Rio de Ja
neil'o Men de Sá e Bartholomeu de Yas
concelJos, encarregados ambos de expellir
d'es~a bahia os francezes que nella e
haviam estabelecido (Vide as rpheme
l'ides de 30 de novembro de 1559 e de
16 de janeiro de 1560).

1619-Manda o general holJandez o ca
pitão Vandick como parlamental'io ao
ArI'aial Novo do BOI1l-Jesus, acampa
mento dos nossos, afim de obter uma
suspensão d'armas para se enterl'arcm
os seus mortos na batalha de 19, dc
Guar,lrnpes. Da. nossa pa l'te nomea-se o
sargento·m6l' Antonio Dia Cardoso.
Com a força de infantaria neces. aria
assistiu clle. como era de u. o nas gueT~as

d'aqueIles tempo~. ao enteno dos mortos.

li25-Confirma<:ão da apresenta<:ão do
ÍJ'anci~cano D. frei Antonio da Guada
lupe, bacharel em canones. para bispo
do Rio de Janeiro (Vide 4 de agosto de
1740), e de D. frei José Fialho para
bispo de Olinda (Vide nOoembl'O 17).

li55-D, Vicente da Gama Leal, no
meado antcs de D. José Joaquim Justi
niar,o, bispo coadjutor e futuro succes
s9r do bispo da diocese ilumipense. D.
Antonio do Desterro 1I1alh~i1'o. foi como
tal sagl'ado em psboa e tomou posse do
cargo lIa presente data, mas nunca veia
ao bispado. ficando em Portugal oos di
yersos e importantes logares que alli
occupaya ('"ide a ephemei'ide de 6 de
dezembro de 1773, § SOl,

1795-Nasce no Rio de JaneÍl'o Fran
cisco Manuel da Silva, notavel musico
nacional, discipulo apI'oveitado do gl':mde
José Maul'icio.
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Fal1eceu no Rio dc Janeiro a 18 de
dezemlro de 1 u3.
• Recommendamos a leit\1l'a dos actos
prineipaes da vida (restc distincto artista
no artigo que no seu Anno Biogmpllico
lhe consagra o sr, dr. Macedo.

1 10-0 capitão de engeuheiros Fre
derico Guilhcrme ,arnhagen é incum
hido, com o inspector das minas e bos
ques coronel Martim Francisco Ribeiro
de Andrada. dp. ir examinar a fabrica
de ferro d Ypanema e proporem ambos
os melhoramentos de quP. .el1a careces e.
Foi em virtude d'esse exame que a carta
régia de 4 de maio cl'este anno déu nora
organisação áq uelle estabelecimento, que
começou a funcionar a 4 de dezembro
(Vide essa data).

YaJ'nhagen era pae do viscom!e de
Porto Seguro.

1 ;2{- Reunem-se no palacio da pre
sidencia d~ pr'ovincia de Pel'nambuco
o. repre. entanles das camaras rnunici
paes do Rccife, Olinda, Iguarassú, Pau
d'Alho, Cabo e Limoeiro, afim de conhc
cerem do estado poli tico da provinda.
Dera causa á reunião o não querer acei
tar a provincia a nomeação que flzel'a o
gorerno imperial do capitão'mór Fran
cisco Paes Bal'l'eto, que foi depois mar
quez do Recifc, para prcsidente,em 'Iogar
de Manuel de Carvalho Paes de Andrade,
que occu pa"1 aq uel1e cargo.

Temos á ,·jsta a acta que d'essa sessão
sc lavrou, publicada no JOl'nal do Recife
e que não reproduzimos por dema iado
extensa.

Fôra eleito á ,pluralid.ldc de votos pre
siden~e da sessão João PÍ!'e Ferreira e
secretario Antonio Elias de l\lOJ'aes. De
liberou-se quc continuasse Paes dc An
drade a presidir a provincia. tendo-:e
af1ecto a questão ao governo imperial,
cuja solução se decidiu aguardar.

Allegavam para este seu proceder que
Paes B8l'I'eto havia no seu anterior go
verno desgostado os homens probos da
província , principalmente depois da

prisão de Cypriano .José Barata de Al
meida (ride 24 de julho l. dando occa
sião a fazer- e a ,cssão extraonlinal'ia
de 13 de dezcmbl'o anterior, em que se
elegera o actual presidente como uma
das pessoas que melhor podiam defender
os direitos da provincia.

Komeou-se uma com missão dc tres
membros que fosse dar pode do que se
deliberâra a l\lanuel de Cal'valho Paes
de Andrade, que não as.istira á sessão.

Este é um dos quadros da reaccão
que al'rebentou logo depois na provincia
com a prisão de Paes de Andrade (Yide
a ephemeride d,é março 20). ,

1853-Chega á cidade do Rio de Janeiro
o famoso dialllante achado na Bagagem,
em ;\[inas Gerae~, ao quul se deu o nome
de est"ella do sul. Perten cia a Casimiro
José de Mm'aes; foi depositado no Banco
Commercial e avaliado em cerca de dois
mil contos da nossa moeda (Yide maio
II de 1.,62).

1SGI-Fallece na cidade da Concei,ão
do Sel'l'o, em I11inas·Ger es, o poeta mi
nei~'o Aureliano Jose.! Lessa, nascido em
182 na cidude DiamantinR.

Formara-se em ciencias sociaes e
juridicas na Academia de Olinda em 1%1.
No Diccionario de Innocencio F. da
Silva. aliás sempre bem informado, vêm
meno exacta. csta indicações.

As que aqui cor.signamos cxtrahimol-as
das ln'e~es linhas postas pOI' seu amigo
e conterraneo,o dr. Bernardo .1. da SilvR
Guimal'ães. em fl'ente ao volume das Porr
sirs po t1wmas de Aureliano, publicadas
no Rio de Janeiro em 1 1:1 por seu il'mão
o . r. Fl'ancisco José Pedro Lessa.

Com Aurelian e Bernardo Gu marães
foi que Alvar('s de Azevedo tencionou
em ~. Paulo pul.llic li' um volume de
poe ias dos ll'es.•ob o titulo As t.·es
zy'.'Us, o que .e não reali ou. vindo de
pois a est:lmplll'-se isohlc1amente e suc
cessi\'amente as de cada um, obtendo
todavia as de Azevedo maior successo
pelo by,'onismo que d'eHas resumbrava
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em cada \'erSO e que tanto echo achava
Das imaf.iDacües da geração que exta
siada as ouvi:l.

1865-FalIcce no Rio Gl'ande do Sul
Felix Xavier da Cnnhll, aUi nas i(:o a .15
de sctem bro de 1833.

Formára-se em sciencias sociaes e
jUl'Íuicas Da Academia de S, Paulo,
e'm 1 5}.

Do que esci'evera, s6 se publicou em
sua vida o drama Victor, além de pocsias
avulsas, que lhe merecel'am os applllusos
dos seus contemporuneos.

Posthuma, temos d'elle um \'olume
de poesias publicadas em Porto Alegre
em 187{, pOl' seu irm::io FI:ancisco Cunha.

FEVERELRO~2'Z

lG96-CiJega ú sua nOl'a diocese o 4.'
bispo de Olind'\ D. frei Fl'ancisco de
Lima, que tomára po, se do seu cargo a
1 de fevcreÍl'o do anno antel'ior (Vide
essa el~ta e a de 29 de abril ele 1,01 l.

180·J-Toma posse 00 seu novo bispado
D, Luiz de Bl'ito Homem. que passa da
diocese de Angola pal'a a (lo ~Ial'aniJão,

onde é o 11' na ordem chr()l~ologica

(Vioe dezembro 17 de 1,01).
1 22 - Installa-se em Porto Alegl'e a

junta govel'nativa da pro"iu('ia de S. Pe
dro do Rio GraDue 00 Sul. acclamaoa
pela tropa e povo. E:'a seu presidente o
bdgadeÍl'o capitão genel'al João Cal'los
de Sald:\nha Oliveir.l e Daun c 'vice-pre
sidente o marechal de campo João de
Deus lIIenna Barreto: fillha um secreta
rio dos negocios politicos, omro elos de
guerra e mais cinco rnembl'Os.

1823-De ordem elo go,el'no provisorio
de Pernambuco, o tenente antiago as
salta pela madrugada o quartel de alti
lharia na cidade do necife. á fl'ente de
uma força de soloaoos do l' batalhão de
caçadores, c apodera-se d'elle sem ii me
nor opposiçf:o pe],! presteza com que
executa essa diligencia.

Fóra este acto ol'denado em virtude
cio pl'oceq.imente ticjo 110 dia RnteriQr

pelo intruso goyel'nador das armas da
provincia, capitão de a!'tilhal'Ía Pedro
da Silva Pedl'oso. qneno dia antecedente.
á frente d'aqnelle rorpo. nmençára o go
"cril o e o co·) gira a fazer o q ue ~Ile

qurl'ia (Yide a ejlhf'me>'Ne de 23).
1839-Deereto dando nova organisação

ao exercito. 1'01' decl'eto e tahella annexa'
de 28 do mesmo mez e anno mal'ea-se a
nnmernção que devem ter os corpos de
linha que fOl'mam o quaoro do exel'cito .

.1 0I-6-;I10I're o conego Januario da
Cunha Barbosa, qne fóra, com o'mal'e
ehal Raymundo José oa Cunha ~1.lttOS

e o visconde de S. Leopoldo, fundador
do Instituto Historico e geogl'aphico do
Bl"Uzil em 1838.

Janual'io da Cnnha B.1rbosa nasceu na
cidade do Rio de JaneÍl'o a 10 de julho
de 1780. Orphão de pae e mãe a08 9 para
10 anuas de edade, foi eourado pOI' um
tio pat.el'no, abl'nçando a cal'l'eira ecc1e
sia. tica em 1803. o anilo seguinte fez
duas Yiagens a Lisboa e voltando em
1803, entregou-se ao ministerio do pul:
pito, em que se tOl'nou ex imio. sendo
honraoo em 1 08 com a ('arta de pl'rga
dor regio. :\ãO'pretendemos traçai' a sua
bi,'graphia: para isso o leitnl' consultarú
com todo o prol' cito o tomo IV tia se
gunda sel'ie da Revista do Instituto 011 a
biogl'aphia que na GalleJ'ia elos H"a:::i
leil'os i/lust·l'es·acom pan lia o seu I'eb'a to:
b \S ta-nos lembrai' aqui que elle tomou
parte muito activa nos acontecimento,
da nos a emancipação politica. tendo
sido peJ' eguido pelo mini-terio Antirar,a
dep01S . de reaJisaoa a in,dependenria, c
que muito 1l1e devem as lettl'as patrias,
de que foi um fervoroso cultor e enjo
desenvolvimento promoveu E' animou com
todo o zelo e oedieação, concorl'ellllo,
além da socied Ide Auxiliadol'a da Indus
tda ?\acional e elo Institnto lIistorico,
para o estahelecimento de muitas outl'as
as ociações litteral'Ías e scientifieas do
ImpEl'l'Ío.
- Entre outras composições poeticas da
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sua lavra, temos utn poema'em vel'sos
,oltos intitulado - 'ictheroy -, impresso
em Londrcs em 1 22, e um poema heroi
comico -Os Garimpei,'os,- Escreveu ar
tigos importantes, não s6 IittCl'arios
como de controversia politica: redigiu
com Joaquim Gonçalves Ledo o Rev6l'
bera e collaborou n"\ ],linel'va' B J'asi
liense, Foi deputado por diversas vet.es
c por mais de nma provincia á assem
lJléa gera! I. gislatiYll. Foi. na ordem
chronologica, o 3' bilJliothecario d,l Bi
bliotileca Publica da corte e dil'edor da
Imprensa régia, Não devemos deixár em
silencio que o conego Januario ensinou
por 27 aunos philosophia com patriotico
de ve110. Pouco lhe sobl'eviveu o seu
companheiro de cl'eaqão do Instituto
Historico, o visconde de S, Leopoldo;
o marcchal Cunha Mat,tos já tinha pe
gado no <'temo somno a 2 de março de
lQ30 (Vide essa data). Os bn8tos de mar
more do marechal c do conego. que
adornam a sala das sessões do Instituto,
foram feitos, o de Cunha Muttos pelo aI'·
tista Honorato, o de Januario pelo cava
lheiro Fernando Petrich, e se frmugu
raram solemnemcnte a 5 de abril d<'ld ,

- 'este mesmo dia e me, mo anno,
morre na mesma cidade do Rio ce Ja- ,
neiro, n~ flór da edade. outro illustre flu
minense, Antonio Francisco DutJ,Uo e
l\Iello, na, eido a 8 de ago o de 1823.

Alem de \'al'ios e criptos de incontes
tavel merecimento,estampados na ]'Jinel'
va Bl'asiliense, de um C"",so p,'actico da
lingua ingle::a e de dous peqtenos vo
lumes de poesias, deixou composições
inediÊa~, que nos cOlistavão ser dadas á
lume pclo sr. dr, Luiz Francisco da
Yeiga, que já tem brindado as lettras
paU'ias com pl'oducções do seu propõ'io
engenho, O p,'imeiro "einado estudado
á lu:: ela scieneia, por exemplo, e a quem
já elevemos a mais completa edição das
famosas Cal'tas c"-ijel1as. •

O sr, dr. Veiga, em carla que escre
veu ao SI'. Joaquim Serra e está p~lblicada

na Re(01'ma d~ 2± de abril de 18i5, faz
um apanhado geral das composições do
poeta fluminen<c e usseglll'a-nos que o
sr. di'. João Antonio Alves d Carvalho,
bibliopltilo brazileiro, enthusiasta e pa
triota, possue todas as prodllcçêes d'a
qnelle peregrino engenho.

ABibliothec.:l,'acional conta entre seus
manuscl'iptos dois cadernos de charadas
(cm verso) de Dutl'a e 1\IeUo, dadiva gra
ciosa do mesmo SI'. dr. Yeiga.

« Elle lia, diz de Dutra e Mello o barão
de Santo Ange!o, elle lia Vil'gilio como
um romano, 1\l,ilton como um filho do
Tamisa e Chateaubriand como o espiri
tuoso habitante das rnargcn: do SenDa.
No centro do seu modesto gabinete. n:1S
horas de repouso de um pesado magis
terio, conversava com EschyIo e Hero
doto. balbuciava o threnos epicos de,
Klopstoc];:, os hymnos de Goethe; abria
as suas uzas para voar por cima do Lí
bano com a Biblia na mão, com a. har
monia do Hebraico, pal'a ir sentar-se no
meio d'essa Asia sallscl'ita, no centro
d'esse délta talh,\do p(>lo Indo e pelo
Ganges, pIas .'llturas do Hymalaya, pe
las ondas do mal' lu o e ahi co tempiar
o berçJ d,t humanidade.»

Dutl'a c Mello, de quem possuimos
um bello exemplar do I' trato desenhado
por 1\Iafl'a e esculpido em Pal'is pOl'
Ilopwood, foi sepultado no convento de
Santo Antonio, na capella de :\ossa Se
nhora da Consola<:ão, sepultlll';J. n, 6.

1 55-Entram os alliados cm i\Ionte
vidéo.

185S-Falleee o senador por PerDam
buco Antonio Coelho de á e Albuquer
que, cseolhido a 13 011 18 de outubro de
186! e que tomára ass ento no ,senado a

de maio do anilo seguinte.

FE"EREIRO-23

lü52- Em consequeneia das demissõe
dada, pelo senado da camara de Belem
do Pará ao juiz do povo Diogo Pinto e
ao procm:ador Mauuel Lopes, em obso1'-
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vancia de ordens do ouvidor geral, le
vanta-se tal rumor e dpscontentamento
entre os moradores da cidade, que o se
nado os restitue a seus cargos, o que se
faz entre vivas de applausos gemes da
população.

1823-Proseguindo no que se disse na
ep7wme)'ide I de 22 acerca dos acon teci
mentos de Pernambuco d'este anno, acres
ce?taremos qUll o capitão Pedroso, go
vernador das armas' intruso, que na
vespera se refugiál'u nos Afúgados, em
revolta contra a junta do governo pro
visorio da provincia, ent,l'a na cidade do
Recife burlescamellte montado em urna
peça de artilharia, ulZompanhado de sol
dados indisciplinados, que haviam aban
donado os seus corpos para seguil-o, com
a gentalha de cujo partido era eUe o di
rector, afagando-lhe os maus senti
mentos,

Refere um escriptor contempOl'aneo
que a. peça estava engrinaldada por fo
lhas de mangue e pucllava-lhe os tiran
tes a populaça desenfreiada, nomeio·de
gritos de alegria.

A' vista de um tal espectaculo, a junta
governativa toma a deliberação de se
retirar para a vilia do Cabo, onde tra
tClU de juntar os elementos precisos para
combater o estado de cousas que simi
1hante homem creára. A'quella villa fo
ram ter os corpos de linha, com os quaes
regressaram os membros da junta para
o Recife, sendo a consequencia de todo
este movimento a deposição e prisão de
Pedroso (Vide a ephfimeride de 30 de
al)ril).

- O hrigadeiro 19nacio Luiz lIIadeira
de MeUo dirige a D. João VI um otlicio,
dando-lhe minuciosa conta dos aconteci
mentos }Jassados na Bahia desde que alli
chegara a noticia de estar elle nomeado
commandante das armas da provincia.

Esta peça, que é longa, termina pelo
I seguinte: " .

a: Se Vossa Magestade quer conservar
esta parte da monarchia, Pcecisam-se

mais tro'pas, devendo Vil', além de um
grande reforço de infantaria, 50 homens
de ca.'allaria e outros ~ntos de arLi
lharia.

A nossa situação nos logares donde
Podem encommodar-nos faz sei' de pri..
meira necessidade que existam aqui
sempre algumas embarcações de guerra,
com mandadas por ofliciaes constitucio
naes e habeis.

Mediante taes providencias eu teria a
felicidade de conservar a esta' parte do
mundo a. indivisibilidade da monarchia
portugueza. .

Deus guarde a Vossa lIIagestade.... »

18H-Ftlremos nestas paginas o rc
SInDO biographico dos tres irmãos An&a
das, dos tres gigantes paulistas, honra
e gloria da patl'iu nos tempos tempes-,
tuosos da sua emancipação politica:
de José Bonifacio, o patriarcha, de
Antonio Cados, a personificação da elo
quencia 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 tllmulo, quanto ao mez em que a
contingencia humana da morte pesou so
bre elie, pois falleceu a 23 de fevereiro de
1 44, em 'antos, onde havia nascido em
17.75 e onde fôra baptisado a 21 de junho
d'esse mesmo anno.

Não nos é possivel, nas poucàs linhas
que consagramos cada dia a este volun
tario labor de .apresentar á mocidade um
exemplo~gno de se imitar, colhido nas
nossas proprias lendas e chronicas, na
nossa historia politica e litteraria, não
nos é possivelcompendiar condignamente
a vida de um varão tão illustre pela sua
solida illustração, rigidcZ! de caracter e
preponderancia IlOS movimentos organo
gerucos da nossa vida social como nação
independente. Contentar-nos-hemos com
traçar aq,ui os contorpos mais salientes da
sua physionomia moral. Seria preciso es
crever um livro para narrar por miudo
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a sua vida, toda cheia de serviços ã
patria.

O conselheiuo !\Ial'tim Francisco for
mal'a-.ecm mathematica na univel'siduce
de Coimb 'a. Voltando ao Brazil como
INSPECTOI~ DAS ~IlNAS E ~IATTA DA CAP1-'
TANIA DE S. PAULO, viveu 20 annos entre
gueaosestudos de sua predilecrão.-«ac
cum ulaDdo,diíl o sr. conselheir o barão LIo
mem de !\Iello, esse c betlal d3 erudição
e sabe!", que devia mais tarde engrande
ceI-o tanto no theatro da vida publica. "

Em 1 21 foi nomeado secl'etado do
governo pl'ovi orio de S, Paulo, de que
era vice-rresidente scu irmão JlS~ Bo
nifacio, e p~esidentetpor eletc;ão popular,
o ultimo capitão-general João Cados Au
gusto de Oyenhausen Gl'eyenllUrg, que
foi depois marquez de Aracaty, D'ahi
começa a activa comparticipa<;ão do dr.
Martim Francisco nos impOl'tantes suc-

- cessos da epoca, que já ra sou 'Para os
dominios da hi toria. Roubado li paz das
sciencias para a vertigem da politica,
muito tinha elle de l:>offrer pela causa
publica: o seu caracter porém soube
conservar-se intacto e o seu nome é hoje
venel'ado como o symbolo do patrioti mo,
do desintere se, da abneg...ção; como o
de um devotado apostolo das nossas li
berdades e um dos incansavei obreiros
da patria independencia, Chamado o dr,
José Bonifacio á gerencÍt\ dos publicas
negocias e começando a sua tarefa de
ORGANI AR o PAIZ 'o SEl'TlDO DA UA lN
DEPENDENCIA, Martim Fl'anci co aceita a
pa ta dos negoeios da fa4enda no minis
teria q ue seu irmão, que era ministro
do reino e de estrangeiros, organisara.
Proclamada a independencia, é Martim
Fl'ancisco eleito pela provincia do Rio
de Janeiro deputado á constituinte bl'a
zileira, tão impoliticamente dissolvidá á
força armada pelo primeiro imperador
a 12 de novembro de 1823. Mal'tim
Francisco e seus dois irmão>- José Boni
facio e Antonio Carlos, e os deputados
Montezuma e Rocha são arrojados ao

exilio na Europa, POI' accusações de Jue
elles mesmo depois se defendem·e sahem
tliumphante . Martim Francisco, prel:>o
a 4 de julho ,de I 28 na ilha das Cobras,
sahe da pri ão eleito deputado pela pro
vincia de Minas Geraes, á 2' legislatura
do paiz: Eleito de novo, em 1838, para
a 4' legislatura, por S. Paulo, mas já
profundamenté des"o toso, fez todavia
ainda a ma s proeminente figura nos
negocios publicos d'esses agitadi simos
tempos. No I' ministerio fOl'madopelo
actual impel'ador, Martim Francisco é
chamado ainda, com Antonio Carlos, para
os conselhos da corôa. TO meio de todos
estes trabalhos e lutas de cada dia, de
alternatiyas de triumphos e derrotas,
tão naturaes em epocas de orgallisação
social, em que entretanto a sua iuexce
divel probidade e conhecida severidade
de costumes sobrenadam e transluzem,
sempre incolumes e pl1l'as, baixou ao
tumulo, pobre dos bens da fortuna, sem
mais condecora,ção a ornar-lhe o peito
senão o llABITO DE Cll!tl$TO DO TEMPO
COLONIAL, sem titulo algum a mascaral'
lhe o nome; porque, para sua gloria

Tl:-lIlA TITULOS EUS:-lA AcçÕES SUAS

corno disse elle de si mesmo em um dos
Seus demosthenicos rasgos de eloquencia
parlamentar; e seria pal'a n6s esse o
lemma que gravariamos no tumulo, em
que dorme, obre os louros' colhidos no
serviço da nação, o conselheiro Martim
Francisco Ribeiro de Andrada.

1865-0 in ulto feito á bandeira bra
zileira a 7 de fevereiro, pelo rrtinistro da
guerr:l. do governo de Aguirre, que a
arrastou pelas ruas de l\Iontevidéo, foi
objecto de uma sati fação offi.eial e es
pecial, dada na presente data pelo gene
ral D. Venancio Flore', governador pro
visorio da Republica Oriental.

A's \) 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 etreito
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OS decretos expedido pelo governo an
terior, que suspendiam aos agentes con
sulares tio Brazil o excquatur e Ilullifi
c.avam os tratados existentes en tl'e HS
duas naç{;es.

1810-Entrada triumphal do pI'imeiro
contiugente de Volunta,'ios da Patria na
capital do Imperio depois -da guel'l'a do
Paraguay.

Voltam dizimados pela metralha ini
miga. tostados pelo fumo das batalhas,
mas coberto~ de louros,

FEVEHEIRO-24

1630-Uathias de Albuquerque Mar 1

nhão, irmão de Antonio de Albuquerque,
governador da Parabyba, chega ao )le
cife, vindo d'aquelLl capitania com um
contingente de cem homens, dos quaes
algun~ indio~, para ajudai' os pemam
bucanos a baterem os hollanclezes.

A ;\lathias foi dado o mando superior
da Estancia de Santo Amaro.

Das alrlei:ls dos imlios tinham cOl'I'ido
muitos com o padre nIunuel de Uoraes ;
deu-se-lhe o posto de Santo Amaro para
defendei'. A' fl'eguezia de lpojuca foi
bUSCill' geute Antonio Ribeiro de La
cerda.. que era alli querido e I'espeitado.
Da Villa FormoS1 veiu o seu valen:e
capitão Pedro de Albuquerqne, com ein
coenta homen~. Eram saCCúlTOS que
chegavam ao general i\lathias de Albu ..
querque, depois da perda de OlinJa e do
mallogro do ataq le que fizera a 20 de
feve.t:iro o inimigo para tomar aos nos
sos o forte de S'I JOI'ge que, dos que
defendiam o Recife, era o priucipal. A
noticia d'esse insuccesso, levada aos dis
tI'jctos visinhos, alentara o animo dos
110SS0S e apressou seguramente a mar
cha dos que se prepul'avaro para acudit'
aos nosso ,em apuros.

O inimigo que, tomada Olinda, onde se
lor tificára na parte alta, estava sendo
sitiado por terra e se via. já quasi
bloqueado por mar, tentou assenho·
rear-se do Recife. Recoqhecendo que lhe

el'll. impossil'el fazel-o pelo porto, atu
lhado de barcos que os no sos mettel'am
a pique, e pelas bateria, .que lhe defen
diam a entl'ada, resolvera começar por
upo sar-se do fOI'te pl'incil a1. comm'tn
dado pai' An[onio de Lima, com "I enas
37 homens de gual'nição. A tacado na
noite de 19 pal'a 20 pelo tenente-coronel
Stein Ca IIell fel. , perdendo os holJandczes
20 mortos e tendo 4.0 fel'idos, depois de
duas horas de ,.1m vigoroso a. salte, tendo
OS nossos apenas 5 mortos e 8 feridos,
viu-se obrigado a desistir d 'esse intento,

Ainda na pl'csente data faz o inimigo
um reconhecimento até pel'to da casa
onde residiu o general AlbuCjllel'que, em
Assecu, defronte do forte antel'Íormente
atacado, mas foi obl'igado a retirar- e.
deixando muitos mortos (Yide a ephe
rneJ'ide dc 2 de março),

1640 - Por delibcl'ação do enpitulo da
Bahin, presidido pelo prilI1eiro custodia
independente, fI'ei João Rlptista, assen
tJ-se nn delibel'ação tomada de se fundar
um convento na freguezia de Para
guaçú, como pediam os moradores do
lagar.

17(H-Tendo fallecillo o governador da
capitania do Rio Grande do Sul, coronel
Ignacio Eloy de Madureira. o vice-rei
conde da Cunha nomeia pal'a succedel'
lhe como govel'nador interino an coronel
José Custodio de Sá e Faria (Vide 16 de
junho).

lTi5-i\'asce na quinta da Olaia. termo
da villa de Ourem, em Portugal, Frau
cfsco Cordeiro da Silva Torres e Alvim,
que veio a falleeel' no DI'a,dl a 8 de maio
de 1 '56, depois de importantes serviço
feitos á sua nova palria, com o titulo de
visconde ele Jerumerim e mal'ecbal de
campo.

lm-Peli\s ,1, horas da madrugada. o
'exercito hespanhoJ. com mandado pelo
vice-almil'ante D. Pedl'o Cevallos Corter.
y Calderon, que desemIJarcára em auta
Catharina dUI'1j,ute a noile, marcha em
columlllls pela praia das Cannavieil'as e
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aloja-se perto da fOl'taleza da Ponta
G/·ossa. Os nossos, que a occupavam,
abandonam-n'a al'dando ao amanhecer a
bandeira, que é á tarde substituida pelo
pavilhão hespanhol. A' noite recebem os
navios hespanhó,s ordem pal'a se pos
tarem defronb da fortaleza de anta
CI'~~:::, D, Ventura Caro, em um escaleI'
protegido pela divisão naval, intima ao
gove1'l1adol' da fortaleza que se renda e
se constitua prisioneil'o de guena, para
evitar que a sua guarnição seja pa,sada
a fio de espada, Este responde que lrans
mittil\i a intimação ao seu general e que'
d~r.i a solução ás 10 horas da manhã do
dia spgui ntc.

Referindoeste vel'gonhoso snccesso, diz
Abren e Lima na sna Synopsis ou de
ducção ch,'onolo.Qica: « Chegando a es
quadra hespanhola á ilha de Santa Ca
tharina, onde cJmmandava o general
Antonio Carlos Furtado de Mendonça,
foi talo tel'l'or panico que se apoderou
dos pl'incipaes cabos de guerra portu
gue7.es â vista do inimigo, que se ren
deram vergonhosamente ã discl'ição
no dia 27 de fevel'eiro (Vide esta data),
apezar de e taJ' a ilha bem provida de
"ente e muniçÕe. em estado de resistir
pOI' muito tempo, »

E' este um dos factos mais tristes da
nossa histol'ia: não devemos porém en
cobril-o, cumpre-nos ante p61-0 patente
aos olhos da mocidade, para se evitar a
sua reproducção no futuro, como uma co
]Jardia que tel'á de se reflctir eterna
mente nas paginas da histoda (Vide 25

de fevel'eiro).
- Fallece em Lisboa, aos 62 annos de

eclade, o I'ei D. José I, e sóbe ao throno
sua filha D. Mal'ia I, ca. ada com seu tio
D. Pedro III. Os pl'imeiros dias d'este
reinado se assi"nalam pela desgl'aça do
mal'quez de Pombal, Sebastião José de
'arvalho e Mello, cuja sabia e energica

.administração tanto esplendor del'l'ama
no reiuado que ora termina,

Longo fóra enumerai' todas as sabias

medidas do governo de D, José em Por
tugal e no Brazil.

Foi melhorado o ensino publico, crean·
do-se escolas ge,-aes meno;-es, para cuja
manutenção se impoz osubsidio litte,-a
.-io. Fundou-se o collegio dos nobres;
reformou-se a universidade; melhorou
se o exercito; crearam-se as companhias
do Grão Pará e dos vinhos do Alto Douro.
para destl'uir o monopolio dos negocian
tes; estabeleceu-se o conselho de estado;
creou se o EJ'ario Regia, para melhor arre
cadação da fazenda publica; reediflcou
se Lisboa abatida pelo tcri'emoto de 1755;
foram expu}sos os jesuitas de Bortugal;
animou-se o commel'cio, desenvolveu-se
a industria e elevou-se o paiz ao maiol
gl'all de brilhantismo, riqueza, podei', im
portancia e pl'osperidadil, tanto no reino
como fÓl'a d'elle.

Taes são os principaes factos devidos
á alta administração d'e~te reinado, um
dos mai8 florescentes da nação portll_
gueza.

1823-Decreto do primeiro imperador
elevando á categoria de cidade todas as
villas. que eram capitaes de pro
vincias.

l860-Installação do ln tituto Histo
rico e GeQgraphieo Rio-Grandense, sob a
pl'esidencia do tenente-general barão de
Porto-Alegre.

1 6 -Tl'es vasos da madnha bl'azi
leira approximam-se de Assumpção, de
pois de terem num tl'ajecto de 651eguas
vencido todos os obstaclllos que encon
traram. Esta expedição, que se compunha
dos couraçados Bahia e Ba,-I'oso e do mo
nitor Rio Gl'ande, vinha ao mando do in
trepido barão da Passagem.

Feito o reconhecimento do rio Para
guay e da capital da republica, que era a
sua missão, volta a esquadrilha no dia 26
Para. Tayt.

FEVRRElRO-25

l5iz - Morre em Sevilha (outros dizem,
mas erradamente, que na ilha. Terceira)

8
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Neste mesmo anno o paulista Salvador
José Velho descobre minas de ouro no
ribeirão de Coritiba,

Funda-se mste anno ~a villa de
S. PauJo o recolhimento de Santa The
reza, por concessão do bispo D. José de
Bal'l'Els Alarcão, quando de visita na
vilIa. Auxiliam efficazmente a edificação
com donativOS considcraveis, os pauli 
tas Lourenço Castanho Taques, e seu ir
mão o capitão mór Pedro Taques de Al
meida, Manuel Vieirl!- de . Barros e
outros.

O l' bispo de S. Paulo D. Ber.llardo
Rodrigues Nogueira foi quem lhe deu os
eRtatutos por que ainda hoje, com poucas
modifiaações, se rege aquelle pio estabe
lecimento.

o illustre navegador Américo Vespucio, mas nunca cessou esta de se dirigir ao
que tev~ a gloria de dar o seu nome ao governo de Pernambuco quando as occa-
nosso continente. Viajára ao Brazil em iões do publico serviço o pediam, Para
1501, 15m~: 1503 e 150,1.: vital' confiictos de jurisdicção e compe-

1652 - O governo geral do estado do tencia, D. PedI'o II separou, por carta
Maranhão é dividido em duas capitanias, regia de·1680, esta capitania d'aqueJle
do Mal'llnhão e do Pará, independentes estado e annexou·a á de Pernambuco
uma da outra. ,como capitania subalterna.

1680 - Carta do governador D, Ma-I Foi por essa occasião que veio tomar
nuel Lobo, participando á camara da conta do commando da Fortaleza~ por
villade S, Paulo que chegárasem contra- parte e nomeação do capitão general de
tempos á colonia do Sacramento, agra- Psrnambuco, o capitão-mOI' Sebastião de
decendo aos paulistas o auxilio que lhe Sá, que foi o 13' dos governadores d'essa
haviam pr"estallo e pedindo mantimentos, 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 tl'es annos, como capitão
mór governador do Ceará, o capitão
Bento de Macedo de Faria. Ignora-se to
davia si e te chegou a tomar posse do
emprego e por quanto tempo neJlc per
maneceu, não se tendo mesmo noticia,
como nos diz o di', Théberge (Esboço
histOl-ico sobl-e a pl-ovincia do Ceal-â) ,
de outro governador até ao anno de
1690. «Pedro Lelou (Lelni o cbama Varo
nhagen na 1'. edição da Hi toria Ge
ral), succedeu a este e conservou-se na
capitania, suppõe-se que por espaço de
dez annos, pois até o anno d.e 1700 não
se faz menção de outro govermidor (Thé
/Jerge, obra citada). » Val'Dhagen porém
nOS dá (na I' edição da sua Historia)
entre Bento de Macedo e Pedl'o Lelni,
João de MelJo Quimão (ou Gusmão?),
como tendo tomado posse do governo
em 1797.

E'I ainda d'este anno a excursão e
exame do morro de Ayaçoiaba (antiga
monte se dizia Bimçoiaba) ou morro de
ferro de Ipanema, por li'ei Pedro de
Souza, acompanhado dos paulistas al
caide-mór Jacintho Moreira CaLJral e seu
irmão o coronel Pascoal MOl'eira Cabral.

168' -Por força da carta regia que
creara o estado do Maranhãô, reuniu-se
lhe o territorio da ~apitania do Ceará,

l684-Duronte a noite de 24 para 25 os
habitantes da cidade de S. Luiz do l\Iaí'a
nhão, dirigidos por Manuel Beckman,
de palav>'a fascinadora para o povo,
e seu irmão Thomaz, poeta saty,'ico e
àdvogado P01" inclinação, revoltam-sc,
prendem ao capitão-mór Balthazal' Fer
nandes (Francisco de Sá e Menezes, fàra
do Maranhão a pàr em execução no Pará,
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o esbnco),obrigam-no a resignar o cargo 1
e entregam o governo a uma junta de
tres membl',os, com a condição de expulsar
esta aos jesuitas e abolir o privilegio da
Companhia do Commercio, causas emci
entes do descontentamento e levante
popular. Tres dias depois fazia com
eneito a junta embarcar em dous navios
os jesuitas existentes na cidade e os
remettia para Portugal (Vide a ephem.
de 2 dc novembro de 1685).

1711-Carta regia louvando o zelo do
governador de S. Paulo, Antonio de
Albuquerque cOelho de Carvalho, por
ter conseguido, não s6 a reconciliação
entre os paulista e forasteiros, como
que trabalhas em em commum na ex
ploração das minas .
. 1761-Carta régia confiscando e encor
porando á coróa o bens dos regulares
da companhia de Jesus, á excepção dos
applicados ao culto divino e sujeitos a
encaI'gos pios (Vide 19 dejaneiro d~ 1759).

17i7-D. Ventura Caro (Vide a EPHE

MERIDE de 24) vai á fortaleza de Santa
Cruz, em Santa Catharina, e exige uma

·entrevi ta com o governador. Encontra
porém na fortaleza apenas o governador,
2 soldados e cinco negros. Caro declal'a·
os prisioneü'os, á excepção do oJ.licial;
guarnece com pessoal seu a fortaleza e
arvora nella a bandeira castelhana. Di
rige·se depois á fortaleza da ilha de Ra
tone, quc defendia o porto, e acha-a
tambem abandonada I Ainda ahi o pa
vilhão portuguez cahe ante o general hes
panhoU Deixa-a tambell) guarnecida com
gente sua e vi; todos os mais f01'tes en
entregarem-se-lhc sem resistencia.

1778-Carta regia extinguindo a socie·
dade commercial Companhia Geral do
Grão Pat-á e Ma'-anhão, organisada em
1756 e confirmada por alvará de 7 de .
junho de 1755. Crea-se então uma junta
de administl'ação' encarregada de liqui
daI' as contas d'aquella companhia.

Quasi um seculo depois ainda essa li
I'f.uidação perdurav,'l

1800-Toma posse do governo da capi·
tania de Goyaz o capitão-general D. João
Manuel de Menezes.

Foi o S" na ordem chronologica depois
qucacapitaoiafôra creada capitaniageral
por alvará de denovembrode1744,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 Grandc do Sul, sujeita s6
mente ao vice-rei do Estado.

- Decrcto ele,ando o territorio do Rio
Grande do Sul á categoria de capitania,
pela primeira vez desde o descobrimento
do Brazil, tendo Porto Alegre por ca
pital.

Berço natal do legElndario Osorio,depois
marquez do Herval e senador do Imperio,
do sr, general Camara. 2" visconde dePe·
lotas, vencedor de olano Lopes em Aqui
daban, do general Bento Martins de lIIe
nezes, depoi barão de ljuhy, do general

. Menna Barreto, de Jo é Joaquim de An
dl'ade Neves, barão do Triumpho, de Ma
nuel de Araujo Porto Alegre, posterior
mente barão de ,santo Angelo, do dr. ·Joa
quim Caétano da Silva, do conselheiro
Candido Baptista de Oliveira. do conde de
Porto AI gre, das poetisa D. Delphina
Benigna da ,Cunha e D. Amelia Figueil'ôa,
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 Ma.tto Gl'osso.

lS19-Decl'eto 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 àe 1805; outro im ficavam
isentos de pagarem as quotas partes de
seis por cento, ou outras similhantcs,
aos seus directores, aos quaes manda
el-I'ei estabelecer ordenado correspon
dente, pela sua real fazenc1ll.
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1 23-Proclamação do intruso gover
nado:, das armas de Pernambuco, clpitão
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 prometto que farei todos
os sacrificios para' que se res titua a
ordem e tranquilidade, cuja falta me
tem maguado tanto, quanto não sei ex
plicaI' .

« Cidadãos, o Exm. governo civil vai
entrar para exercer as suas funcções
na sala das scssões, conforme o co tume,
e !la de achai', em' Jogar de resistencia,
que Jlessoas mal intencionadas presu
miam haver, os braços e corações dos
amantes ela causa do Brazil, ,que elle e
en ador'amos.

II Viva a nossa re ligião.
« ViI'a o nosso imperador.
« Vivam os cidadãos amantes da causa

do Brazil.
• II Viva o governo civil.
«Secretaria do detalhe, 25 de feve

reiro de 1823.-Pedl·o da Silva Ped,'oso,
governador das armas. "

FEVERE1RO-26

155i-Chega á altura da capitania do
Espirita-Santo a expedição franceza ca
pitaneada por Bols-Je-Comte, solJl'inho
de Villegaignon, e que vinha em auxilio
d'este no Rio de Janeiro, Tinha elIa par:
tido de IIoufieur f 19 de novembro an
terior e compunha-se de tres bellos na
vios, armados de 18 peças de bronze e
equipados fi. custa da corôa de França.
Chegado a este ponto ela costa do Br~zil,
dão fundo em distancia conveniente e dis
param alguns til'os de peça, para atrahir
á praia o gentio. Com etleito, es!es Joga
apparecem um escaleI' se dirige á tcrra,
com o fim de obter viveres frescos, que
trocam por. ,espelhos, facas e bugigang:lS,
tanto da predilecção dos indigenas (Vide
mal'ço 16).

1629-Fallece Francisco Lopes Pinto.
4m dos co-proprietarios e fundadores do
engenho para fundição de ferro de Ui/'a
çoyaba (fabl'icel de ferro de Ipanema).
Azevedo Marques dá a integra do seu
testamento na sua Ch'·onología.

lGl0-Chega ao Recife um reforço aos
hollflndezcs, constando de 2 navio com
mand9.dos pelos vice-almirantes Liclltardt
e Comelio J01, com 2,500 nomens de equi
pagem. O conde Mauricio de Nassau
mandou pouco depois essa gente em 20
navios, sob o commando do primeiro,
e ás ordcns do coronel Carlos Tourlon,
á Babia, com instrucções para leval'em
tudo a ferro e fogo, o que com' efTeito
executaram em Itaparica ena Reconcavo.

1676-Fallece em Lisboa Diogo Gomes
Carneiro, que parece ter sido fOl'mado
em dil'eito, secretario do marq nez de
Aguial' D. Alfonso José de Portugal,
e homeado chronista geral dos estados
do Brazil com 300S de ordenado. Era na
tural do Rio de Janeil'o .

Innocencio da Silva, de quem temos
estas indicações, publica a relação das
uas obras, e n sr. dr, J, :M. de Macedo

(Anno Biogl'aphico, em data de 9 de fe
vereiro), informa-nos que, dos aponta
mentos manuscriptos doados ao Instituto
Ilistorico por Ballhasar da Silva Lisboa
se colhe que Diogo Carneiro nascera a 9
de fevereiro de 162 ,

l"ada mais sabemos da vida d'este flu
minense, que naturalmen te não teri:l
sido um homem mediocre, de intelligen
cia commum, pela natureza dos cal'gos
que desempenhou.

180J.-D, Francisco de Assis Mascare
nhas, l' conde de Palma I'> depois mar
qucz de S, João da Palma, succede a
D. Jo:io Manllel dc ilJenez.:ls no governo
da capitani!f de Goyaz (Vide março 6 dc
ISol3'.

H:OS-A e~qlladra porlugueza, tl'azendo
a seu bordo pal'te da famma real e em
que vinha elrei, então regente, D. JoãO YI,
deixa, em demauda do Rio de Janeiro, a
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Bahia dc Toilos os santos, onde o rei
permanecera desde 23 de janciro. Os ba
hinnos tinham empregado os maiores
esforços para que o regente e. tabelecesse
a séde do governo na sua c:tpital,olfere
ccndo-se para construirem á sua custa
não só um palacio para sua rcsidencia e
dos mais ruembros da familia real, como
os edificios necessarios pam a accommo
dação da repartições publicas exigidas
pelas conveniencias da administração.
1\ada pOI'érn demove o re"en te do seu
proposilO de fixar no Rio de Janeil'o o as
sento lemporario da monilrchia foragida,
pelos motivos politicos que determinaran1
o conselho de c tado em Lisboa a pre
ferir para sua residencia o Rio de Ja
neil'o a outra qualquer cidade dos seu
dominios na America. Deixa entretanto
a Bahia com pezal' e saudade, pelo bl'Í
lhante e a!Tectuoso acolhimcnto que en
contrál'a da parte do, eus habitantes.

lnô-Chega ao Rio de Janeiro, a bOl'do
do navio americano Galphe, procedente
do liavl'e, Joaquim Le Breton, secretario
perpetuo da classc das lJellas-al'tes do
Instituto real de Pari?, á frente de uma
coloni<J, artistica franceza, mandada vir
de França com o fim de implantar 110

Brazil o gosto pelas belJas-artes; vêm
na me ma expedição muitas falllilias
francezas para residirem entre n6 .

O SI'. José ilvestre Ri beiro, na sua
bcIJa obra Histol'ia dos Estabelecimen
tos Scientificos, LiUel'a"ios c A ,·tisticos
de Portugal, vol. 4' pag. 240, dá li che
gada d'esses artistas no dia 6 tle abril.

Com Le BI'eton, C:l a!leiro la Legião
do Honra c se.cI'ctario perpctuo da classe
das beIJas-arte do Instituto dc França.
vicram-João Baptista Deb,et, pintol' de
hi. toria c de ornato; 1\icolau Antonio
Tauuay, pintol', m mbro do Instituto;
Augllsto Tllunay, esculptol'; Augusto
Hcnl'Íque \'ictorio Grandjcan de Mon
tigny, architecto; Simão P,'adier, gl'a
vudor; FI',mcisro üvide, machinista;
João 13l\pti ta Lovel, empreiteü'o de

obras de ferral'ia; Nicolau Magliori
Enout, serralheil'o; Pilite, surrador tle
pelles e cUl'tidol'; Fabl'e, 'tambem curti
tlor ; Luiz José Roy e seu filho Hyppo
lHo, carpinteil'os de carros; Franci co
<ronl'epos. esculptor, ajuúante de Au
busto Taunay, e outl'OS.

O Investigador PO"LU,quez em Ingla
terl'a dá tumbem este facto como acon
tecido a 6 de abril.

Montigny falJeceu a 2 de março de 1850
(Vide essa data), victima da febre ama
,'ella que a solou ne~se anno a cidade tio
Rio de Janeil'o: jaz no rbustl'o do eon
vento de anto Antonio, onde jazia já
sua esposa.

1 21-0s corpos de gUflrJição da cidade
do Rio de Janeir'o pronunciam-se no "en
tido da revolução de Portugal 1e 1820,
reunindo-se no largo úo Rocio. hoje pl'aça
da Constituição, em atti'ude tal,que con
seguem que o rei D. João \'1 jure a fu
tura constituição que as córtes portu
gueza 1)I'omulga sem.

1822 - Decl'eto de D. Pedl'o T, nferen
dado por José Bonifa.cio, convocando um
conselho gel'al de procuradores da' pro
vincias, que devià reunü'-se na córte.
para aconselhai' ao principe regente em
todos os negocios de Estado. Deviam ser
escolhidos por maioria de votos dos dei
tOl'es de parochia.. Esse conselho foi
extincto pOl' decreto de 20 de outubro
de 1 23.

Em S. Paulo foram eleitos a 26 de
Jllnho, como procurad res geraes da pro
vincia, o tenente generall\lanuel Martins

, I
do Conto Heis e o desembargador Anto-
nio Rodrigues de Oliveira.

1 26 - O exercito argentino entra em
•. Gabriel.

1 35-E' assassinado em um motim po
pulai' no Pal'á o tenente-coronel de mi
licias Felix Antonio Clemente Malcher,
que substituira na pl'esidencia d'aquella
provincia a Bel'nardo Lobo de Soma, as
sa sinado a 7 de janeiro (Vide essa data).

Enyolvido Das facçOes qUQ diJlloscera·
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vam o Pará, fàra Malcher, que se lIchava
preso na fortaleza da Barra, collocado
na presidencia, e no com mando das ar
mas fàra posto U'f d traficante de sel'in
gas, Francisco Pedro Vinagre, que
adquiriu depois horrivel celebridade. La
vra-se por occasião da eleição de Malcher·
uma acta geral. assignada por duzentas

.e tantas pessoas das mais gradas da ca
pital, reconhecendo-o como presidente,
independente do governo da Rcgencia,
até que o imperador fosse maior.

ão se pas aram por~m muitos dias
quando o novo presidente se deshouve com
o intitulado commanclante 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
pacificai' a provi ncia.

- Fallece o senador pela provincia de
Minas GeraE;s Antonio Gonçalves Go
mide. medico, escolhido a 22 de janeiro
de 1826, quando se organisou o senado.
A 8 de maio tomara elie posse de sua ca
deira senatorial.

1845-Fllllece o padre Francisco de
Brito Guerra, senador pela provincia do
Rio Grailde do NOl'te, escolhido pelo re
rente Feij6 a 10 de julho de 1837. e que
no dia 12 do mesmo mez e anno entrára
para o senado.

18!1:6-Entrada s"'Jemne do imperador
e imperatriz, com a sua comitiva, na
cidade de S. Paulo, por baixo de arcos
triulllphaes, preparados com g)'ancie
pompa, diante da tropa em fOl'matura e
de um extraordinario concurso de povo.

Uma lei da assembléa provincial de
cbrou de festivid:ide provincial este dia.

Percorridos os pontos principaes da
provincia pelo im peradqr, ~mbarcaIÍl
SS. MM. em Santos, de volta para a
côrte, a 14 de abril.

1850- Fallece em Campos dos Goyta-

cazes o coronel commandante superior
da guarda nacional d'aquelle districto,
Gregorio Francisco de Miranda, barão
d'Abbadia.

1860-Descobre o sr. dr. Emmanuel
Liais, então director do Observatorio
astronomico de Pernambuco, um cometa
formadQ de duas pequenas nebulosidades
muito proximas' uma da outra, uma
maior, tendo um ponto w'anco no centro,
outra menor e inteiramente nebulosa,

E' o primeiro astro que se descobre no
Brazil.

Mais tarde. á 5 de )ulho, a com missão
as'tronomica e hydrographica, em viagem
da Bahia para o Rio de Janeiro, observa
ao oeste. pouco depois do occaso do sol,
um cometa brilhante na altura dc 3D' de
declinação norte. Onucleo do astro tinha
o brilho de uma estrelia de segunda
grandeza e a sua cauda occupava uma
exten ão de 15'.

1814-Inaúgura-se a linha telegraphica
da cidade da Victoria á Solidão, pro
vincia do Espirito Santo, na extensão
de 72,743 kilometros.

1815-Fallece o senador pela proviqcia
do Rio GI'ande do Sul, Antonio Rodri
gues Fernandes Braga, que tomára as
sento no senado a 1 de jUJ;lho de 1870,
tendo sido escàlhido a 27 de abril do
mesmo anno.

FEVERElRO-27

1777- O marechal de campo Antoni(l
Carlos Furtado de Mendonça, ouvindo
os conselhos de generaes cobardes, que
esmorecem ante a força numerica dos
inimigos, adopta o plano de se tmnsfe
rir pal'a o continente, afim d~ poder
communicar-se com o exercito estacio
nado no Rio Grande do Sul, e abandona
a ilha de Santa Catharina. sem se tel'
disparado um tiro! O generàl' hcspanhol
D. Pedro Cevallos. apodera-se immedia
mente de toda u ilha (Vide a I' ephem.
de 25).

1801- Manifesto em que a IIespanha
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declara guerra a Portugal. Chega ao
Brazil em junho.

Para repellir algum accommettimento
e por ordem de 4 de junho, o governador
da capitania do Rio Grande do ui. Se
lJabtião Xavier da Veiga Cabral da Ca
mara, recommenda a seus subordinados
que se limitem á dereza, no caso de ag
gressão da nãção vizinha. e chl\ma para
a fronteira as forçás dispooiveis, para
qualquer eventualidade.

Logo que os hespanh6es as avi taram,
abandonam as guardas avançadas de

. José, de anto Antonio, da Lagôa e de
Santa Rosa e, reunindo-se em Serro
Largo. desamparam todas as vertentes
da Lagõa Mirim até ao rio Jaguarão.

Aceita a guel'ra de Portugal e chegada
a ordem de ruptura, o governo mandou
atacar o forte de Serro Largo por ulna
divisão de 00 homens e um parque de
artilharia, ao mando do coronel M:1nuel
Marques de Souza. O forte capitula a
30 de outubro.

obre a fronteira do Rio Pardo mar
chava uma divisão hespanhola, comman
dada pelo coronel D. Ignacio Quintana,
Com vistas de p·assar o rio anta Maria.

Patricio José Corrlla da Camara,
acudindo áquelle ponto com forças infe
riores ás do inimigo, formou os csqua
drões com a cavallaria ao cenb'o, de
uma tal i6rma, que ao longe parecia um
exercito formidavel. Quintana approxi
mou-se do passo da Lagõa com seis es
quadrões e um troço de artilharia, e não
podendo computar, nem o grosso das
fOrças oppostas nem o mesmo llest lca
mento quc embaraçava a passagem do
passo, limitllu-se a varias monobraa e
acampou ao fim da tarde no cerro fr0h
teiro. Ao raiai' da manhã, Quintan:l
lJatia em retirada, deixando os cavallos .
cançados. \

AbandonalI! tambellí os hespanMes as
guardas de Batov)', Taquaremb6 e o
forte de Santa Tecla, que os nossos ar
rasaram.

1 14 - E' nomeado o então major Fre
derico Guilherme Varnhagen director da
fabrica de ferro de Ipanema, cargo de
que (ornou posse a 21 de fevereiro do
anno seguinte (V. a ephemeride de 21
de fevereiro de 1810).

1 25-0 immortal José Bonifacio de
Andrada e Silva, desterrado em Bordéos,
publica naquella cidade as suas poesias
sob o titulo de Poesias avulsas de Ame
rico Elysio, dando·lhes por epigraphe
os seguintes versos, que foram reprodu~

zidos na edição brazileiril Laemmert
de 1861 :

• So não mo ó dado romonLar Moguro
Ao alcà:ar sublime da memoria.
Ao menos não submerge o 'esquccimonLo
O meu nome de Lodo, c venturoso,
Pobs gentis Camonas bafojado,
Sobro as ondas do Lempo irá boiaudo.. _

1826-Cl1ega inesperadamente o impe
rador D. Pedro I á Bul1ia, onde se des
envolvia e alastrava na população o odio
contra os portuguezes. A visita imperial
tinha por fito apaziguar o animo po
pular e acalmar a agitação publicl!. da
grande cidade e de toda a provinnia;
bastaram com etreito a sua presença e
seguranças pessoaes para o desejado fim.

Ao voltar nJ dia I' de abril para o
Rio de Janeiro foi o impel'ador surpre
hendido p.ela noticia da morte de seu
pae. accol'J'ida a 10 de mal'ço em Lisboa,
o da sua acclamação como rei de Por
tugal, feita pela regt1llcit\ d'aquelle
reino.

Ar.eitando a herança paterna, abdicou
immecliatamellte D: Pedro a oorôa por
tugueza em sua filha primogenita a pl'in
ceza D. Maria da Gloria, quc apenas
contava 7 annos dc edade e que reinou
deVois sob o Dome de D. Maria II.

1829-Decretu imperial crllando uma
COJ:nmissào militar em Pf!rnambuco, para
julgar sLlmmariamente as pessoas com
plicadas na rebelJião que se havb ma
nifestado na provipcia, e que fôra suffQ
cada logo em come~o.
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E' do t~or seguinte:
«Tendo mandado por decreto d'esta data

suspender em Dernambuco as formali
dades, que garantam a liberdade indi
viduaI, para obstar a rebellião qlJe se
acha desgraçadamente ateada n'aquella
provincia. Hei por bem, tendo ouvido o
Meu Conselho de Estado, Crear uma Com
missão Militar, em a qual serão verbal e
summariamente proces ados os cabeças
e os que forem apanhados com armas
na mão; composta dos brigadeiros go
vernador das al'mas Antero José Ferreira
de Brito, como Presidente, e na sua falta
do ollicial de maior 'patente na primeiJ'a
linha; de tres vogaes qUB elle nomear
e de um relat9r, que será o ouvidor do
crime.

«As auetoridades a quem o conheci
meuto d'este pertencer o tenham assim
entellçlido e o façam executaI'. Paço, em
27 de fevereiro de 1829, oitavo da Inue
pelldencia e do Imperio.

« Com a rubrica de S. M. o Imperador.
-Joaquim de Olivei-ra Alual'es.D

As pl'ovidencias tomadas por essa com
missão militaI' produziram grande irri
tação entre os liberaes da provincia. Foi
sob esses tri tes auspicios que se abl'iu
extraordinariamentc a assembléa geral
no dia 2 de abril. A 3 de setembl'O o im
perador encena a sessão com o laconis
mo que ella desafiâl'8, não s6 pela sua
esterilidade quanto aos publicos nego
cios, como pelos desgostos que os diver
sos incidentes ne1la occorridos causaram
ao imperador.

1868- Reconheci~ento, assalto' e to
mada de Laurelles (Cuel-ra do Pal'aguay)
por uma força de cavallaria commandaua
pelo gener'al Victorino José Carneiro
Monteiro, coadjuvado pela divisão da
passagem de Humaytâ. Essa operação é
valentemente executada pelos tenentes
coroneis commandalltes Vasco Antonio
da Fontoura Chananeco e Antonio Ti
burcio Ferreira de Souza.
.ll;ul\ forte, ql.\@ 4 occu!Jacto Plllo~ nO!!·

sos, era a ultima posição conservada pe
los paraguayos entre lIumaytá e Jacaré.

18i3-FalJece na cidade de ,-ictheroy
o erudito UI'. Joaquim Caetano da ..:ilva,
nascido a 2 de setembro ue 1810 na po
voação da 6ua"da elo Senito, freguezia
do Espirito- anta de Jaguarão, provinci:\
do Rio Gran de do Sul.

Formara-se em medicina na Faculdade
de Montpellier, em' FI'ança. pal'a onde
fóra aos dezeseis annos de edade com,
pletar os seus estudçs preparatorios. e
onde fez a mais brill1ante figura como
estudante. De '"01 ta para o BI"lZi\ exer
ceu o professorado no coJlegio dc Ped,'o II
no Rio de Janeiro, lecciorando IP'amma
tica portugueza, que sabia a fundo, l'he
tOl'ica e grego. 'Succedeu em' 1839 ao
bispo de Anemuria no cargo de reitor
d'àquelle eollegio. Em 1851 ('ui nomeado
encarregado de negocios do Bl'azil na
côrte dos Paizes Baixos.

Em Paris pu.blicou elle no aono de 1861
a sua importantissima obra-L'Oyapoc
et l'Amazone: Question b"ésilicnne et
f,'ançaise,-em dois volumes, obra que
por si s6 seda sulIiciente para decidir
em nosso favor a ~ecular questão de li
mites do Imperio com a França, pelo
lado das Guyanas, si muilas vezes o in
leresse não obscurece se a razão e o di
reito nos mais iJIustrados govel"llos d
mundo, e a forç.a não supplantasse mui
tas yezes a justiça. Quanto a n6s, u dr.
Joaquim Caetano pronunciou [~ ultima
palavl'a nesta melindrosa conil'ovel'sia
intel nacional que a~soberbal'a o talcnto
de um dns nossos mais intelligentes ho
mens d'Estado.

« Como historicu, geog':jlphica e di
plomatica, essa obl'a bastaria pal'a a
gloria do Dr. Silva; mas exalta-se ainda
n'ella o alto merecimento do sabio bl'a
zileil'o,que a escreveu em francez, con~o

se ufanHl'ia de a ter e, cripta o mais
provecto littel'ato dia Ji'I"JIl\>l (DI', J. i\I.
Utl Mllcedo, Arma bi0[Jl'ClpltiCO bl'a.i,
l~iro). '1
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Da sua obra lJlechanümo ela lil'/gua
!".ega, na qual erafama que se mostrava
U111 l1ellenista profundo, nUlle::! mais
hou ve not,icia,

FEVERElRO-28

16JO-Pedl'o 1'eixeiJ'a, o mtrepido ex
plorador do Amazonas, toma posse do
governo da capitanJa do Pará como seu
capitão m6r, reudendo o 'senado da ca
mara, quegol'ernava interinamente. Con·
tando com es e governo, qne atuI'ou
apenas 17 dias, pai datava do dia 11,
1-'edl'o 1'eixeil a é o 21' da ordem chro
nolagiea dos capitães e capitães morcs
do Pará, e exerceu o cargo até 26 de
maio do anno seguinte.

- ão decapitados no Recife os capi
tães 110llandezrs Rycke e 1'oleh, com
mandantes de navios que tomaram parte
nas lJatalhas navaes de Itamaracá, Cabo
Branco, Pal'ahyba e Rio Grande, \1 se
haviam portado covardemen te. O prin
cipe de -assau manda-os submetter a
conselho de gueITa, quú os condemna á
pena que sofTrem na presente data. pas
sando-se-lh s antes uma e pada por cima
da cabeç'a, depois de despojados das SU:1S
di visas.

16H-O hollandezes evacuam a. ilha
e fnrtalcza cio Maranhão, que em 164-1
(Vide outubr 30 e novembI'o 22) tinham
tão facilmente occllpacit>. gl'aç'Rsá covar
dia de Ben to Maeiel Parente, seu gover
nadai'. Tão glorioso successo . devido
ao valor do sai'gcnto·m6r Antonio Tei
xeira de MelJo. Osr. dr. J. i\l. de Mace
do narra do seguinte modo es.te facto
nas suas l\'oções ele cOI'ogi'aphia elo B,-aoil:

"Em 16H o capitão holJandez Koen
conquista (a 25 de noven1bro; e facilmente
a ilha do MaranJlão, por ordem de i\Iau
ricio de Nnssau e por e c:mclalosa fI'n
qlJeza c c0nl1i vencia do capitão-genel'al
Bento Mariel Parente, que nem se aoi
mru a resistir! Estendeu-se a copqlJi, ta
ao Ceará: mas em agosto de 16,1,2 Anto
nio Mtln!<l Bal'~' iros salvou a honra lUa

\'anhense, alçando o grito da resta.m'a
ção á frente de limitada cohorte de bra
vos; morNndo porém ante do fi[ll da
guerra, herdou-lhe a gloria de heróe o
sargento-mór Antonio 1'eixeiI-a de i\IeJlo,
que, commandando ~s patl'iotas, fulgUl'OU
expellindo os hoJlan'dezes em fevel'eiro de
16,1.5." .

Quanto ao millesirno em que este facto
se deu, cremos qne se Pêluivocou o iHus
tre professol', Baste-nos para restabele
cer a verdadeira data o seguinte trecho
da lIisto,-ia Gel'al elo BI'azil, do visconde
de Porto Seguro (P edição), quando se
refere o auctor â recompensas tardias,
insuilicientes ou negativas que tiveram
muitos dos a clubm mais a patria deve
de bons e leae. seI-viços: e, no caso ver
tente, ao conquistador do Maranhão:

" Pelo mesmo temp , e bem tarde em
verdade, fOl'am attendidos os serviços
de Antonio Teixeil'a de i\1ello, na recupe
ração do Mnranhão, efi'ectuada em prin
cipios de 16440. A recompensa limitou·se
á capitania elo Pará. "

« Talvez, repete o douto historiadol' (na
sua Nistol'ia elas luctas com os hoilan
eleZ'es), talvez como tenue indernnisação
de tanta injustiça, o rei. depois de res
taurado Pel'llam bucn, vendo Antonio
Teixeira de 1I1ello reduzido á pobreza,
lhe fez mel'c" por cada de 1 dezembro
ele 1654, da capitania do Pará" e accres
conta em nota: "Portanto não havia (Tei
a:ei"a ele J1Jello) faJJecielo cm 16!6, como
julga Bel'J'edo(I}. 92!J)."

Voltemos, porém, ao facto que a pre
sente data recorda.
. ~eixei 1'90 de Mello foi de victoria em
victoria até con eguiI', que o hollandez,
enfadado ele tanto son,o,'e,', como se ex
pI'ime Var'nhagen, e de esperar por
Soctorros que lhe não clwgavam, cUs
pondo ele escassos rpcursos dc mantimen
tos c mllniç'ões, se dl>cicliu a efIectuar a
rctil'nda, aproveitando os poucos qu
aind \ lhe l'estavam,

2 de! vel'eil'o de 1644 encravam Of!
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hollandezes a artilharia do forte que oc
cupavam e partem em dous chavecos
velhos q'Je estavam no porto. e vão des
mbarcar no Ceará, e onde deixam uma
diminuta guarnição ás ordens de Gideon
Morrtz, seguindo por terra para o Rio_
Grande. A guarnido deixada no Ceará
foi toda, pouco tempo depois, victimada
por uma invasão de barbaros revoltados,
que tambem arra aram as obras feitas
nas proxima. salinas de Upanema.

Assim a restadração do M:uanhão pal'a
o domínio portuguez fo.i obra exclusiva
do patl'Íotismo do povo maranhense, sem
grande auxilio, pelo menos directo, da
metropole. .

1692-Assume SebaSltIão Pimentel o
governo da capitania do Rio Grande do
Norte, como seu capitão-m6r. Succedia
a Agostinho Cesar de Andrade, que, no
me'ld'o capitão-m6r por seis mezes ou
mais. emquanto lhe não viesse successor,
prolongou de 1688 a 1692 no governo.

Pimentel falleceu-no cargo a 3 de ou
tubro de 1693, como consta.do livro de
vereança de 1 de novembro d'esse anno,
ficando o governo da capitania á conta
do senado e da camara, a que sllccedeu
Agostinho Cesar de Andrade. Rende-o
Bernardo Vieira de MeDo, em 1694,
e que teve, por C. R, de 18 de novem
bro de 1697, prorogação do governo por
mais tres annos, em paga dos assigna
lados serviços que prestára, espe~ialmente
o de ter conseguido chamar a uma paz
geral os indígenas, cujas correrias muito
haviam inquietado os governos preceden
tes, o que deu aberta a fundarem-se
muitos nucleos de povoação na capitanía.

Sujeita até então á Bahia, a carta
régia de 11 de janeiro de 1701 sujeitou-a
ao governo de PernambuclJ.

Ao governador precedente succêdera
Antonio de Carv;..I!JO e Almeida, cuja,
paten te foi registrada a 15 de agosto de
1701. A Almeida sllccede no cargo ~ebas

tião NUlles Collares a 10 de dezembro
de 1705. Seguindo o catalogo do v. de

Porto Seguro, não designámos o' dia da
sua posse em outra pal'te d'este nosso
trahalho (Addenda de detembro, anno
de n05 ). A data positiva que aqui da
mos lê-se nó Catalogo dos capitães
móres do Rio Grande do Norte, publicado
na revista do !'1st. Hist. t. XVll, n. 13.

li96 - Depois de um governo de seis
annos, dez mezes e oito dias, fallece o
5' capitão genéralde Matto Grosso, João
de Albuquerque de Mello Pereira e Ca
ceres, que neDe succedêra a seu irmào
Luiz de Albuquerque. Go\"erna desde en
tão a capitania uma junta constituida
pelo. ou vidor Antonio da Silva do Ama
ral, tenente-coronel do corpo de enge
nheiros Ricardo Franco de Almeida
Serra e vereador mais velho MarcelJino
Ribeiro, junta cujo governo atul'ou oito
mczes e seis dias, isto é, até 6 de no
lembro do mesmo anno.

182S-FalIece na villa de Caeté. em
Minas Geraes, José' de Sá Bittencoul·t e
Accioli, nascido na mesma villa em 1752.
Tinhá o grau de bacharel em sciencias
naturaes pela universidade de Coimbra.

FalIando dos progressos feitos pelo
Beazil no governo de D. João VI e sob
o ISeneflco intl uxo do conde de Lin hares,
diz Varnhagen no tomo 2' da sua His
toria Geral (pag. 284 da I' edição ou
1,044 da 2~) : <

« No ·BI'azil th\tavam. entretanto, de
immortalisar-se por valiosos serviços
quatro iliustres val'ões, nelle na cido~,

que haviam cursado distinctamente em
Coimbra os estudos pbilosophicos ou das
sciencias naturaes e physicas. -Manuel
d'Anuda da Camara, entranhando-se nas
matas de Pel'llambuco, estudava e des_
crevia magistralmente mais de cem
plantas uteis, e talvez disputa a VelIoso
a palma de nosso primeiro botanico.
JosÉ DE SA BETTENCOt:RT, .percorrendo
os bosques, agrestes e catandubas dos
Sertões da Bahi I, escrevia ácerca da
plantação dos algodões, chegava até á
Resaca e passlJ,V/l. aos !v1ontes Altos, no
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termo do Urubú, a examinar e descrever
as uas celebres nitreiJ'as naturaes. 
José Yieira Couto percorria ao mesmo
tempo, como mineralogista, os mais
longinquos ertões de Minas, deixan
do-nos trabalhos preciosissimos, dos
quaes alguns correm impressos.- Blll
thazal' da ilva Lisboa, que de juiz de
fÓl'a no Rio, pass"tl'a a ouvidor nos liMos,
just,lmente quando o governo empre
heudia, para bem da marinha, coutar e
systhematisar as matas do littoral bra
zilico. uedicou-se a alguns estudos fiores
taes e deixou-nos a tal respeito impor
tante escl'ipto, além de outros de que
adünte daremos noticia, " I

Envolvido na famosa inconfidencia de
Minas, Accioli foi absolvido da imputa
ç?\o, e depois empregado pelo governo
em cxplol'ações mineralogicas.

1830 - Assassinato do visconde de Ca
mamú, lJresidente e com mandante das
armas da provincia da Bahia (Vide as
i'tIemol'ias JIistoricas de 19nacio Accioli,
vo1. IV, p~g. 114).

1 43-0bsel'va-se no Rio de Janeiro,
em plcno dia, a alguns graus a léste do
sol, a olho nú, um bello cometa, que
ainda foi visto na noite de 5 de março
com um brilho c dimensões verdadeir 
mente extl'uordinarios, Continuou depois
a ser visto por todo o mez nas noite&
claras.

1'\a Minerva Brasiliense vem calcu
lada a sua orbita,

Referindo-se a esse phenomeno meleo·
rologico, diz o general Abreu e Lima:

a ••• porém não foi mais, visto de dia,
até que no dia 5 de março, em que ,a
hiu a divisão naval, que foi buscar a
futura imperatriz do Brazil, tornou a
apparecer logo ii líoite com sua mages
to~a cauda, apresentando uma columna'
luminosa de 12 gj·á.,us, CJuasi metade do
quadrante, Esta cauda dil'igia-se de O,
SOo a E. NE., e aprcsentava na sua par'
te superiol' llma Curva mui sensi vel, cU,i

convexidade se voltav.l para o Nordeste
Foi visivel por mais de 'um mez."

18!5-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:aquelIa província e
commandante da armas o barão, ul
teriormente duque de Caxias ( "'\ide
Março 1).

,Depõem os sediciosos a armas, pe
dindo o esquecimento do passado e pro
testando viver em paz á sombra das in
stituições monarchicas.

Ante' d'este dia 'reunira Canavarro
em torno de si, no sitio denominado
Ponche reI-de, todos os olliciaes e o resto
do exel'cito rebelde e declal'a-lhes que
está resolvido a aceitar a amnistia e vol
ver á paz. Assentem os ollicilles nesta
I'esolução do chefe e ef:l'cctlla-se a submis
São das forças revolto a , David Cana
Vlll'l'O dirige·lhes no meSmo dia uma pro
clamação adequada e o barão de Caxias
outra no di.l seguinte, l' de março (Vide
esta data). ,

O decreto de amnistia é datado de 18
de dezembro de 1 44.

Havia dois annosque o chefe das forçaS
imperiaes encet:í.ra em . Lourenço a
campanha contra as dos rebeldes. Caxias
fôra nomeado presidente e command:mte
das armas dll provincia pai' carta impe
ria.! de -28 de setembro de 1 4.2 e tomára
posse d'esses cargos a 9 de novembro.

1 54-E' pela primeira vez substituido
na córt6 o velho entrudo dos tempos co
loniaes, paI' carl'Os e cavalgatas de mas
caras, pomposa e brilhantemente traja
dos, como o e:..igia a civilisação do
seculo.

1 77-0 SI'. conselhciro João Alfredo 1

Correa de Oliveira, eleito senadol', como
representante da provincia de PeI'nam
buco, por carta imperial ue 4 de janeiro,
toma assento no senado.
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FEYEREIRO-29

1536 - Foral pa auo a PeJro G6es da
dona,tal'ia da Palahybll, de que lhe fizera
doação D, João III a 28 de janeiro d'es. e
anno.

1,!)6-Data uada poralguns escrip
tores para o fallecimento dOo gOl"er
nadar de iUatto Grósso João de Albu
querque de i\1elJo PereÍl'a e Caceres
(Vide 28 de fevereiro d'esse anno).

1865-Quando os paraguayos, in va
dindo ~latto Grosso, tomado o forte de
Coimbra, e continuando na sua COl'reria
ppla provincia, cheg3l'am a Albuquerque,
acharam neste ponto apenas 18 homens,
commaudados pelo tenente Antonio João
Ribeiro. Intimado para render-se, recusa
Antonio João fazeI-o e responde ao ini
migo que dispunba de forçus suilicientes
para defender-se: succumbe o bravo
gloriosamen te COl)1 quasi iodos os seus
valentes companheiros. Quando, algum
tempo depois, o sr. dr. Couto de Mapa
lhães comprou I al'a o Estado á Compa
nhia Fluvial de ~Iatto Grosso o vapol'
Conselhei,'o Pa,-anhos, deu-lhe o nome
de A'ltonio JOão, em hOll1'<l d'este her6e.

No me mo dia 29 a cal"allaria inimiga.
que mar'cha sobre ~ioac, saqueando tudo
e tudo devastando na sua passagem,
persegue cen to c tan tos dos nos o , que
commandados pelo coronel Dias da Silva,
resistem a forças muito superiol'es e
fazem urna bella retirada.

A 28 tinham-se os paraguayos. tlpode
rado de Do tirados.

18 O-Inaugura-se a linha telegraphica
de Belmonte a Porto-Seguro, na jlrovincia
da Btd1ia.

1867-Em dias d'este me:r. e a·nno inau
gura~se a liuha, telegraphica de S. Fran
cisco a Itajahy, provincia de Santa Ca
iharina, ramal, com a exten ão ele 39,100
l'ilometl'oB.

- Inau Lll'a-se. em 'dia d'este me;: e

do mesmo anno de 1 67 a de Paranaguá
a lIIorl'etcs, provincia do P"rauá, com
37,200 kilometros de exten ·âo.

186S-Neste mez e anno (não ternos co
nhecimento do dia', inaugura-se a linha
telegraphica da Conceição do Anoio a
POl'to-Alegre, no Rio Grande do Sul, na
ex ensão de 120.000 kilometros.

IS69-Inaugura-se nas mesmas condi
ções de data a linha de . "icenle do
Rio Bouito, na provincia do Rio de Ja
neiro, com 4D,:?05Iülometros de extensão.

lIJARço-l

1544-Pedro jl,larlins 'amorado torna
posse do cargo de juiz pedaneo d,\ po
voação de Santos. Mais tarde, em 1567,
foi o mesmo Kamorado o pl'imciro juiz
pedaneo da cidade do Rio de Janeiro,
recen'temen te fundada.

1555-Pol' bulia d'esta data, do papa
Julio rrt, Supe,' specu'a militantis Ec
clesiae, passada a instanci:ls d't'!-I'ei
D. João III, é creado o primeiro bispado
no J3razil, tendo pOl' 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, qnando s6 na data de hoje é
el'pedida a bulia de cI'eação do Lispado.

Assim, o arcebispado da Bahia foi em
começo um bispado, exercendo o bl"l--0
a sua auctoridade sobre todo o Brazil e
ilhas adjacentes, atéseinstituirem outras
sédes episcoVaes. Por ser o da Ba!Iia o
primeiro quc se creou, teve ~ titulo
dc PRl~IAZ do Br<l:r.il. Cento e vinte e um
annos, o to mezes e quinhe dias depois,
isto é, em 16 de nO\'l~mbro de 1676, é que
foi a éde bahiaua elevada á categoria de
arcebispado, IJor bulla do papa Innocenl
cio XI d'essa data, reinando em Portuga
D. Pedro n. Tinha tido os dez bispos
segllillt.es:

D. Pedro Fel'Dandes Sardinha, D. Pedro
Leitão, D. Antonio Bal'l'eil'os, D. Con
stantino Ba.nadas, D. Marcos Teixeira,
D. fr i Migue~ Pereil'il, D, Pedro da r Uva.
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e Sampaio, D. Alvaro Soares de Castro,
D. Estevão dos Santos, D. frei Constan
tino de ampaio. De todos elies se 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 uma es
quadra de 14 ,"asos, dos quaes oito
grandes, com o intento de se apoderar da
cidade.

Logo qne em te:'ra se soube que elle
andava na costa, ttJmaram-se medidas
de prevenç:ão, que todavia não podiam
compctir com a grandeza da sua auda
cia. Assim, entre outl'as, collocaram-se
os vinte e ei navios qne estavam no
porto, dos quaes quatro armados em
guel'ra, a abrigo das novas baterias,
guarnecidas de mais de 40 canhões {Vide
a ephemeride de 2; ,

J679-Instalh-se solemnemente a villa
marítima de Guarapary, na capitania do
E pirito Santo, elevada a essa categoria
por provisão de Francisco Gil de Araujo,
donatario da referida capitania, passada
a 1 de janeiro, Guarapal'Y era antes uma
aldeia de indios, fundada pelo famoso
missionario jesuíta José de Anc!lieta no
decur o do anno de 15 7.

Milliet de aint-Adolphe diz no eu
Diccionario geog"aphico que es a ceri
monia se effectuára em 1 de março de
16 9, o que nos não parece exacto, por
que Francisco Gil de Araujo fallecera em
16 5, a 240 de dez"mbl'o (ride essa data).

] :2 -Dos dois cursos juridicos creados
no Bl'azil pela carta de lei de 11 de agosto
de 1827, por infl uencia de José Feliciano
Fernandes Pinheiro, ulteriormente vis
conde de S. Leopoldo, que então geria a
pasta do negocias do Impel'io, o de
S. Paulo é solemnemente aberto e instal
lado na prrseJ1tc data, em presença do a
esse tempo presidente da provincia con
selheiro Thomaz Xavier Garcia de Al
meida, do bispo diocesano D, l\Ianuel
Joaquim Gonçalves de Andrade, de mui·

tos funccionarios civis, ecclesiasticos e
militares e gl'ande concurso de povó.

O de Olinda (hoje estabelecido no Re
cife) foi aberto a 15 de maio d'esse mesmo
allUO.

1845-Pacificaçâo da provincia do .Rio
Grande do Sul. O gencral barão de Ca
xias, commandante chefe do exercito
imperial, proclamou -a oflicialmente no
quartel do seu com mando no campo de
Alexandre Simões, â margem dÍl'eita de
santa Maria, em nome do actual impe.
radar, com amnistia completa para os
implicados na revolução (Vide (eüe
reü'o 28).

1 65-Assume o general Osorio o com
mando do exercito brazileiro em opera
ções contra o governo do Paraguay, e
procura exercitar, nos seus acampa
mu~s de~ F~nci~oeD~rn~, a
levas de vo!untarios que iam uccessi
vamente chegando e com os quaes poude
em breve "presentai' Im bello exercito

,de 20 000 homens aptos para enfrentar
com vantagem ô inimigo.

1870-Terminação da guerra do Para
guay pela morte do c1ictador Francisco
Solano Lopez ás mOI'gcns do AQUIDABAN.

Ogeneral Jo é Antonio Corrêa da Camara,
logo depois vi conde de Pelo tas, liga o
eu' nome a este memol'avel aconteci

mento, epilogo da longa epopeia e cripta
com o sangue de tantos bravos que
souberam cumprir o seu dever, glorifi
cando a patria.

E ta lentcl e rude campanlll, que se
prolongou t::0r mais de cinco annos e na
qual til-emos que combater inimigos em
brutecidos por diutul'Da servidão, mas
em quem o fanatismo religioso duplicava
a natural valentia, pô~ em relevo scenas
de inexcedivel heroismo, que llluito lus
tre deram ao nome bra~ilciro. -

Dando conta da derradeiJ'as occor
I'encias que terminaram por este gran
dioso sucéesso e de mais perto se segui
ritm, diz o general Camara ~

« O coron.el ",ilva. 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 otTiciaes,
ceifando com o gladio da victoria aquel
la vidas, que como anjos do mal se op
punham á paz e á regeneração de um
povo, levou-o de envolta no p6 e no
fumo, de encontro ao matto que mal'
geia o Aquidabanigui.

A tão encarniçada persegnição não
pôde o tyranno fazer face.

Abandonando-se ii fuga, lançou·se para
o interior do matto, onde de perto o se
guirnm um punhado de 1)ravos que lhe
jUI'üram extermínio, e até que ferido,
desanimado, exhauS'to, apeando-se do
seu cavallo, dirigiu-se para aquelle ar
roio que tentou transpor, cahindo de
joelhos na barranca opposta,

Foin'esta posição que, tendo-meapeiado
e seguido em seu encalço, o encontl'ei,
Intimei-lhe que se rendesse e entl'egasse
a espada, que 'o general que comman
dava aquellas forças lhe garanti!/. os res,
tos de vida.

Respondeu-me atirando um golpe de
espada.

Ordenei então a um soldado que o
desarmasse, acto que foi executado no
tempo em que exhalava elle o ultimo su 
pÍJo, livrando a terra de um monstro,
o Paraguay de seu tyranno e o Brazil do
llagello da guerra.

A perda do inimigo foi completa: as
picadas onde se deram os primeiros en
contros, os passos dos rios, o campo de
combate, o espaço que percorreram na'
fuga, o mato e arroio a que se lançaram,
ficaram juncados d'e cadaveres.

Onumero de prisioneiros feitos s6be
a 244, entre os quaes acham-se os gene
r aes Resquin e Delgado, quatro corooeis,
oito tenentes-coronei!!", dez majores, tres
medicos, oito padres e um escrivão,

Mm. Linch e quatro fllhos entraram
no numero dos prisioneiros, e são tro
pheus preciosos d'este triumpho.

Ar) lado do carro em que ella prc-

tendia fugir foi dispersa a escolta que a
guardava e morto o coronel Lopez, filho
do ex-dictadol', que não quiz reude[··se.

Cahiram em nosso poder 16 boccas
de fogo e estandartes, muito armamento
e munições que mandei inutilisar.

Ficaram mOl'tos no campo de com
bate o general Róas e vicc-presidente
Sanches, o ministro Caminos, o coronel
Del-Yalle e muitos otTiciaes superiores e
subalternos.

A mãi e irmãs do tyranno, que se
achavam presas, cuja sentença de mOI'te
lhe havia sido intimada, foram postas
em liberdade."

Custa a crel' na crueldade que este ul
timo trecho reveHa; mas não poden;lOs
recusai' o testemunho insuspeito, deonde
essa noticia nos vem com a uniformidade
da verdade!

Da Histo".ia da guel'l'u do lJal'aguay
do capitão Theodoro Fix, reproduzimos
o final de um artigo queo lIfonito'- Uni
vel-sal, de 3 de março de 1870, consagra
ámorte do dictador:

" Reconheceu-se a identidade do cada
ver, que foi transportado em uma padiola
improvisada para o logar occupado pelo
acampamento paraguayo. Abriu-se uma
cova, e alli foi elIe enterrado, pondo-se
depois sobre a sepultura uma grande
cruz de madeira.

« 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 ÍJ'mãs do dictudor,
D. Raphaela, bradou-lhe indignada:
« Senhora, não chore um homem que não
foi filho, nem ü:mão I Xl

«A Sra. Lynch, que fugia em um
carro, escoltada por seu filho mais velho,
Saucho, foi aprisionada pelo oficial bra
zileiro Cypriano. Não querendo render-se
e tendo ferido o oillcial, o tllho morreu,
como o' pai, traspassado peh\ lança de
um soldade.

« A Sra. Lynch foi levada á pl'esença
do general hrazileiro. Recommendou este
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que não se fi1.es~e o menor insulto á ce
lebre aventureira. que todos vimos aqui
em Pariz e que so oonservou tão triste
mente fiel aoamoreaos crimes de Lopez;
prohibiu que lhe tomassem as numerosas
e valiosas joias, qu~ ella trazia comsigo,
e confiou a sua protecção a urna guarda
brazileira.

ex Assim acabou miseravelmente esse
dictador, que tratava, !la cinco annps, de
potencia a potencia com a Europa e
amençava a America do Sul com a sua
ambição e os seus exercitos. "

1879-Sente-so na cidadede Cuyabá um
pequeno terremoto. que fez cahirem pa
redes e muros de alguma casas da rua
da Boa ],lorte.

MARÇO-2

1572-FalIece na Bahia o famoso go
vernador gel'al do Brazil Men de Sá. que
governára fi capitania e. o 'llstatlo por
espaço de quasi 14 annos. tlescle maio
de 155 até fallecer. José de Mirales as
signa a pre ente data para esse aconte
cimento.

.Men de Sá foi enterrado no cruzeiro
da egreja do collegio de Jesus, onde
ainda se vê ( ) a sua campa com a com
petente inscripção.

Velho e cançado de servir, e de ser
mal attendido da có"te, pelo pouco fun
damento que da ten-a se fazia, e da longa
ausencia da sua familia, h,\ muito que
instava para que lhe dessem successor.
Já em 1560 diziaelle: exPeço a VossaAJ
teza que, em paga de meus serviços. me
mande ir para o Reino, e mande vir'ou
tI'O governador i porquo afianço a Vossa
Alteza que não sou para esta terra. Eu
nel1a gasto muito mais do que tenho de
ordenado: o que me pagam é em mer
cadorias, que me não sel'vem. Eu fui
sempre ter guel'l'a e trabalhos onde hei
de dar de comer aos horr.ens que vão
pelejar e morrer, sem soldo, nem man
timentos, porque o não ha para lh'o dar.
-Son velllo. tenho filhos que andam

desagasalhados: uma filha que estava
no mosteiro de Santa Catharina de Evora,
mandou frei Luiz de Granada que e
sahi se. Não sei quanto serviço de
Deus nem de Vossa Alteza foi deitar
urna moça de um mosteiro na rua, sendo
filha de quem o anda servindo no Bra
zi!. ])

Só em 1573 se lhe concedia o suspirado
regresso á patria. mas o grande servidor
descansava já da rude batalha da vida.

16'Z7-Parte da esquadra hollandeza
que no dia I, como ficou então dito,
apparecúra nas costas da Bahia, entra
pouco depois do meio-dia no porto i o
resto flcára atrl1z, em conveniente po
sição para secundar o ataque. Col1o
cara-se de tal modo que de terra não
lhe podiam fazer fogo sem offellder os
eus proprios navios. Conservando-se

assim Piet IIeyn entre os dois principaés
va os da nossa frota, consegue metter a
pique a sota capitanea e inspirar tal
terror, que todo~ os navios portuguezes
se lhe rendem, á excepção de tres me
nores que conseguil'am escapai'. Ficou
a almiranta hollandeza de tal modo mal
tratada que se afundou até dar em secco,
sendo incendiada então por ordem de
Piet Heyn, que se deu por bem compen
sado da perda com a victoria alcançada
e com os demais navios nossos carre
gados de assucar. Segundo Jllboatão.
dezeseis d'elles tinham em si tl'es mil
caixas. Essa victoria foi conseguida em
menos de tres horas e custo aos hol
landezes de quarenta a cincoenta homens
morto, em contar a tripolação de um
que voál'a por explosão. O almirante
recebeu duas feridas nesse combate
(Vide a ephemel"ide de 3).

1630 - Capitula. o forte de S. Jorge,
-que guardava pelo isthmo a entrada da
povoação do Recife, rendendo-se aos hol
landezes, depois de resis.tir a um assedio
e tenaz bombardeio de -lo dias e já redu
zido a um montão de ruinas j comman
dava·o o bravo capitão Antonio de Lima,
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tendo apenas comsigo 37 homens. Ne, te
mesmo dia se lavrou da capitulação um
termo ou as ento, assignado pejo almi
rante Loncq e o commandante "-eer
den bu I'gh I,elo hollandezes, e pela nossa
parte por Manuel Pacheco de Aguiar,
commandante do forte do Mar, que tam
bem e rendera, Antonio de Lima e Pedro
Barbosa. .

Com essa occl1pação ficou o hollandez
senhor do Recife e do Porto. que Jogo
tratou de desempedil' dos navios sub
mergidos que o obstruiam.

Em 1 OS foi esse forte reconstl'uido
pelo capitão gen~ral Caetnno Pinto de
Miranda Montenegro, govel'll'ldo:' de Per
nambuco. Hoje está de novo desarmado
e em rui nas, não tanto pela acção do
tempo, mas pela mão do homem (Vide
fevereiro 28).

1759 - lVlanuel Bernardo de r,feJlo e
Castro, capitão general do Mal'anhão,
assume o governo d'aquelle e, tado e
exerce o ral'go até 16 de julho de 1761
(Vide essa data).

1809-0flicio do governador do Rio
Grande 90 Sul Paulo José da Silva Gama
ao ministro conde de Aguial' (foi depois
marquez), informando-o de haver encar
regado a um oflicial miliciano de pro
ceder ao reconhecimento das minas de
OUI'O e outros metaes preciosos, que se
dizia existirem com abundancia na capi
tania.

1 H-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro. onde havia nascido a 2-1 de novem
bro de 1762, o padre Antonio Pereira de
Souza Caldas, traductor dos psalmos de
David, auctor de poesias sacras e profa
nas de incontestavel merito, que fOl'aro
publicadas posthumas em Li boa em 1820
e 1821. Essas suas com posições o collo
cam no numero dos nossos melhores

. poetas !Ficos a contar do meiado do
seculo passado; Caldas foi, além disso,
ouvido no pulpito no seu tempo com
admiração e applauso. Era bacharel em
direito pela Universidade de Coimbra e

recebem depois ordens S'lcras cm Roma.
Recuson o bispado do Rio ue Janeiro e
a pin-gne abbadia de Lobrigos, da apre
sentação do duque de Latões, seu intimo
amigo.

Para darmcs uma idéa approximada
da sua grande caridade transcrcvemos
da sua biogl'aphia, publicada I elo sr. dr.
Joaquim :i\Ianuel de Macedo no Anno
Biogl'aphico, o tl'echo seguinte:

ex Pouco ou nada dispeniJia cOlnsigo:
morava em companhia de sua mUi, que
em de fOI·tuna Hbastarla: cuidava-lhe da
roup:t uma velha antiga escrava, que
tinha sido sua ama secca; a ex ellente
mãi, conhecendo que por seu desintere,se
e apuro de sen timento religioso, o filho
nunca se achava endinheirado. mandava
pela vel!:a criada pól'-lI e no bolso uma
moeda de prata de tres patacas antes
q Lle elle sahisse para dizer missa; n0

tando, por 'm, que o padre voltava sem
pre sem a moeda, um dia, simulando
esquccimento, deixou-o sahir, em aquelle
!'ecurso.

ex O padre não deu pela falta; foi para
a igreja, e acabada li missa, procurou
debalde a moeda, e perturbou-se vendo
á porta da sacristia os pobres que: o es-'
peravam: então curvou-se, tirou dos
sapatos as fivellas de ouro, e entre
gando-as aos pobres, disse-lhes: - Ven
dam-n'as e repartam entre si o pro
ducto.

ex Este facto é- positivo, e prova até
que ponto levava o sabio padre a virblde
da cal'idade. "

O conego Januario, referindo no tomo II
da Revista elo Instituto este facto por
outro modo, em nada lhe dimln ue o valor
historico e confirma plenamente o con
ccito de humanital'io de que gosou o
padre Caldas,

Foi sepullado na casa do capitulo do
(onvento do Rio de Jõmeiro.

Quanto ao destino finai que tiv'er'lm
os seus ossos, procurados debalde pelo
sr, Joaquim Norberto, recorra-se ao
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JO"ywl do ClJmmercio de 3 ou 4 de ou
tu bro de 1. 59.

1830-Fallecc o marechal de campo
R lymundo José da Cunha Mattos, vogal
do upremo conselho militar. socio cor
re pondente do Instituto de França, da
SociedadeReal Bourboniea e daAC<1.demia
Real das Scicncias de Napoles, secI'etario
perpetuo da ocjedade Auxiliadora da
] ndusLri:l Naciooal, e que fóra deputado
em dua legislaturas á as embléa geral
do Imperio, e um dos socios fundadores
do I:>STITUTO HISTORICO DO BR.\ZIL, a
cuja fund'lcão apenas sobreviveu tres
mezes!

'ascel'a na cidade de Faro, no reino do
Algan;e. a 2 de novembro de 1776: alli
fez os seus primeil'os estudos. e as-entou
pl"lça voluntüriamente, aos a annos de
edade, na companhia de artifices do re
gimento de al'tilharia do reino, Entrou
cor.no cabo de esquadra na famo a cam
panha do Roussillon,oude se distinguiu,
merecendo que o seu nome fosse citado
cm ordem do dia,

Para os mais factos importantes da
sua vida, que r"ecommendam o seu nome
á veneraç.ão d s brazileiros como o de um
militar brioso, instruido e activissimo,
severo cumpridor dos seus deveres e ao
mesmo tempo um escriptor erudito e
honrado cidadão, recorra-se ao volume
l' da revista trim. do INSTITUTO HISTO
RICO) onde vem a sua biographia, de
cujos dados pl'i cipaes aqui nos apro
veitámos,

1 4l-cAcaba victima de um a!lsassino,
cnjo nome jamais se descobriu, o briga
deiro reformado José EIoy Pessoa, nas
cido na Bahia a 27 de julho de li92.

Formara-se em Coimbra no curso de
mathematica e recebel'a o grau de ba
charel em philosophia naqueIla universi
dade, regressando á terra natal em 1821,
já no posto de major.

Tomára activa parte no movimento
etrectuado na Bahia ém novembro d'a
que]e anno para depor a junta proviso-

ria do governo, instalIoda a la de feve
I'eiro, lllas foi preso e remettido com
outros para Lisboa.

Voltando, logo que se viu solto, emi
grou para. o reCOllCayO da Bahia-, onde
cooperou pal'a:l organisação das forças
que se destinayam a repellil' as do gene
ral Madeira, que occupa"l'am a capital;
fOI'ças que, engrossando, formaram o
excl'cito paciflcadcl'commandado por L1
batut, por qnem foi José Elo)' encarre·
gado de com missões importantes. entre
as quaes a do governo civil e militar de

ergipe, de onde foi ainda, em 183'7, pre
sidente ao tempo da crise revolucionaria
manifestada esse anno na Bahia: pelo
desempenho d'essa ultima incumbencia
foi elogiado pela assembléa provincial e
recebeu do governo a graduação de bri-
gadeil'o. "

Em dezembro de ]825 partira para a
campanha do uI. Desembaraçado da
mi são que o levára a primeira vez a.
SeI'gipe e desoccupada a Bahia da divisão
portuguer.a do general Madeil'a, José EIoy
fóra mandado" em commissão pelo fun
dador do Imperio a Campos dos Goy
taca~es.

ão obras delineadas e dirigidas por
eIle a rua Nova do Commercio e a grande
muralhade appoio da pal'te da montanha
que fÓl'ma a ladeira da Conceição, na ci
dade da Bahia.

Comquanto possuisse bastante illus
tração, nada deixou escripto.

] 6 -Na madrugada d'este dia um pu
nhado de bravos marinheiros, guiados
por alguns jovens e valorosos officiaes
da armada brazileira em operações con
tra o dictador do Paraguay, repelIe a
abordagem dirigida aos nossos encon
l'açados Lima Bm'ros e Cab,-al, fundeados
abaixo de Humaytã, por mais de 1,500
paraguayos. A principio entregues a
seus proprios recursos, desenvolvem ar
rojos de coragem que só a conscieneia

. do devei' sabe inspirar. A guarnição do
Silvado e a do Herval auxiliam depoil

9
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efficazmente aos seus yalentes compa
nheiros d'armas. conquistando toda\"ia o
Silvado, sob o corrimando do br:1 vo Je
ronymo Gonçalves, o lagar de honra no
cpisodio bellico que com memoramos
hoje.

Morrem nesta brilhante acção, além de
algulls marinheiros. o capitão de mal' e
guerra Costa. com mandante da divi ão,
e o 1" teuente João "'andcnkolk, da
guamição do Sil"/;aclo, escrevendo com o
seu sangue todos eJles mais uma pagina
de glol'ia nos nossos fastos milital'es.

MARÇO-,3

l600-r;' nomeaclo Francisco de Souza
Pereira para servir o cargo de govel'
nadar ua capitania, depois que o tivesse
exercido por!) annos Feliciano Coelho
dc Carvalho, nomeado a 2 de abl'i\
de 1592.

1623-Bernardo da Motta é nomeado
cnpitão do Rio Grande do Norte.

1627-Depois da victoria alcançada na
vesper.l, o almirante hollandez Piet Heyn
passa j'evista ás pl'ezas que' fizera e acha
como despojos cerca de tres mil caixas
de assucar', muito fumo e muito algodão
e couros, com que carregou quatro dos
maiores navios, que C:espachou lJara a
Hollanda, queimando os que julgou
menos 'lprovGitaveis e reforçando com
outros quatro -a sua esquadl·a. Demora-se
no reconcavo vinle e qnatro dias, du
rante os quaes ainda capturou diversos
navios negreiros, que, ignorando a sua
presença naquelle porto, o tinham de
mandado. o fim d'esse tempo segue
para o sul até avistar Cabo Frio e, ha
vendo feito aguad.l 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 festas religiosas e
élil'ertimentos a victoria que tinham
alcançado contra os nossos na "espera,
conseguindo que lhes entregassemos as
fortalezas de S. Jorge e do Mar ou de

S. FI'aucisco i a pI'imeira não era mais
qne um montão ue ruinas.

Reconhecendo os nossos que, cel'cados
como estavam de todos os lados pelo
inimigo, seria inutil toda a resistencin,
e que mais convinha então salvllr as
vielas para empregaI-as depois em melhor
occasião e com mais proveito, ces~aral11

O fogo e al'voral'um bandeira parla
rr.enlar no dia 2 de mal'ço, Festejal'aul
poi os holJalldezes esse trlllmphu TIl)

dia ~ e nesse mesmo d'a entl'ou a sua
armada triumphante TIO Recife, ai ocle
rando-se o tenente-coronel Stern Cal
lenfels da ilha de Antonio Vaz 011 de
::'anto Antonio, hoje freguezias de Santo
Autunio e de S. José.

Aproveitamos o ensejo pal'a rectificaI'
uma asserção lllenos exacta que \"em na
nlust,-açcio Braziteil"f)' de 15 de fE>vc
reiro de lSi7 ácel cu dos que consfl'lliram
um ll'esses fortes, fOl'te elo Ma". da
Lagem, do Piccio ou de S. P"ancisco,
denominações por que foi em diversos
tempos conhecido. Diz-se naquella re
vista que fóra eUe construido pelos 1101
landezes; vai uisso equivoco: estes o
destruiram na data que commemOl·amos.
O forte do Mal' ou lia Picão foi con
strllido em principios do XYII seculo, no
governo do terceiro' douatario da capi
tania de Pernambuco JOI'ge ele AUJu
querque Coelho. FÔra delineado pelo
engenheiro do Estado uo BI'azil .Fran
cisco de Faria ou de Frias (por ambos
os modos .temos visto escripto O seu
nome), que com g,-ande louco," o acabou
(Vide a e1l.hemel·ide de agosto 23 de 16H).

Tambem levantara eUe no Maranhão
uma fortaleza na vilia velha do Icatú,
que foi llenominada forte de San ta Maria,
e se assemelhava ao de Pernambuco.

Minisli'a-uos os daúos para esta recti
ficação a publicada pelo SI'. F. Augusto
P. da Costa a t..tl respeito a 2 de marro
de 18í7 no Recife, em uomc do Instituto
Archeologico e &eograpnico Pernam
bucano.
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1661 -O povo c otriciaes da carnal' de
S, P.lulo accordam em convidar Salvadol'
Corrt>a de Sá e Benevides. governador
geral da repartição do sul, a vil' a

, Paulo, reconhecendo publicamente os
seus grandes sel'viços e zelo pelo bem pu
blico e dando-lhe satisfação pela otrensa
qne lhe hayiam feito no anno antel'ior,

lí12-Carta régia â camara da cidade
de S. Paulo, mandando-lhe que faça re
s lituir aos indios aldeiados as terras que
se lhes tiverem usurpado, fazendo·as
despejar dos intrusos,

1";1 -O goyernador de illinas e , Paulo,
conde de Assumal',estabelece, de accordo
com os moradores da villa do Ribeirã,o
cIo Carmo,. li lórma de pagamento do
ljlúnlO do ouro á fazenda real. Já em 13
de março de 1715 (Vide essa data) D, BI'az
Balthazlll' da Silveira ajustára com os
moradores da mesma villa num accordo
a esse re.<peito (Vide uma e outl:a data
nos Apontamentos de Azevedo Marques).

l'H7-Prisão de varios europeus,por se
haverem conjurado contra a causa da
liberdade per.nambueana, por lhes terem
offerecido 32:0008 pela fortaleza das Cinco
Pontas e liberdade dos officiaes nella
prisioneiros. Volla fugitiva do coronel
Luiz Francisco de Paula e partida de
Manuel Corrêa de Araujo, levando por
capellão e espião a frei João Loureiro,

1863 - Fallece na capital de Minas
Geraes o conselheil'o Franci co fiogo
Pereira de VascoocelIos. senador por
aquelIa provincia, escoltiido a 4 de no
vembro de 1857 equel1.1 de maio do anno
seguinte tomáril. assento no senado.

Nascido na antiga Villa Rica, hoje
Ouro Preto, capital da provincia de
Minas, a 28 de dezembro de 1812, seguü\a
na sua provincia e na de S. Paulo o
curso de humanidades, e nesta ultima
se formâra em dil'eito civil em 1835,

Depois de servil' na carreira da magis
tratura até 1842, fôra escolhido deputado
á assembléa geral a principio como sup
plente pela provincia natal nesse ultimo

anno, e reeleito sempre até ser e.scolhido
senador, occupou a pasta da justiça no
gabinete organisado fi 4 de maio de 1857
pelo marquez de Olinda, para substituil'
ao quc, depois uo fal1ecimento do marquez
de PaJ'aná, reol'ganisára o marquez de
C"xias.

Deix,tIldo o ministerio a li' de dezem bro
do anuo seguinte, abatido pela molestia
que o devia levar ao wmulo, foi ainda
assim o conselheiro Fl'ancisco Diogo
presidir â sua prOI'incia e alli succumbiu,

Foi um nl'ãu distincto pela sua illus
lração e pela. reputação de magistrado
modelo de justiça e de incOl'J'UI tibili
dade; tolerante e moderado pelo que
toca á politica, A slla modestia' e a pal'
ticularidade de ser il'll1ão de Bernardo
Pereira de Vasconcellos, primeiro esta
di~ta do Brazil, cuja gloria otIuscava a
dos seus contempol'ane"s, essas, duas
circumstancias, repetimos, pl'ejudicaram
até certo ponto os grandes e renes me
recimentos de Francisco Diogo Pel'eira
de Vasconcellos,

1865-0s paraguayos, que sem 'Prévia
declaração de guerra haviam invadido a
provincia de i.\1a~to Grosso, depois de
tomarem, apãs heroica resistencia, oforte
de Coimbra e de o guarnecerem com
gente sua, continuam na sua devasta
dora derrota e apossam-se de Miranda,
Corumbã e Albuquerque, O segundo
d'esses pontos foi abandonado pelos nos
sos na presente data (Vide a epheme
,"ide de 29 de fevereiro).

MARÇO-4

1568-Reglstro da provisão nomeando
Salvador Conêa de Sá para capitão-mór
e governador da capitania do Rio de
Janeiro, passada por seu tio Men de Sá,
governador geral do Brazi1. Ignora-se
em que dia tomou posse do seu cargo,
mas provavelmente foi no anr o de 1557,
logo depois da morte de seu primo, o pri
meiro governador Estacio de Sá. O vis
conde de Porto Seguro assigna com
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etreito este anno como o da sua posse'
nesta primeira vcz que occupon esse
cargo.

1630-M"thias de Albuquerquc dá pl'in
cipio â fortale?ll. do Arraial.

Yendo que estavam os hc1landezes de
posse de Olinch e do Recire e que a unica
cousa que podia fazer el'u imptldir que se

. elles iu ternassem pelo paiz, escolheu o
general, o ponto em que constl'llÍu a
fortaleza, a que iam tel' todos os ca
minhos, collocando emboscadas em todos
elles para nunca deixaI' tranquil'os os
inimigos c elJ1baraçar que e relacio
nassem com os habitantes do c,tmpo e
com clles copl1nercipssem. Começou a
edificação nesta data, e em pouco tempo
a<sentou nas trincheiras que lcl' II1tára
4 peças de ferro, que o capitão Nuno de
:1\1e110 e Albuqllel'que conseguir'a retirar
do nado que commandâra e que os hol
landezes tinham mettido a pique junto
á ilha do Nogu~ira. A esta fortitlc ,ção
deu o general iUath.i,ls de Albuquerqne
o nome de F01·te real do Boni Jesus. e
ao acampamento,que em PI)UCO se rormou
sob o abrigo d'ella, o de povoução do
Arrai:<l, nome que esse logar aind,!! hoje
conserva.

169:l-Representação da camara e I ovo
de S. Paulo pedindo ao governo da côrte
a creação de um governo independente
do do Rio de Janeiro (Vide 9 de novem
bro de 1709).

1719-Pela bnlla de Clemente XI, d'esta
data, COpiOSllS in Misericqrdia, crea-se
o bispado do Grão Pará, desmembrado
do Maranhão. Comprehendia o novo
bispado a Goyana franceza e as capi
tanias de Goyaz e nhtto.Grosso. Reinava
em Portugal D. João o 5' do nome. Teve
por primeiro bispo D. frei Bartliolomen
do Pilar (Vide agosto 29 ele 1721).

1719-N:lsce em Vianna do Minho, em
Portugal. d. João da Purificação Mar~

ques Perdigão, 18' bispo de Olinda (Vide
a ephem. de 18 de outubro de 1829,. 2'),

1780 - O capitão-general José de NA'

poles Tello de Menezes toma posse do
goveJ'Do da capitani:l do Pará c Rio
:1'iegro, como successor de João PereJl'a
Caldas (Vide a ephemeride de 25 de ou
tu bro de 1783),

Em honra de José d!l :1'iapoJes el'gueu-se
em 1782 um obelisco na e tl'ada de };a
zareth; derruido esse monumento cm
1823, pOl' falta de cuidado em conservaI-o,
foi, em 18!O, re taur~do p&r ordem do
presidente da provincia João Antonio
de Miranda.

1823-Po se do governo temporario da
provincia do Ceal'á, eleito no dia 'IU

teJ'ior. Compunha-se do seguinte pessoal:
presidente, o padre Franei co Pinheiro
Landim: secretario, Miguel Antonio da
Rocha Lima; membros, Tristão de Alencar
Al'uripe, Felicio Pinto de Almeida e
Cas 1'0 e o padre Vicente José Pereira.

1 52-Entra na Bahia de Todos os
Santos, para refrescar, o vapor de guerra
inglez Conflict, que levava a seu bOI'do
o ex-dictador Rosas e D. Manuela (Ma
nuelitaj, sua filha, que não quizeram ir
â terra.

1855 - ln talla-se em Porto-Alcgre o
seminario fundado por D. Feliciano de
Arau;o Prates, l' bispo do Rio Grande

. do Sul.

MARÇO-5

]637-Vigorosamente atacada a forta
leza de Porto Cal vo por Mauricio de
Nassau depois da batalha de 18 de feve
reiro (Fide essa data), vendo aquelle
chefe que Miguel Gibel'ton, comman
dante da praça, se mantinha firme de
fendendo-a, apezar do descalabro. em que
ella ficára com os treze dias de sitio
que soffJ'era e que a demora em se rendei'
augmentava as difficuldades em que elle
proprio se via, manda a Giberton um
parlamental'io com este bilhete em fran
cez: Senhor: por saber que sois tão
grande soldado, não vos quiz render
sem assestar primeiro baterias contl'l\
:v6s ••• Bem conheceis que .OB não lloqeili
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sustentar •. , Vosso muito atreiçoado João
Maw'icio» .

Reflectindo o commandante com os
eus capitães, resolveram pedir ao conde

um adiamenlQ de 25 dias para sc enten
derem com Bagnuolo obre a capitu
lação proposta; e nesse sentido res
pondeu por escripto á carta de a sau,

Isso se passava no dia 4. No dia 5,
porém, intima,lhe o chefe sitiante que
se renda nas :,'4 horas, que findo esse
prazo atlcari;l a praça de assalto e ne
nhuma concessiío faria aos sitiados.
Gibel'ton julgou dever submetter-se e
entrpga·se na presente data com l:S
110l1l'as da guerra, juntamente com oito
calJitães, trezentos soldado hesrauh6es
e cento e dez italianos • em contar os
doent.es e feritlos, os quaes' foram todos
tl'ansporbdos para a ilha Terceira.

Segllimos a lição dada por Varnhageu
na ua Ilistol'ia das lutas. O sr, J. de
Yasconcellos porém, nas suas Datas
Celebres, refere que a capitulação o
fTectuâra no dia 6,
16IH-Jel'onymo do Meudonça FurtaJo,

por antonomasia Uxl~mbf!",qa, succede
no gOl'el'no da capitauia de Pel'numbuco
a Fl'ancisco de Brito 1~I'eil'e (Vide 21i de
março de 1657 e 26 de janeiro tle 1661 l,
auctor da 'OVA LIlZITAN IA, histol'ia da
(Jltf!,'ra b"asilica,

Jel'onymo Mendonç.:l foi O quiuto go
vernador o capitão-general de Pernam
buco, que governou até 31 de julho de
161:i6, dia m que foi preso e deposto pelo
povo.

Declal'ou-sc ~aqnella capitania no
tcmpo tio scn governo uma tal epidemia
dc val'ióla e foi tanta a mortandade que
olla causou, que o pnrocbo s6 não bas
tara para aamioisr.rar aos enfcrmo os
sacramentos da peniteucia e da extre-.
ma-unção; Ifoi nece sal'Ío no anno de
lG66 que os religiosos o coadjuvassem
nesse piedoso mister.

166 - Tentatil'a de morte contra o
pre!ado do ruo de Janeiro, o dI'. Man uel

de SOUZIl. e Almeida ou Almad... Tinha
elle sido elcito por D. Affollso Yl por
prol'jsão dc IZ de tlezembro de 1658 e
tomado posse no anno seguinte. Foi o
J4' nu ordem chronolngica (Yide outubro
8 de JG1:1) , A pezal' de al1'<ll'el e prn
dento, não conseguiu abrandai' a má
ind01e dos seus diocesacos, que o guer
reàm até na sua prElpria casa, cont1'a a
q~al na noite d'c. te dia ~ses aram uma.
pc<:a. de artilhar'a carregada de bala e
puzeram-lhc um mUITão aceso proximo
da escorva. tle maueil'R a sô disparai'
quando e tiyes em longe os auclores do
attentado. Com etreito assim succedeu.
Fel izmente, p'odm, não sotrreu cousa
alguma o !,reladc quando se disparou
a peça, cuja bala foi entel'l',n'-se na
pal'ede da casa, onde se conservou POI'
muito tempo o igual. Depois c1'este attcn
tado que !'cou hllpUllC, pela parcialidade
do de-embargadol' da relação da Balda,
encalTC'gado dI:' syndicàr do facto. re
tirou-sc elle para Portugal. tendo ante
nomeado pal'a sub;tiluil-o ao dI', Fr:ln
ci, co d.l i1YeÍl'a Dias, que foi con fir
mado 1~0 cargo aos 7 dc mal',o de 1671,
quando já se tratava da cl'ca,ão do
lJispallo. '

1699 - D, Fernando l\lartins l\lasca
renhas dc LencastI'e toma posse tio 0'0
I'CI'no 'gerlll da capitania de Pemam
buco como . ucce ~or de Caetll.l~o de
.Melh e Castro.

D. Femando foi o 16' n'l ortle:n chl'o
nologica dos gOl'cruatlores d'aqueJla ca·
pit \I1in c goverllou-a até 3 dc novcmbro
tle )703.

175!-Bl'O\'e de Benedicto XIV con·
codendo ao convento di!. Lapa, na Bahia.
perll1i são para ar!mittir mais 13 cori tiS
e ± COIl I-ertid I , além das 20 freiras que
se lhe concedera por provi ão de 25 de
outul11'o de 1733. .

O convento da L'lprt começou a fun
dar-se nesse ultimo allllO por João de
j)1ir.tnda lbbeiro, quc. t.endo levantarI0
uma capcUa com ai me ma invocac:ão,
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pedira a graça de poder edificaI' no
mesmo logar um convento de freiras á
sua custa e dos mais que, segundo o
espil'ito con tem plati \'0 d'aquelles tem],os,
quizessem ndle recolher suas filhas.
Concedir!>l II !ice ç" começou ,se a con
stl'uc,ão do erlificio, cujo estabelecimento
.foi apl'rovado por breve ponti:flcio de 1:
de all\'il de 173'1-. PI'omplo o recolhi
mento foram occupal·o, a 1 ele dezembro
rle 17,14, duas I'eligios:.s do convento do
Destel'I'o, uma como abbadcça e outra
com o vigaria e mestl'a da ordem. Logo
no di:L seguinte recebel'am estas 15 no
viças, das quaes 5 filhas do fundadol'.

1843-Larga do porto. do Rio de Ja
neiro a c-ivisão naval destinada a ii'
buscaI' em Napoles a tlesposada do aclual
imperatlor, a sr... D, Thereza Christina
lIJal'Ía ele Bourbon.

A 21 de maio chf'ga a esquadra a
seu de tino. Compunha-se da fragata
Constituircio e d IS cOl'vetas ElJw'pe c
Doí, de Julho, sob o commando do chefe
de di visão Theodor(l de Beal1l'epaire,
levando como e nIJaixador cxtr'aol'di
nal'io o eommendadol' José Alexa.ndre
C'll'neü'o Leão, ulLeriormente visc"ll(le
ele S, Salvador ne Campos (Yide 30 de
maio'. \

1860 - ~epl1lta-. e no Rio de Ja'neil'o
o esper.lnçoso poeb rio-grandense José
Joaquim Candido de Macedo Junior, fal
lecido no dioL anterior de fel)re a:narelli1.
Contava apenas IS annos de ed,tde. pois
nascera a 10 de mal'ço de 1842.

MARÇO - 6

1563-Chega ao Rio de Janeiro Estaeio
de S{l, seu fundador e primeiro capitiio
mór e g .vel'nadol' (Yide as pphemeJ'Ílhs
de 20 de janeiro ele 1513/ e 1S(p).

Iii:) l-O majol' J como Brzerra toma,
com doze homcnS,1lm, lancha holiandeza,
qne n:l\'cg'nva do Rccif' para o f/JI'le da
Barrer'L, e faz prisiollroira a mulhel' do
c(lmmandanle d',lquclle fo:'te.

U major Bez~I'l'_' tinha-se embosc:J.do

com 30'1 soldados, por ordem do general
BalTeto, nos matt"s que flCc"1vam ao pé
das fortificações occupadas'pelos hollan
dezes, afim de hostilisal' as partidas ini
Inigas quando viessem prover de vivel'es
as rcspectivas guarni<;ões, Emboscada
a gcnte de Bez~rra, descobrem a' vede
tas uma embarcação de remo, que sahira
do Recife e aproava pal':l a ilha do Oheim
dinheiro, hojc do ;\Iogucil'a, Doze solda
dos dc Bczerl'a têm ol'dem de '1tacar a
emlJarcação: l:nçam-se n'agua com as
eSjJad, s entre os dentes, nadam assim,
apoderam-sc dos remos c, acto continuo.
da propr:a cmbarcação, matam seis dos
remeiros, aprisionam os resta nte, ,c con
duzem tudo em tl'iuml,ho pal'aa pI',lia, no
meio dos ap!,lausos drs seLl~ cll.mar,ldas.

O commandante hollandez da fOl'tiflccl
ção da Bal'l'cta sae das Sl'as linha, par I

acudir com a guarnição e sUJ'pI'cnder os
nossos bravos quando saltavam em terra;
ma~ o maj,)r Bezena deix:1 a emhoscada,
faz-lhe fi ente einuti!isa os sens esfol'çcJs,
vendo- e obri6"ado o hollal1 ó!ez a rrlil'ar
se, sem combater a força formid II'c1 qll
lhe aprc entara Bez/'rra, tanto mais CI1

yergouhado quanto sua pro]1ria e~posa

tambem era levada como 11I'isiuneim.
181í-Reyolução de Pel'l1!lmbuco, nas

cida princiJ'almonte do alltigo odio qne
sepal':1va em dois ramprs oppostos 0$

nascidos no rein(l e cs fllho~ do ,.aiz, nn
lagonísmo que chegara !lO m: is alio c'l'au,
('s. l'cialmente nos corpos mili(;lI'cs e
en trE' os ofIlci :cs.

O go\'ernador da prol'i Ilc:a (torlas "5

capitanias foram denomin"rlas pl'ovin
cil,s em 1815), o go\'er:ladl'r rle Pern1m
I uco, Cart:1l10 Pinto d,' Mirandl' l\Jorlfe
n,'gl'o, tental'a debalde, com o espirito
COI ciliador c unimo cord do liE' que em
dot Ido,1tul'lTlonisaros dissielclltes,q1lando
teve den1lncia, fundlld:\ ou nilo, ele q ue se
\ll'dia uma consJlÍl"lção rle·tinndllll mudai'
o SI', lem:l degovérDo e adol t:II"SO aform!l
I'epu'blieana; duvam c,'mo seus pro
pugnarlores a Domingos ,losé jllar'tins a
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OUtl'CS, appojados jJelos officiaes pel'nam
lJllcanos.

Tendo as cousas chegado a este ponto,
~lontenegl'o convoea no dia 5 uma re
u'llião (:os ollicittes rein6es e com ellcs
resol' e apoderar-se do; mililares e l,ai
~~ nos de Ci uem mais se fallava como
perturba!lores !la ordem cstnbe\ecida : o
mal'ech,]l .Jo~é Robel'to ficou incumbido
de pl'endcI' no dÍ'l sf'guinte os pai7.:1no~.

o hrig:1deil'o Salazar. command~nte (lo
regimcnto de infantaria, ao seu ajudante
lIIaruel de :::oU7.a Teixeira, e o brigadeiro
de al'tilh:1l'ia Manuel Jonquim Barhosa
de Castro a tl'es capitães e ao secretario
do COI'pO do seu eommando. Tudo ,e
lel'ia reillisa!lo ~,cm maiores consequen
cias no mesmo dia 6 da março, si Bal'
hOS:1 !le C'Stl'O, mais arrogante e asso
mado, não tivesse dado ao acto um
ai pal'ato inconveniente e PI'ovocadOl',
r,euntndo toda a officicialidade na re
~pectiv" secrel:>ria e insultando ao capi
tão in!liciado Domingos Theotonio Jorge
ante" do lhe intimai' a ordem tle pl"são,
e cl'm çava a fa~er o mesmo ~o eapitão
.Tosé de Banos Lima, pOl' alcunha,o l~tt()

Ga,'oado, quando 'este alTancad I espada
c atravessa-o de um golpe,

:;abendo do facto, manclil ao quarteIo
c,\pitão gellCl'al governador :l Ale. andre
Thorr1a7., seu aju(laote de ordens, que
ali:ls não g sava elas sympathias publicas,
IXll', I reunir a trop:1. e pl'euder os amoti
lIado: : ao cliegal' fi seu destino, o cal i
tilo PUllruso, que já llavia municionatlo
alguns soldactos, rn'luda atirar sobL'8 elle
e Akxanell'e Thomaz cae paI' ter,'a lJa
11 hJdo cm, sangue. Ao ter noticia d'esta
nova e grave occurJ'(l.llci..l, o governadol'
i!ltimida-se, abandona o jJalac:o e ,'e
f\lgia-se com sua familia na fol'talez'1
do 13,'um, onele capitula com os revol
iosos no ,:ia seguinte e elnbal'ca p..lra o'
Rio ele J nei1'O. Rebentál'a a revoll1C::'to;
o povo renl.e-se, á tropl, <lbi'em-se as
pl'isõe. e soltam-se os 1 i'esos.

NQ li'l 7 organisa·se um governo pro-

Yisol'io, uorne..lndo-sc goveroadorda prol
vincia ao padre João Ribeiro Pessoa,
tendo por membros. do góverno o dr.
José 1clÍz de :lIIendonça, Domingos José
Martins e ~Ianuel José Corrêa de Araujo
e ao capitão de al'tilh'Jr:a Domingos Theo
tonio, elevado além d'isso a governador

'das.al'mas, Instituio-se ogualmeute utn
conselho decinco membros, entre os quaes
se contavam, embora con trangidamen
te, o OI1\'idol' e corregedOl' de Olind..l An
tonio Gados de Andrada}Itchado e~ill'a,

depois tão afamado como orador parla
mentar, o estimado lexicographo nacional
Antonio de MOI'aes e Silva e Gervasio Pi..
res Ferreira, Opadre Miguel Joaquim de
Almeiela fo i feito secl'etario do intel-ia,'.
O conhecido piloto e hyelrogi::\pho ílu
minon, e .Tosé Fernandes Portu,gal, que
(ntão se achwa em Pernambuco. foi no
mea:do intendente da marinha e major.

Tomou esse govemo medidas J))ra a
defeza; au;;mentou os soldos e fez pro
moçõcs no exercito, ah' ltu Jiversos im
postos c os tratamentos de senho)-, se
nhol'Ía, excellencia.. cstabele~endo-se o
tratamento de vós, e adoptou a ]nndeil'a
bl'anca como symbolo da pa~,

Sobravam aos rcyoltosos espil'itos (s
elal'ecidos e entltusiasmo, apezar de que
ao chefe elo ll.ovimento: Domingos Mul'
tins,faltavam muitos elos pr~lic Idos parh
íazcl'viJlgar uma idt!a que não tinha ainda
cm sen favul'aadlJesãodas outras pró\'in
cias: faltara á revolução pcr;'lilmbucana
não s6 esse1elemellto de vicia, o concul'so
tle s iaS vi inhas e irmãs, COIT,O a OPPOI'
tunidade, que é filha dos desgostos e
J'esentimentos profundos da maioria da
nação, que apl'qvei ta a v,lvula que se
abl'e para res]lil'ar des::!, somhl'uda e sa
cudi!' de si o ]Jcsadelo que a opprime.
In,'xl'crientcs na arte de governar, COfTI
mcttel'um des:\tin(ls~

Não olJstante isso o movimento da ca
pH,ll communicoll-se as ontrasJY,Yoa~ões

da pl'ovinciu e ás da Pal'uhyba,Hio Gl'll,nde
c AlagOas, Logo, porém, que se annun-
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ciaram prol\imas as primeÍl'as fOJ'ças le-/ Já agora mais duas linhas acerca do
gaes encarregadas de o debellal', esmo- paradeil'o fhlal d'estes utopistas polUi
receram esses slltellites do foco revolu- rcos, que não fIzeram entrai' nos seus
cionario, e a conspir'lção, que contam i- calculos a probabilidade quasi certa do
nara a Babia e se iITadiárà até ao Ceará, açamo legal do plitibulo: .
n~m ousou pronunciar-se. A reacção Domingos Theotonio, govel'nado>' eiril
começou então COl'Q tanta violencia como e milita,- do partido ela indepenelencia,
~ncal'Diçamento.• Ao erro da revolução qne fugira disfarçado, foi justiçado; o
int'empestiva, de momento e de nenhum padre .10ão Ribeiro Pessoa tentou enve
modo preparada, só excedeu o phrenesi nenar-se e suicidou-se por estrangula
da auctoridade leg~1 quando conseguiu mento; o dr, Mendonça e o secretario
dominaI-a e dar-lhe garrote... padre Miguel de Castro (o J1Jiguelinho',

Estavam as prisões atulhadas de pa- transportados para a Balda, foram alli
triotas vencidos, quanÇl'o chegou ao Re- entregu'es ao executor da alta justic.:a;
cife o novo governador Lniz doRegoBar. José de Barros Lima, descobedo no seu
reto (Vide a "pllemel'iel': de 29 de junho): escondJ'ijo, como Domingos Theotonio,
estabeleceu-se então o tremendo tribu- teve identico fim; o tenente Antonio
nal de sangue que levou ao patibulo mais José Henriques e o padre Pedro de Souza
nove cidadãos, aliásdistinctospor muitas Tel'lorio sofl'reram a mesma pena. O eo
qualidades pessoaese que, perdoados, ex- ronel Amaro Gomes Coutinho, Ignllcio
patriaelos. poderiam mais tarele, ainorte- Leopoldo ~le Albuquerque Maranhão, o
cida a paixão partidaria.prestal' serviços p:1dl'e Antonio Pereira e os tenentes
á patria e, o que é mais para o perdão, coroneis Si!veil'a e José PeregJ'ino de
á propria monarcbia, como temos mais C'lrvalho. seguiram o me mo Jugubre
de um exemplo registl'ado na nossa his· caminho. Domingos José Martins e o
toria (Vide 29 de março e 12 de junho). pad"e Roma ( Abreu eLima) os haviam

A baneleil'a republicana de 1817 foi precedido: já tinham sido fl1:dlaelos pOl'
pintada por Antonio Alvares. que se en- ordem elo conde elos Arcos.
carregou tambem de tirai' os retratos 18 !3-Morre na cidade do Ri o de Ja
dos mernbJ'os do goyemo revolucionado. ne1ro o marquez de .João da Palma, D.
Rodrigo José Fel'l'eim Lobo, chefe de FI'anciseoele Assis Ma ClI·pnhas. que aos
divisão cncal'regado do bloqueio elo Re- 25 annús de eda.:e. del801a 1 '08, fUl'a go
cife,,logo que se apOdel:011 ela cidade e vernador ela ca]Jitania oe Goyaz, cle 1 'O',
soube do oecol'rido com o misero pintor. a 1814 da de Minas. da ele S. PHulo
detemdllou 'mandaI-o atar ás gl'ades ela nesse ultimo anno e da Balda em 1818.
cadêa e açoutal-o, como fez com outros Na eleição do primeiros senadol es do
individuos de cõr, qner livres, quer es- Imperio. a 22 dejapeiro de 1'l26, foi el ito
cravos; mas apadrinhando-se o artista por qU:1tro provincias, e n. Podro I o
com um retrato de D. João VI. que pos- escolheu pela de S. Paulo. Nascera em
suia, consúguiu escapar á infamante Lisbna a 30 de ~etembro de 1779.
pena. O marquéz de Palma tomou pússe ela

Caetano Pinto de illil'anda lIIontenegro, sua cadeira no senado a 'I- de maio, a
ao chegar ao Rio de Janciro, foi reco- darmos credito ao Mappa nu:rologico
lhido preso á fod ,le?a ela ilha das Co- dos senado"es, tantas veze' achado em
bras; defendeu-se depois da graye im- falta~. Parece-nos todavia que seria no
putução que sobl'e elle pesava e foi mais dia 6. pois foi nesse dia que se' abriu a
tarde, no tempo do primeiro imperio, primeira a~sembléa legislativa d'J Brazil.
ministl'o, senador o duas vezes titnlar. IS76-Deel'eto assignado pejo ministro
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elo Jmperio, o SI'. consellieiro José Bento
da Cunha e Figueil'cdo, reformando aBi
hliothcca publica do Rio' de .1 aneiro e
dando-lhe regulamento.

~ARÇO -7

lG09-Felippe III manda faz1'l' eITectiva
a resolução d'csta data creando o t,ibu
nal d 1 Rela,ão dà Bahi;\, primeiro que
houye no Drazil ;Vide abril 5 de 1G·?G).

lG50-Toma posse do governo do Es
tftdo do Bl'[lziI na cidllJe da Bahia o
capitão general conde dc Castello Melhol',
João Rodl'igues de VasconceJlos c Souzil,
que substitue a Antonio Tellcs de i\Ic
ne7.CS, conde de Villa-Ponca de Aguiar,
Foi () Yige~imo pI'imeiro na ordem
chl'onologica e exerceu essc earg até 5
de janeiro de l/i51.

lG71-Carta régia ronfll'mando o Renl.
dr. FI'ancisro dá Silveira Dias no cal'go
,le prelado ael mi nistrador eccles;a~tic(l dil
apitania do Rio rJe Jal11'iro, que já exer

cia havi' ma's de um anno por nOrnel:ç
<;ão do prelado Manllel de SOUZ'I Almada,
que se retirál'u para Portugal (Yide a
ephnn. de G).

lí21-FaJlece na cidade d(l Rio de Ja
ncil'o com '3 an nos de edade e pel'to de
19 de episcopado, o 3' bispo d'essa dio
oese D. frel Francisco de S, Jeron)'mo,
natul',~1 de Li boa, doutOl' pela uni\'cr
sidade de Coimlra, Tinha regeitado em
lG85 a míb'a de,i\Jacáu,

Foi no seu tempo de episcopado que sc
deu a malograda invasão de Du Clel'c
no Rio de Janeiro, tendo·se o bispo re
fugiado na serra da Tijuca em l!lya <Truta
for.nada pOl' enormcs pedras, que por
múilOs annos s chamaram santas. Este
prelado iUns rOli-se 1'01' muitos uctC's de
car'idade e pOl' ul1la vida exemplaris
sin1a. Jaz na capella do palario episro
pai da Concei<;ão, que elle fundál'a (Yide
a ephemel'ide de j li nlia 11 de 1702). '

l7:39-Ao lelTitol'Ío de S,1l1ta C lthal'ina
foi dada ne ta data a categol'i:J, de capi
t~nia, mas subaltel"l1a á do Rio de J8nei-
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1'0, e toma posse do cargo de seu gover
nador o brigadeiro José da Silva Pae~,

recebendo-o do commandunte Antonio
de Oliveira.

A ilha de Santa Catharina, onde eslá
a belll cidade do Desterro, sua capiral,
foi cham:Jd'l. Jul'iré-midm pejos indios
Cá"i,jós, que a hahitavam. Depois de João
Dias de Solis, em 130 , foi eUa visitada
pelos navegadores hespanh6cs Sebastião
Caboto em 1525, e Diogo Garcia em 152&,
ambos oe1la desembarcaràm e se demo
)'al'am por algum tempo, Em 1532 desem
barcou t'lmbem nessa ilh.l Pero Lopes
d Souza, irmão de Martim AfTons(l,
dando-lhe pro,-avelmente então o nome
de ilha dos 7Jatos. Em 1650 estabeleceu-se
nella Francisco Dias Velho Monteiro
com quatro filhos e erigiu uma capella
. ob a invoca(;ão de "-osso, Senhora do
Deste,·,·o.

A Laguna foi a pl'imeira das povoações
continentaes d'aqneJla provincia e Lages
a segunda elcvadJs á catcgoria de '"illas
em 1114 (Yide ugosto li .:te 113 ~.

1762-Toma posse do governo da ilha
de anta Cathal'ina o coronel Francisco
Antonio Cal'doso de Menezes, que I gover
nou até 12 de julho de 17G5 Yide essa
data). dia em que foi I'cndiilo. A ilha ,de
Santa Cutharina re entiu, e por muito
tcmpo elo seu arbitrario e duro govcrno,
u ponto de chegarem a faltar n'l capita
lJia os generos de primeira necessidade,
diz Abl'eu e Lima.

Antes do cOI'onelCal'doso fÓl'a nomeado,
em 17GO. João ele ouza Falcão, qne não
chegou a tomar posse do cargo, 1101' morreI'
em caminho.

17 8-0 bispo titular de Zoara, pr(;lado
de Cuyabá, é eleito pam o me, mo cargo
em Goyaz.(Vide 23 de jancÍl'o deu~82).

18U3-Chcga á bahia do Rio de Janeiro
o resto da e,q uaclr.\ re,l portllgueza,
tendo a seu bordo O principe regente.
depois rei D. JOi'lO vr, que não des
embarca nes e pia. E' comprimeotado
pelo conde dofl, Arcos, ultimo "ice-rei,
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pejo semldo 'da camara, cabido, m 19is
trados, militares e ecclcsiasticos, etc.

A ciclade illumina-se por nove noites
consecutivas para festejar a chegada da
cOrte.

Deixáraas agunsdoTejo a 29 de novem
bro do anno anterior a esqu::dra que tra
zia a família real e sob o commal1l10 do
vice-almirante Manuel da Cunha Souto
:l\Iaior, tendo pOl' ajudante-genel'al ao
chefe de divisão Joaquim José ~ronteiro

Torres, compunha-se de8 náus de linh.\. 8
fl'Jgatas,2 bl'igues, 1 escuna e 1charru.l.
El'am commanàantes das naus: Fr.lncisco
,José do Cànto e Castro da P1'incipc Real,
Francisco 11. unel de' Souto 'Maior da
Rainha ele pOl·tugal, Fl'a,ncisco de Borja
S,llerna. da P l'incipe elo I1i'â~il, Henrique
da Fonseca Prego da Medusa, José Maria
de Almeida da CondeD.Hem· que,D.~la

nuel de Menezes da .liu1,tim de F"eitas,
Ignacio da Costa Quintc'lIa da Atronso
ele Albuqtte>'que, D. Manuel João Lossio
da D. Jocio de Castro; com mandavam as
frilgatas Rodrigo JosP Ferreira Lobo
!'1 Minel'1Ja, Luiz da Cunha MOl'eil'a
a Golfinho e D. João :llanuel a Ura
nilJ.; commanda\'am os brigues Diogo
_-icolau Keating (o Vingança), Fl'ancfsco
Maximiano de, Souza (o Yoad01'): Isi
doro Francisco Guimul'ães vinha comman·
dando a escuna (Cw'iosa) e Paulo José
l\liguel a charrua (Théti».

Na 1" das naus vinham a. rainha
D. Maria r, o priucipe regente 'D. João VI,
o principe d:1 Beira, os infantes D. Miguel
,e D. Pedro Carlos, acompaohadús dos
marqne7es de Aguiar, de Vagos e de
Torres e do conselheiro de Estarlo D. Fer
nando José de Portugal;

Na 2" d'esta relação vinham a pl'inceza
do Bl'lt7.il, viuva, com as iníantas D. Izabel
r.laria, D. Maria Francisca e D. 1ariann;l,
acomp lnhadas pelo marquez de Lavradio;

A ," IAffol1S'J ele Albuque>'que) trazia
a ~eu bord;) a princez:l regente (D. Car
lota Joaquina; com a princeza da Beira
e as infllntas D. Maria haheJ. D. Maria

da Assumpção e D. Anna de Jesus Maria.
acompanhadas dos condes de Caparic.l e
Cavalleiros.

Nas outl'as embarcações 'vieram os ti
tulares seguintes: -Anadia, Belmonté,
Bel1as. Cadaval, Penalva filho, Pombal,
Pombeiros e nedondo, e os conselheiros
de Estado Antonio de Al'aujo de Aze
vedo, D. João de Almeida, D. Rodrigo
de ~ouza Coutinho, o general João Fo~

bcs Skel1ater. o desembal'gador do Paço
Thomaz Antonio de Villa·Novll e mon
senhor subdiaeono Joaquim da Nobrega
Cão de Aboim.

Uma das escunas (a CUI'i"sa) tornál'a
a entrar nó Tejo, de oLde tinha sahido
antes o bergantin Condes 'a de Re
zende: achava-se no Rio de Janeil'o o
bergantim BaUio e a e~cuna Fqn'ão em
Pel'namblleo.

I

(Esta noticia ácerca da fl'ota real nos
vem de um manu cripto da Bibliotheca

aciona! da curte.
1825-Deereto concedendo amnistia aos

que tomaram p ,rtc, na provincia das
Alagóas, na revolução da 1'epuIJlica do
Equaclo1',

1848-0 minislerio 22 de maio do anno
anteriol', que é o ü" ol'ganisado no pleno
leinarlo do sr. D. Pedro lI, e que jã
havia passado por differcnte,s recompo
siçõe:', pede exoneração na presente data,
e é chamado o visconde de Macahé para
constituir outro sob a l;ua presil1cncia.
(ViJe u epherJtel'ide de 8).

1870- Embarcam no Rio de Janeiro
para a BaUa os voJuntado, da patria
d'aquella provincia- de volta do Pa
ragulY·

MARÇO -8

1633-·0 generill Weel'denburgh, go
vern:lclor holh":del. de Pernambuco, que
solid'ál'a licença da Ilollanda, em con
sequencia do t>llecim nto de sell pae,
para regressar á EU1'Ul'tI, pal'té para a
patl'ia acomp 1Il11ado do conselheiro po
litico Van Walbeck, do tenente-col'onel
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SchuLte e de mais outros officiaes c sol
dados que huviam completado os seus
tres anno. de sel'\"Íço. Fica em seu lagar,
como governador da conqui~ta hollan
deza. o velho major Lourenço RenlJach,
seu 1I0mpanheü'o na arriscada tentati 'a
de Iguarllçú, da qual sahil'a fel'ido.

Chegando áHollanda apI'esentou ,Veer
denburgh ã companhia das Indias (em
11 de julho) um relatorio ãcerca da co
lonia, indicando a conveniencia de se
mand,lr para ella mais tI'es a quatro mil
homens adestrados, afim de occupal'em
todos a ilha de Itamaracá.

169!-Cal'b de lei mandando estabe
leceI' Da Bahia uma c.lsa da moeda, em
vil'tude de requerimento do senado da
camara.

Foi extincta em lü97, tendo cunHado:
Em ouro para .1 Bahia..... 102:000$000

» pal'a Pernambll~. 8:000~000

Em prata para a Balda.... 818:000 000
» para Peroambueo. 428:0008000

1685-Tcndo corl'ido rumores que o
povo tencionav!l outr,\ vez expulsar os
jesui!as, I'eunem-se os homens bons da
villa de .'. Paulo na casa do conselho
e elegem o bi po D. José de Barros
Alal'cão e o c·,pitão-mól' Pedl'o Taques
de Almeida par:l tratarem com o padre
Alexandre de Gllsmllo, provincial da com
panhia, o meio de se concertarem as
cousas. Dirigem-se ambo ao collegio
e cr-nCOl'dam os tres em que «o pro
curador da companhia, que estava para
ir a Roma, se encarl'cgal'ia de ollicitar
e alcançaI' pel'missão para se podeI' ir
ao sertão trazer indios ao gl'emio da
égl'eja e educal·os na fé, podendo d'este
mario os moradores possuíl-os e tel-ús
em setl poder, " Applaude o povo este
accórdo e agl'Hdece o pl'ol'incial o seu
benigno acolhimento.

A cal'ta régia de 9 de novembro de lü90
ratificou esta eoncol'data, com a res
tricção de que não ol'am pel'mittidas en
iI'adas no sel'tão com bandei1'as, sinão
em auxilio dos padl'es que fossem pl'rga'r

a fé, e qne , Ó sel'ia l'ermittido trazer
os indios que voluntaI'iamentc quizcs
sem vir.

1722-Llliz Ferreira FI eire, capitão
mÓl' do Rio GI'ande do Norte. é ferido
na noite de 22 de fever~iro por um tiro,
de '<[ue veio ,a morrer ao 7' clLI. Ne"S3
mesmo dia (2 de mar.;o) assume I) senado
da camara o governo da capitania, como
já ~e hwia feito por fallecimento de dois
ouü'os capitãe -m6res Francisco Pereira
Guimarães e Sebastião Pimentel. Ahl-i"
ram-se devassas pelo assassinato do ca
pitão-mói', mas não. e tlescobriu o assas
sino, Freire tinha-se indispo. to com o
senado e muitos dos moradElres da capi
tania e fól'u acoimado de violencias e
abus'.s de anctoridade e à é de roubos.

Depois de 7 dia. d'e te governo in
terino, toma na pl'esente data posse do
govel'Do José Pereira da Fonseca, por
pa ente de 17 de mnrc;:o de 1721, reO'is

·t"ada a 9 do mesmo mez do seguinte
allllO de 1'j2·~. Este governou fi capitania
até 18 de janeil'o de 17:28 (Vide rcvist<\
do ln títuto, tOI1'\O XVII, n. 13, 185±).

n72-D. Bartholomeu ~f.lnuel Uendes
dos Rei, natural de POl'tugal, 3' bispo
de "fadaana, Á confirmado ne ta data,
no l'eioado de D. José T, pelo pontifice
Clemen e XIV. TOlllou. paI' procurador,
pos'e da diocese de Mariann\ a 17 de
dezembro de 177'3 i nunca porém veio ao
seu bispado e renunciou-o depois, como
o havia feito o seu antecessol'.

D, B.lrtho!omeu fora antes bispo de
!\lacáu, na China, onde residira, exercera
actos pOlltif1caes, dera ordens, chrismára
e visitál'a a dita diocese, Tendo r~nun

ciado ao seu novo bispado, como fica
diLO, foi um dos bispos assistentes á
ceremonia da sagra.;ão do se!! suceessor.
E-cl'even bastantes pRstOl'aes, singellas,
mas de muita Ullcção I'eligiosa, como nos
pal'ece que deviftm ser todo. os actos
d'esta natUl'ela e eman dos d'essu fonte
(Vide 1 de dezembro de lí73).

180~ - O I'esto' du famiJia real, que
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tinha chegp.do na vespera á balda do
Rio de Janeiro, de embarca neste dia
pelas 4 horas da tarde, «A ceremonia,
diz o chronista da Revista Populal'. que
nos fornece estes dados, é brilhante.
pomposa e ardentemente appÜllldida pela
constante acclamação do povo. Sobre a
rampa ergue-se um altar, e em torno
d'elie está o cabido da cathedral para
mentado de pluviaes de seda branca
bordada de ouro. O prineipe regente
oscula a santa cruz nas mãos do chantre
Felippe Pinto ela' Cunha e Souza. que
antes havia feito a a persão da agua
benta e dado I\S thurifica~ões do esty1'o
(O bispo eleito do Rio de Janeiro, D, José
Caetano de Souza Coutinho, ficára sa
grado em Lisboa, mas s6 dois mezes
depois é que poude viI':. O prestito é o
mais bri)hante que então se viu, e per
corre as ruas Direita e do Rosario.
brilhantemente omadas e atopet,tdus de
povo, ao som da mu iea, das acc1a-·
mações, dos repiques ae sinos, das sal\-as,
e por sob uma chuva continua de flores
e entre alas de soldados dirige-se ao
templo do, Rosario, então cathedral da
capital brazileira, e ahi entoa·se o grande
hymno Te-DeuJn Laudamus. A volta é
feita em coches pelas nlesmas rua.. e a
familia real acolhe· se ao paço da cidade,
a qual illumina,se por nove noites suc
cessivas (FLUVIANO, E})heme?\id s), TO

O desembarque ef'l'ectuara-se no arsenal
de marinha. A rainha mâe. D. Maria I,
flcára ainda a bordo pOl' causa do seu
e, tado de saude, e s6 desemp<lI'coU no
dia 10.

Pll-Carta regia dp príncipe regente
D. João (depois 6' l'ei d'esse nome" dil'i
gida aos governadores interinos da ca
pitania do Maranhâo ácerca do proce
dimento reproyndo que praticára o ca
pitão genel'al do Maranhão D. José
Thomaz de Mcnezes com o governado]'
do Piauhy Carlos Cesar BUl'lamaqui.
suspenso do cargo, preso e qom os bens
sequestrados, P01- excesso de jurisdicção

, e mel'O arbit?'Ío d'aquelle capitão-generaI.
D. José Thomaz noineárft, além disso,
Fl'ancisco da Costa Rebello govel'Dador
interino, sem tercompetellcia para tanto,
desprezanqo a lei de successào estabele
chIa por lei para o caso c1 e fal tarem os
governadores legitimamente nomeados.

A carta regia ordena"" aos ditos go
vemadol'es interinos que mandassem
soltar e restituir á sua inteira liber
dade a Burlamaqui. pagar-lhe todos os
soldos vencidos e entregar-lhe todos os
bens e mO"eis do seu uso, "lDenos o
dinheiro, joias e trastes de ourp e prata,
que nlio forem do seu ordinal'io, que se
conservarào em deposito, até nova de
terminação minha (palavras textuaes).
etc.»
IS23~Carta de lei elevando a villa das

Alagôas á categoria de cidade.
184 -O visconde de i\lacahé. encarre

gado de orgunisal' novo gabinete, com
I õe·n'o do seguinte modo:

Visconde de i\Iacahé com a presidencia
do conselho e a pa3ta dos negoc.os do
Imperio; o SI'. senador Antonio Paulino
Limpo:le Abreu (hoje visconde de Abaeté)
com a pasta dos negocios estrangeiros
c intel'inamente a da fazenda; dr. Jo é
Antonio Pimenta Bueno (depois \' is
conde e ulteriormente marqueI. de S. Vi
ccn-te e senador) com a da justiça; Ma
duel Fclizal'do de Souza e Mello com :lo

; da marinha e provisoriamente a da
guel'ra.

Esse gabinete s6 se completou a 14
de maio. entrando para o ministerio da.
fazenda o sr, José Pedro Dias de Carva
lho (hoje senador) e pal.'a a da marinha
o SI'. Joaquim Antão Fernandes Leiío
(deputado e hoje senador).

PotJcos dias este"e este gabinete á
testa da alta administl'ação publica, 01'

ganisando outro no dia 31 o conselheiro
Francisco de Pauh~ "Ollza e Mel1o.

1866-1\lorre no hospital de Conicntes,
de en1'el'midades adquil'idas ou aggravll
das pela guerra do Pal'aguay, em cujo
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exercito de operações exercia o coro
mando gcral da artilharia, o benemeritfi
paulista Antonio Manuel de i\lello.

'ascera na cidade de S. Paulo a 2 de
outubro de lS02.

Era conselheiro, commendador das
ordens de S. Bento de Aviz e da Rosa,
brigadeiro do exercito e doutor em ma
thematica pela. Academia ~liJitar do Rio
de Janeiro. Fora lente da mesma acade
mia, vogal do upremo Conselho Militar
de Justiça, director do Observatorio astl'O
nomico, e por duas vezes cxercêra Q

cargo de ministro da guerra, em 1'S4,7,
no gabinete 22 de maio, e no organisado
pelo marquez de Olinda a 30 de m:lio
de 1,62, para o qual entrou a 12 de maio

, do anno seguinte.
1869-~lol'l'e no Rio de Janeiro o almi

rante Joaquim José Ignacio, visconde de
Inhaúma. um dos prohomens da call1pa·
nha do Paraguay.

Nascido em Li boa a 3D de julho de
1 O , viera aos dous\annos de edade com
sua familia para o Brazil. Aqui estudou
as linguas portugueza, latina e Iranceza,
e seguindo o curso de mathematicas na
Academia de Marinha, assentou praça de
aspirante a guarda-marinha em 1 22.
Proseguiü depois na carreira em que
acabou almirante e grande do Impedo,
prestando assignalados serviços á sua
patria adoptiva. Mais um be110 exemplo'
a favor da generosa idéa da grande na
turalisação.

Joaquim José Ignaéio foi ministro dos
negocios da marinha desde 2 de março
de 1S6l até 24 de maio do anno seguinte.
Como ministro da agricultul'a, commer
cio e obras publicas, cargo que exerceu
desde 2 de março até 21 de abril de 1861,
foi o organisador da secretaria d'essa,
repartição.

- Fallece na cidade do Recife o gene
ral José Ignacio de Abreu e Lima, nas
cido a 6 de abl'i! de 1796 (Vide essa
data).

- Effectna.·~e á. tard~ a entrada 80-

Jemne do sr. D. Pedro Maria de Lacerda,
10' e actual bispo da diocese do Rio de
Janeiro, na egreja cathedral e capella
impl!rial. Assistem ao acto a cama!'a mu
nicipal e todas as irmandades, confra
rias e ordens t.el ceiras da corte e o ca
bido, que acompanham a pt'ocissão do
estylo, a camara com o seu estandarte e
as confrarias e irmandades de cruz al
çada (Vide a cphemer:de tle 10 de ja
neiro).

MARÇO-9

1500 - Tendo-se recolhido da India
D. '\ aS40 da Gama em 10 de julho de 1199,
com a certeza de haver descoberto a
na"ega\ão para aquella parle do mundo,
re olvera el-rei D. 1lanuel mandar no
anno seguinte uma nova armada a firmal'
ami~ade e commercio com o régulo' de
Culecut e estabelecer naquclla região
uma feitoria portugueza. Com esse des
tino apparelbolhe urna esquadra de 13
embarcações, entre carave11as e navios
redondos, a qual teria por capitão-m61'
aPedro AlvaresCabral,fldulgo de gral)de
conceito na corte. Essa esquadra era.
tripolada por 1,:200 pessoas, gente toda
escolhida e bem armada, além de oito
capellães: tinha cada üavio por eomman
dante a um homem pratico na navega
ção de longo CUI'SO e, en tre outros, a
Bartholomeu Dias, o descobridor do Cabo
da Boa Esperança. Ium nelles de pa~

sagem sete frades franciscanos, tendo
por guardião a frei Henrique, que foi
depois bispo de Ceuta. Essa frota, que
el'" a mais brilhante e poderosa que até
então se tinha visto em Portugal, sahe
na pl'esente data do porto de Lisboa.

" A partida, diz um escriptor nacional,
é hODl'ada com todo o esplendor e pompa
de uma festa. Era um be110 dia de do·
mingo. O sino da eathedral batia grave
e solemne: em suas modulações festivas
parecil 'annuncia~ de antemão as scenas
altamente dramaticas, que dentro em
}lreve se deviam passaI', além do Atlall-
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tico, nas fel'teis regiões dJ Novo
Mundo.»

D. i\lanucl, o Afortunldo, tinh:1 reunido
no domingo. ~ ~e mar~o, no começnc1o
mosteiro de Belém, todos os gr::rndas d'L
su.\ côrte. com o fim de in \'ocar o au
xilio do céu para esta importante ex
pedição. Oon erv:j o rei ao pé dc si. na
sua tribl'na, o illnstre almi,taJ1te, du
rante a missa, que é dita com toda a
solemnidadc. Pendente do altar via·se
o estandarte real da ol'dem dc Chri~to.

Prega D. Diogo Ortiz, bispo de Ceuta,
que depois o foi de Vizeu, o qual acende
nrS al1imos os desejos de lJal·tilhar dos
(Jl'Ul1cles lJel'igos a .que se iam expor'
e:;ses atl'eüidos naveg'l.nte·. Terminada a
ceremonia religiosa benze-~e o chapéu,
que o papa mandál'a a Cabral, e que é
po,to em sua cabeça pelas mãos do pl'O
pl'io rei, que entrega tambem ao i1lustl'e
capitão o estandarte da cruz da ordam
de Ohrü;to. Dirigem-se depois todos,
processionalmente, com cruzes alçada~ e
relíquia, para as margens do Tejo.
Li lJoa apresenta então um espectaculo
fausto>o, que raras vezes ofiencem os
povos, em quc as 1.Igl'imas e soluços da
saudade se misturam com os risos e
vivas Cjue retumbam nos al'es ·em acela
mações. "Assim diz o historiador João
de Bal'rcs, que foi segundo todas as pro
babilidades testemunha ocuhr d'esta
scena, se "iam tod, s com as suas librés
e bandeiras de córes diversas, que não
parecia mar, mas um campo de fiol'es,
com a frol d'aquella mancebia juvenil
que embarcava. E o que mais levantava
o espirito d'estas cousas, eram as trom
betas, atabaques, sestros, tambores,
frautas, pandeiros, e até gai tas, cuja
ventura foi andar em os campos no apas
centar dos gados, n'aqQ.elle dia tomaram
posse' de ir sobl'e as aguas salgadas do
mar n'estas e outras armadas, que depois
a seguiram, porque para viagem de tanto
tempo, tudo os homens buscavam para
tirar a tristcza do mar (R: Southey,

IIislOI'in d I nra~il, traduzida pelo
sr. dI'. L. J. de Oliveira e Castro.

i\. csquarll'a expedicional'Ía compu
nha-se do dez carayellas e tres navios
redondos, tripolados por mil e duzentos
h0111ens entre m1ril1heil'os c soldados:
trazia oito capel1ães, além de sete frades"
franciscanos subordin:Ldos, como já ficou
dito, a um guardião, e um Yigario
para a fe'tol'ia que se ia fundar em
C:lecnL

Essa fU'mJda não tcndo podido suhir
do Tejo no dia Fi, çomo se pretendia.
pOI' achai' ventos ponteiros, .6 poude
f'lzel·· e de vela no dia seguinte (Vide a
epl,eJ1le,'íde de Zl de abril).

181 i-Decreto roo governo provisorio
republicano de Pernambuco abolindo
tribntos que existiam na pl'ovinci,\
creados pelo alvará de 20 de '0 lllulJl'u
de 1812, sobre lojas de fazendas, mo
lhados, embarcações, canoas, etc. (Vide a

Rhemel'ide de 6).
~1819-FalJece em ictberoy o conde
d..LS Galyeas D. Fl'üncisco de Almeida de
Meno e Castro, ministro de João VI no
Brazil, com 53 anuos, 11 mezes e 3 dias
de edade.

Foi o seu cadaver transportado no dia
segrânte para a cOde e sepultado nll
egreja de S. Francisco de Paula.

Esta noticia foi por n6s verificada n3
Cazeta do Rio ele Ja'lei1'O, folha con
tempor:me'\ do facto.

18ZZ-Chega ao Rio' de Janeiro a es
quadra portngueza, que devia conduzir
pal'a Lisboa o principe regente do Brazil
D. Pedl'o, depois l' imperador (Vide a
epherneride de 24).

Capitaneada pelo chefe de divisão
Francisco Maximiano de Souza, com
mandante da nau D. Jotlo V I, compu
nha-se d'este vaso e de mais seis, as
cha1'l'uas Conde de Peniche, Ol'estes e
Princeza Real e os transportes. Phenw
e Sete de Março. Trazia um regimento
provisorio, commandado pelo coronel
Antonio Joaquim Ro~ado. além de uma
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bri:.:ada de ar,tilharia e uma companhia
de: eonductores, contando <lO todu perto
de ),200 110m US,

D, Pedro manda-lhe ao encontro o
coronel' Luiz Pereira lh J.' flJl'e/Za de
Azel'edo C utinho 10m nma pOl'tar'ia do
minislro da guerra (Joaquim dc üliveil'.R
Ah-ares), iotimando ao respectivo com
mandan te que dessem fundo os navios
debaixo das bateJ'Ías das fortaleztl.s· da
barra, e cJ'.Ie o com mandante vie, se ler
com elle; Ql'dens que aq uelle 011lcial
cumpriu promptamente,

Apre entados ao I rineipe, o comman
d nte da esquadra e o eorronel Rosado
fizcrJm e assO gnal".lln o seguinte pro
te, to:

« l'\6s li laixo as -i gnados protestamos
obedecer em tudo ás ordens que nos
fOI'em dil';giclas por . A, Real, pois
tal é o nosso dever, assim como de nada
no embaraçal'mos e nem bmnrmos pal'te
nas disposições do governo, salvo sendo
nos onlenad.o pplo mesmo augusto
senhor.

«Paço do Rio de Janeir'o, 9 de março
de 1822, - Fl'ancisco Jl1a:-cúniano de
Souza, chefe de divisão comm::\Jldante da
esquadr';], - Antonio Joaq!!i1n Rosado,
cOl'onel do regimento provisorio. "

1 12- Decreto approvando, em vil'tucle
do al't. 15 ~ 2° da lei de 15 de novembro
ue 1831, os novos e3latutos para a Aca
demi.l Mibtat' do Rio de JalJeil'o, pelos
quaes se mandou creal' ncJ]a. uma Fa
culdade de IIJathematica e de philosoplIia,
e uma cadeira de di1'eito militm', das
gentes e civil.

1860-Trocam-se a l'atificações da con
venção consular entre o Brazil e Portu
gnl de lO de dezcmbro do anuo anterior.

1 13-D, Lino Deodato Rodl'igues de
Carvalho, 9° e actual bispo de S, Paul!',
é sagrado na catlledral do Ceará (VIde
Jl[aio 2 t de t 87 t, r 11al'tel.

MA Rço"':::'10

1631-Francisco Coelho de Cal'valho,

govel'I'ador do Mal'anhão, reassume o
exercicio do seu cargo, infel'l'om' ido
pelo governo illegal do intruso Jacome
Raymundo de Noronha desde 7 de ou
tubro ele J626.

17Hl-Fallece com sign ICS de predesti
nado Jos' Borges de Bar'ros, nascido na
Bahia a 18 de Mal'ço de 1651. Alistára-se
na companhia de Je ns c lia qualidade
de membro d'es e in. tituto exel'ccrR
muitos logares religioslJs na ,'ua patrL!
e em Portugal. Foi in igne em theologia
e phiio ophia, consumado ol'atiol' evan
gelico, excellente canonista.

« Teve tão portentosa memoria, diz {)
auctor da SELLECTA BRA_ILIE:\SE, de
onclfl colhemos estes apontamentas,
que ouvindo proferi/' mil vocabul s, os
repetia fielmente, ou peja sua ordem, 0\1
retrogradamente, Occasiões houve em
que, sendo ouvinte de um sermão, re
colhido á casa o mandava e cl'iplo a
quem o tinhn reei' ado, sem lhe faltaI'
uma palavr'a. Na al'le tie lscrever foi
e ·panioso. pois llélll de fol'mar lJS carac
teres com summa perfeição. escrevia
com duas pennas em U'118 mão, fazendo
>lO mesmo temi o dua regl'Hs dilferentes,
dis imijhantes Ulha d I outra e l1té com
o pé [oI'01a\'a cal'actere- tão pel'feitos
como o fazia cõm a mão. Imitava com
tal similhlllça as leitl'aS, ainda das
peiores, que se assombr.lVam de as
verem tão identicas aquelles que as
tinham escripto. Da poesia vulgar pl'a
ticou os preceitos com facilidade e feli-

t ci dade. Foi de esé.'1.tura mediana, gentil
presença, e genio jovial. "

Tivemos pois tambem o nosso PICO
DE LA IIlIRANDOLA.

1732-0rdem régia prohibinuo que das
capitanias do Brazil passem mulhercs a
Portugal sem permissão prévia do go
verno.

17óO - Sahem pl'esos, com destino á,
cidade da Bailio., os padres jesuitas da
capitania do Piauhy.

1806-Começa a exercer o cargo de
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governador da capitania do Pará e Rio
'egro o capitão general José Narciso

de }Iagalhães de i\lenezes. que sllccede
ao 8' conde dos Arcos D. Marcos de
Noronha e Brito e occupa o cal'go até
20 de dezelllbro de 1 10, dia em que
falleceu.

Govel'Da desde então a capitania um
trium"irato presidido pelo bispo dioce·
sano D. i\Januel de Almeida de Carvalho,
na f6rma do alvará de successão de 12
de dezembro de 1770, até ser a 19 de
outnbro rendido pelo condede VillaFlor.

1808-Desembarc,1 na cidade do lUo
de Janeiro a rainha D. "daria I. mãe do
rei D. João VI. gnferma e na avunç,ada
edade de 74 annos, não pudera desem
barcar no dia 8. COITl o l'rimipe regente
e mais pessoas da sna familia. A rainha
é le ...ada em cadeirinha de braços ou
pnlanquim peJos criados da casa real,
desde a rampa do caes até o paço da
cidade, no meio de um luzido acompll
nbamento. Foi hospedada na sala em
que antecedentemeute fUIJccioJiára o tri
bunal da Relação.

1817-0 primeil'o impresso que se fez
em Pernambuco foi o f.lmoso Preciso dó
sueeessos, escripto ]leio magistrado José
Lui7. de i\Iendonç , um dos membros do
governo provisorio da capitania, na re
volução de 6 de- março; foi impresso na
presente data.

I 2õ-Nascido em Lisboa a 13 de maio
de 1761, fallece nesta data na mesma
cidade D. João VI, rei de Portugal e im
perador nomin'l1 do Brazil.

Era filho segundo de D. Maria I e de
seu tio e marido D. Pedro rIT. Dedal'ada
sua mãe incapaz de rein\lr, tomãl'a
em 1792, a 10 de fevereiro, o governo
do reino corno herdeiro presumptivo da
corõa, tomando o titulo de regente em
julho de 1799. De 20 de março de J816,
em dianl'e, pelo falleeimento da rainha,
tomon o titulo de rei, sendo como tal
acclamado no Rio de Janeiro a 6 de
fovereiro de 1818.

Quando,em 1 '07, o exercito de Napoleiio
Bonaparte invadiu Portugal, D. João
entregando a regencia elo reino ao mar
queI. de Abl'antes, embarcou para o
Bra7.il. aITibaudo á Bahia a 22 de jC1neil'o
de 180' e a 7 de mal'ço chegou ao Rio
de Janeiro, onde estabeleceu a séde da
mOllarchia.

DUI'ante todas as pel'tnrba õcs que
occasionou a invasão dos fr:lI1cezes em
Portugal, consenou-se o principe re
gente nas terras de Santa Cl'UZ.

Em 1816 eifectuou-se a occupaçiio de
Montevidéu, que deu causa á longa e
renhida contenda; J'ebentou a revolução
republicana de Pernambucoje a de LislJoa,
onde loi victima o infeliz Freire de
Andrada e ontros otliciaes descontentes
do marechal Beresford. Em 1820 rebentou
11 o Porto a revoluçãó que estab,eleceu
em Portugal o systcma constitucional,
sendo este movimento seguido no Brazil,
onde o mOl1arch:l jurou aceitur a cons
tituição, Voltou D. João Y1 a Portugal
em 1821, e <llli ratificou esse juramento.
Em 1822 fez-se a independencia do
Bcazil, acto esse 'reconhecido a 29 de
agos to de 1825.

Em 1823 deu-se a malograda revoluçao
do conde de Amarante; e os aconteci
mentos de Villa Franca e a revolução
de abril de 18t! 'obl'ig.lram D. João a
mandar seu 1llho D. Miguel para Vienna,
onde residiu até 1827.

A 4 de março de 1826, recolhendo-se
de um jantai' em Belém com os frades
Jeronymos, sentiu-se accomettido de vo
mitos, convulsões ·e diliquios, sympto
mlls de envenenamento; aggravaram se
estes ineommodos a' tal ponto que fal
leceu seis dias depois no meio de hor
riveis agonias.

18M-Fallece o conselheiro José Cle-
I

men te Pereü'a, 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 epheme.

I,"ide de 17 de, fevereiro de 1787).
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A1Yes Serl ão "iu a luz na pequena e
ü'anqtúlla cidade, ainda então viUa, de
Alcantara.no Maranhão. Foi aos 12 annos
de edade filiado na Ordem do Carmo, e
preenchido o temlJO de noviciado, tomou
o respecti\"o 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
dadc de theologia, estudando antes no
Collegio das Artes, philo ophia racional e
grego; mas o U10~0 carmelita, cujas na
tivas inclinações o impelliam de prefe
reneia para as •cieucias naturaes, depois
de vencidos a repugnancia e os embargos
que a seus desejos oppuzeram o reitor e
professores do convento (1e Coimbra,
matriculo.u-se nessa faculdade, c nella
continuou depois, já clesajudado dos da
sua ordem, que não deram de mão aos
seus preconceitos e se mostral'am bem
do seu tempo pelo atJoazo das idéas que
professavam.

Em 1825 voltou ao BI'azil com a sua
carta de bacharel, conqui tacla á custa
dc innumeros sacrificios, que teriam
sido insupel'aveis para. qualquer outro
de vontade menos tenaz. Veio para o
con\ ento da sua ordem no Rio de Ja
neiro.

Foi em 1828 r.omeado lente de geolo
gia e botanica da Academia lIlilit-ar e

1 'jl-Fallece O senador pela provincia dois annos depois director do Museu
de S. Paulo José r.Iunuel da Fonseca, Kacio)lal, no Rio de Janeil'o.
cscolllido a. 28 de junho de lS3!. Tomál'a Em 183! nomeou-o a regeneia perma
assento nàquella camal',\ a 3 de agosto nente membro do conselho de melhora
do mesn.o anno (T'ide essa da/a). mentos da casa dJ. moeda da côrte e

18;3 - Escolhido senador pela pro- «n'esse estabelecimento estabeleceu uteis
vincia do Rio de Janeiro por carta impe- refol'mas e processos de analyse e refi
rial de 22 de fel'ereil'o d'esse anno, toma nação de metaes, que eram então no
o sr. conselheiro Jeronymo José Teixeira I"idade.»
JUllior posse da sua cadeira no senado -unca interrompeu o exercicio de suas
nn jJresente data. funcções publicas sinão em 1835, em que

- Falleee na sua resideneia naGave3, "oltou á terra do berço, a re"er os que
no municipio neutro, o notavel natura- lhe restavam dos mais achegados pa
lista maranhense dr. frei Custodio Alves rentes. Mesmo as im não foi sem utili
Senão. dade para o lmperio (diz o eu biographo

n Pantheon lJIa,-anhense, vol. IV) esta
sua viagem. porque explorou a sena de
Itabaiana, na provineia de ergipe, afa
mada peja existcncia de minas de ouro e
de salitre, e descobriu nas praias de Ca
maragibe, na provincia das Alagôas,
formaçào bituminosa, de que remetteu
amostras ao governo.

Obteve cm 1 40brcve de secularisação,
por nunca ter pas-ado de o ns me
nores dc prima tonsura; ·cr I vou-se
porém celibatario o resto da vilia, isto é,
por mais de 30 annos.

Embol'a não logr'a se ver realisados no
Museu os melhoramentos que planejára.
. ob a sua direcção começou aquelle esta
belecimento a ser mais ü'equentado e a
mel'ecer a attenção dos llOmeus da sciclIJ
cia, apezar de me quinhamente dotado.

Diz de Ah'es Senão o proficiente dr.
igaul.1 na sua bella obra Du climat et

eles maladies dt~ B,.ésil : « a rivalisé de
7.êle pnur soutenir cet établissement a,ec
une si faible ubvention annuelle (pag.
4. i). »

Por fim, descrente, tri te. maguado,
cançado de lutar com .a mã vontade e o
de dem dos govel'llos, que não attendiam
ás suas justas representações para col
local' em melhol pé aquelle estabeleci
mento, resignou o logar de seu dü'ector e
conseguiu jubilação uo de lente (1847),

10
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retirando·se para um sitio que possuia
na Gávea.

Dez annos depois (em 1859) Rceitou
ainda o cargo de directol' do Jarclim Bo
tanico da Lagôa de Rodrigo de 'Freitas,
que aliás OCCUPOll por pouco tempo, vol
iaildo de novo á nHudida sua proprie
dade rural, que elle afeiçoára aos seus
pensamentos e gosto' pela vida rllstica.
Offel'tou por esse tempo ao Museu as suas
collecções de histol'ia natural, com a sua
copiosa. e escolhida JivI'aria.
, Foi ainda nomeaClo, em 1862, membro
do conselho fiscal do Instituto fluminense
de agricultura e commendadol' da ordem
de Christo.

No seu retil'o ficou' completamente
cego, pelo uso constante de obsen'ações
microscopicas, até que, na presente data,
o colheu a morte,

)IAltço-ll

1635-0s hollandezes. que sitiavam a
fort~leza cio Cabo de Santo Agostinho,
assaltam durante a noite a tI'incheira
exterior forte de Nazareth, occupado
pela n( ~ gente c de que era um dos
commandantes adjuntos o sargento·mÓr
do terço de Portugal Luiz Barbalho;
mas os assaltantes são I'epcllidos, dei
xando trinta mortos.

Na seguinte noite voltam á cal'ga,
mas são segunda 'ez rechaçado com
perda ainda maior, deixando 4.0 mortos.

16±7-Pela terceira ver. Antonio Telles
da Silva, capitão-general da Bahia, re
clama dos o.fficiaes da camara de S. Paulo
algum reforço de homens para ajudaI-o
contra o podeI' da Hollanda em PeI'
nambuco.

A primeira yez qne nesse sentido lhes
escreveJ'a [ora fi 8 de novembro de 16:16
e da 2' .. a 21 do mesmo mez e anno,
pedira-lhes mais 2,000 indios, além 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 de feve
reiro de 1731,

Jordão passou·o a Franci.· co Ximencs
de Aragão, que o exerceu até setembro
(dia 7, segundo alguns) de 113.9.

1778 - Com o faJlecimcnto do rei
D. Josi I cessaram as rivalidades que
dividiam as duas coroas nas suas nos
sessões da Ameriea. posto que não se
hostilisassem na Europa: Irovinha a
rixa da intrincada que tão de limites
nas respectivas colonias. Para terminar
tal pendencia, a~signa1'l\m aR duas po
tencias rivaes em Santo Ildefonso, a 1
do outubro de 1717, um tru 'ldo preli
minar Qe paz, fixando as fronteil'as de
ambas as colonias pelo sul e pelo norte.

Na presente data assignn-se no Pardo
um t,-atado de amizade, ga"anLia e
commercio entre nquelJas potencias,
ratificando o preliminar de . Ildefonso,
que pelo art. 13 mandilva restituir a
POl'tugal a ilha de anta Catharina,
tomada no anno anterior por D. Perll'o
Ceballos Cortez y C(llderon (ride 27 de
fevereil'o de 1777 e 30 de julho de 1778).

178-1...,..Os commissarios POl'tugueles c
hespanh6es da demarcação de limites
meridionaes entre as pos essões de uma
e outra corOa lia Amel'ica, para a exc
cução do tratado de l' de outubro
de 1717, 'reunem-se na guarda do Chuy
no dia 5 e; dando começo aos re, pectivos
trabalhos, assentam na presente data o
priJ:neiro marco hespanhol na margem
seplentI'ion ü do arroio Chuy. El'am eom
missarios nessa fl'onteira, qilC se l'~,

talhou em cinco divisões, por parte de
lortugal o bl'igndeiro Sebastião Xavier
da Veiga Cabral da Camara, o coronel
de engenhoiros Francisco João Roscio.
os matbematicos Alexandre EIOY Por
telJ)' e o ajudanle Francisco das Chagas
Santos, e os astronomos Joaquim Felix
da Fonseca Manso e o dr. José de Sal
danha, o por parte de Castella D. José
Varella y Ulloa, O marco portllguez foi
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a 'sentado na fo~ elo Tllbim ou Itabim,
ficando neutràl o terreno intermedio.

I 08-,-omeação do primeiro minis
terio do principe reO'ente D. João 1"1 no
Rio de Janeiro. Compunhase de [res
ministros: o dos negocios do reino e
fazenda. D. Fernando José de Portugal,
depois conde de Aguiar; dos nf'gocios
estrangeiros e da guerra-Do Rodrigo
de Souza Coutinho, que foi depois conde
de Linhares, e dos negocios ultramarinos
e da marinha-o conde de Anadia (João
Rodrigues de Sá e Menezes).

1. 22-~' asce no Rio de Janeiro a prin
ce7.a D. Janual·ill. irmã mais velha d)
imperador D. Pedro II.

Foi jUl'ada princeza imperial a 31 de
maio de I, 30. A 28 de abril de 18-14
casou com D. Luir.. conde d'Aquila. Íl'mãO
do, rei D. Fernaudo de i Tapoles e de S. ;\1.
a imp,eratriz. A 21 de outubro do mesmo
anno partiu para Europa com seu ma
rido e nunca mais voltou ao Bl'Il~il.

Deixál'u de Sl'r considerada priuccza
imjJerial dcsde. O de maio de 184,5. em
que foi reconhecido hcrdeiro presum
pti\'o do throno o principe D. Alfonso.
primeiro filho do imperador, na cído a 23
de fevereiro d'aquelle auno.

I 2i-Fallece o marquez de azarath.
Clemente F rreira França, senador pela
provincia da Bahia, escolhido a 22 de
janeiro de 1826, quando se instituiu
o senado, onde tomou assento a 4: de
maio do mesmo anno.

Foi um dos dez redactores da Consti
tuição Politica do Imperio. nomeados pelo
primeiro imperador a 26 de novembro
de I 23 (ride essa data).

1'131-0 imperfldor D. Pedro I e a
imperatriz D. Amelia recolhem-se da
viagem que fizeram Íl. provincia de lIIinas
Goraes.

I '
Em camiuho, a mais de um dos sous

intimos. que o acompanhavam, diz-se
que D. Pedro bUlira na possibilidade,
sinão pro ,;l:,l'ld.:', dO abdical' a corôa.

~lARÇO-I2

I50C::-Franrisco de. Mendonça e Yas
con~ellos é nomeaclo govel'JJAdor do Rio
de Janeiro na pref:ente data. segundo o
catalogo provi orio do visconde de Porto
Segnl'o (\ ide 7 de julho do mesmo anno
e 17 de setembro de 15!l9).

Veja-se com tudo o Catalogo dos ca
pitlles-móres. etc., copiado de um ma
nuscripto que exi te na bihliotheca epis
copal fluminense e pllhlicado no vo1. I
(1 39) da revif:ta do Instituto Historico.

lGH) - P:'ovisão regia approvando a
pesc.triade tainhas e gurijubas. proposta
pelo O'overnador do )Iaranhão Antonio
de Alullquerque e que se estabeleceu
cm 'junho do ,anno seguinte na costa
oriental da ilha grande de Jonnnes, junto
á foz do rio Cajuna. .

}IH9 - Teve nesta data estatutos a
CO'l'llpanh?:a {le'-al elo comme"cio doBI·azil.
resolvida em POI'tugal por alval'ú de 6
de fevereiro do mesmo anno. e e iabe
1ecirla com o fim ele proteger 1)elo seu
'capital e credito a navegação mercantil
entre a metropole e a' eolonia. Pelos
arts. 4:3 0 e 405 0 obllgava-se a companhia
a concorrer para a recuperação dos
pOl·tOS que estavam em poder dos bol
lnudezes; com eil'eito, apezar dos pre
juizos que depois causou ao Beazil,
inl1erentes fl todo o monopolio. yeiu
auxiliar a restauração de Pernambuco
ao domínio portuguez,' começando logo
a trazer aos (',ombatentes alguns soc
c(\r1'OS na primeira frota q'le mandám ~

parti u de Lisboa a 4 de novembl·o.
1636 - cc A eivilisaç~o, cmbor:1. morosa.

da eolouia portugueza na America, deveu
muito a essas communidades religiosas.
que fQram suas fontes de luz, e ontre
'ellas não foi a menos eivilisadora a dos
franciscanos. A provincia l'oligiOf:a de
Santo Antonio do Brazil produziu desde
o seculo decimo setiroo gmndes oradores
sagrados. poetas. e homens de profundo
saber. Entre elies deve ser lembrado
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frei Francisco Xavier de Sauta Thcl'eza.
que nasccra na cidade da Bahia a 12
de março de 16 6 (DI'. J. M. de i\Iacedo,
ANNo BIOGRAPBICO). D

Frei F\'ancisco Xavier foi leitor de
theologia, penitenciario geral da ordem
Seraphica, socio da Academia Real oe
Historia, da Arcadia de Roma, e pl'e
gador distincto: deixou-nos alguns ser
mões, panegyricos e praticas, de que
tI'ata Innocencio da Silva no eu valioso
DICCIONARlO. Viajou por varias partes
da Europa e embal'cou na armada que
D. João V mandou de soccorl'O ao papa
Clemente XI, para re gatar a ilha de
Corfú do poder ,dos turcos. Em 17li, na
batalha naval de Passavá, foi gravemente
terido. do que resultou amputar-se-lhe a
perna esquerda. Não se sabe '3. época da
sua morte.

Aproveitamos o ensejo para ajuntar
as seguintes indicações, ignoradas de
Innocencio da Silva, ácerca de outro
religioso notavel da ordem seraphica no
Brazil. frei Francisco Xavier de Santa
Rita Bastos.

Pertencia á provincia de San to Antonio
do Brazil e falleceu'1Ja Bahia, no con-'
vento da sua religião, em 1846,

- E' d'esta mesma data a bulia do
S. S. padre lnnocencio XI confirmando a
nomeação de D. Mathias de Figueiredo e
Me1l0. doutor em direito canonico, para
bispo de Pernambuco, onde foi o 3'
(Vide maio 25 de 1869).

1689-Fallece emS. Luiz do Maranhão,
no dia do santo do seu nome, e jaz
na capella-m6r da cathedl'al, junto
á sé episcopal, o 1" bispo d'aquella
diocese D. Gregorio dos Anjos (Vide
julho 31 de 168U!.

li99-0rdem do governo da metl'opole
ao governador do Ceará para que, de
accordo com o do Pará, examinasse os
rios que, corren do da primeira d'aquelbs
capitanias, levassem as suas aguas ao
Amazonas!

lS06-A capitania de S. José do Rio

'egro, creada em 11 de junho de 1757,
tivera até 1 06 os seguintes governa
dOI'es: Joaquim de i\lello c Povoas,
Gabl'iel de onza Filgueiras (interino),
Nuno da Cunha de Andradc Varona
(idem), Valerio Correa Botelho de An
drade (idem), Joaquim Tinoco Valente
(177:2), Manuel da G'ama Lobo de Almada
(Vide outubro 27 de 1799), José Antonio
Salgado (interino) e, na presente data,
assume o exercicio do cargo o capitão
de mar e guerra José Joaquim Victorio
da Costa, a quem succedeu, em 1818,
Manuel Joaquim do Paço.

1822-Rcfere .lm escriptor contcmpo
raneo; « Estav~ acampado no logar cha
mado Estanhado, pl'ovincia do Piauhy,
o coronel Alecrim. um dos chefes das
tropas brazileiras, com O fim de faci! i tal'
a passagem da gente de Caxias, no l\Ia
ranhão, para o campo dos independentes,
quando na manhã d'e. te dia se lhe apre
senta alvador Corrêa de- Oliveira, a
cujo nome se acham ligados os primeiros
uccessos das armas brazileiras na lucta

pela independencia do Imperio nas pro
"incias de Piauhy e l\Ial'anhão.

Vinha com elle seu irmão Pedro Fran
ci C'O Martins e cerca de oitenta volun
ta rios a cavallo, que havia reunido,

Este homem, que. tautos serviços
prestou ao seu paiz na gloriosa luta
em que se achou, na ccu Da villa da
Barra do Rio Grande, um dos contiuentes
do S. Francisco, na provincia da Bahia,
e descendia de uma família grada d'a
quelle sertão.

Dedicando-se ao commercio, tinha ido
estabelecer a sua l'esidencia em Caxias,
mas não sendo alli feliz mudou-se para
a Cachoeira Grande, onde continuou no

, seu negocio de gado. Em uma das viagens
que fez áquella villa soube dos aconte
cimentos poli ticos do sul do Brazil e da
proclamação da independencia na villa
de S. João da Parnahyba é resolveu-se a
pôr-se em marcha para o Piauhy a
reunir-se ás tropas dos ind"OP.udentes.
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Esquecendo-se da mulher e dos filhos,
e s6 ouvindo a voz do patriotismo que
lhe abrazava o coração, Salvador, com o
clinheiro que tinha levado pura'o seu ne
gocio, comprou algum al'marnento e mu
nições. c pôde conseguir desde logo
fazer-se acompanhar por oit.o ou dez
homens' resoluto, como e11e.

Desceu até as margens do Parnahyba,
de onde illudindo a 'vigilaneia dos desta
camento" portuguezes, que tinham ordem
de impedir toda. a communicação com a
margem clireita, 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 Alecri CD neste dia.»

1826-Chega a ~Iontevidéu, a bordo da
fl'agata Pú'anga, o velho almirante
pinto Guedes, depois barão do Rio da
Prata, e rende no commando da esqua
dra imperiaL em operações no estuario
do Prata lIO vicc-almiran te Rodrigo Lobo,
que o exercia do anno anteriol'.

A' excepção da escuna Odental, de 12
pequenas barcas canhoneiras e 3lanchas,
que se achavam na CoLonia. sob o com
miando do capitão de fragata Jacintho
Roque de enna Pereira, tóda a esqua
dra brazileirfl estava alli reunida.

Foi o primeiro cuidado do novo aI mi
rl).nte dispõr a esquadra para tornar el1'ec
tivo o bloqueio: substituiu varias om
ciaes por outros mais da sua confiança e
distribuiu os navio em tres divisões:
a primeira, sob as suas Í1l1meelialas or
dens, compunha-se das ft'agatas Pi1-anga,
Imperati-iz e D. Paula, da corveta Ça
?'ioca e dos brigues Rio da P"ata e Real
Joii.o. A segunda, ás ordens d capitão
de mar c guerra Jayme NOI'ton, compu
nha-se da fragata Nicthe,·oy (commlD'
dante Nodon; 38 boccas de fogo). cor
veta lIla"ia da Gloria (Theodoro de
Boaurepaire, 30). Libe,-al (B. Haydp.n, 22),
Ita2)a.-ica (G. Eyre, 20), e Maceyó (Fre
del'ico l\Iariath, 1 ). brigues Pi1-ajà (E.
C. Clewley, 18), Caboclo (João Pascoe
,Greenfell, 18), Indepenclencia ou Jllo,'te

(J. F. Rogis. 14) e Vinte Nove de Agosto
(J. E. Pitada, 1 ), brigue escuna J anua
da (A. dos Santos Lopes, 12) e escunas
Providencia C\Venoeslau Lisboa, 3), Ita
par f:a (J. Leal Ferreira, I), Conceição
( T. Thomrson, 1). e Sete de ,llm'ço (F.
de Paula Osorio, 1). A esta segunda di
visão foi partioularmente confiado o
bloqueio do porto de Buenos Ayres.
Com mandou-a até o fim da gnerra o chefe
NOl,ton, sendo, entretanto, substituido
pai' vezes, quando o almirante o encar
rega\';]. de outras com missões, por Prytz,
Maia ou OIiveirll. Bolas, A terceira di
visão, ás ordens do capitão de fragata
enna Perei~a, ficou composta das- escu

nas O"iental, Bertioga, D. Paula, Libe~-

dade do ul e Itapoan, e dos hiates Nove
de Janeil-o, Sete de Setembl'o, Doze de
Otltubl'o e P~'imeiro de Dezemb,'o.

18G3-E' apresentado bispo da Dia
mantina o SI'. D. João Antonio dos San
tos, natural de lllinas-Geraes, e doutor
em canones pela universidade de Roma.
Escolhido polo actual imperador nesta

, Qata. coufil'mado pelo pontifice Pio IX n
a 30 de setembro do mesmo anno, to
mou pos e do seu cargo a 2 de fevereiro
do anno seguinte. S6 depois, a 1 de maio
d'esse 1\nno de 1 64, é que recebeu a sa
gl'ação na oidade Diamantina, séde do
seu bispado, senuo sagrante o bispo de
Mal'ianna, que el'a então D. Antonio Fel'- .
l'eira Viçoso, conde da Conceição.

O bispado Diamantino. que compre
hende a pal'te septentrional da vasta pro
vincia de Minas Geraes, for.l. desmem
brado do de 11arianna na mesma data
cm que se erigiu o do Ceará, pela lei

(0) O papa Pio' IX faBeceu em Roma a
7 de fevereIro de 1 78, na edade de 5
.arnos, mezes e 2,* dias. poi nascera
a 13 de maio de 179Z'. tendo occupado a
cadeira de S. Pedro 31 annos, 7 mezes e
9dias, por ter sido eleito a 16 de junho de
1846. - Apenas sobl'eviveu alguns dia
a Victor Manuel. rei de Italia. fallecielo
a 9 ele janeiro d'esse mesmo anno, tam
bem em Roma,
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n. 6!J3,de iO de agosto de 1853, da Assem
bléa geral. e confirmado pela bulia do
papa Pio IX - GRÂYIS nrUM SOLLlcr u
DINI -de 6 de junho de 1831.

O sr. D. João Antonio, lJispo actual,
é o primeiro que tem essa diocc e. An
tes d'elle, a 15 de fevereiro de 1 56, fOI'U
apl'c~entado o padre Mal'cos Cardoso de
Paiva, vigario coHado tia fl'egueziu, dll
Glol'Í<l, na cidade ,do Rio de JllneÍl'o, o
qual dopois de cinco annos renunciou o
cargo.

1867 - Fallece no Rio de Janeiro o
Dr. Joaquim Pinto Netto dos Hcis, I"
barão de Cumpebús, com grandeza por
decreto de 30 de nO\'embI'O de 1~66.

Formara-be em direito eivilll>l Univer
sidade de Coimbl'd. c foi o primeiro pro
motol' publico de Campos dos Goyta
cazes, de onde era natural.

lIlARç'0-13

1531 - Cbega á Bahia de Todos os
Santos 2.1al'tim Atfonso de ::;ouza com a
sua esquadra. Por eUI'ta patente de el·rei
D. João 111 (Yide;20 denovembro de1530)
tinha elle sido nomeado capitão·mól' da
armada incumbida de guurdal' as costa
do lJl'azil e GOYERNADOR DA NOVA LUZITA
:>:IA. PartiJ1do de Lisboa a 3 de dezelll
bro d'aquelle anno de 153J, encontra na
BHhia o celebrado Diogo Alvares, o Cu
ram urú, que em 1510 naufragál'a nos
baixios da eo: tll. da ilha de ltapadea,
não s6, como commummente se sUPl'üe,
mas com oito cOIllIJanbeil'os.

Pam melhor elucidação d'este facto
lea-so-O CAR.\MURU'PERA~TE AnrS1'OItIA .
-do vi~condo do Porto Seguro,no tomo X
da Revista do Ifl.stituto, 1848.

Pero Lope, de ouza, il'mão do lIIal'
tim Alfonso e seu compauheiro nosta
expedição, llnça na presente <.lata no
cu DIA11l0 us linhas seguintes:
" N'esta Bahia (de Todoel 'Os Santos)

ll.chamos um hoq:lCm portuguez,que hwia
22annos que escava n'esta tel'l'.... ; c <.leu
razão larga do que n'el1a ha\,ia."

Este hcrmem, que a chronica e o. poesia
tornal'am um personngem romanesco, Ó

DIOgo Alvares. a C.\HAllURU'", tliz O SI'.
José de Yasconcellos, é.o Dome indígena
de uma specie de moI' ia grande, ele
dez e mais palmos de comprido, que se
encontra d,cntro das toca!; de podra á
beira mar." O visconde de POI'to Seguro
explica de "modo identico o al1udldo
appe1lido.

1381-Lettras 40 gerai dos fl'ancis
canos nomeando frei Melchior de Santa
Cathurlnll primeiJ'o custodio e eom- I

missario da custodia que ia fundar-se
no Brazil, podendo levantar con ventos
e receber nuv iços.

O sr. Amaral Taval'es, em UIO curióso
artigo que publicou no C,'u::ei,'o de 20
de março de 1880, dá-nos uma minuciosa
noticia d'este distincto religioso, fun
dador da provinci/). de Santo Antonio no
Brazi1.

A12 de abril de 1385 foi que aportaram
a Pernambuco frei Melchior e seu. com-'
paoheiros, tendo partido de Portugal a 1
de janeiro(Vide as ephem. do 12 do abril
de 1585 e de 27 de novembro do 158Gj.

1635-ParLe o ~lmirante hollandc!. Li
chtbardt, cm companbia de Call1hur, le
vando ás suas ordons duzentos e oitenta
homens, com o fim <.le atacaI' 1'OI;tO
Calvo, que Galabar conhecia bem, c ondo
cstava o goneral conde de lJagnuolo.

1(J()6-0 capitão general de Pei'nam
buco ('aetano de :1lIello e Castro lança a
pedra fundamentai da cgrcja da ol'dem
velha dos Terceiros de S. Frauci co do
Recife.

l'i15-D. Br,lz Balthazar d:j, Silvoira,
governador das capitanias de' S. Panlo
e de 2.1inas Gel'aes, congl'oga os mora
dores da vil1a do Rib 'irão do Carmo para.
combin.ll'om no modo pl'utico de se l'ell.
lisar o pagamento do quinto, por nào
ter O governo da mctl'opolc. appl'ovado
um "iSento ou accol'do tomaLlo ante '.

Resolvc-se que se pagitsse 21 anoLas
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do OUT'O, ficando livros puro. o fisco os
<lil'ci'os dus c' rgu~, gados e escravos.

Tres annos d",pois (em 3 do março), o
conde de Assumal' obteve dos mesmos
povos 25 al'l'ubas, ficando livl'es para. a
real fa1.endl o imposto das ent"adas nas
minas, isto é. 1/8 POl' cabeça de ga~o,

1 1'2 por corga secca., 1/2 por cal'ga de
molhados, 2i por escravo, 1/8 pOl'loja
ou venda, •

1136-Combate dado pelos indigenas
Pa!lagt<ás, no logal' cbam,ldo Ca>'andâ,
no rio Paraguay, a Pedro de Morrles de
'iqueira e sou irmão Bartholomeu Bueno

de ~iqueira, destemidos bandeü'antes
ituano., que llavi.Lm suhido de Cuyabá
comm ,nd,lIHlo uma rlotilha, acompanha
do~ do fnanci cano frei Antonio de NllS
cellte~, deuomin (tdo o lig,'e pela sua força
mllRclllur, de (Jutros paulistas.

a combate aturou encal'niçudt> por
muitas llol'as, deixando vencedol'es os
sel'tllni:tas, mas perdendo o. vida o com
m'lndante e o intl'epido frade.

1 '10-Alml'<J. com f(lI'ça tlc lei desli
gando as cum,trcas do Gl'ão ParÍl e do
Rio )i'egl'o da Cusa d'L Supplicução dc
Lishoa e sujeLtando-as á Helação do
i\llranhão, a que' o me, mo lll\ltl'á davll
regimento.

l$lti-CoIrta de lei de el-rei D, João VI,
mandando q".le sejam encorpOl'adas Bum
s6 escudo as lt1'ma dos rcinos-unidos d~

Port~ 'aI, Bnuil e Algarves, mal'cando
jJal'<l ..I'm.lS do Bl'Uzil uma esphel'a al'
mi.llar de ouro em campo azul; o escudo
real IJOI'tuguez inscripto nesta e 'phera,
com uma coroa sobreposta, fieou sendo'
d',tlli em diante as armas do Reino Unido
pal'a todos os efreitos e us~s de [Jrug'lTla
tiça.

j li-Revolução n't Purahybu e Hio
Gl'ande do ~orte.

1821-Bando ]Jublicado na capital ele
,'. Paulo, declarantl a 1ll10pção do sys
tcma constitucional representativo no
BT'azi\.

I '~:l-Acl;ã~ de Oenipapo, na provincia

elo Piauhy, em que o major João JosE! da
Cunha l<'idlé, á fi'ente de tl'opas portu
gue1.as, del'rota as fOl'ças que seguem o
estandarte da independencia nacional.
O commandante das armas Joaquim de
SOU1.l1 Martins marcha contra aquelle
mlljo!'. commandando tropas patriotas.

1a38-Representa-se pela primel1'a vez
no theuLI'o d,\ pral;a da Constituição, no
I io de JaneÍl'o. a tl'll.gedia nacional An
tonio José ou o Poeta e a InquisiçãO,
lJl'ilhante estréa dramatica do SI'. dr. Do
mingos José Gonçah'es de Magalhães,
hoje viscolld~ de A!'agllaya e ministro do
Bl'azil em l'oma junto á Santa Sé. a
papel de protogonista foi descmpenhado
pelo nosso ]ll'imoiro actor João Caetano
dos Santo.-, verdadeit'o genio d.rumatieo,
a quem apenas faltavam osc\Jla e o exem
plo dos bons mestres da arte. de que
tinha elle entretllntO u mais admil'a
vcl intuição. Estella Sezerreda, sua mu
lhel' e digna d'elle pelo talento dramlt
tico, euc,'I'l'eg0u e do papel de M.A.
RI'\N~A.

b,' essu tl'<Igediu l1. primeil'a escl'ipta
POI' bÍ'azileit'o e de assumpto '.nosso. A
Biblióthecu 'aclonal possue o manu
scripto Ol'iginlll d'e 'e drama, em cuja
ultima pagina e lê a se ).1inte declara
ção autogl'apha, como é todo o volume:
-AcalJei este dl'ama em 31 de dezembro
de 18:36 Iis 11. horas da noite, em BI'U
xe.las,-

18-J. i-abs rva--se na cidadê da 13ahia
um d'eses magnificos mete61'0s conhe
citlos em geral por estrcllas cqdentes.
Surgira pel'to t10 cropusculo da tarde,
apl'csentllndo na SU,\ rupltla Cal'l'eil'a, do
01 ionte pum o occidente, UIlI brilhantis
:imo clal'ao,

1 33-l~allece na cidade do Rio de Ja-
. l1e.ro monsenhor Jo~tÍ Antonio ~Ial'il1ho,

o patriota mineil'o tlu l'ebclliflo de I *2,
cujá ltistol'Ía escreveu. ~'ISCerl.l ~Iarinho

a'j cIe outubro de 1 l3 110 porto do Sal
gado. hoje mcsquinhu !Jo\'óação, outrora
f1ol'oseenLtJ c lu'ospcl'a, quasi á mar-
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gem do rio de S. Francisco, Tomou
ordens sacras em 1 29; foi professor pu
blico de philosophia nas cidades de Ouro
Preto e S. João d'El-rci, pregador da
capella imperial, conego e em 1817 ca
marista secreto supranumel'ario do papa
Pio IX, com honras de monsenhor.
Tomou parte em 1835 na primeira as
sembléa provincial de :\finas Geracs G

em 1~37 foi eleito deputado á assembléa
geral, onde logo se revelou orador dis
tincto e inspil'ado, Foi reeleito em ]8-15.
depois de vencida a revolta em que, com
Theophilo Ottoni, representou tão im
portante papel, e o foi eglullmente para
a legislatura de ISol,!J, 'que foi dissolvida
De 1845 em diante retil'ou-se da 'vida
agitada da politica e cl'eou na ,apitaI
do Imperio o coJlegio a que dou o seu
nome e que o conservou POI' muitos
annos ainda depois da sua mOl'tc, oon
sagrando-s~ durante os 'Iltimos nove
annos da sua vida ao magistel'io su
pel'iol', que exerceu com a ~aiol' ~lJDe
gaç.'ío e desintel'esse. :\1uitas das nossas
modernas iIlustl'açües devem-lhe o que
sabem e conservam pOl' monsenhor )la
rinho maiol' veneração e· saudade.

P,U'f\ aSIla biogl'aplJia podem apro
,eitar-se as particularidades mencio
nadas por José Marcellino Pereil'a de
Vasconcellos no I' volume da sua SELETA

BRA, LLIl>NSE que não vêm l'efcl'Ídas uo
A););o BIOGRAPHICO do sr. dr. J. iII. de
Macedo, nem no DICClOi'ARIO de 10no
cencio da Silva. Este ultimo benemel'ito
escripto,· diz á pago 1M do tomo l' do
. eu refel'iuo DICCIO);ARIO que monsenhOI'
Marinho na,cera em lS01 e indica algumas
Jontes d consulta. O Anno biog,'aphico
dá erradamen a d lta ue 3 par.lO fillc
cimento de monsenhor :Mal'inho e vem
alli descripto com tal accento de ver
dade, que nos induziu a acompallhal o
algures no erro, que ol'a emendamos.
tendo v~l'iflcado as datas do seu n<l,ci
mento e morte no sou Pl'Olll'io tUlIllllo 110

cemitel'io de S. João Baplistu da Lagua,

1851-D. Engracia 1I1aria da Costa Ri.
beiro Pereira é agraciada com o titulo
de condessa da Piedade, em lembranl'a e
remunerasão, dos relevantes serviços
pre tados ao Estado e á humanidade por
seu fallecido marido, o conselheiro José
Clemente Pereira (Yide a ephemel'ide de
17 de fevereiro de ]787). A esbtua de
José Clemonte, collocada no salão de honra
do Hospicio de Pedro lI, tem e ta dãta.

:MARÇO-H

1500-A. esquadl'a de Pedro Alvares
Cabral, que . ahira do Tejo, como dei
xámos dito, no dia 9 do corrente, chega
na presente data tre 01.) quatro ]egl1..1s
á vista das ilhas Canal'ias e fica todo
este di.a em calmaria. .

1630- la longa e porfiada luta qu
teve a nossa gente de sustentar contra
os hollandezes e de que' nos temos por
vezes occupado nestas paginas, des
tacam-so episodios dignos 11c particulal'
menção, por pintal'em ('om cures vids
simas a valentia d'es es destcmidos ba
talhadores, grande como os herúes do
Homero. que se chamavam Càmar;lo,
Vidal de Negreil'os, FCI'Da.ndes "ioira,
Henrique Dias. lIllthias d Albuquerque,
Pedro ue Albuquel'que. ü f,Icto que
vaml's hoje nan'ar é continuação do que
fica C'Xposto na cphernel'ir1~ do di<~ '.l-.

«O:, hollandezes, vondo que )1 lthias
de Albuquerque tomára posição '''lllit
proxima d'clles e quc tratava ú • rurti
11oar-sc, resolveram ostorval·o. e para
es e fim sahe de Olinda ull.a fMte co
lumna de tropa. li que servia ue gui I
um eu compatriota por nome Adrii\1I
Fl'illlk, que promeltell conduzil·os pOl'
caminhos não vigi:ldos uos nosso .,. O
resultado foi darem taes voltas que.
tendo sahido pela madl'ugada, ao alvo
l'ecel' achavam-se apenas em Agua- j,'ri11,
onde >os nossos os accommcttel'am, indo
ao mesmo tempo dar p:lI'te d'jsw ao
goneral. que não confiando na mUI':dll 's
do fOl'te, ainda nilO acabado,' julgou



EPHEUERIDES NACIOi-l'AES 153

melhor sahir au encontro do inimigo e
sor'pl.'ehende!-o, com o que andou acer
tadamente, pois conseguiu tomlll-o de
sorpreza e batel-o (J, de YasronceJlo ) ,»

A força .atacante fora com mandada
pelo tenente-coronel \'an der Elst.

Com esta victoria cobraram novos brios
os nosso c começwam, diz o nos o si
sudo historiado l' d'estas luctas, e come
çar'lm a emprehend!'r ataque de SOI'
preza,indo mesmo hostilisar formalmente
o inimigo nos intrincheil'amentos que
fa7.iam na ilha de Santo Antonio.

lüH-Toma a I'oupeta da companhia
de Jesus Euzebio de Mattos, nascil!o na
Bahia em lü2::J e irmão do famigerado
poeta atírico Gl'egorio de 1Ilatt0s Gucna
e poeta tambem de agudo engenho.

Profe, sando de quarto voto vlnte annos
depois, leccionou philosoplJia tl'es annos
e humanidades cer'ca d dez,

Barbo a Machado na sua Bibliotlwca
lusitana l'ec01l1menda-lhe o nome como
«insigne pI'egador assim em a substancia
dos discurso como na vehemencill dos
afTectos; poeta vulgal' e latino, eujos
verso - eram tão discretos como elegantes;
musico por 3rte e natureza, compondo
as lettl'as que ncommodava aos prcceitos
~b solfa; Ilrithmetíco grande, sendo sem
pre eleito para al'bitl'O das mlliores
contas; IJintoJ' engenho o do qual e
con erl'am com esUma<:ão particular
muitos debuxos: discreto, jovi"l na con
vorsaçãfl; e ultim,.mente tito eonSllm
mado em todas as p'll'tes que constituem
um homem I edeilo. que allil'mavu d'elle
o padre Antonio Vieim que Deus se
apostára cm o {/!;;er Cln tudo r;l'ande, e

nrio {ó;'a Mais 1)0;' lido (j tie; '''' " »

Ellzebio de Mattos morren em 169') na
mesma cillade da Bahia. « sem j~maistel'

\'ÍSit'ldo outm telTa C\Tarnhagen, Flo,-i
le:1io da lJoesia bl'a:::ileil·a).»

Comturlo não morreu je, uita: pas
sara- ti depois \lc alguns annos para a
ordem do C.II'mo. não se sabe ao ce"to
em quc anno, mas quando o parll'e

,\"ieira voltou á Bahia em 1681, já o
achou carmelita com o nome de frei Eu
zebio da Soledade.

«Em Euzebio de r.lattos, como os
outros seus irmãos, grande musico e
tocava bem harpa e viola. Consta que
tambem desenhava primorosamente, 'e
que fazia estampas tão perfeitas que
pareciam gravadas (Floj'ileg io) .»

1731-0rdem regia eonrel'indo a Bar
tholomeu Bueno da ilva a patente de
capitão-mÓI' e o governo das terras por
elle descobel'tas, nas expedições que este
ousa'do sertanejo emprebendel'a com' a
mira de descobrir jazidas de ouro pelo
tenitorio de Goyaz. Kesta capitania
falleceu Bueno em 1776.

1822-)lasce em Ka.poles a princeza
D. Therez" Christina lIlaria, actual im
pel'atr:z do Bl'azil e 3& na ordem chro
nologica.- Digna por ua natural bondade
e vir,tudes da. venel'a\ão de um povo
inteiro, é Sua J\Iagestadeo modelo d 1 mãe
de familia. Atraves a um longo reinado
sem ter suscitado I1ma queixa. sem ter
provocado uma la~rima.

- Cal'ta do pl'incipe regente D. Pedro.
depoi primeir'o imperadol' do Brazil. :lo

s eu I ae, o rei D. J 0'10 YI.
Pelo seu valor l1istol'ico reproduzi

moi-a. E' do teor seguiute:

« Rio de Janeiro, l± de março de 1 22.
« :lIeu pai e meu senhor.-Desde que

a divi ão auxiliadora sahio, tndo ficou
tranquillo. segl1l'o e perfeitamente adhe
rente a POl'tuO'al. m!ls sempre' conser
vando em i um grande ranCOl' a e as
curtes. que muto tem, segundo pal'eee,
bll cado atenar o Drazil. arrazal' Por
tugal e entregar a na\ãú á Pl'ovidenei!}.

O brazi!eil'os e eu somos constitu
ciollaes, mas con titucionaes que bu 
camos houcar o sober.ino por obrigação
de subditos e para nos hODl'>1l'mos a nó ;
portanto a raiva é só fi essas-facciosas
eó,'tes-e não ao sJ. tema de cÔI'te deli
bcrativas. que-es'e ystema nasce com
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o homem que não tem alma de servir, e
quo aborreoe o despotismo,

Dou parte. a Vossa l\ügestade que
Montevidéo se quiz voluntal'Íamente unir
ao Bl'nzil, de quem jâ se conta parto
componente d'este vasto reino, cgulldo
diz e aflil'ma o, Dr', D, Lucas José Ubes,
que é deputauo da provincia, Este
D, Lucas el'a maildado ás oortos, levando
estas instrucções:

o: Yá represcotar nas cOl'te a pro
vincia de IIlonteYidéo, e saiba o que
querem lá deIla; llIas em primeiro
lagar vâ ao Rio de Janeiro e fuça tudo
o que o pl'incipe regente do reino do
Brazil, de quem esta 'provinciu é parte
componente, lhe mandar: se o mandar
ficar, fique; so contin\lal', execute,»

o: Eu mandei-o ficar no conselho, por
eJle me dizer CJue antes queria 'os reme
dios do Rio de Janeiro do que d 2,000
leguas, que era a razão de se terem se·
pJrado da Hespunha ; deu-me a onten·
der que Entre-Rios tambem se queria
unir e Buenos' Ayres eonfetierilr, por co
nheceI' que nós somos os alliados que lhe
fumos dados pela Providencia, assim
como elles pal'a n6s,

O \larão da Laguna tem feito gr,mdes
sel'vi<;os á nação, e mui particular á
parte mais intel'essante da mOllal'chia.

::\0 dia'9 do corrente appal'eceu a es
quadr'a; mandei fundea r f6,a da bal'l'a
1Jor o povo estar mui deseonfiadet de
tropa que lIão soja bl'aiileira ; e tem ra
zão, p~rque, uma vel que os chefes hão
de obedecer ás cortes actnaes; tonlem a
sua ruina,
~aquella mesma noite vieram os 0001

mandantes li. terra e se portaram bem;
escrevel',rm um protesto, CJue remetto
incluso, impresso; no outro dia entl'a
rum pam o pé da furtaleza de Santa
Cruz, pará se muuiciarem de viveres e
yolturem, o mais tardar, até 26 deste,

Se desembarcasse a, tropa immediah
mente o 13razil se de~uoi~'ia ue POJ'tugul
e Il. inuepeodcllcia se faJ'ia ai pareceI', bem

contra a minllR vontade por yer a sepa
r:lr;ão 1 mas, sem emullrgo disso, con
tente por s.\lval' aqnella parto da lIa!;ão
-honl'a e. gloria de quem a libertou I)ola
eleVHção do Brllzil a reino, dont.le nunca
muis descel'á,

A olJediencia dos cOll1mandant~s fez
com que os laços que uniam o Bl'azil a
Portugal, que eram de fio de retl'oz
podre, se refOl'çassem com ~or cordial
á mãi patria-que tão iogl'~ta tem sido
a um filho, de quom ella tom tirado as
riquezas que possuio.

Peço a "ossa :lIagestade mande apre
sentaI' esta ás cÓI'te~, pal'a que sllib'lm
que o BJ'azil-tem honra e é genoroso
eom quem lhe busca o muI.

Sempre direi nesta o seguinte, pOl'que
conto que o ol"ginal será apresentado ao
soberdno congresso:-que honrcm ks
côrtes ao Rei se quizel'em ser hOnl'adas o
estimadas l·ela nação que lhes deu o
POdCl' I gislativo s6mente,

Dous guarde, etc,-PlUNClPE REGENTJo:,"
1 26-0 almirante argentino JOI'ge Gui·

lherme Brown, que desde o dia 26 de
fevcreiro tlta~ava inutilmente com a sua
esquadrillu a Colonia do Saf:I'amonto,
occupada pela nossa tropa ao mando do
brigadeil'o ~lanuel Jorge Rodrigues, fal
se de vela pcll,\ madl'11gtu]a para Buonos
Ayres, tendo perdido ~OO 110mens e
soll'rido grande eSlrdgo em todas as em·
Jal'eaçGes, 'os dOleseis dias quu durou
o ataque perdeu a praçu E6mente
um majol' e:t:2 homcns, cntrc mal'Ín!lcil'os
e so!dudos, Fic,Ham fel'Ídos dois omciaes
e 50 pl'a:ças,

18H - Decreto imperial concedendo
amnistia aos implicados na revolução dc
S, Paulo e ~linns-Gcraes.

1853-.Qocl'eto cl'eanuo uma medalha
para 11remiar serviços extruoruinni'ios'
pre tados á humanidade: de ouro e de
pl'ata. com ftt::l YOl'uo-mar, cór de fogo
ou amul'ella, pUl'U symbolisul' a quali
dade do serviço prestado,

1 ()8-Decreto creumlo uma medalha



EPIIEMERIDES ACIONAES 155

commemo",'ativa do fo,'çamento elo lJasso
do JlwnaytlÍ no memoravel dia lO ,de
fevereiJ'o d'esse anuo,

1 76-D. Joaquim Gonçalves de A.ze
vedo. 3' bispo de Goyaz, é nomeado por
decre!o d'esta dnta arcelJispo da Bahia.
onde chegou a H de maio do anno seguinte.
Era conego da cathedral do Pal'á e vi
gario gel'al d'aquelle lJispado. quando
foi apresentado para Goyaz. Foi como
tul sagl'll.do no Pal'á a 1 de julho de
1866 (Yide a eIJhemel'ide de 6 de novem'
bl'o de IS D).

Para o bi pado vago fôra eleito a H
de março de J. í6 o padl'e Augusto Julio
de Almeida, que desistiu do baculo,
sendo acceib a sua t1esistencia por de-'
creta de 7 de janeiro tle 1881, e na mes
ma data apl'esentado o padl'e Claudio
Josd Uonçalves Ponee de Lcão.

Na me ma tlata (7 de Janeiro de 1881 )
foi "presentado o mo enlrol' José Pereira
da ilva Barros, p;ll'ocho collado da fre
guezia tle S. Francisco das Chagas de
'1'aubaté, cm . Paulo, pal'a a séde de
Olinda, vaga desde o Ial1ecimento de
D. frei Vital.

18'O-lnll'lguração ollicial das estações
do Ballu. Cannaflstula e Canoa, no pt;O
longamento da via-ferl'ea de ll,lturité,
]JI'ol'incia do Cear i, realisudo em menos
de 22 mezes: .

A linha total, que tem de extensão
mais de ~)O kilometl'os, e comaça na ca
'pital dajwovineia, é a primeim que se

stabelece nellll, destinacse ti prevenir tle
futuI'o muitos tios m,\les resultantes da
tel'1'ivel C<1.lamidade tia falt!! de chuvas,
que periodic!lmente, e de ha seeulo",',
'costullla f1agellal' aq uelia par'te do Im
perio, desdc lõS3, segundo refere Fet'l1:l.ITI
Cardim,

~IAUço-15

lCiuO-J\Ie.n de SiJ. ataca com as J'ol'ças
de que dispunha a fOl'talezlL de Villc
gaignon e pc.Jeja tudo o dia, A' noite

eontinúa de parte a parte o combate
("ide a ephemel'ide de 16).

10,8-'1'oma posse do ~ol'erno do Es
tado na cidade de S. Sulvudor da Bahia
Roque da Costa Burreto, que foril no
meado mesEre de campo e capitão general
do BI'azi! por carta patente de 3 de fe
vereiro de 16Ti.

Costa Barreto exercia aRtel'iormente o
posto de sargento-mór de lJatalha na
provineia da Estremadura, em Portugal,
Foi 027' governador da Bahi:1, na ordem
chl'onologica, e exercell esse curgo {
anuos, I mel. e l' dias, aCiJ.lJando a 3 de
muio de 16 2. r\o S1?U t.empo de governo
edificou-se a CA, A DA POLYOUA no Campo
do Desterro,' IUl. Bahia, e fizel'am-sc'di
versas outt'l\S obl'as e fortificações.

lí25-Embarca para Lisbo:J., eom li
cença regia, o capitão genel'al Ayres
tle Saltlallhu de Albllquertlue Coutinho
i\1attos e ~oronha, govcrnador tia capi
tania tio Wo de Jaueiro desde I de maio
de 1719 (segunJo "arnhagen c o IllSS.

da Blbliothec I episcopal jJublicadu pelo
JnstLuto Historieo).

Levantou-se no seu-tempo de governo
a fonte da ,Ca,'ioca, junto á ladei!"l de
::;anto Antonio, que, rdmeçada em lil!:!,
s concluiu em 1123, Ji -tribuindo-se pOl'
1fj bocas dc bronze agua suiftciente pa!'a
u abastecimento da cidade.

O seu succe Sai', Luiz Yahia ~!onteil'o,

só li sumiu o exercicio do CaI'go " 10 de
maio de 1/25,

1738-Chega a1 Rio GI'l\nde do Sul,
procedente d,l CoJonia do Sacramento,
o coronel Diogo Osol'io'Cllrdoso, que rende
ao brigadeiro José da Silva Pues no com
mando milit;tl' da capitania.

1.12 - Hulla eonflrtllando bi po de
Olinda a D. FJ'ancisco de Assllmpção e
Bl'ltO (Yide dezembro 5 de 17i3 2' pal'te).

1800-Fallcce Caetano da SIlI'USanches.
que go\'el'llát'a, U pl'incipio como capitão
móI' 'intel'ino, a capitania do Rio Gl'ande
do XOl'te o que, paI' patente de 27 tle
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março de 179/, a goverllál'a depois como
efi'er,tivo.

Succedem-lhe 'no cargo o comman
dan'te Antonio de Banos Passos e o
vereador Luiz Antonio Fel'l'eil'a.

1817-Leva um brigue inglez á Bahia
a noticia dp. revolução Cj ue reben tál'a no
Recife no dia 6.

1 36 - U ma força do govel'no legal
ataca os rebeldes do Pará no engenho
d,a viu va Valle. que era no rio C&jusuba,
em 'frente á vilIade Abaeté, e os destro
ça, tomando-lhes a quatJ-o peças e dOlS
morteiros de que estavam al'mados,
assim como oito granadeÍl'a , cinco cla
vi nas, um batelão, uma lancha e todas a~

iga~.'ités, que traziam, matando-lhes de
zeseis homens. Esta victoria custou á
gente-do govel'Do dois mortos e seis
feridos.

Lo60-Fallece no Rio ue Janeil'o o padr i'

José Martiniano de Alencar, senador
pelrr provincia do Ceará e que' el'a o mais
antigo membro d'aquella corporlição e
um tios tl'es que restavam dos senadores
escolhidos pela regencia permanente.
que governou o Estado de 1 31 a. 1835:
foi o primeiro nomeado pOl' ella, Esco
lhido a 10 de alll'il de 1832 tomou po, se
da sua cade'ira a 2 de maio do mesmo
anno. dia 16

O seu eadaver foi sepultado no
no cemitel'io de S. FrAncisco Xaviel',
e é essa a data inscl'ipta no seu tu
mulo.

-Succumbe a umapneumonia.na noite
de 15 para 16, no logal' denominado
Rumo da Lage, .Parahyba do Sul, quando
seguia da cOl'te parll a sna fazenda em
Mina -Geraes. o conselheiro Luiz Antonio
Barbosa, escelhido senador por essa pro
vincia; a 15 de novembro de 1 59, mas
que não tinha ainda tomado assento no
senado.

1868-E' sagl'allo em Roma. na CDlESA
NUOVA, D. Fl'aneisco Cal'doso' Ayres. 18'
bispo de .olinda, tendo pouco antes emit
tido os votos do scu Instituto. D'oi

sagrante o cardeal principe de lIohenloe,
assistido do' arcebispo de Iconio e de
monsenhor Franchi, arcebispo de Thessa·
lonica.

Depois de se haveI' despedido dos séus
condiscipulos de noviciado na UaHa, em
Franc;a e na.l nglatel'r.a, de saudar de
passagem os monumentos religiosos de
Portugal. acompanhado por dous sacer
dotes, aportou D. Francisco Cardoso ao
Recife no dia 28 de junho d'esse anno.
A 2 de agosto fez a entrada pontiftcial
na diocese, começando a' exerceI' o seu
cargo. A sua cal'ta pastoral tem a data
de 28 de abril de 1869.

D. Francisco Cardoso AY1:es nasceu no
Rec;ife a 18 de dezembro de 1 21, e alli
percorreu. diz o seu douto biographo! o
sr. D. Antonio. actual bispo do Pará),
com rara distincção o primeiro estaclio
dos estudos litterarios. Aos 21 annos de
edade foi prefazer na cidade etel'Da os
seus estudos theo agicos, em que logo
fez consideravei progressos, attl'ahindo.
não s6 por isso, como pela d,oçura da
sua lndole e pureza de costumes, a attcn·
ção gcral e a geral estima. Teve por
companheiros nesses estudos os actuaes
bispos do Ceará e do Rio de Janeiro e o
conego D'. N. Rocha, da Ba~lÍa, que são
testemunhas das suasJ'aras "irtudes c
constante applicação. O insigne capu
chinho monsenhor Lui7. Passavalli, de
pois arcebispo de Icoaio e então serre
tal'io da PROCURA, que tomára o jovcn
Cardoso debaixo da sua espiritual dil'ec
ção, dizia que-ce não duvidava a sevel'ar
que 'aos 23 annos de idade, rico e no
meio do mundo. consel'Vál'l1 clle intacta
a graça do seu baptismo."

Já em 1 60 o actual imperador o havia'
chamado á cadeira do episcopado, digni
dade que não quiz então aceitai' pelo
sel1 elevado sentimento de humildade.
EIIl 1867 porém, â nova insistencia do
imperador. o papa Pio IX não aceitou
as escusa do modestissimo eleito, á
cujas lagrimas ás instancias que em-
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prerrou para seI' di pensado do cargo, o
S. Padre replicava que «aceitasse a
missão que a providencia lhe destinava
no BraziJ.» S6 por obediencia a uma tal
ordem concordou elle em empunhar o
pesado baculo de pastor d'alLnas.

Tomou parte no Concilio ecumenico
de 1 69 (8 de dezembro), onde foi «admi
rado corno Um bispo santo, sabio e ex
tl'emamente prudente». Alli, a 8 de maio
de 1870. foi eUe accommettido de urna
violenta febre, que tres dias depois to
mou o caracter de perniciosa, e na sexta
feira 13. á hora e meia da tal'de, expIrou
na casa dos Philippinos, onde estava hos
pedado. Completára 48 annos de edade,
dos quaes 27 de vida religiosa, 18 de sa
cerdocio e apenas 2 de episcopado. J. o
dia 16 fOl'am-lhe rendidas as ultimas
honras na EGREJA OVA dos Philippinos,
com gl'Uude concurrencia de prelados,
entre os quaes se d~tinguiam Ü' então
arcebispo da Bahia (monsenhor ilveira),
e os bispos da America, olliciando na
ceremonia o actual do Pará e 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 do padl'es da
Caridade na rua Alexandrina e na ma
nhã seguinte (17) foi encenado no tu
mulo subterraneo que :fica pOl' 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
liquià pI'eciosa que por tantos titulos lhe
pertence» .•

O SI'. D. Antonio de Macedo Costa,
bisp do Pará, na biographia de D, Fran
cisco Cardoso, ~ue escreveu e publicou
em Roma em 1876, e de onde colhemos
estes dados, diz que aquelle bispo falle
cêra em um SABBADO; mas parece que
ha equivoco ne. te .ponto do seu es
cripto, pois se verifica que o dia 13 de
maio de 1870 cahiu em uma sexta:,eir&.

Não sabemos que fundamento ha para

a noticia que chegou vagamente até n6s
de ter este virtuoso prelado faIlecido
victima de envenenamento.

~IARÇO-16

1557-Dá fundo na babia do Rio de
Janeiro, junto ao forte Coligny, hoje
fortaleza de Villegaignon, a expedição
frauceza capitaneada POI' Bois-le-Conte
(Yide a ephemeride de 26 de fevereiro)
E' rec.ebida por YiIlegaignon com ta
man ha alegria quanto fOl'a a impaciencia
com que a e perára. Os recem-chegados

.são acommodados em uma cabana co
berta de palha. Yi1legaignon estabelece
desde logo uma policia ecclesiastica,
pede aos padres da expedição Q.ue
preguem duas vezes aos domingos e UDla
nos outl'OS dias, e que façam preces
todas as noite.

Havia icoliu Durand de Villegaignon,
cavalleiro de Malta e vice-almil'ante da
Bretanha, concebido o designio de crear
no BI'azil, de cujas riquezas natuJ;aes se
diziam maravilhas em França, uma es
pecie de soberania independente e que
pudesse ser"ü' de asylo aos sectarios de
Calvino cujas maximas professava. Con
seguindQ que lhe confiassem dllÍs navios
bem armados, veiu com elles para a
bahid de Nicteroy, onde entrára a 10
de novembro de E55.

Para auxilial-o no seu intento e asso
ciar-se á sua em preza, partira a 19 de
novembro do anno seguinte a expedição
que, a instancias suas, se al'mára em
Honfleur, commandada por seu sobrinho
Bois·le-Conte, e de que tratámos acima.

Segundo refel;e Lery, que vinha na
e pedição, deixal'am Cabo Frio no dia.
l° e na presente dataentral'a.m pela bahia
do Rio de' Janeiro, Eis aqui as proprias
palavras da sua narrativa nos topic"os
relativos:

.«, .. não fizemos tão demorada estada
em Cabo Frio,como de ejaramos. Por isso,
depois de upparelhados e de termos dado
á vela, singrámos tão bem queno domingo
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l' de março de 1557, deixando á esquerda
o alto oceano, entrámOS no braço de mar
e rio d'agua salgada, chamado Gâ'(l.a
bara pelos selvagens e pelos POl'tuguezes
Janeí1'o, porque. segundo se diz. o desco
bI'iram no primeiro do mez d'esse nome ...
Depois que se viram 'os nossos navios na
enseada do rio de Ganabal'a e muito
perto da terrl1. firm'e descemos [L ilha
e forte de Coli:my a primeira coi a
que fizemos foi dar graças a Deus, Fomos
d.epois d'isto ao encontro de Yillegaignon,
que nos esperava em uma praça." Des
creve então o auotor o acolhimento que
tiveram os de Bois-Ie-Conte da parte do
almirante bretão e conclue:

ii ~is ahi as primeiras falia que nos
fez Yillegaignon por occasião da nossa
chegada, que foi em uma quarta-feiJ'a
16 de março de 1557 (Lery, fim do cap. y
e começo do 1'1)."

Kão fica na verdade muito liquido em'
que dia apartaram os expedicionarios
ao ilbéo da bahia do Rio de .laneiro,
tão pomposamente denominado depois
F,.ança antarctica; por isso aqui con
signamos os proprios termos em quc o
abstruso relator da expedição narra' a
sua chegada.

1560-Apezl\r do nutrido fogo que do
forte de Villegajgnon se faz sobl'e as
suas embarcações, consegue o heroico
Men de Sá tomar pé na ilha pelo lado
do morro das PALMEIRAS, que já hoje
não existe, e -toma-a á viva força.

a:A ilha, diz o visconde de Porto Seguro
na sua fuSTORIÀ GERAL no BRAZIL, tinha
de naturezá aos extremos dois pequenos
mOl'ros, e em cada um d'elles haviam os
defensores construido grandes rancha
rias, e sobre o meio, em cima do rochedo
q~e 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 de um lado e do outro; os fl'an
cezes, finalmente, já sem polvora nem

I
agua, capitulam em num"ro de 71 e
alguns escravos. O nnmero de indios
(TÀMOYO~) que eram em favor dos fran
ceZeS orc;ava por mais de mil. Os por-
tuguezes não passavam de ]20. auxi
liados por 140 indios. Yillegllignon hav;
partido para Franc;a oito ou nove meze
ante~. Nunca mais voltou ao Brazil.

« 'Se esta victoria me não tocál'a tanto.
diz d'elIa o illustre guerreÍl'o Men de Sá,
pudera allirmar que ha muitos annos se
não fez ontra igual entre chl'istãos."

1568-Concede-se ne ta data uma scs
maria de terras, de uma lcgua ao longo
do. mal' e duas para o sertão, ao famoso
indio Martim Alfonso de Souza. o Am
rígboia, na bahia do Rio de 'Janeiro,
distl'icto de Kicteroy. 'Em recompensa
dos ,.eryic;os prestados á coroa. auxi
liando os portuguezes na expulsão dos
francezcs da mencionada bahia, para o
que viera do Esp'rito Santo com lima
cohorte dos da sua tribu, flzera-lhe
aquella doação Men de Sá, govel'llador
geral do Estado. Diz-se que as térras
doadas iam da ponta dO Gragoatã até a
de Sant'Anua. Nessa sesmaria funda
I'am-se as aldeias de S. Lourenço e
Icarahy.

16S1-Comparece Mathias Cardoso de
Almeida perante a c,amara da villa de
S. Paulo e representa contra a demora
de D, Rodrigo Castello Branco, admi
nistrador geral das minas, em partir
para o sertão no desempenho da sua in
cumbencia, pl'opondo-se a fazer {t sua
custa conduzir em rede e a sustentar
pelo tempo necessario ao mineiro ~oão

Alves Coutinho, si era esta a caus:t da
demora.

Com elleito, no dia 19 parto para o
.descol~rimentó de minas D, Rodrigo,
levando em sua companhia Mathias Car
doso, 240 indios e muitos homens brancos
e importantes, como o capitão-mór Braz
Rodrigues de Arzão e os sargentos-móres
J!ntoüio Arronso Vidal e Estevão anches
de Pontes.
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173i-Chega ao Bl\<'\zi\ e publica-se o
armisticio celebrado em Paris entre as
côrtes de Portugal c Hespanha. pelo
qual se . uspendiam as hostilidade. que
havia entre ambas. levantando-se o
cerco da eolonia do acramento, que
're i tira por vinte e dois mezes a D. Mi
guel de Salcedo, governador de Buenos
<A.YJ'es.
17(j~-O senado da camara do Rio

Grande do uI reduz o peso do pão a 51!
e obriga os lavradores a declararem o
numero de alqueires de tl'Ígo que tives
sem colhido. sob pena de lhes ser con
fiscado o genero. Já a lil de janeiro a
c lmara em vereança d'esse dia o J'denára
que, pela abundancia de trigo, ,endes
~em os padeiros o pão de 1 1/2 libra
a 10. rs. e o de 3/-1 a 20 rs.; l:l prohibir~.
em vereança de 23 d'esse mesmo mez. a
exportação de trigo sem de. pacho, sob
pena. de eondemnacüi:o a arbitrio do se
11>ldo.

17 2- F1'Ilncisco -d~ Cunha Menezcs
succede no governo da capitania de
S. Paulo a ?>Iartim Lopes Lobo de S 11
danha o governa-a até liSG. em que,
nomeado governador do estado da India,
assume interinamente o governo da ca
pitania o brigadeiro Francisco Jo é
Raymundo Chichol'l'o da- Gama Lobo.
nomeado pelo vice-rci Luiz de Vascon
cellos.

Deve-se a Cunha Meneze. além de
outros melh01·amentos. o llomeço do cal
çamento das ruas da cidade de . Paulo.

Quanto ao millesimo da data da ua
posse. Azevedo Marques, nos sens A1Jon
tameriLOs, dá o de 178-1; mas temo de
muitas outra fontes o qne aqui damos.

18lfJ-Nasce na Bahia José Maria da
Silva Paranhos, que veio a fallecer no
Rio de .laneiro visconde do Rio Bmnco,
conselheiro de E. tado. ,~enador pela pl'O
vineia de Malto-Grosso, escolhido por
carta imperial de 26 de novembro de
1862. tomàndo a;sento no senado -a 5 de
maio do anno seguinte:

Completando os seus estudos prelimi
nares na cidade natal, ,eio em 1835 par'l
o Rio de Janeiro e aqui se matl'iculou
na Academia de ~larinha; cursou depois
a Escola Militar com o gel'al. applauso,
que a sua brilhante int~lligencia des
pertava. e formou-se em IDt1thematiQa.

'Em ]S45 foi nomllado leute suhstituto
da primeir cl'aquellas academia. e DO
~~gulnte foi chamado em eguaI caracter
para a segunda, sendo tres annos depoi
elevado a lente cathedratico.

RegelL pai' muitos annos a aula de
artilharia ~ fortificação permanente; pas
sou em 1 3G para a de mechanica e oml8G3
para a de economia poli ti a. estatis ica
e direito aclmini. trativo daEscola Militar,
convertida em Polytechniea. Por esta
simples enumeração e vê qu,mtos e quão
variados er.am os seu& eon hecimelJ tos e
como a ua intelligencia prbilegiada tudo
abraçava e comprehenclia!

Dotado além d'i so de elocução f.lcil,
linguagem correcta e amen eram as
suas liçõe.. fos e qual fo e o seu thema,
ou vidas com prazp.r: assim aconteceu
depois na tl'ibuna parlamentar. Come
'çando a sua carreira pnlitica em 1 4.1-.
fez a primeira armas na iropren a,
adquerindo logo os foros de eseriptordis-
Oneto e culto. .

Em seguida foi eleito deputado, ,pl'i
meiJ·o.á assembléa provincial do Rio de
Janeiro e mais tarde á geral. onde reve
lou cedo os mais ,'aliosos dotes de ora
dbr. D'ahi em diante a sua ascenção no
conceito publieo foi rapida. Quandoo mar
quez de Paraná teve de ir c'Omo diplomata
aos estados do Prata, foi o dr. Ptwanhos
-o escolhido pe~o il1ustre estadista pal'a

eu secretario: d'ahi eomeça tambem a
maniíe tar-se ainda uma face mais do
seu multiforme talento: revellou-se
nelle o diplomata distincto. que tão se
nhor havia de fiear depois nas intrincadas
questões d'aquelles e tados em relação
com o Imperio.

Presidiu ao i\lontepio dos Servidores
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do Estado. Na cadeira de economia e
direito administrativo, que leu até 1876,
se aposentou, sendo então nomeado di
rector doa escola Pol)'technica, Era gI'ão
mestre do Oriente do La"l'adio.

l\ão nos é possi vel acompan l1al-o em
todos os passos da sua brilhante carreira
co'mo politico, estadista e diplomata; le
var-nos-hia isso muito além dos tel'minos
que nos impuzemos, e tão fletidamente
os narraram os jornae, de todos os ma
tilies por occasião do seu passamento,
que merecemos excusa.

O conselheiro Pal'anhos é. coino .diz o
J01'1Wl do Commercio <;!e 2 de novembl'o,
«o brazileiro de quem niai copiosamente
se ba escripto no BI'azil e no exterior.
Os seus traços hiographicos a.ndam es
parsos cm numel'osas publicações, mdis
ou menos completas, de todas as tquaes
se destaca a magestade do '~eu enorme
vulto, "

Depois de secretario de legação no'Rio
da Prata, linistro residente, deputado
á assembléa geral, ministro' dos nego
cios da mauinha, primeiro. ,e depois
dos negocios de estrangeiros no gabi
nete de conciliação organi ado a 6 de
setembro de 1 53 pelo mal'quez de Pa
raná, cargo para que o chamavam na
turalmente os seus ultimos serviços
prestados como diplon1ata., teve, na qua
lidade de ministro de estrangeiros,
ensejo de tratar questqes importantes,
nas quaes mais uma vez se manife tou o
seu esplendido talen to. Em 12 de dezem bro
de ~838 fez parte do gabinete presidido
pelo SI'. visconde de Abaeté. No que o
marquez de Caxias organisára a 2 de
março de 1 61 occupou pela terceira vez
o conselheiro Paranhos a pasta de es
trangeiros, si bem que como interino,
dirigindo depois a da fazenda como effe
cti voo A secretaria dos negocios estran
geiros ainda o teve por chefe no gabinete
16 de julho de 186 , de que era presi
dente o visconde de Itaborahy. A 7 de
março de 1871 tocou-lhe o alto encargo

de organisar um mini~terio em que occu
pou a pasta da fazenda.

Foi esse o gabin te q! ê, na ausencía
do impel'ador, então em Yia"'cm na Eu
ropa, levou a eITeito a r(l~ol ução da
em baraçosa questão do elemento ser
vil. fazendo adoptar a famosa lei de
2,~ de setembro de 171, que, si' não re
solveu definitivamente a dill:iel'llade so:'
ciaI da transformação desde logo d tra
halho, o que sel'ia de cel'to a lJancarrota
geral do pairo, dispoz sabiamente os ele
mentos para sua resolução com Ilextinc
ção gl'aduaJ', uniea possivel, da escJ'avi
dão no Brazil. E' esse o seu maior titulo
de gloria, o mais brilhante t101'ão (la sua
corôa de estadista; o tl'aço que mais fun
damente ha de cal'actel'isill' na histol'ia
o nome do conselheiro José Maria da

ilva Pal'unhos, visconde do Rio Branco;
a luz vil'idoul'a que lhe ha de illuminar
o busto val'tlnil e noQre.

1838-Entrada du_ tropas legaes n'a
cillade da Bahia, vencidos e expellidos
os partidarios da revolta que se deno
minou Sabinada, depois dos combates
tl'avados entre umas e outms fOl'ças e
em que houve até um começo de illcén
dio. ateado na cidade pelos revoltosos.

O presidente da prorincia, ao entrar na
cidade, ll'oclama nos seguintes tel'mos,
aos seus habit ntes e aos soldados da
legalidade:

« Bahianos! A capital d'esta impor
tante provinda está al'l'ancada á,' garras
da demagogia; o denodo com que tantos,
e tão bravos heróes da patl'ia se distin
guiram neste successo, etel'nisarCt seus
nom~s, e encher~ de espanto a poste
ridade.

« O campo da gloria; e, se Pirajá, ou
tr'ora assignalado com os trophéus da •
independencia, acaba de radicar a con
stituição, o throno.e o altar, tão ignomi.
niosamente ultrajados por esse bando de
perversos, que vindes de debellar.

«Bahianos! Valentes jJernambucanos,
hODrados sel'gipanos, distincto corpo da
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armada, que eom as vossas "idas, e á
custa do "o. so s.lngue, esmagastes a
hydra da anarchia; \'0 so feitos são
outl'ns tantas columnas, em que aoalJaes
de firtndr o thrOllO augusto do nosso
jo"cn ~Ionarcha, e com elle a existencia
e 1)1'0 peridade de vossas provincias.

o: Yós acabais de testemunhar o in
cendio, o roubo e horrores de toda a
ca ta, de que foi Yictima esta cidade;
cel'tificai-\'os por ahi quanto perigam
nossas \'idas e no sas fortunas com o
helIo ideal d'ess~s republicas, que nos
inculcam os inimigos de toda a ordem.

o: O sempre memol'nyel dia 113 de março
de 1. :-JS, que trouxe a paz ÍJ: Bahia e ao
Brazil, sel'á eStampado na historia em
caracteres. de ouro; seja elle. para os
DO.SOS "indoul'os. dia. sempre de gloria
, de e timulo.

a:. Eia [lois, \'oltrti aos vossos lares. a
gozai' da paz, ue que ha tanto e taes pri
vados: esse resto de bandidos. que ainda
infesta o .intel'iol'. da pl'ovincia, pI'estes a
seI' e magauo pelos nossos bravo. que
marcham sobl'e elle. acabará de sellar
nos. a gloria, nosso triumpho; rendamos,
pai, a. devidas graças ao Alti. simo. que
tanto vela sobre os destinos da Ilo:sa
]latria, c entoemos V1\'1\ á Kossa Santa
nelin-i.ão, 'á on tituição, ao nosso An
gusto e Joven Monarcha o Sr. D. Peolro II,
ao ReCTente interiuo e aos hravos defen
sores da j~tegridade do Imperio.

o: Palnc;o do goyel'no da Bahia, 16 de
março de 1 3 ,- Fl'ancisco Pel'éil'a Bal" '
t'eto pJdl'oso. D

Esta revolta, encabeçada pelo dr. Fran
cisco 'ubino AII'ares' da Rocha "ieira,
começara. a 7 do novembro do anno an
tel'jor (\'i 'e essa data e a ae/e/anda cor
respondente'.

Foi dOhellada completamente na pre
sento data, capitulando de manhã ante
as forças legaes, a ultima fOl'tlleza que
se conservava em poder dos revoltoso .

lSGO-Sepulta-se o senadOl' pelo Ceará

padl'e José Mal'tiniano de Alencar (Vide
a ephemedde de 15).

'IARço-17

1531-A esquadra de ~I1Jl'tim Affonso,
que entrál'a no dia 13 na Bahia, levanta
ancora d'esse porto e continúa a sua del'
rota no rumo do sul, em demanda de
S. Vicente, hoje S. Paulo.

1637-Ayres de Souza Clúchorro, ca
pitilo-m6r do Pará. succede a Francisco
de Azevedo no governo da capitania,
nomeado por Jacome Raymundo de No
ronha. governado!' intruso do Maranhão,
eleito pelo povo.

- O conde de Bagnuolo, general dos
exercitas portuguezes. logo que oube
da entrega da fortalezrt de Porto Calvo
ao conde Mauricio de ~a sau, o que e
ef1'ectuúra definitivamente no dia 7 (Vide
a ephemel'ide de 5" antes que tivesse
mais noticias do que tencionava fazer o
inimigo. enche-se de receio e emigra
com o seu exercito da Laguna do Norte,
onde estava, para a "illa de S. Francisco,
lagar que julgou mais apropriado, por
lhe er d'ahi mais facil receber SOCCOI'l'OS
da Balda.

Começara a marcha da columna emi
grante no dia 10 e na pre ente data
chega ao ponto do seu destino, isto é,
a margem esquerda do rio de ;'). Fran
cisco, v~l1a d'esse nome, hoje cidade do
Penedo. Fugia assim o general de Hes
panha ao exercito hollández victorioso.

No dia seguinte ordena Bagnuolo ao
tenente general Alfonso Ximenes de Al
miron que atravesse o rio com os terços
castelhano e napolitano e acampe no
terl'i tori O da capita nia de Sel'gipe (I'ide
a ephemeJ'ide de 27).

1751 - D. Antonio Rolim de Moura
Tavares, I' capitão general de iHatto
Grosso, declarada capitania independente,
toma posse do seu cargo (Yide a ephe
meJ'ide de 25 de setembl'o de 11-1 ), e
governa por 13 annos, 11 mezes e
1·1 dias.

11
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Na memoria sobre Malto Grosso oITe
recida pelo conselheiro Dl'umolHj ao
Instituto llistol'ieo e publicada no XX
tomo da sua revista. diz·se que Rolim
de ?lIoura começ[,r l a 17 de jancil'o o
seu govçl'no, do qual tomál'a posse em
Cuyal1á.

D. Antonio Rolim, ullcl'iormente conde
de Azambuja, foi dcpoi governRdor da
Bahia, vice-rei do Estado do Bl'azil no
Rio de Janeiro, presidente rI conselho
da fazenda em LisboR. conselheil'o de
guel'ra e governatlor das armas da Es
tremadura.

1796 - Nasce na cidade do Recife
D. Manuel do Monte Rodrigues de Araujo,
conde de Irajá, O' bispo do Rio de Ja
neiro. Apresentado a lO de fevereiro
de 1839, confirmado pelo summo ponti
fiee Greg.orio XVI a 23 de dezembro do
mesmo anno, tomou posse da sua diocese
a 24 de maio de 1810 e falJeceu a 11 de
junho de 1863. Jaz na capella do palacio
episcopal da Conceição (Vide a eplte
me,-üle de 10 de fevcreil'o de 1830).

1 23-Rellnc-se na Cida.dc do Rio dc
Janeiro a Assem bléa Constitu'utc do
Brazil.

I825-João Guilherme Ractclif,Joaquim
da Silva Loureiro e João Metrowich,
entrados na rebellião promovida em
Pernambuco por Manuel de Carvalho
Paes de Andrade, Ão CO:-lDUZlDOS AO
I.OOAR DA FORCA E AlI! PADECE~[ MORTE
NATURAL PARA sEMrl~", como reza a
certidão passada por José Joaquim tle
Gouvêa, e pul)lieada, com outras peças
do respectivo processo, pelo sr. dr. Mello
Moraes no aeu BRAZII, I-IISTORlCO (torno I,
1866, pago 238).

Vem no mesma obra autographos de
Ractelif, que era eximio em calligraphia,
e a seguinte declaração sua:- Quicl mihi
mors nocuit'l--Virtus post (acta vi,-escit.
-Nec same gladio pel-it illa ty,'anni.
Que mal me faz morrer? -A virtude
reverdece depois da morte:-não a mata
a espada ele um tyranno.-Morl'o illno-

cente 6 pela causa do Brazil e da hu
manidade: possa o meu sanguc sei' util
a ambas.-Ol'atorio, 17 de março de 1 25.

'0 POPULAR do I' de junho de ],<25,
citado pelo SI'. dI', Mello ?lIomes, vciu
publicaua uma ['OR1~E 'PO~DEXCIA as -i
nada SABARAENSE, na qnal se diz qnc
Ractclif mOl'l'ura com toda a coragem,
tcnuo na vespcra I:ecusado veneno, qne
scus amigos se propuzel'am subminis
trar·lhe PARA LllE POUPARE~I o TRAXSE
L'I"A~IE, O distico latino e a respectiva
truducção, acima citados, elle os cscreveu
n,\ parede do ORATORIO, no Rio de Ja
neiro, Subiu intrepidamente os uegl'áns
da escada do patibulo; ao chegar ao
setimo voltou-se para o povo e di se:·
Brazileiros J Eu mOl'ro innoaen,te; mOl'ro
pela causa da razão, da justi\a e dr. li
berdatle, Pl'aza ao céu qne o meu
sangne seja o ultimo que se dename
no Bl'azil e no mnndo por motivos
politicos,

O padre que o acol11panhav,a até' ás
portas tla Eternidade fez-lhe sirrnal que
não proseguisse, e elle apenas acres
centou estas palavras: -Eu me resigno
e morro pela liberdade,

Raclclif era portuguez e João Melro
wich natural da ilha de Malta,

1826-Decreto de D, Pedro I mandando
cessar a commis ão militar qne havia
sido incumbida na provincia do Ceará
de julgar os implicados na revolução
de 182± denom inaja Confctleração do
Equador, Dos julgados pelas eommissões
militares qlle funccionavam por esse
motivo em Pernambuco e no Ceará, per
del'am doze a vida nos patibulos.

1853-Fal1ece em Nicteroy o dr. José
de Assis Alves Branco Moniz Barreto,
quo fôra o 4' directol' da Bibliotheca
publica da córte. cc Na tribuna parla
mentm- e no jornalismo patenteou não
vulgar talento e' distinguiu·se como 11m
dos mais intrepidos propugnadores das
idéas Hheracs. Jaz na ~avella de Nossa
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~IAHÇO-1S

1112G-. ão ondemnados á mOl'te pelo
capitão-móI' governildor do Pal'li vinte c
quatro tripolantes tupinambíl" POI' ha
vel'C111, em estado de embJ'ia"ul'z e no
rlelieio de uma festa gentilica, a.lardeado
valentia e murmul'ado dos portuguezes:
fomm todos e'Xeeut1dos n ferro, nl;llll
só dia, pOI' outl'OS indios seus inimigo:o;,

Com esta narhal'a carnificina, que pl'O
dnziu geral sensação de desgosto, tor
nou·se nimla mais odiado o govel'naelOt"
13ento Maciel Parentc. já mal v!~to da
população. Foi este o ultimo acto da sua
a(lmini lra.ção, rias, ifieada com razão de
nefasta. pelos nossos chronistas e « tjlle
qualifica bcm a 1)(JI'vor:id:llle rio Cal'.lctel',
sombrio da alma c dUI'el.a de cor::\f;ão"
creste régulo colonial.
lG:~2-Parte do Arraial do Bom-Jesus

o me:tl'c de campo rondo de Dagnuolo
com um tm'ço de :100 napolitanos, e di
rije-se ao Cabo de Santo Agostinho. para.
construir á enteada da sua baera um
fortl) que a defendesse dos hollandezes
i\Iathins de Albuqueeque tinha delibera
do fortificar aquelle ponto. emporio então
do commcrcio do Pel'llambuco, çtue o

ScnhOI"L da ConceÍ<;ão (raquclla cidade. inimigo jii havia tentado occupal' e cuja
(FLLYI.\.'O, REV!, TA POPl;[,An),» perda seria de grande damno pal'a os
~ascera na Dahia.a 27 de setembl'o no, :os, Assim que chegou. começou o

de 1 10. c n.le II erlifíeal' um fOl'te prolonga(lo,
Depois ela no~sa emancipação politica com ql1atl'o balual'tes, incluindo nelle

tem tido a Bibliotheca ?\ncional do lUo I uma ermida, que alli havia. de Nossa 'e
de Janeiro os seguintes bibliotheeariu: nhol'a ele ~azarelh. da qual eonsel'VOU o
-O, Fl'ei Antonio da AlTabida (bispo de Inome, 'ão tinh , por6m .e.~colhido hom
Anemurill), ronego FI'ancisco \'ieil'a tcrreno, que ~cndo tOflo de areia, fez com
Goulal t, eonego Januul'io da Cunha Bal'- qne se gastasse muito tempo no tl'aba
bosa, dI', ,José de Assi,:. fl'ei Camillo de I lho de construrção e não firasse solida a
MOllsel'l"ü e o'sI', dI', J;lenjum a Frilll- ohl'a; a sua po.'ição niio el'a tam1Jem a
Jdin Ilamit. Gaivão, hibliotheclll'id actual. mais al'l'opI'iar!:t para derender a entrae1 ....

1.7:I-Toma as, ento uo enado, como ela hHl'l'U c o pontal, onde jCL havia uma
representanto da provinda da Bahia, O gratldc povoação,
SI', conselhciJ'o João Jos6 de Oli\'ei1'll 1(j:~:) - Atacam os hollandeze~, com
Junqueil'o, escolhido por cartl\ imperial mandados pelo coronel Lourenço Rem
(lo 1· do me, mo mez de março e anno bach, e tomam cle assalto o posto que os
dc 1873, nossos tinham no passo dos Afogados.

paragem important , que se tinham os
, no<so uescuidaelo ele 'fol'tifiear devida

mente. Apezal' d. um peq.len refol'ço
l1Iandauo do Arl'llYill por ~Iathias de
AlbuquCl'quc, ataca-o o inimigo com tão
gl'.lnde força e impeto que conseguo
oecupal-o: a perda d'e sa po:o;i~ão foi de
pe~sima consequencia para o nos o:. O
inimigo constl'uiu um fode ahalual'tado,
dc quutl'O faces, al'tilhado com doze pe
ças, e 1\ 'Que deu depois o nome dfl p.'ia
('i/)" (:llilhcJ'mc. fi anilo de:o;de lo~o o
AITayal e'Xposto a seI' llantJu ado e I)('i
vado dos recursos que lhe vinham dos
mora110l'es lia Yar::ea.

1li7:í- Doaçüo regI;l, da ('avitania 110

Espil'ito Santo ao cOI'onel Fmntisco Gil
dc Al\IUjtJ. qBe "em r 'sidil' IIclb, tl'a
zellllo da llahia muitos colonos, :l. llllem
flua tel'l'a -, ill1pl'Í1l11ndo as:im um tal 011

li uul incI'cmen tu Ü slla colon i '1.

lli!Ju- Carta rl'gia ordenando ao go
\' rnadol' do estado do i\lal'anhão e Grão
'Pará que faç<'L apartar pal'a a primeira
d'essas capitanias ou para outro qual
quel' lognl' remoto o subdito fl'ancez

'Portc Felice, que'do Pará tinha çommu·
nieações com os missionarios de Cayen~a

da mesma nação, fazendo-lhe sentil' os
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motivos d'aquella pI'ovidencia e tolhendo
por todos os meios taes communicações.

1711-Vencido o capitão Duclel'c, fóra
conduzido, com 13 ou 14 dos seus om
eiaes, para Ocollegio dos padres da com·
panhia de Jesus; algum tempo depois
obteve licença do governador para residil'

. em u,ma casa Da cidade. a Ahi, na noite
de 18 de março de 17ll; foi assassinaçlo
por dois sujeitos rebuçados, sem que a
semelhante crime se oppuzessem os sol
dados que o guardavam, nem diligencia
alguma se.fizesse pal'a descobl'ir os mal
feitores. Copiamos a sua certidão d'obito
extrahida por Pizarro dos assentos da
freguezia da Sé (Conego J; C. Fel'nandes
Pinheiro, A F"ança Antt.l'·ctica, tomo
XXII da Rev. do Inst.) »

A alludida certidão relata que dous
rebuçados, que lhe entraram pela porta
a dentl'o, o mataram na propria cama,'
tendo tcado outros dous a guardarem a
porta da escada... aCham ava-se João
Francisco, que 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 Senhora da Candelaria ,(Vlde a
ephemeríde de 5 de setembro de 1710,
onde damos' erradamente ao capitão
francez o nome de Carlos). »

nu - Fallece em Lisboa D. frei José
Fialho, da oruem ue S. Bernardo de
Alcobaça, Datural de Braga, 7' arce
bispo da Bahia.

Fóra a.ntes bispo de Pernambuco, cuja
séde Occup1Y.'a por treze annos e em cuja
serie lhe toca o 6' lagar. Nomeado ar
cebispo. chega á Bahia em 2 de fevereiro
de 1739 e exerce a dignidade arehi-epis-

,cçpal até 30 de outubro do mesmo anno,
pai' ter sido transferido para o bisp.• do
da Gual'da, em Portugal (Vide iS de fe
vel'eiro de 1739).

17!6-0 mestre de campo Pcdl'o de
Azambuja Ribeiro. qU,e desde 20 de maio
ae 1744 governava a ilha de Santa Ca
tharina intel'inamente,em logal'do efIec
tivo, O brigadeit'o José da Silva Paes,

entrega na presente data o govel'nQ a este,
que voltava da sua missão fóra da ca
pitania.

1767-Carta régia mandando estabele
cer no Rio de Janeiro oReal Erario, para
o que vieram de Lisboa um guarda-livros
e dois escripturarios com as instrucções
necessarias para a Cl'eação e estabeleci
mento do novo methodo que devia baver
na administração e arrecadação da Real
Fazenda.

1 23-Cal'ta dlJ lei elevando á catego
ria de cidade a villa da Victoria, capi
tal da provincia do Espirita Santo (Sena
dor Pompeu. Geogm,phia, 5' edição).

1850-Fallece no Rio de Janeiro o
senador pelo EspirIta Santo José Thomaz
Nabuco de Araujo, escolhido a 16 de
mal'ço de 1 37 pelo regente Feijó e que
a 8 de maio do mesmo anno tomúra
posse da sua cadeira no senado. Era pae
do conselheiro do mesmo nome, senador
pela Bahia, que veio a fallecer quasi 28
annos depois, dia por dia.

- Fallece tambem na cÔl'te o dcpu
tado por Minas Geraes Antonio Gomes
Candido. irmão do eximia professor
da Faculdade de Medicina,. conselheiro
Francí.co de Paula Candido, egualmente
deputado pela mesma provincia.

1,78-FaIlece. ainda na corte, o pro
fessor Carlos 'Fredel'ico IIartt, victima. tia
febl'e amarella.

Nascem em 1840 no Canadá, na cidade
de Frederictown, em Nova HnlDswich.

Da bella Biog,'aphia qne do professor
I-Iartt escreveu em 1878 o dr. Carlos
Alberto de Menezes, então estudante ~a

escola Polytechnica, aproveitaremos, paI'
estneiteza de espaço, apenas o seguinte
juizo summal'io :

«Morreu (o p"~fesso" llal'u) como
monem todos os homens do trabalho e da;
sciencia, pobre e desanimado. deixando
ao desamparo uma esposa dedicada. e
na orphandade dous innocente filhinhos,
as mais doces esperanças de sua vida.

o: Seja-nos lic~to dizer:
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« Que o profes 01' viveu para o tI'a
balho, pal'a o estudo e para a scicncia.
As qualidades que revelou em criança,
não se desmen tiram no homem: o joven
c applicado estudante da universidade
de Howard. o auxiliar do dr. Dawson, o
companheiro de Agassiz no Mu eu de
Zoologia comparada e na expedição ao
BraziJ, o professor da universidade de
Comell, o director da Morgan Expedition
e o chefe da Commissão geologica do
Brazil,-foi sempre o mesmo, intelli
gente, activo, desinteressado, honesto, "

?úARço-19

Hll2-Lal'ga do porto de Cancale, na
Bretanha, uma al'mada franceza de tres
grandes navios, tripolados pOI' qui
nhentos homens, com o fim de conquistar
o Maranhão.
. Para essa expedição dera apropria
rainha regente de França uma bandeil'a,
tendo as armas reaes em campo azul e
um navio, sobre o qual estava ella re
presentada á popa e seu filho á proa
com um ramo de oliveü'a na mão, e a
egumte divisa: Tanti dux {03rnina {acti

(Vide a ephemeride de 26 de julho).
1614- Carta r~gia estatuindo que os

governadores O'eraes do Bl'azil não po
dem ir ás diversas capitanias sem licença
do rei. e devem sempre residir na cidade
de . Salvador,

1642-Duarte COl'r a Vasqueanes fica
encarregado do governo da capitania do
Rio de Janeiro durante a ausencia de
seu sobrinho Salvador COl'l'êa de Sá e
Eenevides, que sahira a visi tal' as minas
como seu administrador gel'al que era.
Foi Duarte Corrêa o 17° capitão-general'
do Rio de Janeiro na ordem chronologiea
e governou-a cerca de um anno,

16,)4-Aúdl'é Vidal de Negreiros, en
cal'l'eg,tdo de levaI' a Portugal a noticia
da recuperação de Pernamb'uco do poder
dos hollandezes, chega a Li5boa a 19
de março, dia ele S. José, acrescenta o
visconde de Porto Seguro, para mais

firmar a data. Pal'tira do Recife em
uma caravella a 2 de fevereiro (Vide
a epheme1'iele cresse dia e anno).

«A boa nova foi grandemente festejada.
Na manhã seguinte fez el-rei cantar na
capeIla real, diante dos oito tribunaes da
côrte, um TE-DEU:II, 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 pl'ocissão com toda aCÔl'te.
Logo se occupou das recomJlen~as dos
que, pOl' tantos e tão at:lI'ados tl'abalhos.
as haviam merecido \Histm'ia das lutas
com os hollande;;-es)."

1605-Carta regia avisando ao gover
nador do estado' do Maranhão e Grão
PUl'á que a companhia de Cacheu man
dava este anno, como fizera no passado,
segundo o seu ajuste, H3 neg~os e
negl'as a 558 cada um.

1731-João de Barros Braga, capitão
mór do Rio Grande do Norte, toma
posse do cargo, posto que alcançára pOl'
33 annos ç1e serviços ao paiz, e exerce-o
até occupal-o João de Teive Barreto em
22 ele outubro de 1734.

1752 - Funda D. Antonio Rolim de
:\loura, Taval'es, no sitio denominado
Pouso Alegre, a villa c·tpital da capi
tania de Mat.'to Grosso, de que era
goverlladOl', e dá-lhe o nome de "Villa
Bdla, Nesse sitio haviam-se estabelecido
em 1;34 Fernando Paes de Barros e seu
il'm~o Arthur, sertanejos sorocabanos.
A fundação da villa capital fez-se neste
dia em hom-ade el-rei D. Jose I, diz
i\lilliet de Saint-Adolphe; entretanto Luiz
d'Alineourt, na sua memoria ácel'ca de
Matto Grosso dada á estam pa nos Annaes
da Bibliotheca Nacional, assigna Il. dàta
de 13 pava esse facto.

1763-Sahe D,Pedro Cevallos da Colonia
'elo Sacramento, com seis mil homens,
para conquistar o Rio Grande do Sul.

176!-Fallecc em S. Paulo o 2° bispo
d'essa dio"bese, D, frei Antonio da Madre
de Deus Galrão, natural de Portugal,
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que neIJa fizera entrada solemne a 2'l
de junho de 1751. Fóra confirmado 1'010
papa 13enedicto Xl\- por bulia de li de
março de 1730 e' tomál',l posse.co &~U

bispado, por procUI'ador, o arcediago
. UI', Mathcus Lourenço de Carvalho, a 18
ue outubro do mesmo anno. Jaz na
capella-mór da Sé de S, Paulo,

liil-Entra solem nem ente na cidade
de S. Paulo o seu 3' bispo, D, fl'ei Manuel
da ResuJ'J'eição. Confirmado pOl' bulia
UO ]lapa Clemente XIY de 17 de junho
ue 1771, tomou posse do seu cargo (por
j1rOCul'auor) a li ele mrtio do anno se
guinte. Este })J'elado fllleceu a 21 de
outubro dc li, O e j IZ 11;\ c'lpella·múr
ua Sé. Sueeedeu·lhe D. fl'ei Nigllrl da
Madl'e de Deus, que não tomon ]Josse e
que morreu no arccbisp<ldo de 13I'aga,
para que rOra chamado a 17 de dezembro
de 1813.

ITi3-Sessao academica celebrada em
'PernambucCl pe~os amigos do goyel'nadol'
José Cesar de ;)lenczes, uia do seu anni
versado natalicio. Ne. ta festa litteral'Ía
tomam paI' e as pes,oas mais notavei<>
d'e5t1 prodncia, recitando peças lauda
tOl'Ías as se"'uintes: p Jure UI'. Mrtunel
.lachado 1'ortella, (lJ'. oU\'idor Fr,tllcis,'o
.Jos~ ue Salles, dr, .José Ant.ollio de
Alval'enga 13 ll'l'OS FI'eiJ'r, fi'. F 'H ncisco
Xavier Feio. jJ"dre A.ntonio Gomes Pa
chol:o, Josú AntoniCl (la Silva Guol'rciro,
sarg'rnto-múr João Carneil'o da Cunh l,

parIre ,10sé Gomes da Cost:J. Gadrllla,
.João J31ptista de SOllza, padl'c 1\Ianuel
Hebello Pereir,l, padr'e 13elchior ele Cam I'OS
Camrll 1, e P, M. uoutorado Ir. Joao
13apti ·ta de f:iant'Ann'a.

1'ouas cstas peças fC)ram colle cionauas
em 11m riquissimo album pelo padre
Antoni 1 Gomes P:l'IJeco; qne o o~ I"~ ceu
a ,Jú.'é CCS'll' de l\lene7.es.

17(l'i- 1'01111. posse do hispaclo ue S,
Paulo, por pruc11I';l<]or, D. j\htlicus cle
Abr'úll I'crriJ'a, que foi p')rtanro o seu
,1· bispo, por I 'I'. e)1ll0 Ile:l dit.o a"illl:l,

renunciado esse cargo D, :tIliguel ela 1\Ia
dJ'e de Dens.

D, ;'Ilathells foi apresentado no dia 1~

de junho de 1794, confirmado pelo 1'adl'e
, Pio' Y1 em 17 ue junho do anHO seguinte,
fez a sua entraua pontifical na diocese a
::n de maio de 1,07, e nella falleccu a 5
de maio de lS?4., tendo nascido na ilha
da M !deira a S de agosto de 17J2, Jaz
na eapella-m6r da Sé eaheul'al de S.
Paulo _ O hispo D, Matheus fez pal'te d.P
tl'Íumvil'Rto enealTcg,!UO do governo da
Ill'ovincÍ'l cm I :22,

1 ia-Recusa o impel'auol' D, Pedro II
a proposta ue so lhe erguer uma es
tatua,

1 i5-Fallcce na e'1ade ele t13 annos
João da 'dil va 1Ilach 'Hlo, harão de A nto
nina. l'\aseera cm 1,7:2 na entilo capitania
do Rio-Grande do Sul.

O barão de Antonina começou a sua
,ida como conduetor de gado muar e ea·
Vallar que ia vender .1 provincia de
S, Paulo, e chigou, pelo ~eulabol' e eco
nomia, ligados á maior pI'obidade, a ser
um henemcrito da patl'ia, por caus! dos
relevantes serviços que lhe prestou com
o bem enteouido emprego. da consiue
rwel fortuna que auquerir'a, abl'mrlo ex
t nsas estl'lldas, explorando ~el'tües in
cultos, fnndando aldeia. de indios, elc,

. Foi p1r mnitas vezes ue[Jnt:ltlo áassem
l)léa pl'ovincial de~. 'Paulo e [I ti sem
1JI a geral do Imporio. Subindo d I hu
milde posição social em que naS('Crll a
senadol' (cscolhido a 13 ue julho de I :- I)
c gl'ande do Imper'io, yearlor ue S, 111. a
Imperatl'it., g,'ancle uignatario ela 01'(Iep1
da Rosa, omcial da uu Cruzeil'o c COI'U
nel commantlante supor'iol' ua gual'l1a na
cional, foi o creado/' ua sua Pl'olll'ia pre·
emiuencia entre os sous concidadãos.
cc Tinha cm alto ,..,!'an U thesoul'o UO bom
srnso, )l di!. (l'elle o SI'. dr, J. 1\1. de
Maceuo, a q lIcm deremos esta indicaçüe~

biograp1Lica , E' lima pa;;ina I1Hlis P:Il'a
se a"l'cSeental', numa edição IJl'azi I ii'.', {I
hclla c III J'alisadol'.l ohl'a de ,'allJuel
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Smiles - o PODER DA VO:<lTADE - a qqe
mai de uma vez nos temos referido.

O que, teudo nascido no mais altos de
gl'aUS da escala social, s'lbe mereccr ç
IogaI' elevado cm que o aca o do nasci
mento o collocára e manter-se nelle, faz
juz á nossa admiração e respeitosa es
tima; mas o que sabe, pelo seu proprio
meJ'ito e força de vontade, sem auxilio
estl'unho, lutando com o capricho do des
tino e dominando-o, erguer-se ás mais
altas regiões sociaes, esse não merece s6
a nossa admiração e estima, merece tam
bem a nossa inveja.

1,16-Assenta·se a pedra fnndamental
do novo mJtudouro, nQcampo de S. José,
na impel'ial fazenda de Santa Cruz.

1 -;' -Fallece o conselheiro de Estado
José Thomaz Nabuco de Araujo, senado I'

pela ]1I'ovin ia da Balria c alli nascido a
li de agosto de k13.

Rccebendo o grau dc bachal'cl em
sciencias SI ciaes e j ul'idicas pela Aca
demia de Olinda a 1 de dezembro de 1835,
seguiu ]l01' algum tempo a carrcira d.!
magi tI'atura, tendo-se já antes distin
guido no jornalismo politico desde os
1 annos de edade. Deputado em diversas
leglslaturus á assembléa geral, presidente
da provincia de S. Paulo em 1851, tendo
occupado pela l1l'imeira vez em 1853 a
pasta da justiça no ministerio co então
visconde de Paraná, lugar que exerceu
depois mnis duas vezes, tomou-se o con
selheit'o L "abuco, pelo seu sc\ber e conhe
cimentos especiaes e profundos em juris
IJI'uclencia e administração publica, um
"ul,to pl'oemineMe nessas sciencia~ e um
dos politico, de mais prestigio d'entre
os In,lÍores do Imperio. Entrou para o
enado em 185 (Vide junho 1), e alli el'a

bua voz auctorisada ouvida sempre com
o mais pl'ofundo acatamento, como a do
mais competente ]l<1ra decidil' as mais
intrincadas questões de direito. Si não
bastassem para perpetuar o seu nome os
tantos e tantos regulamentos que confec
cionou oe queahi ficam como outras tantas

proyas do seu alto merito profis ional,
legaao paiz o P,'ojecto de codigo civil,
cuj a elabOl'àç.ão singnlar lhe fóra pela
nação (por acto legislativo) confiada e
que, na opinião de jUlze competentes. e
insuspeitos, seria um verdadeiro monu
mento para a jurisprudencia patria, si
elle tivesse podido levaI-o a cabo.

a cadaver do conselheiro José Thomaz
Nabuco de Araujo foi dado á terra a 20
de março no cemiterio de S. João Bap
tista da Lagóa na sepultura n. 200.

MÀ.Hço-20

15iO-Lei feita em Evora, declarando
livres todos os indigenas do BrazU, ex
cepto os gue fossem tornados em justa
guel'l'a, o quaes seriam inscl'iptos nos
livros <.Ias proyedol'ias, ]laf-a que a todo
o tem!lo se soubesse quaes eram os le
gitimamente eaptivos.

lül9-Tem pl'incipio no Rio de Janeiro
a Urdem Terceira de S. Franc! co da
Penitencia, professando Luiz de Figuei
redo e slla mulhel' D. Anna Carneil'o.
que tinham para e se fim recebido em Lis
boa o habito de confrades da Ordem Fran·
ciscana.

lO anno de 1621 ou no seguinte pro
cederam os fundadores á eleição cano
nica dos cargos da nova Ordem, sendo
eleito pl'imeiro ministro o me mo Fi
gueiredo. '

'16a-Carta regia instituindo a fre
gue/.ia, hoje cidade, de S. João da Bana,
capitania da Parahyba do Sul.no Hio de
Janeil'o, pelas condições exaradas na dita
carta regia, que concedia aquella capi
tania ao visconde de Asseca, Diogo.

A e se tempo c. mpullha-se a povoa
ção apena de pouco mais de trinta ca
sas, ediflc.ldas sem ordem, ao poente da
pC4uem\ t'l'mida de . João Baptista, co°
bertas de pJlha, com. raras excepções.
O numel'O tot,ll dos seus habitantes não
c 'cedia de GOO, incluidos os do recon
cavo, 6 a I de junho de lGi7 (Vide
essa data) é que foi a freguczia insti-
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tuida em villa pelo juiz ordinario de
Cabo-Frio e o procul'ador do donatario,
procedendo ambos á eleição do primei
ros officiaes da respectiva cam:u'a.

A 23 de novembro de ]6i4 (Vicie rssa
data) tivera o vi 'conde de Asscca, Sal
vador, confirmação régia da doação da
capitania feita ao visconde Diogo C01'l'êa
de Sá, seu pae.

O padre Francisco Gomes Sardinha foí
o primeiro vigario (encommendado) que
teve essa vil! a.

Por decreto de 18 de junho dc 177 ,
um secLllo depois d.e fundada a frcgueda.
foi a povoação elevada á categoria de
villa. Como ·Campos de. Goytacaze , per
tencúra S. João da B'u'l'a á capitania do
Espirito- anto por decreto do I' de ju I]ho
de 1153, e, como nquella. voltou dr no ,o
fi encorporar-se á pl'ovincia do Rio de
Janeiro pela lei de 3] de agosto de 1832.

Por lei pI'ovincial de 17 de junho de
1850 teve a villa de S. João da B<1l'J'a o
predicamento de cidade. Próspera pelo
gl'ande movimento maritimo e commer- .
cial que entretinha com o pOlto do Rio
de Janeiro, como intermeuiaria que eIra
do movimento commel'cial de Campos,
além do seu lroprio; pena é que tenha
decahillo ultim'1men le com o estabele
cimento da linha ferrea de Campos a
Macahé, que lhe desvia todos os pl'O

ductos d'aquella grande fonte, que lhe
passavam até entào pela bana.

1736-Data da prohibição de se inlrd
duzir no Brazil e mais colonias do rcino
todo e qúllquer tabaco estrangeiro.

1761- Notavel ou antes singular pcla
sua mais do que humana caridade, pelo
amor do proximo levado ao mais alto
grau, pela sua nunca desmentida abne
gação e d, sprendimento das vaidltlcs
humanas .. , nasce na villa do Des· 'H'l'O,
hojc cidade. capital da JlJ'o,;,incia de
Sant·t Catharina, Joaquim 1!'rancisco do
Livramento, cujo nome se tornou po
pular tl'ansmudado no deb'mao Joaquim.
Nasce em uma sexta-feira maiol. '

Foram scus paes o sargcnto-mór Tho
maz Franci. co (la Co~t.t tl D. :'UarÍlnna
Jacintha da Yictol'ia, mtlul'aes ambos
das ilhas dos Açores. Diz-se que fUra
mudo até aos 7 anno de edade. Come
çou cedo a desenvolver-se nelle o entra
nhado gosto para os actos rcligioso~, a
sua decidida vocação para o serviçó da
humanidade como um serviço feito a
Deus. O pae tentou cncaminhal-o para
a vida commercial; mas aos B annos
foi-lhe forçoso deixaI-o e~tregue {L sua
inclinação: não quiz nunca tentar meios
de se ordenar, julgando-se indigno de
iniciar-se nas ordens sacras.

Foi- sua idéa capital fundai' um asylo
em que a pobreza reeebessc os Jlreci ·os
socconos corpOl'aes e e .irituaes. Para
esse fim vestiu um saial de lã pardo,
cingiu-se com um I grosseira cOI'da,
guarnecendo o pe.to do h,bito com a.
f1guriL de um calix e hostia, percorreu
todos os recantos da sua provincia com
o bordão de pel'egrino, e dcpois a do
Rio-Grande do Sul. pcllintlo de porta cm
pOl'ta esmolas pal'a a realisa.ção do, seus
sonhos !lumanitarios.

Depois de fadigas que se não refcl'cm, •
por aturadas e dolorosas. sinão nos mar
iyrologios, viu o irmão Joaquim cum
prida a sua ardente aspiração. u'.Hluzida
em um vasto e magestoso edifit:io com a
capacidade e disposições necessa.l'Í:ls pam
abrigar UIII grande numero de enfel'mos,
conte,ldo tambpm uma roda para ex
postos (Como ell!' attendia a todas as
misel'ias e debilidades da humani:lude,
o bom tio irmão JÇlaquim:); havia ora
tOI'io, botica, gabIDete de receita e um
sobrado independente pal'u rcsidcllcia do
capellão.

ElIe ... foi ser o cnrcI'meiL'o: disüihuia
as dieta, consolava os llocntcs e-m ,u IS

dOI'es. curava-os com as suas Pl'opI'ias
mi'lOs, sem temor d) coutagio, assistia
aos mOl'ibundos, muita~ "ezes noites
seguidas, sem se descuiúar de ornar o
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seu Ql'ntorio com riquissimas im 1geus
e esta:' com fl rps peregrinas.

Ao seu engenho se deve fJ apel'feiçoa
mento da' flores de panno. inliu tria da
sua proVincia, que nisso tanto so avan- ,
taja ás ou tras.

Foi á Li bOl e obtevo da rainh'l D. .\la
ria I a prestac;ão annual de 3'Og p,lI'a as
despezas do seu hospital.

Não s arisfeito oom ter fundado tão util
edi flio na t '1'1'a natal. parte para a
Bailh pelos annos de 1796 a ] 00. e alli
edlflc::!. o seminario de ol'plJãos de . Joa
quim, onde !là um retr \to eu. tirado
sem que elle o soubesse. Foi segunda vez
ti. Lisbo \, de onde volta em 1 03 com
uma prestac;ào t 1mbnm para este seu
novo instituto.

• T,\ Balda sahe que lhe mo nera o pae
e desiste (h sua le~itim'l em favo I' da
mai pobre ele suas irmãs. Deixando
tàmbem est'l cI'oac:ão ua confiada a um
reitor idl)n'o, partiu o iI'mão Joaquim
pal'a o Rio de Janeiro, onde D. Joào VI
lho conllou a educac;ão de alguns ol'l'hãos
e teve oce ,sião de apI'cciar a alma ange·
lica el'e te apostolo do bcm. ?Iras o seu
e pirito Clr.· dusa,nellte illQuieto não lhe
con entia iinmobili, al'- e em 11m ponto
da terra: partiu d'aqui em ]SOO pal'a S.
Paulo e em Tlú dpixou padrões ela sua
acendl'alia caridade.

De lá voltou para JacuecnnO"a. m An·
gl'a dos Reis. onde, em sua pn. sagem
pam . Paulo, lanc;.ara os alicerces para
um seminario d' ol'phãos: foi a el1 pe·
dido, q1le em 1 22 se nomeou reitor
d'aquellc estahelccimento ao vi!'tLlosO
pad/'c Antonio FC1'l'CÍI'a \ i 'oso bispo de
pois clf' Mariana e conde da Concei<;ão.
A 2] de maio de 1"26 embarrou afl'lda
pam Lisboa, com o fim d' OIH r auxilio
para a Sll:l I'ova ercac:ão e (l' .. lli Dal'tiu
pal'a Roma tal\' 'Z c III o llIl'smo intuito;
mas senoindo agl!rnvurem·sc o:, sells ma·
les !,hys·ros. voltava .1 mone" na tPITa
natal quando a mOI'te o surprenden em
1Ilarsel!la em 1829 aos 68 annos de edude.

Sotrria o irmão Joaqnim de epilepsia.
a ponto de, nos ultimas tem pos, ter
acce,,'sos de loucura, em que entretanto
" não proferia sinão o de que seu cora·
c;ão estava cheio. » Tinha al'm d'isso
uma edemacia nas per lU , que não o pri
vava todavi I de andar por toda a pal'te
ás esmola' para os seus pobres e os seus
ol'phãos,

Quando morl'eu, os despojos que lhe
achal'aro fOl'am registr.os d~ santos, lini
n1lOs devoto, alguns a[}nus D,'i e a sua
modesta roupa, que foi remettido tudo
no :.lllno eguinte ao seminario de Jaeue·
canga. como rcliquias vencraveis de
um santo.

De qnatl'o biographias que consultá
mos. relativa- a e te sel'vo de Deu I

tl'es o fazem na c'do no dia. 22. Uma. a
publicada na Rel;ista l'0p'llai' (Lomo XIY)
pelo conego dr. Fernandes Pinheiro,
fal-o nascido na pre ente data, e assim
foi com em~ito, como ~e poude vel'ific<'lr
pelo i\1 k A I.E ~Io:'\.~sTlct:~[Y'E:'\ETIIS 1'7ü5.
que marca pam o dia 22 o, domingo de
Paschoa d'aquelle anno, cahindo por
tanto a sexta·feira maiol' a 20.

l/8,'-Consome um YÍoll'nto jncendio a
capelIa e casl do consistorio da ordem
terceira do convento do Carlllo da Bahia.

Ignacio .~ecioli relel'e este ucces o nos
seguintes tel'mos na su ,s JI,moi'ias his
tOJ'icas :

" Celebrava n'", te di'a a igreja o mys
terio de quinta-feirú maiOl, e achava-se
a mesma capella soherbamente ornada.
para o que não haviam poupado dcspezas
a OI'uem e o prior, que então era An
tonio Teixeira Barbos t, quando, pouco
d pois das II horas da noite. communi
c:tndo-, e a luz de uma das "eHas do
throoo á fazenda qu o orlHlVa.occas:ol Ot1
ião rapida cona rrl'a,ão, que apenas foi
110 si\'('ol LiI'ar do dep sito a sagl"ld.\
,fol'mula, que lI'elle e achava. Compa
receu immcdi'lt:\mellto no logar do in
ceudio o go\'ernador D. Rodrigo José
de i'trenezcs, animando e dirigindo o
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tJ'abalhos da extincção do fogo; lUas, a
despeito de todas as diligencias e mcios
pal'a isso empregados, foi sómente pos
sivel livrar o convento do cstr'ago das
ehalUl1lus, cortanuo-se e demolindo-sc a.
parte, que o communicava ao refei'Ído
consistorio. D

1316 - Expil'a. na eldade do Rio de
. JaneÍl'o, peLls 11 1/2 horas da manhã, a

rainha D.Maria I, mãe do rei D. João VI,
na edade de 81 annos, 3 meze. e 3 dias,
« H por esse 'tempo, diz um chronista
da epoca, o bispo eapellão-m61' D. José
Caetano da Silva Coutinho, o nuncio
apostolico cardeal Calcppi e o padre
Jnaquim Damaso (dil'ectol' da I'eal bi
bliotheca) haviam resado o oilieio de
ag;mia, os psalm03 penitenciaes e ou
tras preces. D

«A morte da rainha, aCI'escenta o
mesmo escriptor, nenhullla altel'ação tl'az
aos negocios ]lublic"os, vis to como o
principe regente já é rei desde li90,»

D. lIdaria nascel'a n 17 de dezembl'o de
1734 ( V ide essa data).

18~U - D, Fl'ei José da S mtissil1la
TI'indade, 6' bispo de l\lal'ianna, reli
gioso franciscano da Bahia. natul'al de
1.'0 rtugal, eleito por D, João VI, toma
Hesta data (segundo o Roteiro dos Bis
pados) posse da sua dioce3e pOl' seu pro
curadol', o dr. l\larcos Antonio 1\lon
teiro de D..rL'os (Vit~e as ephemel'ides
de 19 dc abril de .lb20 e de 28 d~ setem
bl'O de 1 35).

\'al'lJhagen dá todd.via para este facto
a data de 9 db abril de 1820, que não
vcmos confirmada em outras fontes.

1 ~3-Carta de lei elevando á catego
ria de cidadc a villa do De.stel'I'o, capital
da provincia de Santa Cathal'ina.

1.24-0s majorcs S~al'a e Lal1lenha
preadem ao cx-pl'esidente da provincia
de Pernambuco. i\Januel de Cal'valho Pues
de Andl'ade, que se conservava Da pl'e
sirlencia, apezar de substituido pelo go
vel'no por Francisco Pacs Bal'l'eto. Preso
mandaram-no IJllol'U o fOl'Le do 13l'llm, cnj~

,
gual'nição SC reyolta em seu lavai', sendo
dentro de poucas horas j'eintegl'ado na
pl'esidencia, A parte da tl'opa quç tOll1ám
parte na ))l'i~ão de ~Januel de Cal'\'a1ho,
retÍl'a-se com seus chefes e omciaes, lc
vando comsigo o presidente Barreto, e
vdi acampar na Barra Grande, limite da
pl'ovincia.

Começa as im a re\'oluçãô denomina
da da Con{edel'ação do Equadol' (ride
julho 2.

1831 - O imperadol' D. Pedro I modi
fica o ministel'io !lO sentido das idéas
liberaes, Não chama, pOl'ém, pa"a o go
verno homens. que pela sua real inf1uen
da no partido pudessem conteI-o no
movimento que deu em l'csultado o suc
ce~so de 7 de abril.

Teve a 5 de al!I'il de organisal' outro,
o ultimo, denominado do~ medalhões, pOl'
se compor todo de velhos titulares, que
tinham outl"ora prcstado muitos ser,vi.
ços an paiz, mas que na occasião dispu
nham apenas do titulo e da velhice.

18,H - Slhe o imperlHJor D. Pedro II
da cÓl'te no vapor S. Salvado)' a visitar
a provincia do lUo de Janeiro. Tiuha
já, em 1843 e 18:16, pal'corrido as do Rio
Gl'I.1Dde do Sul, Santa Catllarina e ::>. Paulo.

Na present(; xcursão chega Sua Ma
gostade a 1\lacahé no dia 21 e ahi per
noita (Vide a epheme"ide de 22).

1855-Fallcce na capital da Bahia o
senado I' do Impel'io Domingos Borcres de
Banos, visconde ua Pedl'a-Branca, Nas
cel'a no engenho S. Pedro (Bahia) a 10
de outubl'o ua 1780.

BOI'ges de Bal'l'OS formara-se em phi
losophil\ (e não em DIREITO, como dizam
Innoccncio da Silva no seu grande DIC
CI01'AR10 e o SI'. dr. 1\lacedo no seu
A~I>O 1l10GltAPlllCO, em que tambem não
vem exacta a data dá sua morte) na llni
vel'siuade de Coimbra,ondc foi com justiça
con:iuel'ado um dns mais brilhante t:.\
lentos acadcmicos do seu tempo e um
bello e generoso coração. Pel'COI'I'CU,
depois dc formado, dÍl'ersos Estados da

(,
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Europa, tendo occasião de, em Li:boa,
fl'equental' a' sUJ11midatle. das lettms
j'ol'luglle/.\s da ('poc:a C de contmhil', em
Paris, a mais estl'eitl\ amizade com Fi
linto ]<;Iysio, pat'.l quem estiveram sempre
francos a sua bolsa c o setl magnanimo
coração de poeta,

]<;' menos vCl'itlico o que di? o SI', dI',
,1. M, de Mncedó na sua cit:,da obl'a
{tc rca ,lo enCl1l'Ceramcnto de Borges de
R,II'I'OS 1'01' callsa das slIas relações d.
ami/.atlc com I"ilinto e lIyppolito (o re
daetQr do CO/'J'cil B.'a 'ilicns~) e 1'01'

caus t do scu. enthu 'iasmo pelas idéas li
IJcr\lcs: sabemol-o de funte fidedigna e
in:u 'peit lo

Ilomingos Borges dc I3aI'J'os c;Jltivou
com pol'I'al applauso a poesia IYJ'ica, fa
zendo conhecitlo o seu nome lia littel'a
tUI'a n:Jcional pela suas Poesias ollill'e
rir/fl" !is senho/'as b,'a:;ilci,'as 1101' 14ln
bahi(Jllo, publicadas em ]823 elll Pal'is,
quantlo desempenhava o cargo de minis
tro diplomatico do Impedo, encar'reg Ido
de obtet' do govel'110 de Fl'i}nça (I'einado
de Carlos X, ministel'io de Chateaubriand)
o l'cconhei'imcnto da no:sa in Icpendencia,
Publicou além d'isso ullla tL'aducçüo do
poema de El'Ilcsto Legouvê O mel'cei
"!C·lto rias mulh '1'es, 111 I 13, e o poem,1
phiJos ,phico Os t!Paulo, i npr'csso nu
J]"hia cm IK30, com algllma notas, pelo
SI', di', Mcllo )foracs, :;'Ib'lmos J:I iOllte a
'1ucacimano, I'eferimos 411o 'com elfeHo
"'dle (j 1l1l""IO~AIHÓ pOl'Latil l'ORTU(iUllZ
I'ItA"CI;Z FltAXCEZ-l'oil'I'UGlJll?, d,ltlo li
ll1me em 1812, cln ParIS, o tle que fhlla
dubitlltivamcnte 1nnocencio F, tI'l ilva,
D~put,HI pela pl'ovincia natal iÍs cÓl'trs

COI) Litllinles tle Lisboa, Ilellas atlvogou
a elllanl'ip ,c;üà politic.t d IS mulhel'es,

QUi1l1do falle CII C/'a O pellllltimo sc
nador dos da inst.,'lil~i"Lo do SJlloldo,
Acerca da sua morte drz o Almal1ac':
Laemlíw,'t pW'U i856:

« Fallecen em 20 de lI\ar~o de ]85 i.
CJm 7ti allnos de idadc, na Balda: ainda
possui,] nquella vivadda<1c de espil'Íto,

aquelle sal aWco, tão ral'o nos tempo,
p[' 'cntes, :Igradantlo e in:tl'uilltlO com a
sua conversação jovial e "al'jada, »

Já tinha o tit ulo de bal'ão de Pcdra
Er'anC.l quando houve occasião de obter,
extr'a-ollicia1mcnte, a mão da princeza
da Bavierll Amelia tle L 'uchtenbel'g para
o impel'ador D, Pedro I; foi pJl' este mo
tivo, ou pelo menos depois d'isso, elevadü
á categOJ'hl de visconde,

P.:rtenCCl[ a muitas asso~iaçúes scienti
fica' e liltel'al'Ías d L r;uropa e ao Insti
tuto Hf$tol'ico e Geogl'aphico do Erat.il.

O visconde de Pedl'a Bl'.lDca fUl'a es
colhido sen Idol' pela B Ihit lia Ql'ganisa
ção do senado (22 de j meiro de I 'Zti).
mas só veiu occupar a sua cadeir'a sete
annos depoi , a] de julho de 1 33.

A tlatá que aqui damos pal'a o falleci
mento do illustre visconde anda elTada
em algum'ls tias. uas biog,'aphias, D'a
qui agl'adeeemos a q uem nos ministrou
o meios de cOI'l'igit'mo não só essa como
as outra inexactidõ~s que corl'em pOl'
sua, conta e a qlle nos referimos no pre
se,nte escl'ipto,

I '()()-Fallece em Livcl'pool oalmiJ'ante
João Po.lscoe Gl'etlulell, con'ul gel'al do
BI'l\./.il IHlq uclla cidade. '

Foi um dos llel'óes da nossa indepen
dcncia o ainda dep ,is d'essa cipoca pre
ston sCl'l'iços de guel'l'.\ ao lmperio,
comulandando de I ,")Oa]832 a esquadl'a
nacional no Rio da PI'&ta,

O corpo do allllir.lllte fui t1'<lnsportado
p'1.ra Paris e sepultado L10 c~mitcl'Ío do
Pd>'e Lw'haise no mesmo ja:.o:igo qde
encena os restos 11l0rtaes de sua mulher,
e onde já havi,t o almil'i\nte depo itado
o br,lço direito, pel'ditlo uas guel'l'as do
BI'"zil,

lSiS-Inallgul'a-sc, com a a sistellcia
do impcndol' e irnperatl'i?, o FOI'um ou
casa da ,camara da cid:lde.do Juiz de Fóra,
[lI'úvincir. de i\linas Gemes. magnifico
etlificio devido á enel'gka iniciati va e
actividade do SI', di', Joaquim 13 IPuosa
Lima, juiz de diroito tia, comarca, que
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promoveu a sua con trucção mediante
uma sub~cripçãoaberta por elle entl'e os
habitantes do termo, E' no seu genero
o pI'imeiro euificio da pl'ovineia.

MARço,.-21

1635-0 c01'onel hollandez Arcizewski,
que sitiava o forte do ARRAJAL, começa
durante a noite a fortificai' um outeiro
denominado DO CO";DE DE BAG);UOLO e
que não se sabe hoje aô certo onde era,
o que sendo presr.ntido pelos nossos ao
amanhecei', ordenou logo André Marim.
commanc!ante do fOl'te, que uma força
de 230 homens fosse embaraçar o inimigo
em seu intento; empenha-se por isso
entre uns e oub'os um' combate durante
seis horas, no fim das quaes se v()m os'
hollanc!ezes obrigldos a abandonar a
posição e a entl'~pre7.a. Os nossos destroem

. tudo quanto já haviam dles feito.
1637-Pal'a atacai' a cidade de . S.II

vador, embarcam no Recife. e", qual'enta
navios, 7,800 soldados, commandados pelo
principe de Nassau, emquanto outra di
visão, ao mando do genel'al Segismundo
Schkoppe. vai :issallal' S.Christovão, em
Sergip~, que foi incendiada depois de
hOI'!'oro o saque.

1,36-Antonio Duarte Bano, capitãQ
mór po PUl'á, assume o govel'llo do estado
do Maranhão por Ll1lecimento do capitã.o
general d'aquelle estado. o chefe rIe es
qu'ldl'u José da Sermo occorl'ido na ves
pera na cidade de Belém, onde ftJi;ara.
residencia.

A 18 de setembl'O do mesmo anno passa
Barros as l'eje'ls do governo do estado
a João de Abreu CastelloBranco, nomeado
capitão genel'al com ordem expressa de
residir no Pará. '

lí77-Chegam ao Rio de Janeiro o
generiJI ç otficiil.es da ilha de Santa Ca
tharina. que e haVIam rendido- á dis
cri,ão aó general hespauhol D. Peelro
Cevallos, e sào recolhidos á prisão em
diversas fortalens. O vice-rei do Estado
ordena uma devac;a a respeito do sen

procedimento e que os pl'onunciados C' o
respectivo processo sejam remettidos
par,~ Litihoa.

1 23-Lord Cockrane, convidado para
prestar serviços á cau a da indepen
dencia, chegá ao Rio de Janeiro e arvora
o seu pavilhão de almirante do Bl'azil
na nau Peâ?'o l, de que ra comman
dante o sr. Joaquim Raymundo de La
mare, hoje almirante, tomando o com
mando da esquadra do rece"te Imperio.

Lord Cockrane, conde de Dunclonald e
mais tarde mal'quez do Maranhão, aca
bava de prestar o relevante concurso do
seu braço ácausadoChile,quelh'os pagou .,
com honras, dinheiro e uma estatua.

O governo do Brazil, J'eceiando que
Portugal quizesse oppor-se ã sua inde
pendeacia, resolvera preparar-se para
a luta.

Na Bahia, no ~Iaranhão, 110 Pará as
guarnições P0.rtugllezas m'llltiuham-se
fieis no governo de Lisboa. Na primeira
d'essas provincias já a guel'l'a e 'tav,\
travada entre as tropas lu7.itanas do brir
gadeiro ~radeira' e as brazileiras de
Labatllt. Kessas condições e perspectiva
conVidou-se o bravo almil'ante chil'no
(inglez de n ',seimento) e elle acceuem ao
convite, trazendo como auxiliares alguns
oificiaes de marinha de sua confiança.

A 3 de abl'il a sua esquadl'a, composta
de oito vasos, fez·se ue vela para a
Bahia, e a 4 de maio estava com elIa em
frente da portugueza, muito mais I1U

mel'osa,
A 22 de de7.embl'o de 1 74, pelo decreto

n. 5.S9 A, abriu o governo il11perial um
credito de 35'l:20G8999, para pagamento
de uma l'ecl:.unação pelos. serviços do
almil·ante.

Veja-se o que a esse respeito diz a
lI-ação (Rio de Jancll'o) de 12 de j .neiro
de 1875.

18±2-Decreto nomeando·o bl'igaclcil'o
barão de Caxias com mandante das armas
da córte.

1830-Fallece no Rio de Janeiro o se-
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nador pela Bahia1lanuelAntonio GaIvão,
que succumbe á febre amarella. Esco
lhido senador a 22 (1e fevereiro tomál'a
a,sento na camar.l vitalicia a 6 de maio
do mesmo anno.

O senador Gaivão tinha, na phrase de
um seu bioarapho, cr a sagacidade do
diplomata, a razão do· philosopho e a
tenacidade do e tadi ta. Cabeça pen
sante, tinha o .seu livro no homem, a sua
bibliotheca no mundo.»

N'lseel'a na cid e da Bahia a 3 de
janeiro de 1/91, e depois de ter prati~

cndo como caixeiJ'o em Lisboa, e depois
em Londres, foi para Coimbra em 1 13 e
na rcspectiva universidade tomou em
1819 o gl'au de doutor em .leis. Serviu
de 1 35 a 1 3D o cargo de mini. tI'O ple
nipotcnciario do Brazil na corte de Sain.t
James, e no Impedo, depois de impor
tantes cargos de magistl'atura, fez pal'te
do gabinete de 1" de setemb,'o de 1 39.
e cm 18H, no de 2 de fere"ei,'o, occupou
a pasta da justiça, sendo então um dos
principaes promotores da pacificação da
provincia do Rio Grande do 'uI.

Falleceu em honradis ima pobreza
(Veja-se a noticia que lhe coflsaara o
sr. dr. Macedo, no seu Allno biogl'a
phico).

lR51-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro o harão de ~Ionte Santo, senlldor
pela provincia do Piauhy. que presidira
pOl' quatro annos seguidos, desde 1 27,
as sessões da camara vitalicia (Vide 4 de
maio de 1 1.).

Luiz Jos( de Oliveira ( lendes?), barão
de Monte Santo, era desembargador e
membro aposentado do Supremo Tribunal
de Justiça. Kascera na Bahia a 21 de
jllnho de 1779 e fuI' \ escolhido senador
a 22 de janeiro de 1 26', tomaI! do assen to
no senado a 7 de mnio do mesmo anno.
18G:~-Faz a sua entl'ada solemne n:L

diocese de S. Paulo o seu S' hispo n. e
ba tião Pinto do Rego, n1'tural,de Angra
dos Rcis, da provincia do Rio de Janeiro.
Sagrado a 18 de maio de 1862 (Viqe

essa data), tomlira posse da sua diocese,
por procurador, cm 10 de junho d'esse
mesmo anno, e neUa falleceu a 30 de
abril de 186 .

Teve 'por successor o diocesano actual
D. Lieo Deodato Rodrigues de Carvalho
(Yide maio 21 de 1 11).

1 7D-O dr. Caetano Furquim de AI·
meida. que se achava em tratamento
na aguas mineraes de Cacbamhú (Bae
pendy). aUi succumbe de hypertropbia
de coração. .

A'cerca d'esse notavel membl'O da cor
p(lr~ção comlllel'eial da corte publicou
o CntS"e.il·o de 2 . de março de 1 79 um

. primoroso artigo biographico da ames
trada penna do sr. commendador Rei
naldo Carlos ~lont6ro e na Ga.::eta de
i\-oticias do mesmo dia dá-se uma rese
nha mais individualisada da sua vida.

Por ambas vemo que o dr. Caetano'
Furquim de Almeida nascera na então
viUa da Camandncaia. depois cidade de
Jaguary, Minas Geraes, a 11 de novem
bro de 1 16. Orphão, com outros irmãos
mais, de pae e mã~, t1Clram entre
gues aos cuidauos' do irmão mais velho
Bapti ta Caetano de Almeida. qu~ foi
para todos elles um vel'dad it·o pae,
sendo como tal estimado c obedecido.
FormolH;;e em novembl'o de 1 38 em
sciellcias socines e jnridicas na Faculdade
de .. Paulo, tendo feito pal'te dos seus
estudos preparatorlos na provincia natal.

-Fixou residencia elll Vassourns, onde
. se eutregou ao commercio, adquirindo
nessa carreira a maior preponderancia
e bem merecidos ereditos, sendo sempre
lembrado pela sua corporação para cargos
de representação e confiança.

Formara-se o dr. I"Ul'qnim ao mesmo
tempo que seu e timavel irmão o SI'. dr.
FI'allci co e As is e Almeich, a quem o
ligou sempre uma amizade tão estreita
qne pode servir de modelo.

Uma de suas irmãs casou-se com o
coronel Antonio Fclisblll'tO Nogueira, o
mesmo cidadão a quem o dr. Bernardo
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Guimal'ães dedico'u as primicias da SU:l.
rriu a privilegiad'l : d'esse consorcio pro
veiu o sr. di'. Baptis a Caetano de Al
meida Togueira, viee-director geral dos
telegraphos do Imperio e um dos espi
ritos mais seriamente cultos que o Brazil
destàcn do numero de seus filhos di
lectos.

MAIlÇO-2:Z

1657--;0 mestre de campo André de
Negreiros, nomeado governador c capitão
genel'al de Pel'nambuco em lugar de
Francisco Barreto de Menezes, promo
vido a governador geral do Estado, toma
posse do seu eal'go. tC11do vindo pOl'
ten'a 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 SI'.

José de Vasconeellos dão este facto como
occorrido no dia 26 (Vide essa data).
Abreu e Lima o consigna na d ta. pre
sente.

Negl'eil'os foi o 3' gOI'ernador da C1

pitania de Pernambuco na ordem ehro
nologiea, e administrou-a até 26 de ja
neil'o de 1661. Acostumado á rudeza da.
disciplina e vida milital', a prine:pio foi
o seu governo llm despotismo militar,
que o indispoz com todas as classes da
sociedade, levando alguns queixas contra
elle ao governador' Francisco Barl'eto.

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 e a mandar contra elle um
reO'imento de tropas da Bahia. Vendo
estas disposições decisivas e pouco lison
geiras para si, reconsideroJ Negreiros o
caso e pelo seu regular procedimento
ulterior alcançou a revogação do alvará
de suspensão do cargo e desempenhou-o
d'ahi em diante a contento geral, ter
minando o seu tempo de governo a 26
de janeiro de 1661, como se disse.

abc-se que André Vidal mor'rou
em 16 1 I Yide a ejJhel7l, de:J de fevel'eiro),
entretanto, em Iii:> Jos,j Cesar de Me
nezes. então governadol' c capitão ge
neral da mesma capitania, participava li
curte de Lisboa que esse f'lmoso cabo ue
guerra ainda vivia na villa elo Cem'(Í cm
seu perfeito juizo, al\ezar dos sells 121
annos de edade; que servira dc juiz
orclinario em l'j7:l e exel'cia aind:l. o
cal'go de capitão mÓI'. Tiver'a 30 filhos,
5 f1llms, 3:~ nctos, Fi? bisn tos. 43 tf'l'

netos c 2~ quarto n.e[os: compunha-se a
sua família, sem contar os e:cravo,
de lHJ pessoas, que ('onsel'V·~ Wc/o em casa
de TJ?I·tas a dentl'O, com boa educarão.

171 J.- Entra á balTa de Lisboa a nau
portugueza Nossa SellhOl'a do CW'JltO e
Santo Elias, que su tentára nos dous dias
anteriol'es um porfiado com bate com
tres navios cOI'sarios al'gelinos, dos que
por esse tempo inIestavam os 'mares,
aprisionando naus christãs e captivando
os que nellas vinham.

Em dezembro de 1713 embareára n,\
refel'ida nau, na Bahia, a intl'cpida pau
li ta D. Rosa i\laria de Siqueil'n. cm
companflia de seu mal'ido o desembar
gador' Antonio da Cunha Souto !\faior,
com destino ao reino,

Tocavam quasi o termo da viagem
quando na madl'ugada de 20 de mar<;0
de 1711-. avistam ao largo. na costa de
Lisboa, quinze leguas ao mal' das Bel'len
gas, tres velas; eram os piratas! Tra
va-se combate, no qual n, !losa se as
siguala pelo maior heroismo, animando
os combatentes, ministrando armas a
uns, levando polvora a outros, repetindo
sempre- Viva a fé de Chl'i to !-am'on
tando perigos de toda a e, pecie e apromp
tando oartuchame 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 goveruadOl', P01' uo-
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menção de cu jl'mão Gomes Freil'e, fôra
José Ant011io Freire de Andrada no
me~do. por decl'eto regi r" goyel'nadol' ria
capitania do Rio de Janeiro. euji~ admi
ni, tração ficou, todavia. interinamente a
cargo do brigadeil'o l\Iathias Coelho de

uU7.a; enfermando este gravemente. en
tregou. niL prcsente data, o governo a
Patl'icio Manuel de Figueiredo, que era
o olTleial de patente mais elevada e
antiga que então havia na séde da ca
pitania.

Com o fallecimento de Mathias Coelho
yeio José Antonio de nlinas e esteve á
testa do governo no Rio de Janeiro de
setembro de 1751 a janeiro do anno se
guinte, em que tornou para ~linas, dei
xando o governo do Rio de Janeiro ao
mencionado Figueiredo, que o exerceu
até á volta definitiva do conde de Boba
dela, governador e capitão genel'al das
trcs capitanias de linas, Rio de Janeü'o
c . Paulo, a28 de abril de 1759, egundo
o visconde de POl'to ~egur'o"DO .eu Crr.
ta logo, ou de 175 , segundo o da biblio
theca episeppal fluminense, dado a lume
pelo Instituto Historico (Revista, tomo II).

1766-Carta régia em virtude da qual
deu o conde da Cunha, vice-rei da repar
tição do sul. começo fiO alistamento dos
habitantes da capitania do Rio de Ja
neil'o, para fOl'mar quatro terços novos
de infantal'iL\ auxiliar,

]767- Omcio do ministro do reino, di
rigido ao conde da Cunha, governador e
capitão-general do Rio de Janeiro, pro
videnciando a respeito de qnalquer vio
lencia que os castelhanos intentem fazer
para - surprender alguma parte dos
nossos dominio e recommendando um
continuo e exacto cuidado com os je
suitas, pOl' serem homens notoriamente
suspeitos.

1812-Nasce na provincia do Mal'anhão
João Fl'ancisco Lisboa, o Tinwn brazi
leiro.

POl' causa da sua debil constituição s6
I,arde começou este eximio escriptor

nosso o seu tiroéinio escolar: em bl'eve
porém a sua não vulgar intelligencia re
cuperou o tempo que seus paes entende
ram acertadamente dever éonsagral' em
proveito do seu desenvolvimento P11Y
sico, Aos 20 annos de edade era jã um
notavel jornalista, labor a que se votára
levado pelos acontecimentos politicos de
1831. De I :32 a 1 II foi redactor do
Bl'a::ileiJ'o, do Pha,·ol. do Echo do I....01·W.

da (h,'onica. O trahalho porém em que
firmou a reputação que ha cle passar o
seu nome ã posteridade, corno 11m dos
mais notaveis talentos da républiea das
leillras no Brazil, é o seu JOl"nal de
Timon. no qual. investigand•• os archi
vos do passado e pondo cm intelligente
contribuição valiosos documcntos, escre
veu com mão de mestre a historia civil,
economica e administl'ativa da sua pro
vincia.

Encal'regado pelo governo imperial de
colligir na Europa novo subsidios pura
a nossa histol'ia, João Francisco Lisboa
partiu para Portugal em 1 3:>. Cumpria
essa honrosa incumbencia. ao mesmo
passo que compunha a rida do pad,'e
Antonio Vieira, que foi puhlicada pos
thuma,quanclo,depois de aturados soffri
mentos, fallecell a 26 de abril de 1 63,
em Lisboa.

1833-Revolução militar em Ouro Preto
contra o presidente da provincia Manuel
Io-nacio de 1\Ie1l0 e ouza, que atinai foi
deposto.

- E' eleito bispo 'da diocese do Rio
de Janeiro, na vaga deixada por D. José
Caetar;lO, o padre Antonio Maria de
Moura, natural de . Paulo; mas o papa
Gregorio XVI recusou-o.

1&±7 - O imperador e" a impel'lltl'iz,
que na vespera "haviam chogado a 1\1a
cailé na visita que f!lZiam á pl'o\'incia do
Rio de Janeiro, seguem na jJresente data,
pela 1" linha do canal até o porto do
Barreto e d'ahi tomam por terra a 2"
linha, pela qual se dirigem ã Quissamã,
fazenda do barão (depois visconde) de
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Araruama: ahi pernoitâtu e passam o
dia 2:3 Vide a phe'l'll,el'icle de 2010).

1~68 - Tomada das linhas de Rojas
(Guerl'a do Pal'aguay) pelo general Ar
gollo. depois vi conde de ItapaJ.:ica, obri
gaodo o inimigo a concentrar-se na fOI"
taleza de Humayt i,

1 69 - O sr, conde d'Eu é nomeaPlo
coml11andante chefe das forç,as brazileiras
em campanha eontra o governo do Pa
raguay.

~IARÇO~23

1535-Vasco Fernandes Coutinho, do
,natario da capitania cio Espirito Santo
por carta de doa,ão de D. João III. pas
sada a 1 de junho do anr;io anterio r, des
embarca com sessenta pessoas. pouco
mais ou menos, em uma enseada. com
llrehenclida nas terras que lhe haviam
sido doadas: vinham em sua éompanhia
dois fidalgos degr:\dados, D. Jorge de
Menezes e Simão de Castello·Branco.
Vasco Fernandes toma a enseada por
um rio e d, -lhe o nome de Espirito
Santo. por sei' o domingo ci'essa fcs
tividade o em que cl1e"'ara áqnelle ponto:
a povoação que elle aUi fundou conserl'a
ainda essa denominação, que se esten
deu depois a toda a capitania, hojo pro
vincia cio Impel'io. Os selvagens. na
turaes do paiz, procuram nessa occasão
embaraçaI' o desembarque do donatario,
mas são repellidos pelas armas.

1536-Bulla de Paulo III. passada com
annÓencia de el-rei D. J01l0 III, esta·
belecendo em Portugal o tribunal da
inquisição: foi inquisidor geral D. Diogo
da Silveira.

Gerada ~m França em 1221, lá não
poude medrar e estendeu-se pela Italia e
Allemanha; onde porém 'tomou mais d 
,enyolviniento e creuu vi"'orosas raizes
foi no solo afeiçoado da IIespanha, em que
TOI'quemada, seu' prim il'o inçluisidol',
tão tl'istemente celebrc, fez queimai', du
rante os 18 annos do seu mini terio,
S,800 pessoas de 103,2N que mettera em

processo e torturas. chamacL1s desdc en
tão íIlCjuisilO,'iaes. Da lles~a"h(l 1"'1'0.
POrtllglll el';\ Ilin pa ,o. Ahi estabelece
ram-sequatro tribunaes, em Evo'I'a. Coim
bra. Li boa e GOa.

Si o Brazil, pOl' longe, pOUlle cscapal'
ao terril'el tribunal. não lhe e, caparam
das garMl~ alguns de seus filhos. Como
se sabe, foi Antonio José da ill'a uma
das suas mais illustres victimas pelo que
de mais perto nos toca.

n02-Carta regia mandando dar terras
isentas de dizimos pOr cinco annos nos
pauli, tas paeificadores dos l'almrn'CS, na
villa de Anadia, fundada no sertã~ das
Alagoas p"los me, mo' paulistas.

li27-Poz' fallecil11ento do viseonde de
Asseea. Salvadol' Correa de ,i e n ne
vides, ohtem ,eu irmão Diogo COI'I'ea a
donataria de Campos dos Goytacaze" que
lhe é concedida nesta data « eom limita
ção em alguns dos pl'ili:.egios de que
haviam gosado os sens predecessores.»

l'iT:l-O e.apitão João Alvrs Fel'r ira.
commandante da praça de Iguatemy,
omeia ao eapitão genel'al de S. Paulo
participando-lhe que descobri/'a os fun
damentos de lima grande povoação. que
se presume sei' a antiga cidade real cle
Guahyr'a. entt'e o rio PCljtbel',I./ e um ri
beirão 'Se('l'etal'Ía do goverllO d S. l'atblo.
livro de registro de otlicios prr.m o rninis
tel'io, cilado por Azeveclo i\Iarques nos
seus ApcntamenlOs) ,

Fundada pelos hespanh6es na margem
esquerda do F:araná, aos 21' ,3;)' de lati.
tude, com o nome de Cittclad-Real, fjra
demolida em ,1631 pelos padlistas.

1.98 -O governador da c'lpitlllia da
Parahyb,~ (do Norte) Fernando Del"'ado
Freire de Castilho assume o exercicio do
sen cargo.

1 ü6-.1osé Francisco de Paula r-antl
canti de Albuquerque toma posse do go
verno cla capitan:a do Rio Grande do
Norte e exerce-o até 22 de janeiro
de 1 12.

Em 2 dejaneirl) de 1 11 fóra nomeado
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govcrnador de S. Miguel. Foi seu suc
cessor na capitania do Rio Grande Se
bastião FI'anci co de Mello Povoas.

A cste succede José Ignacio Borges a
16 de dezembro tle 1 lü, durante cujo
governo se deu a revolução de 1 17; Bor
ges foi rendido pOl' uma junta de sete
membros, e talJelecida a 12 de dezembro
de 1 21, por ordem das cortes de Lisboa.

Começa depois a serie dos presidentes
de provincia do regimen constitucional,
e o primeiro que exerceu esse cal'go foi
Thomaz de Araujo Pereil'a a datal' de 5
de maio dc I 24, dia em que tomou posse.

eguimos ne ta relação o Catalogo
organisado por Antonio Gonçal ves Dias
e publicado na. Revista do Instituto His
tOl'ico, tomo XVII, n, 13,

- Olicio do conde da Ponte, gover
nador e capitão-general da Bahia, dil'i
gido ao conde de Anadia, ministlo do
reino, dando-lhe conta da estada naqueJle
porto da esquadl'a fl'anceza do commando
do capitão de mal' e O'ue1'l'a L'Hermitte,
do irregular comportamento que este
ollicial tivlll'a e cio seu I rocedimento par" .
com o dito chefe francez. 'ão reh:'odu
ziIDOS es. e documento por demasiado
extenso. A esquadl'a franceza, que en
tl'ltl'a o pOl·to da Bahia a 28 de abril,
constava de urna nau de 11, duas fI'a
gatas de 4± c tl'es corvetas; sahira de
L'OI'ient em outubro e cruzára n~ Costa
cJ'Africa, fazeudo importantes prezas
(Vide a ephltme1'ide dc 14 de dezembro
de 1803;.

1 3i-Defecção do brigadeiro BentO
Manuel Ribeiro, cOIDmandante das ar
1l)as da provincia do Rio Gl'ande do Sul,
que começou por prender no passo de
Tapevy ao pre idente da mesma pro
vincia, brigadeiro Antero José Fe1'l'eira
de Brito, nomeaclo pelo regente do lm
perio para . ubst~tuir a José de Araujo
Ribeiro. POI' esse acto, abraça de novo
Bento Manuel a causa da rebellião.

1 51 - O engenheiro La i\lartiniêl'e
desce o Rio das Velhas (Minas-Geraes),

para explorar 160 leguas f1uviaes, que
têm de sei' sulcadas pclo vapor. A popu
lação da cidade dc Sabará., por onde
passa aqueJle 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 freneticos
vivas.

Segundo o que nos refere 1'l1il1iet de
Saint-Adolphe no seu DICCIONARIO GEO
GRAPUlCO DO IMPERIO DO BRAZIL, eram
as margens do RIO DAS VELHAS habita
das no fim do XVII ~eculo por 'indios
Carij6s: 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
na aldeias senão algumas indias velhas,
puzeram áquelJe rio o nome que actual
mente tem e qué era então GUArê:UHI.

Já em 1834, segundo o mesmo auctor,
o inglez Guilherme Kopk havia impe
trado do governo imperial um 'privilegio
para navegar CQm barcos de vapor o
rio das Velhas e o de S. Francisco; pa
rece, porém, que foram taes as difficul
dacles que encontrou de mais de um
gcnero; que l1Cnunciou á sua empreza. O
brazileiro José Peixoto deSouza alcançou
depois para o mesmo fim 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: corno quer que
seja, o certo é que em 181D ainda se não
tinha dado começo aos trabalhos prepa
ratorio .

Da exploração a que nos referimos no
principio d'esta noticia, não salJemos 'a
solução que teve, nem dos seus ulterio
res resultados.

1869-Decreto nOll}eandooO marquez de
Caxias duque do mesmo titulo, cm re
muneração dos serviços' que pre tara o
velho genel'al na guerra do Paraguay.

E' o pI'Ímeiro cidadão que recebe esse
ti tulo depois da filha natural de D. Pedro I,
a duqueza de Goyaz, com a marqueza de

12
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Santos ( Vide, quanto ao duque, a ephe
me."ide de 7 de maio de 1880 e, quanto á
duqueza de Goyaz, a de 15 de abril
de 1843).

IS74-Fallece na cidade de Nicleroy.
em extrema pobreza, a insigne actriz
Estella Sezefreda dos Santos, vi uva do
grande artista nacion,.al João Caetano dos
Santos.

Nascera na próvincia do Rio Grande
do Sul a 14: de janeiro de IS10, e viera
para o Rio de Janeiro aos doze annos de
edade. ,Fizera a sua estréa na scen't em
1833, no papel de protogonista da cômedia
Camilla ou o subte,","aneo.

1880-Fallece no Rio de Janeiro o ge
neral Francisco Antonio Raposo. barão
de Caruarú, nascido em Pernambuco a
24 de novembro de 1817,

MARço-24

1633-0 coronel bollandez Lourenço
Rembach, á frente de 1,500 homens de
infantaria, ataca ás 11 horas do dia a
fortaleza do.arl'l'ial do Bom Jesus, acon
selhado por Domingos Fernandes Ga
labal" Era uma quinta·feira santa, e eJles
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,
porém, nessa supposição e na da força
numerica de que dispunha Mathias de
Albuquerque. o qual, s6 com 350 sol
dados, resiste aó ataque com tanta bra
vura, que Rernbach é mortalmente fe
Tido na acção e ficam mortos no campo
mais de 400 dos seus, e l~ prisioneiros.
Achavam-se com o nosso general seu
irmão Dll~rte de Albuquerque e o mestre
de campo con~e de Bagnuolo. o

A denota do inimigo seria completa,
si o conde nâo tivesse moderado o aedor
bellico da nossa gente, tendo por des
culpa a gotta, de que costumava soffrer
e que então o opprimia.

O combate aturárR desde as 11 horas

da manhã até á 3 da tarde. Os nossos
s6 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 acquisições de valor para a causa
por que, combati"m: a do bravo capitão
Fl'ancisco Rebello. que, depois de ter
estado quatro mezes preso' a bordo de
uma nau hollandeza.conseguira escapar.
atil'anuo-se ao mar e nadando para a
terra. A segunda e vl)lio~a acquisição
então feita foi a de um terço de valentes
pretos, papitaneados pelo corajoso Hen
que Dias, da mesma CÔI', que dentro em
pouco (a 15 de julho) começam a derra
mar o 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 Gl'ão-Pará, 19nacio
do Rego Barreto, sem ter tido tem po de
nomear quem lhe succedesse na admi
nistração pubUca da capitania, como
era de,lllstylo antes de haver 'o ::tue se
chamou via de successão.

Ba1'l'eto, como o chama Val'nhagen e
Timon, e Ba'"'~os. como o chama Baena,
começára a governar a capitania a 5 de
dezembro de 1652 (Vidr; essa data) e fôra
o 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 chegál'a ao porto do Rio
de Janeiro no dia 5. Leva a noticia da
provavel independencia do Brazil. No
dia seguinte parte o principe para Minas,
onde era necessaria a sua presença.

18'17-Proseguindo na excursão que
fazia á provincia do Rio de Janeiro, sahe
o imperador pela manhií da fazenda de
Quissamã e vai, pelo canal de Campos a
Macahé, pernoitar ás portas da cidade
de Campos, na fazenda do Qt~eimado,

então pertencente ao capitão-mór Ma-
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nuel Antonio Ribeiro de Castro, poste
riormente l' barão de anta Rita (Vide
o dia 25).

1860-1naugura-se a estrada de ferro
do Joazeiro até a Olaria, na provincia
da Bahia.

1865-0 terceiro corpo do exercito,
organisado com os guardas nacionaes da
provincia do Rio Grande do uI. sob o
commando do bravo g~neral Osorio,
então barão do Herval, passa o rio Uru
guay para o e tado de Corrientes.

1876-De2reto reorganisando o Archivo'
publico do Impel'io.

- Inauguração da linha telegraphica
<le Santa Cruz á viUa da erra, provin
cia do Espirito Santo, na extensão dc
26,236 kilometros.

MARÇO-25

1590-Diogo de Brito Lacerda dóa por
escriptura publica aos monges Benedic
tinos, vindos da Bahia, o terreno que
actualml}nte possuem na cidade do Rio
de Janei ro.

1603-Antonio Paes de Sande toma
posse do governo da capitania do Rio
de Janeiro, em substituição de Luiz
Cesar de Menezes. Foi o quadragesimo
terceiro na ordem chl'onologica. O seu
governo terminou a 7 de outubro de 169*,
por causa dos seus achaques, de que
veiu a falleeel' a 22 de fevereiro de 1695,
sendo sepultado na egreja do collegio
dos jesuítas no morro .do Castello.

169:1,-Cart3o régia, mandando dar exe
cução á lei de 8 d'e te mez e anno, que
permittc a creação da casa aa moeda
da Bahia.

1715-FaUeee o padre Prudencio do
Amaral, Dotavel jesuita, nascido no Rio
de Janeiro em 1675. Entrára para a com
panhia de Jesus em 1690. Leu humani
dades no seminario de Belém com geral
applauso.

Escreveu um poema em latim sob o
titulo De Saccari opificio Cm'men, em
que trata do fabrico do assuear, e o

Catalogo dos bispos que t~ve o Brazil
até o anno de 1676, publicado pela
primeira vez nas Constituições primeiras
do a"cebispado da Rahia, ordenadas por
D. Sebastião Monteiro da Vide, 5' arce
bispo; foi !'eproduzido na reimpl'essão
que d~s Constituições fez em 1853 em
S. Paulo o conego Ildefonso Xavie.r Fer
reira.

1763-0 conde de Azambuja, D. Antonio
Rolim de 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 o 44' dos governadores da Bahia
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 Braúl. Ficou interinamente
á frente do governo que deixava o arce
bispo D. frei Manuel de Santa Ignez.

1769-Inaugura:se a fortaleza da S 
nhora dos Prazeres da barra de Para
naguá (hoje provincia do Paraná), man
dada construír pelo cápitão general de

. Paulo D. Luiz Antonio de Souza
Botelho Mourão, sob a direcção do tenente
coronel Affonso 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 l'ebellião 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 córte 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
inC0Il!municavel em uma das prisões da
ilha das Cobr~s.

1822 - Parte para Minas-Geraes o
principe D. Pedro, que vai áquella pro-
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vincia com o fim de chamar á obediencia
a respectiva junta governativa (Vide
a ephem. de abril 9).

1824-Juramento da Con stituição do
Imperio, na cidade do Rio de Janeiro.

- O theatro S. Pedro de Alcantara,
então denominado Real theatl'o ele S. João,
é devorado pelns chammas, na occasião
em que se representava b drama sacro
Viela, de Sal1to Hel'menefJildo pelo jura
mento da Constituição do Imperio.

Edificado sob. o plano do de S. Carlos
de Lisboa, depoi. da chegada da familia
real ao Rio de Janeiro,' na face septen
trional da bella praça denominada hoje
da Constituiçao, adornada de um elegante
j1l.rdim, em cujo centro se vê a estntua
equestre em bronze do fundador do Im
perio; foi aberto pela primeira vez a 12
de outu~ro de 1813, anniversario nata
lacio do I' imperador, apezar de não
estar ainda conclui do. Representou-se
nessa noite o drama Iyrico Jw'amento
dos Numes e a peça O comha-te de Vi
meiro.

Depois d'este incendio o theatro se
reabriu a 22 ~e janeiro de 1826, anni
versario natalício da princeza D. Leopol
dina, depois I' imperatriz, represen
tando-se a opera Tanc.;edo.

183S-Inaugura-se na côrte o imperial
collegio de Pedro II, instituido pelo de
creto de 2 de, dezembro de 183i. Pelo
de 24 de outubro de 185i foi dividido em
dois estabelecimentos, externato, na ci
dade, no antigo collegio S. Joaquim, e .
internato, no Engenho Velho, rua de
S. Francisco·Xavier.

1847-Vai o imperador pela pl'imeira
vez á cidade de Campos dos Goytacazes,
:da sua excursão pela provincia do Rio
de Janeiro começada no dia 20 d'este
mez e anno.

Nessa cidade permanece Sua Magcstade
até o dia. 7 de abril, tendo percorrido
tambem álgumas das mais importantes
fazendas de assucar do munieipio.

1852-Inauguração do tlleatro lYl'ico

, do Rio de Janeiro, denominado PI'ovi
S01-iO: ean ta-se. a opel'a de "erdi IIIacbeth.

Foi um lJI'ovisol'io que aturou vinte
annos, até-que o SI'. Bartllolomeu Luande,
com o espirito emprehendedor d que
deu provas,ergneu templo mais condigno
da divina arte que immOl'talísou Rossini,
i\1eyerbeer, Verdi, Carlos Gomes, com o
seu impel'ial theatl'o Pedro Ir, da rua da
Guarda Velha, Pena é quc o emprezario
não lhe tive~e até hoje (I 81) dado a
appal'encia das edificações q'esse genCl'O
em outras partes do mundo. Quem lhe
observa a tristissima fachada, não augu
r!1rá de cel'to muito bem do bom gosto
Iyrico da capital do Imperio. Não lhe
poderemos comtudo atirai' a primeira pe
dI' I; somos mais culpados do que elle.

1854-Começa a illumioar se a gaz a
cidad,e do Rio de Janeiro: limita-se nesta
data a algumas ruas a illuminação.

1 55-0 governo da republica do Pa
I'aguay declara otlicialmeote ao do Im
perio que nunca tivel'a intenção de nos
ofl'ender, dando passapqrtes ao nosso
encarregado de negocios Felippe J. P. _
Leal e que estau disposto a receber esse
ou outro agente diplomatico do Bra7.i1.

O chefe da esquadrilha hrazileira Pedro
Ferreira de Oliveira acceita a satisfação
dada e os fortes da republica saudílm o
pavilhão l)razileiro com vinte e um tiros.

18i9-Inauguração da via ferrea do
Limoeiro, em Pernambuco,

MARÇO-26

1630-D. Antonio Felíppe Camal'ão sur
prehende com o seu terço de indios o ge
neral hollandez Loncq, que ia do RecUe
para Olinda acompanhado de uma e coita
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 protestante Jacob i\1artini. O gene
ral Loncq escap:l. graças á velocidade do
seu cavallo, que dispara em desenfreada
cal'l'cira, levando de rojo a todos quan
tos se lhe oppõem e s6 pál'n ás portas da
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villa de Olinda, salvando assim o general
hoUandez, que já ia banhado cm sangue
d'uma fel'ida que recebera em um
hombro.

1662-Ruy Vaz de Sequeira toma posse
do governo do estado do Maranhão e
Grão Pará, em substituição a D. Pedro
de ~Iello. Foi o 13· governador d'esse
estado e terminou a sua admillistra~ão

a 22 de junho de 1667.
1687-Toma posse do góverl)o do su

pra mencionado estado o capitão gene
ral Arthul' de Sá de Menezes, subs ti
tuindo a Gome Freire de Andl·ada. Foi
o 19· e exerceu esse cargo até 17 de maio
de 1690.

1726-A ilha de anta Calharina, de
pois de creada na prespnte data a vilJa,
hoje cidade do Destel"'o foi sempre go
vernada pai' algum omeial militai' man
dado periodicamente pelos capitães ge
De'"a.es de . Paulo, cuja j urisdicção se
e~:ll.dia até no extl'elllo meridional do
Brazil. r essa conformidade o conde de

arzedas mandou pal'u alli o capitão
Antonio dc Oliveira Bastos, com alguma
tl'opa de linha da villa de Santos, o qual
governou a ilha (diz Paulo José Miguel
de Brito na sua MemOl'ia Politica ácerca
da mencionada C<'tpitauia) até 7de março
de 1739. •Iia em que tomou posse o p"i
meiro gove"narlol' nomeada pelo sobe
'·ano. Es e governador foí o brigadeit'o
Joséda ib'a Paes.

1735-Gomes Freire de Andrada, go
vernadol' e capitão-general do Rio de
Janeiro, auctorisado pela carta régia de
4 de janeiro d'es e anno, para subs~ituiI'

o conde das Galveas na capit~nia de
Minas-Geraes, toma posse d'cste governo
e o consel·va. cOlljunctamenle com o do
Rio de Janeiro. até o primeiro do anno
de 1763, dia em que morreu. Duraute as
ausencias, que pOl' motivo dos outros
goveruos e com missões a seu cal'go teve
de fazei', governal'am in tel'inamente a ca
pitania de Mina Martinho de,Mendon~a

Pina e Proença, José Antonio Freire de

Andl'ada, irmão de Gomes Freire, e uma
junta presidida pelo bispo D. frei An
tonio do Destel'1'o (17Gl).

1776-0 forte de Santa Tecla rende-se
ao major Raphacl Pinto Bandeira. depois
de 27 dias de bloqueio, em que a guar
nição hcspanhola é obrigadl a capitular
por falta de viveres (Vide a ephemeride
de 27).

1817-E' preso na barra de Itapoan
(Bahia), na occasião em que aUi aportava
a jangada que o levaya, o padre José
Ignacio Ribeil'o de Abreu e Lima, mais
conhecido POI' Padre Roma, que, como
emissario secreto do governo provisorio
de Pernambuco, para U. ia na esperança
de tratar com os patriotas que traba
lhavam na regeneração do paiz (Vide a
ephem.eride de 29).

1876-Partem o imperador e a impe
ratriz, no paquete ing1ez Hevélit,s, para
os Estados- nidos, onde vão as istir á
exposição de Philadelphia (-ride a ephe
mel'ide de 5 de abril).

~lAR<:0-27

1531-Martim Atronso de ouza deixa
de novo o porto da Bahia, a que al'1'i
bára por causa dos ventos contrarios, e
pl'osegue na sua derrota para o sul (Vide
março 13).

1587- lanuel Telles Barreto, 6· go
vernador geral do e tado na Bahia, que
a 9 de maio de 15 3 assumira as redeas
d'aquelle governo, falle.; na pr~sente

d,lta. uccede-Ihe interinamente nocargo
umajunta presidida pelo bispoD. Antonio
Bal'1'eiros, a qual s6 toma posse d'elle
a 10 de agosto (hele essa data).

Abreu e Lima dá como tendo come
çado o governo de Telles Barreto a 11
de junho,

1635-0 coronel hollandez AI'cizewski,
. que no dia 21, como fiCOll dito, tentára
debalde apoderar-se, do omeiro chamado
do conde Bagnuolo, volta á carga com
maior força de gente e consegue o seu
intento, apezal' da seria opposi~ão que
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os nossos lhe fazem. Apoderando-s
d'essa posição, que era muito importante
pelo damno que d'ahi podia facilmente
causar ao nosso forte do Real, colIocou
logo nella o coronel hollandez tres meios
canhões, que cruzavam fogo com outi'os
tres assestados jã no Passo do Fidalgo,
fazendo assim immenso mal á praça.
occupada pejos nossos.

1637-0 príncipe Mauricio chega com
o grosso dó exercito que commandava,
á villa de S. Francisco, hoje cidade do

, Penedo; conhecendo as vantagens d'essa
posição, ahi pára e manda levantar no
morro que domina a povoação um forte
de quatro baluartes, para defender a
passa~em e assenhorear-se do gado que
pelas immediações havia em abundancia.

Essa fortaleza, a que denominou Mau
?'icio, foi artilhada com sete peças de
bronze e foi guarnecida com 1,600 ho
mens sob as ordens do. general Segis
mundo Schlçoppe.

Entretanto, o conde Bagnuolo fugia
(Vide a ephemeride de 17, 2'): a 31
chegava elie a S, Christovão de Sergipe,
onde talvez não pararia, si o general
hol1andez nâo se tivesse fixado naquelle
lJonto do rio S. Francisco, quel deter
minára tomar por fl'onteira das suas
conquistas e ideiál'a colonisar em grande,

1645-Duarte Corrêa Vasqueanes toma
pela terceira vez posse do governo da
capitania do Rio de Janeiro, e exerce
esse cargo até Jd.neiro de 1648, em que
foi substituido por Salvador Corréa de
Sã e Benevides. Durante esta sua n.dmi
nistl'ação concedeu el rei o titulo de leal
á camara respectiva e que, por ausencia
do governador ou do alcaide m6r da
praça, tivesse ella as chaves da cidade
e fizesse oillcios de capitão m6r da mesma
praça, Dúarte Corrêa ainda exerceu esse
cargo pela quarta vez em 1648 (Vide 12
de maio).

1651-Carta régia nomeando Lourenço
de Brito Corrêa governador da capitania
do Rio de Janeiro, devendo, no caso de

se demorai' ou fallecer, tomar interina
mente o governo Thomé Correa de Al
varenga. Entl'etanto, Lourenço de Brito
Corrêa, que fizera parte 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, provedor da casa
da moeda de Lisboa, emprego em que
succedêra aseu pae José Ramos da Silva.
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 faliecimento. sabendo-se
comtudo que já não vivia em 1770.
Deixou impressas obl'as de que falIa
Innocencio da Sil'/a e das quaes uma,
no dizer d'esse tão' competente juiz, "é
llscripta com notavel erudição e que
ainda p6de sob alguns respeitos servir
de materia para estudos, quando menos
philologicos. "

1715-Pastoral do bispo do' Rio de
Janeiro fulminando excommunhão contra
os que em S. Paulo til'assem das aldeias
os indios earibocas e mamelucos, .para
os levar ás minas e os seduzissem para
os ter em suas casas, sem licença elo
paell"e supel'ior,

. E' d'este anno a ordem régia determi
nando que nos cargos publicas da capi
tania de S. Paulo tenham preferenci
.os paulistas aos nascidos em Portugal.
e outorgando á respectiva camara as
mesmas prel'ogativas de, que goslvam
as mais pri viJegiadas do reino.

lí3I-Morre Gabriel Antunes Maciel,
paulista, que acompanhára a seu tio
Manuel de Campos Bicudo na excursão
que fhera este bnndeiran te ao sel'tão
de Caãrapaguassú, acima de Assumpção,
em cuja cadeia ficaram ,Gabriel e mais
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oito paulistas preso, soíTreDdo duraDte
nove aDnos crueis l1l'ivações e ca tigos.

Gabriel ADtune descobriu o rio Pa
,"aguay diamantino em 172$ e deu co
meço â povoação conhecida pelo nome
de Alto Pal'aguay Diamantino, por se
terem aUi achado alguns diamaDtes,

!i3! - Carla I'égia, e ai varâ datado
de 26, determinaDdo que os magistrados
não casem no Brazil sem licença de
el-rei, sob pena de serem riscados do
serviço, ' uspeDsos e logo remettidos para
o reino pelos governadores.

1797-Caetano da ~i1va Sanches, que
governava iDterinamente a capitanià do
Rio Grande do Norte desde 12 de agosto
de 1791, tornarse effecti1'0 por pateDte
da prescnte data e ratifica a 7 de feve
reil'o de 17::18 a posse do antigo governo.
E te capilão-mór falleceu a 15 de março
dc 1800.

1821 - Decreto pelo qual aDDuncia
D. Joã9 \'1 a intenção de volt tI' para
Portugal e de deixar o goverDO do reino
do Bl'azil eDcarregado ao principe real
D, Pedl'o, até ao estabelecimeDto final da
cou tituição da mODal'chia portugueza,

1822-Desembal'ca na cidade daBahia
parte da tropa POI'tugueza da chamada
divisão Auxiliador,l, que em virtude dos
successos do Rio de Janeiro e por ordem
do principe regente seguira d'este ultimo
POl'tO para Portugal.

Tendo a1'l'ib Ido â I'ahia um dos na
vios que a levava, o bI'igueS. José Ame
'-icemo, o COl'onel Madeira, com mandante
das armas, o'iIicia ao brigadeiro Carreli,
com mandante da tropa, pedindo o seu
desembarque em vidude d!! uma repre
sentação do corpo do commercio.
, A Idade de 0/'''"0 gazeta da epoea, na

sua beatifica parcialidade pelo statu
Ijl'O colonial, com que muito aiuda so
DIlavClm, escreveu II esse proposi to :

« Desembarcal'am â noite, porque a
mal'é foi mais tarde: a multidão elo povo,
que conC01'1'eu para as, istir ao desem
barque d'estes DOSSOS guel'reiros, que ao

pedido de S. Ex. espontaneamente obe
deceram para nos ajudarem il fortificar a
grande causa nacioDal da nossa uDião á
lIletropoli, excedeu á Dossa expecta
ção : o jubilo e alegria, que em todos
se pateDteava pelos infinitos vivas, pelo
graDde Dumero de pessoas, que acompa
nharam a tI'opa com archotes accesos,
illuminaDdo-se algumas casas, caracte
risa bem o espirito publico de grande
parte dos habitantes d'esta cidade, e
fazem um perfeito cODtraste com o que
praticaI'a::p Pernambuco e Rio, que não
querem tropas europeas, quaDdo a Bahia
as recebe com cordial amizade.»

18!3-Chega ao Rio de JaDeiro, Da
fragata franceza Belle Poule, o principe
de Joinville (Vide maio 1).

1866-Continúa o combate do Passo da
PatI,ia (Cuel'ra do Pa,"aguay), começado
na vespera.

Neste dia trazem os paraguayos outra
chata e fazendo fogo contra o Apa, con
seguem metter-lhe tres balas, das quaes
apenas resulta o ferimeDto cte uma praça.

MARÇO-2S

1700-0 bispo da diocese do Rio de
Janeiro, José de Bal'ros Alarcão, chega
de Lisboa, para onde tinha sido chamado
por ordem d'el-rei,' que lhe permUte o
l'egresso.

O primeiro prelado Domeado para esta
diocese fora ft'ei Manuel Pereira, na
tural de Lisboa, da ordem dos pregado
res; depois, porém, de confirmado pelo
papa (16 de Dovembro de 1676) e de Sll-,
grado, reDuDciou ao cargo, em 16 O, por
e:Jtender que era superior ás uas forças
exercer e se difflcil mini, terio. O sr.
dr. Ferl'eira 'ianna o dá como teDdo
eDtretanto tomado posse do cargo a
1 dei unho de 1.682, Frei MaDuel Pe-

-reira f.llleceu em Lisboa a 6 de jaDeiro de
1685, e jaz em Bernflca; na capella que
ect'iflcára e consagl'âra a S. Gonçalo de
AmaraDte, na egreja de S. DomiDgos.

Para o substituir, sede vaccante, é
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que foi apresentado por D. Pedro II,
então principe regente, o padre AlarGão,
natUl'al de Leil'ia e formado em canones
pela universidade de Coimbl'a, qlle vem
assim a seI' o primeiro bispo do Rio de
Janeiro. Confirmado pelo mesmo ponti
fice (Innocencio XI), por· bulia de 19 de
agosto de 1680, tomou posse do seu cargo,
por procurador, em Jezem 1>1'0 d'esse
mesmo anno e fez a sua entrada ponti
fieal na diocese a 13 de junho de 1682.
Monsenhor Pizarro diz nas suas Me
morias que o bispo fOI'a, não se sabe
porque,chamado á côrte em 1689 ~ que s6
voltára para o seu bispado a 28 de março
de 1700, e logo fallecera a p de ltbril do
mesmo anno, com 66 .annos, 4 mezes e 9
dias de edade e pouco menos dc 18 de
governo da sua séde episcopal: é ess'a a
lição que seg>fiimos.

Sepultou-se no mosteiro de S. Bento
do Rio de Janeiro, como pedira em te 
tamento, mas seus ossos foram transpor.
tados em 31 de agosto de 1702 pal'u 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 ausencia regeu a'diocese
o padre Thomé de Fl'eitas da Fonseca,
vigal'io da Candelaria.

1709-Carta regia recommendando que
sejam presos e remettiuos para Portugal
todos os réligiosos de qualquer ordem.
que venham ao Brazil'sem licenç".

1804-E' preconisado em Roma arce
bispo da Bahia e prim:lz do Brazil D. frei
José de Santa Escolastica, monge bene
dictino e lente oppositol' da universidade.
de Coimbra. Era natnr"l do Porto. Tinha
sido eleito em 1~02 bispo de Pernambuco
para succeder« ao respeitavel e sabio
D. José Joaquim de Azeredo Coutinho,
que havia sido chamado á côrte para
coadjuvar o bispo de Bragança D. An
tonio Luiz da Veiga, " diz o Rotei>'o elos
Bispacws, :t\ão chegou, porém, a ir a

Pernambuco; passou a servil' no bispado
d'Elvas, até que foi nomeado a 25 de
outubro de 1803 arcebispo àa Bahia. Foi
como tal sagl'ado na egl'cja dos Bene
dictinos, em Lisboa, a 17 de junho do
anno eguinte, e a 12 do mesmo mez
tomál'a posse da sua diocese, por procu
rador, e nessa categoria foi o 13". Não
se diz em que tempo chegou á Bahia. POI'
falJecimento do conde da Ponte, gover·
nador da capitania, presidiu o arcebispo
ao governo civil, o que fez com reconhe
cido tino administrativo. Falleceu a 3 de
janeiL' de 181'! e jaz na capclladc . Josti
da egreja do mosteiro da sua ordem.

Como dil'ergem as datas que 1l1e dizem
respeito nos auctores que temos â inão,
transcreveremos as que achámos no mss.
do sr. Cajueiro, já citado:

« '" nomeado arcebispo d'esta diocese
(13ahia) no,din 17 de junho de 180!, e
sagrado na igreja de S. Bento de Lisboa
aos II de julho de IR05, chegou a esta
cidade, recolhendo-se ao mosteiro da sua
mesma ordem. de onde no dia seguinte,
12. m,lUdou tomar posse por seu procu
r;ldór o Revd. deão Manuel de Almeida
Macie!, e no dia n. anniversario da sua
sagração, fez 'll sua entrada com as cos
tumadas ceremonias e a maior pompa.
Governou o secular junto com o chan
cellel' Antonio Luiz (L'e"eil'a da C~tnha)

c o tenente gcnel'al João Baptista Yieira.
God.nho, pelo fal1ecimento do governa
dor o conde da Ponle, pOl' um anno e
quatro mezes, menos tres dias. Assistiu
ao pl'Íncipe regente D. JOy.o e familia
real por um mez e dous dias) na passa
gem que fizel'am por esta cidade para
o Rio de Jameiro no anno de 1803. Fal
leceu a 3 de janeiro de 1814 e jaz na ca,
pelia de S. José do Mosteiro de S. Bento
na Bahia. n

1835-E' a villa de Campos dos Goyta
cazes, pela lei n. 6, elevada á categoria
de cidade (Vide a elJheme,ide I de 1 de
junho de 1'753).

1858-Disturbio na cidade da Bahia
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contra o Ircsident, tia provincia e as
irmãs de cal'idatle das ca as de Misel'Í
cordia e Providencia.

1859-Conclllsão da demarcação de li
mites entre a repnbliea oriental do Ul'U
guay e o Brazil.

1 54-Fallece no Rio de Janeiro o con
selheü'o FI'ancisco Xavier Paes Baneto,
senador pela provincia de Pernambuco,
escolhitlo nes e mesmo anno de 1 '54,
a 22 de fevereiro; tomára assen to no
senado a 27 d'este ultimo mez.

Deputado á assembléa geral. desempe
nhava no gabinete 15 ele janeiro, presi
dido pelo conselheiro Zacarias, o cargo
de ministro dos negocios estrangeiros.
Dias an tes do seu fallecimen to, oecu pa
interiname,lte a sua pasta o conselheiro
João Pedro Dias Vieira, que passa á
etrectividade do cargo no dia 31, sendo
tambem nomeado o dr. Franci co Cados
de AI'aujo Brusque para a pasta da ma
rinha, até então occupada pelo conse
lheiro Dia Yieira.
1866-~Iorre a bordo do vapor On:::e

de Junho, que servia de hospital da es
quadriL nacional o bra,·o e estoico com
mandante do' encoul'a<;ado Tam(lnàard
l- tenente Antonio Gal"los de i\Ial'i, e
Bano, em c nsequencia tia amputação
de uma perna esmigalhada por nma.
bomba que cio fOl'te de Itapil'ú, no Passo
d~ Patria, penctml'a no elia anteriol' na
casamata do navio elo seu cOlllmando.
Nascera na cidade do Rio de Janeil'o a
7 de mal'ço de 1835 e era filho do bl'avo
chefe de esquadl'a, depois almil'ant , Joa
quim José Ignacio, visc .nde de Inhaúma.
Fadado a granlles de ,tinos na carreira
que abra ál'a, foi uma das vict:m,ls glo
r,osas d'esse terrivel minotaul'o, a guel'l'u
do Paraguay, que tantas vidas pre
ciosas nos devorou.

1t68- Decreto concedendo a medalha
« A' bravUl'a m:lital')J (oval), pal'lI o, que
se di tinguil'em em qualquel' acção de
guerra. O decreto ele 5 cle abl'il fe1-:1
extensiva á armada nacional.

1873-Fallece na cidade do Rio cle Ja
neiro o poeta e escriptor dramatico Joa
quim Garcia Pires de Almeida, nascido
a 7 de dezembro de 1844 na mesma cida
de, Foi uma perda sensivel pal'a as let
tras patrias, especialmente pelo que diz
respeito á littel'atura dramatica.

I 76-Inaugul'a-se a linha telegraphica
cios Ilhéos a Cannayieiras, na provincia
da Bahia, com a extensão de 101.100 ki-
lometros, " I

1 SO-Organisa-se novo gabinete liibe
1'0.1 presidido pelo sr. senador José An
tonio Sal'aiva, que substitue o de 5 de ja
neiro, Ol'ganisado pelo SI', senador Can
sansão de Sinimbú.

MARÇ'O-29

1549- Aport~ á B:>hia de Todos os
Santos, com a sua fl'ota, composta de
seis velas e mil pessoas, entre gente cle
serviço: colono e degradados,-Thomé
de Souza, primeiro governadol' geral que
teve o Brazil, nomeado por D. João III
a 7 dc jaueil'o d'e se anno e que partira
de Lisboa a 1 de fevel'eil'o, Attendiam-se
com esta expedição a todo os fins que
ella tinha em vi ta: vinham varios of
(Iciaes de artilharia e engenheiros, sem
se porem de parte os interesses cio.
religião.

Vem em sua companhia a, primeira
leva de jesuitas m:lI1dados ao Brazil
pal'a catechisar os indigenas: el'am seis,
c tinham por pI'eposito o famoso padre
Manuel da obrega, um do mais in .
tnlidos ela ua ordem e um dos apostolo!
do 'ovo Mundo: vinham revestidos de
grandes pl'ivilegios e gl'UÇclS apostolicas.

Na cal'ta de obl'ega, escripta ao pro
yincial em Lishoa, padl'c mestl'e Simão
Rodl'igue, publicada no tomo V (1 '-13)
n. 20 da revista do Instituto, diz elle:
« Chegámos a esta Buhia a 29 dias do
mez de março de 1519. Andámos na
viagem oito semanas. Achámos a terra
de paz, e quarenta ou cincoenta mora-
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dores na povoação qué antes era. Rece
beram-no com. grande alegl'ia."

Logo que desembarcam 'l'homé de
Souza e a sua gente, Diogo Alvares
C01'l'ea, o CAP.A~1URU" que ainda vivia,
posto que adiantado em annos, vcm
prestar obedicncia ao governador; os
'l'uPI:\.umÁs,que o acompanham, deitam

. por tena os seus arcos em signal de paz
e de submissão a.o novo chefe. 'l'homé
de Souza cuida para 10gQf>em lançar os
fundamentos da futura cidade. que devia
ser a capital cio estado do Bl·azil. Esc.olhe
porém um ponto menos conveniente
pa!'a esse fim, em uma altul'a alcantiiada,
pouco distante da praia: e dã-Ihe o
nome de S. SALvAnoR. Dentl'o de quatl'o'
mezes construil'am-se cem casas com
cercas e plantações; os pl'ill1eiros erli-

o f1cios que se levantam são a cathedral,
a alfandega e a residencia governa
mental. Os missionarios jesuitas edificam
logo do seu lado uma egreja e um ma
gnifico collegio, para o qua.! a. coroa
assigna depois r~ndimentos. OS 'l'UPI
:\AMIlÁS, levados pelos conselhos do
CARA:IlUIW' e pelo caracter circumspecto
do governadol', aj udam os colonos na
edificação da cidade.

O visconde de Porto Seguro, no cata
logo provisorio dos governadores com
que fecha a sua llis'ó,líc~ Ge,'al, diz por
inadvertencia que 'l'homé úe ouu che
gãra ou tomára posse do seu cargo de
governador a 29 de maio, pelo mcnos é
esse o mez que se vê em seguiua ao seu
nome no alludido catalogo; entretanto,
no corpo d"lquelle seu monumental tl'a
balho o illustre histol'Íadol" conhecedor
como era da materia, consigna a data
que damos.

lS00-Dep ois da comp".l que tlzel'a a
coroa da capitania do Espirito- anto
foi ella governada 82 anno, POI' capitães
m6res til'ados dos princjpaes da tel'l'a,

Ao ultimo d'elJes, Manuel Fernandes
da Silveira, succeJe, com patente de go
vernador subaltel'Do do da Baflia, o

dI'. Antonio Pires da il va Pontes Leme,
cujo governo se estendeu até 17 de de
zembro de 18040, em que o ronde Manuel
"\ ieira da ilva e ~oYar de Albuquerque
ou de Albuqu !'que Tovar, cujo nome
achamos escripto de mais de um modo.
, Antonio Pil'CS da Silva Pontes fez uma
boa administ!'.lção. Kascido na freguezia
de Jflssa Senhora do Rosario. na co
mal'ca de Mariunna, da enfão capitania
de fifinas-Geraes, doutorára·se em ma
thematica na universidade de Coimbra
a 2,1, de de1embl'O de li77, Em 1191... .A
13 de abril, fóra nomeado lente da Aca
demia da companhia dos guardas ma
rinlias; fôra encal'J'egado de explOJ'ar
com o di'. Lacerda e Almeida os ccntl'os
do Paraguay até a Bahia Negra, pel'
cOl'l'cndo em cOlllmissão os rios re,.de,
Capivary, Sw'ará, JU1'~~ena, Guaporé e
J aurú, sendo depois, por influencia de
D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde de
Linh!lres, de quelll era protegido e
amigo, nomeado govemador da oapitania
do Elspil'ito-Santo.

FaIJeceu capitão de frag1lta da ar
mada re.ll a 21 dle abl'il de 1805. Era pae
do uesembargador Rodrigo de Souza da

ilva Pontes, que exerceu com distincção
caI'gos importantes 1\0 Imperio,

1811 - E' fuzilado, na cidade da Bahia,
por cl'ime de rebellião e pOl' ordem do
um;} commi são militar nomeada pelo
conde dos AI'COS, o padre José I gnacio
Ribeiro de Abreu e Lima, mais conhe
cido pela denominação de PADRE RO~IA.

e pae do gcneral Abreu e Lima (Vide as
ephemel'ides de 6 de abl'il de 1,96 e de
26 de março de 1817).

- O senado da camara de Porto Ale
gl'e dirige ao rei uma rcpresentação pe
dindo que continue no govel'no da capi
tinia do Rio Gr.lOde do Sul o IRal'quez
de Alegrete, que o exercia desdc 13 de
novembro de 18H (lricle essa dat~).

182,1, - A Junta Pl'ovlsoria Govcrna
li va da provincir. do 1\laranhão reune
um conselho militaI' e l'esolve,com o voto
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d'elIe, tomar pl'ovidencia~ euel'gicas a
bem da tranquillidade publica, fazendo
expulsaI' da pl'ovincia aos POl'tuguezes
sol teil'os.

E ta impolitica medida foi tomada e~

virtude de denuncias que appareciam
todos os dia, dizendo que os pOl'tugue
ze não ce~savam de tramar pela snjei
ção da pr'ovincia a Portugal, e tomal'am
ellas ·tal vulto. pela exaltadaimaginação
de uns e mah'adeza de outros, que o go
vel'no foi obrigado a lançaI' mão d:l me
dida a que se alIude acima,

1 31 - Começa a ol'ganisor·se em
. Paulo a sociedade Defensora da Con

stituição e das leis, que tinha por fim
fazer opposição ao govel'no de.o. Pedl'o I.

Os a.sociados. pm numel'o de 500, pel'
correm as ruas da cidade.daudo vivas á
constituição, á liberdade e aos patdofas,
descomedindo-se algun em manife
taçües cont:'a o com mandante da al'mas.

1 50-1I101'l'e no Pará, de febl'e amal'ella,
Antonio Ladislau Monteil'o BOlena, te
nente-coronel de artilharia. antigo pl'O
fessor da Aula militar d'aqueJla provincia,
mcmbro do Instituto Historico.

Das obras que escl'evêra e publicál'o,
.obresaem. apezar dos seus não pouco
defeitos, o seu Compendio das à'as da
provinda do Pa,-á e o seu Ensaio Co,'o
gl'aphico sobre a mesma pl'ovincia.

FalIece com 69 annos de edade.

1 :> -InaugUl'a-se o tl'afego da. estrada
de feno D. Pedro II, 110 meio das m'1Íol'es
demonstt'ações de jubilo da população
da c' rle, El'a pl'esidente da direclol'ia
da estrac!'J. o sr. conselheiro Christiauo
Bencdicto Ottoni. Omcia nesse acto e
benze as locomotivas o bi po diocesano
D.l\laduel do Monte Rodl'igues de Araujo,
ccnde de ll'ujá, capellão-m61'.

ü e paço aberto ao transito pubpco
comprehende 8 leguas ou apl'oximada
mente H lcilometl'os e vai da praça da'
Acclamação,antigo campo de Sant'Anna,
a Queimados.

MARÇO-3D

1623-Conforme ficou dito (Vide ja
nei~'O 14), a poderosa esquadra hespa
nhola, que partira de Cadix sob o com
mando deDo Fradique (Facll'ique, escreve
sempre .0 visconde de Porto eguro)
em SOCCOI'I'O da Bahia, occupada pelos
hollandezes, appal'ece no dia 22 de março
(outros dizem que a 27) fÓl'a da barra,
já cncorporada com a pOl'tngueza, e a
29 avança para a babia em ordem de
batalha, Pl'ocuI'ando com o apparato
com que se ap,'esenta inspirar terrol'
aos inimigos e alento aos amig9s •

Fundeada n frota ao nordeste da barra,
reune D. Fl'adique nesse mesmo dia um
conselho de guerra a. bOl'do da almil'anta.
a que logo fôra o capitão general do
estado D. Francisco de Moul'a, e no con
selho se assenta elu desembarcal'em pri
meiro quatl'o mil homens, a saber: mil
e quinhentos POl'tugueze., dous mil hes
panh6e: e quatl'ocentos napolitanos. Na
presente data avançam os navios para
dentl'o do porto, tomando a bana de
noroeste a sueste, pal'a evitar que escape
a fl'ota hollandeza, que constava de
vinte e cincu navios; e ta limita-se li

collocar-se sob o ampal'o das baterias
da praça (Vide a epheme.-ide de 31).

1633 - Dos hollandezes, q ue estavam
construindo nos Afogados, em Pernam
buco, o fOI'te Pl'I:\C1PE GUlLllElU1E, sahe
uma partida e cahe obro o engenho de
IJenrique Al0n o, cm que o dono não se
achava na oce .sião e onde e tava de
observl\c;ão Pedr'o Teixeil'i,\, que os I'ecebe
galhal'damcnte, obrigando-os a retil'.lr-se
por fim sem nada conseguirem.

165!-Toma pos~e do goycrno da capi
tania do Pará o capitão-mÓI' Pedro Correa,
em 'ubstituic;ão de Ignacio do Rego Bal'
ros, ou B trreto, fallecido repentin'lmente
a 21 do mesmo mez e Dnno. Correa (ura
nomeado pclo senado da camara, por er
o ollicial militar de maior .patente que
nesse 'tampo havia n~ capital do Parâ.
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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 Pedl'o Teixeira,
. 1742 -Morre o bandeirilnte paulisla
Rodrigo Bicndo Chassiru, que, por oc
casião da invasão franceza do Rio de
Janeiro em 1711, armál'a em Minas cerca
de duzentos homens para vir soccol'I'el-a.
Era capitão-mór,· servira de ouvidor
geral em Cllyabá e fundou a egreja de

assa Senhora da PenlJa de Araçari
guama, cuja fundação vemo algures
attribuida ao capitão-mór Guilherme
Pompeu de Almeida, seu filho, o padrc
do mesmo nome, e Francisco Rodrigues
Pénteado, paulistas egualmente notaveis.

1816-Chega ao Rio de Janeiro a di
visão que depois se denominou Voltm
la/-ios reaes, mandada vil' de Portugal
por D. João VI, por desconfiar da segu
rança dos limites meridionaes do Brazil.
Commandava-a, o general Cal'1os Frede
rico Lecol', que foi depois primeiraulente
barão e mais tarde vi~conde da Laguna.
Encorporada a tropas brazileiras, do
commando do general Joaquim Xaviel'
Curado, foi mandada para o sul, a
occupar a banda oriimtal do, Rio da
Prata, para onde partiu no dia 12
de junho.

- Chega a Pel'nambuco a sumaca Es
TRELLA, com a noticia da elevação
do BI'azil á categoria de reino unido aos
de POI'tugal e Algarves. Esta nova é ali
recebida com enthnsiasmo, ao som das
salvas e ao embandeiramento dos navios
e fortalezas. A então villa do Recife e
a cidade de Olinda illuminam-se por tres
noites consecutivas. Deixava por esse
facto o B1;azil de ser uma simples colo
nia e equiparava-se á mãe patda: era um
passo dado no caminho da sua emanci
pação futura.

1818-Alval'á com força de lei fulmi
nando não só a maçona"ia e todas as
sociedades secretas, como os livl'os, ca
techisml)s e quaesquer outras instrucções

impressas ou manuscriptas relativas ás
di tas sociedades.

Essa lei, promulgada por D. João VI
no Rio ele Janeiro, da fa~enda de Santa
Cruz, e que não foi derogada, vem trau
scripta por Innocencio Francisco da Silva
no seu Dicc. Bibliorp·., no artigo con
saO'rado a Thomaz Antonio de ViUa
Nova POI't~gaL a quem é eUa attribuida
e que a referendou como ministro que
eru dos negocias do reino, As razões
que levaram o bibliognosta portuguE'z a
daI-a na sua integra, i to 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,

B' do teor seguinte:
<X Eu EI-Rei faço sabeI' aos que este

alvará com força de lei virem: que ten
do-se verificado pelos acontecimentos
que são bem notarias, o exce so de abuso
a que tcem chegàdo as sociedades secre
tas, que com diversos nomes de Ordens,
ou Associações se teem convertido em
conventiculos ou conspirações contra o
Estado; não sendo bastantes os meios cor
,'eccionaes, com que se teem até agora
pl'ocedido segundo as leis elo reino, que
proilibem qualquer sociedade, congrega
çào ou associação de pessoas com alguns
estatutos, sem que sejam plimeiramente
por mim autol'isadas, e os seus estatutos
apPI'ovados: e exigindo por is o a tran
quillidade dos povos, e a segurança que
lhes devo procurar e manter, que e evite
a oceasião e a causa de se pI'ecipital'em
muitos vassallos, que antes podiam ser
uteis a si e ao Estado, se forem separados
d'ellas, e castigados os perversos como as
suas culpas mel'ecem; E tendo sobre esta
matE:ria ouvido o pareceI' de muitas
pessoas eloutas, e zelosas do bem elo Es
tado, e da. felicidade dos seus conci
dadãos; e de outras do meu conselho, e
constituidas em gt;andes empregos, tanto
civis como militares" com as qnaes me
conformei: Sou servido declarar por
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climinosas e prohibidas todasequaesquer
sociedades secretas, de qualquer deno
minação que ollas sejam; ou com os
nomes e fórmas jã conhecidas, ou de
baixo do qualquer nome, ou form que
de novo se dispon ha ou imagine; pois
que todas e quaesquer deverão ser con
sidel'adas de ora em diante como feitas
para conseUlO e confederação contra o
rei e contra o Estado.

a Pelo qne ordeno que todos aquelles
que forem comprehendidos em ir a sistir
em lojas, club, comités, ou qualquer
outro ajuntamento de sociedade: aquelles
que pal'a as ditas lojas, ou clubs, ou
ajuntamento convocarem a outros; e
aquelles que assistirem t. entrada ou
recepção de algum socio, ou el1a seja
com juramento ou sem elle, fiquem in
curo os nas penas da Ordenação, livro V,
tit. VI, f 5 e 9; as quaes penas lhes
erão impostas pelos juizes, e pelas fórmas

e Pfoces o estabelecidos nas leis para
punir os réos de lesa·magestad~.

a a mesmas penas incorrerão os que
forem clleres 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
novai', ou para fazer permanecer qual
quer das ditas sociedades, lojas, clubs,
ou comités dentro dos meus reipos' e
seus dominios; ou para a correspon
denda com outras fóra d'elllls, ainda
que sejam factos praticados individl1al
mente, e não em associação de lojas,
clubs, ou comités.

aNos outros casos serão as penas mo
deradas a arbitrio dos juizes na fórma
adiante declarada. As casas em que se
congregarem serão confiscadas; salvo
provando os seus proprietarios que não
souberam. nem podiam saber que a esse
fi n se destinavam. As medallÚLs, sellos,
symbolos, estampa, livros, catechismos,
ou instrucções impressas ou manu-

scriptas, não poderão mais puulicar-se.
nem fazer-se del1es uso alCTum; despacha
rem-se nas alfandegas,vendel'p.m-se, da
rem-se, emprestarem·se. ou de qualquer
maneira passarem de uma a outra pessoa,
não sendo p'1ra. itnmediata entrega ao
magistrado: débaixo da pena de degredo
para um presidio de quatro até dez
annos de tempo, conforme a gravidade
da culpa e circumstancias della.

aOrdeno outro, im. que n'oste crime,
como excepto, não se admitta privilegio,
isenção, ou concessão alguma, ou seja
de fóro ou de pessoa, aiada que sejam
dos privilegios encOl'porados em direito,
ou os réos sejam nacionaes ou estl'an
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 autoridade.

E os ouvidores, corregedores e justiças
ordinarias todos os annos devassarão
deste crime na devass3. 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 réos e a culpa á Relação do dis
tricto, ou ao tribunal competente: e a
cópia dos auetos será tambem remettida
á minha real presença.

"E este se cumprirá tão inteiramente
como n'elle se contem, sem embargo de
quaesquer lei ou ordens em contrario,
que para este etreito hei por derrogadas,
como se d'ellas se fizesse expressa
mensão, etc. "

Passados annos, a 16 de maio de 1839,
morria em Lisboa, quasi na misoria, o
alludido ministro, e quem nos seus ulti
mos annos o amparára e soccorrera fora
um maçon brazileiro, José Antonio da
Camara I Verdade é que pagava Camara
assim a protecção. pessoal, que noutro
tempo d'elle recebera, adando com esse
procedimento, accrescenta Innocencio da.
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Silva, um exemplo de generosidade, que
nem sempre terá titlo imita,dores,»

1822-Por ol'dem da Junta Provisoria
do Governo do Ceará parte d'aquella PI'O

vineia, com destino a Piauhy, o gover
nador das armas José Pereira Filgueiras,
acompanhado do membro mais votado
da mesma junta, Tl'istão Gonçalves Pe
reira de Alencar, pal'a que, junto ou
cada um de per si, auxiliassem os inde
pendentes d'aquelb provincia a promo
verem o bom exito da causa que susten
tavam com as armas na mão,

Não permittindo os cofl'es da provinci a,
que se achavam exhaul'idos, dar-se-lhes
auxilio algum pecuniario, foram estes
chefes convidando os habitantes das
villas por onde passavam, como Ic6 e
Crato, a concorrerem com donativos ou
emprestimos, ao que generosamen te eIles
accederam.

1813-Realisa·se em lapoles, na Ci).

pelIa_Palatina, o casamento do imperador
do Braúl, o sr. D. Pedl'o II, com a prin
ceza D. Thereza Christina "Iaria de Bour
bon, actl)al imperatriz, irmã do rei D.
Fernando das Duas Sicilias ; foi procura
dor do imperador o conde de Syracusa,
irmão da noiva.

No dia 1 de julho et1'ectua-se, na mesma
cidade de apoIes, no palacio Chiara
monti, a entrega solemne da pessoa da
imperatriz, pelo principe de Scilla, mi
nistl'o e secretario de estado dos negocias
estrangeiros, na qualidade de delegado
do rei das Duas icilias, ao commen
dador José Alexandre Carneiro Leão (foi
depois visconde de S. Salvador de Cam
pos), embaixador extraordinario do im
perador.

ReaJisada a entrega com todas as ce
re,monias e usos de estylo, embarca a

.imperatriz num escalei' bl'azileiro 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 jlllho

deram á vella as duas di vi~ões, napoli
tana e brazileira, para o Rio dê Janeiro,
onde chegaram a 3 de setembro (Viela
essa c/ala).

1849-Combate de Iguarassú, em que é
vencido o ultimo bando dos revoltosos
de Pernambuco e preso Antonio Borges
da Fon~eca.

- Decreto concedendo á Ordem Terceira
de . Fl'ancisco de Paula, do Rio de Ja
neiro, licença para estabelecer extra
muros um cemiterio.

Quando ainda nenhuma confraria, il'
mandade ou empreza pal'ticulal' se lem- ,
brara de satisfazer uma tal neccssidade,
reclamada p'ela civilisação do seculo e
pelos preceitos da hygiene, propuzera o
ex-corrector d'aquella Ordem Terceira,
Manuel Pinto da Fonseca, que para o al
ludido fim se comprasse a cbacara que
em Catumby-Grande n, 22 possuia o ne
gociante hespanhol Dionysio Oriost. Ef
fectuou-se a compl'a por 42: 1008000.

Para eIla e para tal destino é que o
governo, ouvida a Academia de Medicina,
concede a licença pedida.

Approvada a compra, obteve-se a quan
tia precisa por meio de uma subscripção
que se preencheu em dois dias·, concor
rendo o auctol' da idéa, Pinto da Fon-
seca, com 5:0008000. •

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 em
diante foi que começaram as inhumações
a ser feitas exclusivamente em cemi
tedos fóra do povoado; fóra, naquelle
tempo, porque hoj.e (1 81) têm-se as edi
ficações alargado de tal modo que en
volvem de todos os lados os jazigos, em
que a terra não recebe sósillha os resul
tados da decomposição cad~verica, que
vão, pelo ar, contaminar os vi vos.

A' irmandade da Santa Casa de l\1ise
ricordia da corte, desda 18 do outubro
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de 1851, foi commettida por 50 annos a
fundação e administração dos cemite
rios publicos e o fOl'necimento de t~do

quanto diz respeito ao serviço rios en
terramentos; mns, em vil'tude de repre
sentação da Ordem Terceira do~ :lIinimos,
â assembléa geral, continuou o de
S. Francisco de Paula sob a admi
nistl'ação e governo da propl'ia Ordem.

E' o unico da côrte que gosa d'essa
henção,

1 62- Inaugura-se na côrte, na praça
da CONSTITUIÇÃO, antiga do RocIO. a e. ta
tua equestre do imperador D, Pedro I,
fundlda em bronze pelo artista fl'ancez
Luiz Rochet, que é condecorado' por
e ,e motivo com a commenda da ordem
de Cbristo,

Ll1iz Rochel, que fOra duas vezes
no so hospede, falleceu em Pariz a 22
de janeiro de 1878, com 65 annos de
idade. Foi discipulo do famoso David
d'Angers e deixa val'Ías estatuas cele
bres. Alcm de esculptol', m'a Rochet um
distincto philologo, havcndo como tal
publicado um MANUAL DA LINGUA CUI

NEZA VULGAR. Em 1869 professara um
curso de anthropologia applicadaao en
sino artistico na escola das Belias Al,tes
de Paris,

Foi elle tambem o encarregado de
fazer a estatua de' José Bonifacio,--" in
cumbencia de que se desempenhou, se
gundo consta, aproveitando :.Im trabalho
já feito. Ainda a sirri, a estatua do pa
trial'cha de nos a independencia em nada
compl'omette o nome distinct'J do ar-
o' \

tlsta l) diz a esse proposito o CRUZEIRO
de 18 de fevereit'o de 1878,

1 72- Chega á corte, no paquete in
glez Boyne, 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.

~IARço-31

l560-Chega Men de Sá a S, Vicente,
indo do Rio de Janeiro, de onde expellira
os invasol'es que occupavam a ilha das
Palmas, posteriormente denominada de

. VilJegaignon (Vide as ephemerides de 15
e 16).

'este me mo anno começa o capitão
mó" Braz Cubas a edificação do forte da
vil la de antos,

.
l505-0s corsarios inglezes James Lan-

caster e João Venner tomam de as alto a
villa, hoje cidade de Olinda (Vide a
ephemel'ide de 30 de novembl'o de 150!).

1621-Morl'a em Madrid Felippe III de
Castella e II de Portugal succetlendo-lhe
no throno seu filho Felippe IV, que com
pleta a usurpação da cOI'da portugu~za.

Nascera na me ma cidade de Madrid
a 14 de abril de 157 e subira ao throno

'a 13 de setembro de 159 , por morte de
seu pae.

D;z d'elIe. Lal'ousse no seu Grande
Dicciona..io:

"Recusara-lhe a natureza todos os
energicos vicios de seu terrivel proge
nitor, o que não o impediu de commettel'
grandes e1'l'os e de apressar a decadencia
da sua patl'ia. De um caracter fraco,
apathitlo e irresoluto, apenas viveu do
minad) por ,dous ou tres favoritos, as
tutos, intrigaptes, habeis mesmo, no
mau sentido do termo, mas incapa'zes de
supportar a pesada herança de Carlos V,
que cabira nas mãos de um rei mais
inepto que Luiz X.lII, e cujos validos
bem longe estavam de possuir o genio de
Richelieu. "

1625 - Desembarca' sem resistencia
j un to ao forte de Santo Antonio, na Ba
hia, no mesmo logal' em que, no anno
anLerior, haviam desembarcado os hol-
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landezes, a força de 2,000 homens hes
panh6es, 1,500 portuguezes e 500 italia
nos, em viL'tude da delilJeração tomada
na vespera por D, FI'adique de Toledo
Osorio, commandante da esquadra his
pano-portugueza, que viera em soccorro
da Bahia. Esta gente ayança sem perda
de tempo, apodera-se logo de dois ba
luartes e trata de se fortificar nelles.
Os hollandezes, que sahiram a impedir
lhe o trabalho, são repellidos, conse
guindo os nossos estabelecer-se nessa
vantajosa posição, artilhando-a logo
com 37 boccas de fogo.

Com os primeil'os que desembarcam
vem D. Francisco de Moura, governador
do Estado.

O chefe da expedição aloja-se no
ClLrmo, com um terço' de portuguezes e
outro de castelhanos ( Yide abril 5).

1822-Proclamação dajunta provisoria
do governo da Bahia aos habitante.> da
provincia.

18.6i--E' nomeado ministro-da marinha
do gabinete 15 dejaneiro, presidido pelo
conselheiro Zacharias de G6es de Yascon
ceilos, o sr. conselheiro FI'ancisco Garlos
de Araujo Brusque, deputado pelo Rio
Grande do Sul.

1866-Marcham os vaI untarias paulis
tas para a margem do Paraná (Guerra
do Pm-aguay).

1870-05 voluntarios cearenses fazem a
sua entl'ada triumphal no Rio de Janei·
1'0, de volta da guerra do Paraguay.

1880- ão escolhidos senadores pela
provincia do Rio Grande do Sul os srs.
visconde de Pelotas. actual ministr,o da
guerm, e conselheiro Gaspar da Silveira
Martins, representante da meSma pro
vincia na camara temporaria.

1729-Franclsco Pedro de Mendonça
Gurjão succede em dias d'este mez e

,anno a João de Abl'eu CastelIo Branco
no governo da capHania da Parahyba e
exerce o cargo até junho de 1734, em

que é rendido por Pedro MonteiL'o de
Macedo.

1869-Em dias d'este mez inaugura-se
a linha telegraphica da BUI'l':1 de S. .João
a S. Vicente, provincia do Rio de Janei
ro, com a extensão de 33.000 kilometros.

1 78-lnallgura-se em dias de março
d'este anno a linha telegraphica do Ro
sario a S. Gabriel, provincia do Rio
Grande do Sul, com 59.97Z kilomctros
de extensão.

- Idem idem a da Venda das Pedras
ao Porto das Caixas, na provincia do Rio
de Janeil'o, com a extensão de 6.500 ld
lometl'os.

- Idem idem a de Alcobaça a Cal'a-
-velIas. na provincia d,\ Bahia, com ki-
lometros 3'2.450 de extensão.

ADDENDA

Março - 3
1741-Alvará com força de lei, deter

minando que aos negros canhembo"as
que forem encontrados em quilombos,
estando neUes voluntH,riamente, se ponha
com ferro em braza uma marca em uma
das espaduas com a lettra F., e sendo
achados com essa marea, se lhes c6rte
uma orelha, sem mais pl'oce,so que
a notoriedade do facto.

Março-tO

153i--José Bernardo Fernandes Gama
diz nas suas J1l emorias historicas da
p"ovincia de PeJ'nambuco (tômo 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 passara o respectivo foral a 2!
de setembro do mesmo anno "ide a
ephemel'ide de 10 de abril).

Ma,-ço-17

1693-Carta régia ordenando que o go·
vernador do Maranhão dê providenciai
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pa '[I que os senhores não deixem .norro"
sens e~eraYos sem os ultimas sacra
mentos. como tantas vezes aconteci.:
ou pai' deshumanidarl dos mesmos se
nhores, ou por avare?a dos parQehos, que
exigirtm. para os administrar, conhccenças
exorbitantea.

MaI'ço - 20

16. -Carta régia determinando que
nas devassas que se tirarem na capitania
de Pernambuco, se pergunte pelos se
nhores que com crueldade castigam aos
seus esel'avos, e que aqualles que o Jl7.ercm
sejam obrigados a· vendel·os á pessoa
que lh s de bom tr.ltamento; e que ha
vendo quem de.uncie, pemnte ajusti .'1,

dos senhores, que. na. f6rma reforida.
castiguem ert.:elmeute a seus escravos,
se lhes tome a denuncia e aind'l as que
derem o me mos escravos castigados.
e no caso que se não provem as ditas
deuuneils ou querellas, sejam pela jus
ti\a notificado; os senhores de taes es
cravos paI'a que pai' essa causa lhes não
façam d'lmno algum.

18 0-Yictima de um accesso pCI'ni
cioso, que violentamente o aeommettera
tres a quatt'o dias antes, fallece na ci
da~le do I ia de Janeiro, t('ndo apen:ls
32 annos de cdade, o insigne flautista
naeional JOJquim Antonio da Silva Cal
lado.

El'a professor no Conservatol'io de
Musica e no Lveeu de A:rtes é Oillcios e
ca,uIleiro da 01' lem d'l Rosa.

Compo? diversas pe\as dansantes, que
se tornaram popllbrcf' e que, ao lado de
outras eomposiçCies de caracter mais
sério, hão de fa t' ~empre lembrado o
seu nome.

CalIado possuia n,ltaveis qualidades de
concertista,qllc o faziam sobresahir todas
as vezes q\le se deixava ouvir no seu
instt'umento,

o seu cadaver foi dado á terra a 21 no
cemiterio de S. João Baptista da Lagõa.

.:ím·ço-23

16SO-Carta regia, tratan10 do mesmo
assumpt::l da de 20 de março de 16 8.
Oruena que sejam submettido a pro
cc so aquelIes que castiguem cruelmente
a seus escravos, obrigando-os a ven
deI-os.

ABRIL-1

15~3-Cal'La de doação feita pelo rei
D. João III a JOI'ge de Figueiredo Corrêa.
fld:1.Jgo da casa. real, que exel'Dia na
eórte o cargo de escrivão da fazenda, da
capitanü dos lIhéos. com 50 leguas de
costa, limitada ao sul pela di Porto
Segul'o,rloada a Pero do Campo Tourinho.
e que terminava ao norte na barra da
Bahia ele Todos os antos.

Hi41-Acclama o lavo de S. Paulo por
seu rei a Amador Blleno da Ribeira,
notabilli ..simo paulista, filho do sevilhano
Bartholomeu Bueno da Ribeil'a e de
D. ~1aria PÜ·es. natural de S. Paulo.

" Era Amador Bueno distincto por
sua qualidades pessoaos e por isso em
documcntos de seu tempo o encontl'amos
occupando cargos honrosos da republica.
A s la accIamação pelo povo para rei de
S. Paulo e rejeição formal da corõa teve
lagar a 1" de Abril dc 1641,» diz nos
seus Apontamentos Azevedo Marques,
que p<t sa em seguida a descrever o
.movimento histol'ico ou lendario a que
aIlllde. Diz-se que foram chefes ,d'e ta
conjuração os hespallh6es D. Francisco
lIfathous Rendon c D, João Matb.eus
Rendon, genros de Amador Bueno,
D. Francisco de Lemos e seus dois fllhos
Balthazar e Jeronymo de Lemos, pau
listas, D. Gabriel Ponce de Leão, D. Bar
tholom~a de 'roralcs e seus filhos
D. André de Zunega, D. Bartholomeu
de Contreras e D. João Espinola, hes
panh6es.

13
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Recusada por Bueno acorÔa, D, João IV,
que já haviam reconhecido rei em Sa:ltos
em dias do mez de março, por iniciativa
do paulista Luiz Dias Leme, foi como tal
tambem acclamado na villa de S, Paulo
a :3 de abril.

Ha porém quem ponha. em duvida a
veracidade do facto, Além do testemunho
de frei Gaspae da ?I1adre de Deus, que é
o primeiro que d'elle trnta nas suas
lIlemOl'ias pm'a a historia da capit'11'lia
de S. Vicente (Lisboa li(7), o unico
documento que o attestll, si este tambem
existe; é a ]'aten te de capitão e gover
nador da companhia dos ofliciaes de
guerra reforma dos, juizes e vereadores
que tivessem scrvido· na camara de
S, Paulo, pass:lda a 3 de março de liOO
por AJ+thur de Si~ e Menezes, ~lpitão

general da repartição <10 Sul, a Manuel
Bueno da Fonseca, na qual se ref&I'e o

.general áquelle facto, attrillUido'a Bal'-
tholomeu Bueuo, de quem Fonseca era
neto, Esta patente vem menc:onada nas
referidas llIemo rias ,

Verdade é que tanto o chronista como
o governador da capitania viveram mais
de um seculo depois da epoca da lenda
de Amador Btleno e não ha documento
nenhUlll contemporanco que so refira a
este facto, aliás tão estl'ondoso, Posta a
duvida, que a resolvam os que têm voto.
na materia (Vide entretanto a ephcme
,'ide de 22 de setembro de 1613, Essa
carta régia tambem existe?).

1668-Entra na posse do governo da
capitania do Pará o capitão·mór P:.lu!o
Mal'tios Garro, que substitue a iI-Ianuel
Guedes Aranha, Foi Garro o quadra
gesimo governador d'es~a c ,pitania pela
ordem chronologica, e exerceu o cargo
até 9 de junho de 1669.

1670-Towa posle do governo da men
cionada capitania Anlpnio Pinto da Gaia,
que já a tinha aoteriol'mente governado.
D'esta vez substitue a Feliciano Corrêa
e é o seu 4'2' governado)', Exerceu esse
cal'go até 30 de julho de 1674.

16S0-Cal'ta de lei abolindo a e<cra
viJüo Jos iodigeoas e auclorisando o
ol.lviJol' a prender os infl':lctor'es d'essa
lei e a remettel-os para Lisboa, afim de
serem IJl·ocess:tdos.

Ordena-se pela mesm:! carta de lei que
os inclios, já consideraJos li vres, sejam
dist,ri\.lIlidos sómente pelas aldeias dos
missionaJ'Íos da COlllp 'nhia 'de JCSLP',

aporque sc mostram os mais zelosls
o'esse mi nisterio,,,
170~)-O povo Ja villa de S, Paulo

reune·sc nos paços do conselho e acrlama
a Amador Bueno J/l 'eig" por capi ao
mÓI' da lov;\ de gente que ia para as
minas do Rio elas ilIo1'tes.

li6t- João do Rego Castello Br'lIl(,o
6mprehende guel'l'a de extel'minio contr'a
,.s indios Greguez da margem do C'ruru
gueia, na capitania do Piauhy.

li80 - O senado da Cllmal'il. de Porto
Alegre, já então capital do Rio GranJe
do Sul, reclama contra a prisilo do e I
procul'adol' flJanuel José Pereira Car
dinal, ordenada pelo govel'nador da ca
pitania, por havei' aqueIle fllncrion'lri'o
dedarado ao mestre da obra da fonte,
mandada fazer pelo senado, q lIe a fizesse
como a Havia arrematado e não como
queria o governatlor, que era José Mar
cellino de Figueiredo.

O oflicio que a camal'a dirigira ao
governador era do teol' seguinte:

<l Precisa este luagistrado d.\ Gamara,
Senhor GOVel'OadOI', que V. 8. se sirva
maod ,r soltar o PI'oc.ul·ador do me mo
magistrado, e prccisamos delle para O

serviç.o de S. M.- Deus guarJe a V. S,
Porto Alegre em Camara do I' de Abl'jJ
de 1730.-BI'az de Freitas Guimarães,
Roberto AndJ'é Ferreil'a de Souz.a Alvim,
Bento Fernandes Vieira, José. Estacio
BI·lIodão.
E~te omeio, entl'egue cm mão pC'lo

escrivãl', tevp. "oc;llmente a seguinte I'es
110sb: a Que o IJl'ocuI'udor se aclJa\'a
proso pelos seus justos cabaes, por ser
assim pI'eciso ao serviço de S. 1\1. e que
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tratassem de eleger outro, porque áquelle
o pretendia mandar para mais longe,
e não quizesse o sena.do principal' a in~
quietaI-o. »

1802- Por decrelo passado nesta data
em Queluz (Pol'tugal) Cl'ea-se a BIBLIO
THECA DE MARINHA em Lisboa, a qual,
transplantada para o BI'azil com a fami
lia. real, foi aberta no Rio de Janeiro a
16 de dezembro de 1803 (Vide essa daca).

1808 - Alvará do principe regente,
depois rei D, João VI, [,erlllittindo aos
brazileiros o exercicio de toda e qual
quer qualidade de industria, ficando re
vogadas a. celcberri'mas prohibições do
ALVARA' de 5 de janeü'o de 1785.

- Alvará creando um Conselho Su
111'emo militar e. de justiça no Rio de
Janeiro. Esse COllS.;lho deveria entendei'
em todas as materias que pertenciam ao
Conselho dc ~uclTa e do ultramar,

1 09 - A)vará cl'eando o presidio cle
Guarllpuava e dando providencias acerca
da. catcchese uos indigenas d nquella
p!lrte da. capitania de S. Paulo. Um de
creto da a sembléa provincial de 9 de
novembro de 1 '30, que lhe conferiu C)
titulo de par·ochin. concbdeu-lhe a quan
tia de 258 por anno ({ para ser empre
gada o'um genero de com~rcio que
pudesse inflnir no animo dos indios
bravos e trl,1zel·{ls á civilisação ,ll

l813-Decreto approvando o plano de
estudos do curso de cil'urgia, que faz
parte do de medicina, que o principe re
gente se pr'opunha a estabelecei' no Bra
zil, mandado pór em execução no. hos
pitai de Misericordia do Rio de Janeiro
pOt aviso de 18 de março d'este mesmo
annu de 1 13.

Além das escolas da corte e Bahia,
cl'eava-se uma na capital do n"Ial'a'llhão,
cuja abertura nunca se chegou a reulisar.

Peste me 'mo anno foi O' habil en
genheiro barão de Eschwege encarregado

pelo pi incipe regente de explorar varias
minas de ferro na capitanía de iUinas
Geraes,

1822-Proclamação da Junta Adminis
trativa interina de Goyaz, dando conta
aos habitantes da prC)vincia dos aconte
cimentos politicos occorridos na côrte em
janeiro e fevereiro d'este me<mo anno :

({ Tendo sreto nesta l)!'ovincia mani
festada a sabia deliberação que tomou
S. A. Real o principe regente do Brazil
de suspender a sua sahida para Por
tugal, demol'ando O prazer cle voltai' á
sua cara patri:l e an seio ele sua augusta
familia, só para realisar a felicidade'dos
povo~ que tem a dita de se ree,nnhecerem
seus subdito. : cumpre-nos t~mbem não
deixar em silencio os sentimentos de gra
tidão de que estamos possuidos.

« A Junta Administrativa interin,\ do
governo em vo o nome vai agradecer.
ao mesmo augusto senhol' tão heroico
sac1'Íficio, e prote tal' que os goyanos
coostitucionaes não são menos briosos
que os seu Íl'mãos. e que nunca pel'
derão occasião de dar decidida provas
de amor, adhesão, respeito, obediencia,
á sul\ sagrada pessoa-, reconheceudo a
imperiosa necessidade da sua residencia
no Braúl, como garantia dos direitos dos
brazileiros, como prime1l'0 defellsOI' da
sllgr'uda Constituição, e finalmente como
vinculo iodissoluvel que prende um a
outt'o hemi pherio portuguez,

« Vivam as córtes da nação portu
gueza, viva a ·nossa g'lDta Constítuição.
viva el-rei constitucional o Sr. D. João VI,
viva S. A. Real o principe regellte do
Brazil, que se sacrifica pela f~licidade da
nação, viva a união do reino'unido,

C<., Goyaz, I' de Abril de 1822.-Fr:ln-
. cisco Xavier dos Gui!\(arães Bl'ito e

Co ta.- Antonió Pedro de Alencastro.
Luiz da Costa FI'eire de Freitas.-João
José UQ Couto Guimar'ães.-Ignacio Soares
de Bulhões. »
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1826-Pu1JUca-se o l' numel'O doJoR.' AL
DO CO~lMERCIO, do Rio de Janeiro, edi
tado PQI' Emilio Seignot Plaucher, pobre
e obscuro emigrante francez que funda
assim, sem consciencia d'isso segura
mente, o maior, mais uem orgalllsado e
um dos mais generalisados orgãos ele pu
blicidade do Imperio do Brazil. Yeja-se

. a minuciosa nOlicia que dú el'esse facto
o A"NO .BIOGRAPHICO do sr. dr. J. nl.
de Macedo.

Tornando-se diario. com quatro pa
giuas de impI'essão e já com um bom
num~ro de assignantes. vendeu·o Seignot
Plancher em 9 Ue junho de 1832 a Jnnius
Constancio ViIleneuve & Mangcnol por
52:6648, deixando em seis annos ao seu
primitiyo'proprietario e creador csse co
losso da imprensa hoje, fortuna que sa
tisfez a SlU\ ambição, pois retirou-se
para a França, onde foi gosar d'clla. A
data da venda do JOR);AL DO CO~I;'H:RCIO,

acima referida, sotrre entretanto contes
tação, pois temos á vista: um opusculo
editado por Pedro de Alcantara Bcllegar
de, intitulado-i'\oticia Historica, Poli tica,
Civil e Katural do Imperio do Brazil, em
1833 -, que foi impresso, como nene se
declum na - Typ. Imp. e Consto de
Sei o'not Plancher e C., rua do Ouvidor
n, 95,-=- O lagar em que devia viI' a
data da impressão falta no nosso exem
pIar; mas quanto á typographia, é c~sa

/I, indicação que elle ü'az, o que parece
significar que a e,se tempo ainda perten
cia ella a Seignot Pbncher.

Com etreito, ainda em 30 de del.embro
de 1835 era ella de Seignot Plancher & C.
Já, porém, no l' de julho de 1836 tI-az
a declaração de pertencer a Junius
fTilleneuve & C.. succeSS01'es ele P.
(Pedl'o) Seignot PlancheT'. Ainda mais:

A Bibliotheca Nacional possue o 2' nu
mero do J01'nal em questão e e~se tem a
data de Te,·ça-feí.,'a 2 de outub,'o de 1827.
Não foi, pois, nem em abl'il, n~m em 1826,
que surgiu ávida csse l\Iathusalcm da

imprensa brazileira chamado JOR;l':AI:. DO'
COlllMERÇIO \Vide a ADDENDA'.

1829 - Toma assento no senado, c~mo
repr'esentante da provinci'l do Ceará, João
Vieira ele Carvalho, conde e depois mar
quez de Lages (Vide a(!iantc 1817).

18:17 - Fallece o senador pelo Ceará
'João "ieim. de Carvalho, marquez de
Lages, escolhido pelo primeiJ'o impera
dor a :21 de fevereiro de 18:.!!) e que, como
se diz acima, tomára posse da ua ca
deira no senaúo a 1 de abril d'esse
mesmo anno, Preenchia a vaga deixada
pelo padre Domingos da l\Iotta Teixeira,
que, cscolhido a 22 de janeiro de 1 26,
não tomáI'a assento e pedira dispensa do
cargo,

1837 - Morre na'cidade do Rio de J'l
neiro o marechal de exel'cito João 0111'Y
sostomo Callado, na~cielo na cidade d'EI
vas, em Portug.. I, a 2,1, de março dt;)
1780. Ja7. no cemiterio de S. João Bap
tista da Lagoa, onde verificámos pes
soalmen te cstas datas,

Reco mni endamos a leitu ra da suabiogra,
phia, traçada pelo sr, dr. Joaquim Ma
nuel de Macedo no seu .Amw BioO"aphico
na data de 2-l de março.

1875 - Inauguração da linha telegra
phic.l da Cachoeira a Ml1ragogipe, pro
vincia d.l Bahia, com a extenção de
23.9·~ü l'ilometros.

Inaugura-se rio mesmo dia, mez e
anno a de Santo Amaro á Cachoeira, na
mesma provincia, com 37,759 kilometros
de extensão.

ADRIL-2

15-1-0 rei D, João III confirma em
Almeirim o estabelecimcnto da santa
casa de Miscricordia da villa de Santos,
concedendo-lhe os privilegias concedidos
por seu pae ás casas de misericordia do
reino, Esta de Santos fôra fun·lada no
anno de 1543 pelo capitão Braz Cubas,
e é a primeira que possuiu o Brazil.
Os restos mortaas d'esse bemfeitol' da
humanidade jazem na capeUa-m6r da

I
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matl'i~ de Santos. Braz Cub.ls falleceu
em 150:2. conforme o s9"uinte epitaphio
gra vado na lapida que' ,xiste no pres
byterio da referida matriz:

« Sep.ultura de Bl'az Cubas, cavalleiro
fidalgo da casa de el-rei, Fuudou e fez
esfa ,'illa, :;endo capitão, e ca a de m:se
ricQl'dia, anno de 1543: des obr:o OU['O
e metaes no anno d' 560: fez fortaleza
por mandado de el·1'oi D. João III.
Fallecl'o no anno de 1592».

BNZ Cubas ediflcár,\ uma egreja com
a invocação de 'Nossa Senhol'a-da J.li
sel'iC01'dia e junto á egreja o hospital
com o nome <le Santos, á imitação de
um de Lisboa que tinha esse nome.
O titulo do hospital passou ao porto e á
povoação, e consel'vou-se á villa, hoje
cidade.

Funda neste :1nno Va. co Fel'nandes
Coutinho a povoação da Victoria na. sua
<lonataria do Espirito Santo. Começára
a edificação ua visinhanç'.ls do pequeno
semin~lI'io que alli erguera Alfonso BI'az,
je uib pam alli mandado neste mesmo
anno pelo prLivincialllIanuel da Nobroga,
Chamou s a pl'Íncillio á povo,lçào nUa
Nova, por contraposiçflo á do Espil'ito
Santo, a que, yor métis antiga. ch' mavam
riaa rclha, nomc não olficial que ainda
se conserva, Tendo sido aquclla atacada
1'el05 indigenos a 8 de setem bro e COIl
seguindo os povoauores repelil-Qs de Ye~,

após renhido combate, deu-se á povoação
o nome que ainda hoje tem. O decreto
de 18 de março de 1823, que deu á villa
da ,'ictol'ia os fóros de cidade, poi' ser
a capital da proviucia, confirmou-lhe
o uome.

15!J2-Feliciano Coelho de Carvalho é
nomendo por patente r gia governador
da c·tpitania da Paruhybl\ e, depois de
sel'v:r o cargo nove aonos, é substituido
por li'rancis o de cuza Pereira, nomeado
a {lo mUl'ço de 1600.

lG56-Reé11le·se o PO\"O 'la villa de
S. Paulo na casa. do conselho e requer
quc os camal'i tas peçam a quem com
petir que não consinta na volta do
vigario Domingcs Gomes Albernaz, POI'
sei' um sacerdote sem conscieucia, de
má vida e pOl'q le pôde a ua volta occa
sionar tumultos e mortes,

Todavia, vem a 28 de maio o vigario
acompanhado de gente armada e cl'imi
nosos, entra pela villa em meio de as
suada e toma á força conta da egl'eja. O
povo expte de povo aos vel'eauores estes
factos e requer que se chame o vigario
e se lhe exijl\ que aI-" esente as provisões
que tivel'. Comparece o padre com as
provisões exigidas, mas o povo e camara
resolvem não consenti I' que elle exerça
as suas funcções até á decisi.io do go
verno, ao qu,11 representam.

1697 - Toma conta do governo da ea
pitania do pjo de Janeiro Arthur de Sá
e lIIenezes, que foi o quadmge imo sexto
na ordem chronologica e apenas occupou
d'es a primeira ve~ o cargo por 6 mezes
e 13 dias. até 15 de outubro d'.este anno.
Foi o primeiro governadol' lI'essa capi
tania que tC\'c a patunte de CAPITÃ.O GE

N~;RAL; o seus antece, SOI'CS tinham
I

s6mente a de eapitão-mór O'overnador.
Artl1ul' de .Menezes substituiu 11. -:ebas
tião de C:lst.'o Caldas, e foi na data su
pra indicada rendido pelo mestre de
campo :iIlartim COrI'<~i:\ Yasque, gover
nadol' interino, que eXCl'ce o cargo na
ausellcin do capitão general, o qual, se
gundo Ol'dcns que tinha, partira para
S. Paulo a inspecciouar pessoalmente as
nlinas d'aqnella capitania. Concluindo
Arthur de Sá a sua com missão, veio de
novo occupar o cal'go, no qual já estava
a 17 de julho de 1699, e continuou no
exerci cio d'elle até o anno ,eguinte, em
que pal'Liu pal'.1 i\lillas Gel'ae, a exa
minaI' os ,'iqt~issi?nos thesO!wos, que pro·'
ximamente" se tinha.m descober'to em va·
dos logm'es d'aqueUa vasta ,-et/ião.

D'e ta vez ficou eucarregl\ç1o do go.,



198 EPHEMERIDES NAClONAES

verno ad 'i'Uc,-irn o mestre de campo
Francisco, de Casti'o Moraes. Em julho
de 1702 estava o capitão general de no';o
de volfa e no dia 15 entrega definiti
vamente o governo da capitania a D. Al
varo da Silveil'a e Albuquerque, seu
fuccessoI' .

173;')-E' rcmettido para Lisboa, com a
respecti va devassa, um pretendido Pdn
ci)1c do R,-azil, que app:lrecera em 1733
pe1:l comarca das Alagoas, na capitanhl
de Pernambuco, acompanhado de nm
padl'e de vida desregrad~ úe nome Eu·
zehio Dias Lassos, que lhe seryia ao
mesmo tempo de v.alido e secrebrio.
Haviam ambos agraciado com titulos
de conúes e marquezes aos que maiores
desp'.'zas com ellesfaziam. Em virtude de
ordem do vice-rei conde de Sabugosa ao
govel'nador de Pernambuco,para prender
os dois impostores, s6 se pOllde captur:l('
o p"incilJC,em setembro d'aquelle :lnno.
O conselho ultramal'ino, por pro..-isão
de S de julho de 1731, mandára deva:sar
do C:lSO e pOl' força d'esse acto foi preso
o pl'etenso.principe, eomo se disse. Tão
consta qual fosse o seu ultel'iOl' destino,

li76-0 gener'ul João llcnf'iquc Bohen
reconqui",ta dos hespanh6es a villa de
S. Pedr'o do Rio Grande e seu continente,
que os hespanhoes occup.wam desde
1703,

No tempo do vice-reinado do 2' ma1'
quez de Lavradio, no Rio de Janeiro, foi
que se deu este facto. Dirigil'iJ. o vice-rei
eom muita prudencia fl expedição a esse
fim mandada. Em 1774 embarcam1l1 no
Rio de Janeil'o, João Henriq ue Bohen,
como general, o briglLdciro de enge
nhal'iil Jacques Funkis o regimento
de Moura, com mandado pelo sargcnto
mÓI' José da Tobrega Botelho, o de Es-'
tremoz pelo brigadeil'o Jo-é Raymulldo
Chichorro, o de Bt'agllnç'\ pelo coronel
.'cbastião Xaviel' 'ela Veiga Cabral, o ,'e
gimenf.o Velho pelo tenente-ceronel Ma
nuel Leite Mexi l~ algumas companhias
do t'egimento Novo, o esquadl'ão da

gu~rda do vice-rei e um parque de adi·
lharia, A estas tropas reuni!'am-se duas
companhias de caval1l1ria de \'oll.ntarios
da cidade d ~,Paulo e VaI'Í1S compa
nhias de dragões do Rio Granúe «o qne
tudo produziu um feliz resultado ", como
fiea di o em principio, isto é, a resti
tuição da villa n seu antigo do'ninio,

1S17-Pal'te do POl'tO do Rio (le JaneiI'o
:lo esquadra, commanc!ada pelo chere Je
divisão Rodrigo José Fel'l'dra Lob'1, des
tinada ao bloqueio do POl'tO <lo Recife,
por causa da revolução de PerJlllmbnco
capi blneaúa por Paes de Andrade, EIll
quanto essa esquadra dá á vela, flç:a·se
apromptan l ,) no Rio úe Janeiro lima .di
visão milita.r com o mesmo destino,
sob o com mando do tenrllte general
Luiz do Rego Bai'l'e:o, nomeado gover
nador de Pernambuco,

JS35-P"oclamação do presidente do
Maranhão Antonio Pedl'o dà Costa Fer
reira aos liabitantLs ria provincia, com
O fim de tl'anquil1isar o animo publico
amotina'lo por falta de rnoed I suhsi
diaria para troco.

Depois de protJstar pleoa confiança
no povo m:lT'anhcnse, f~ado, nos seus
seJltimentos de ju~tiça, de ordem e de
legalidade, diz o pJ'esidente:

« A escassez de moeda de troco vos
opprimia; mas roi o govnmo indin' rente
a este vosso sofl'J'imento? N'í,), ·cooci
'cladãns; o gwerno curun cm fllzel' emil
til' qnanto ante, ccdula mais f'mccio
nadas, lançando mão até uas que se
r~mettiam para o de~gr;\çado Pad, e s6
se espel'a\'u o resultado d'este pr'imeiro
remedio para reeOI'1'er a outl'OS, quando
a necessidade publica :linda os reclamasse. ,
o que de facto fez. ol'denando o puncça
mento e emissão de mais 200:0005 em
cobre pela metad'J do seu \'1\101' antigo."

Cosla Fel'1'eiJ'a foi depois b:ll'1I0 de
I'ind.l1't\ e senador. '

1854-CJomeça o novo e actuul Banco
do Bl'a,lil (Rio de Juneil'o) as S\las ope-
raçõcs. I



EPHEMERlDE~ NACIONAES 199

o bau·'o pI'imiLi\'o, sob o titulo de I

lJ 1?lCO Sacional, fOra cl'cudo pOl' carta
l'cgia de H do outubro de 1'08 (Vide
essa data).

uno - Inaugura- e fi linha telegra~

phiea da cidade de C;unpos dos Goytaca
zes á de S, João da Bal'l'a (Rio de Jaueiro)
com a extensão de :n .000 !dlom.

1 iI-Inaugura-se a'de Antonin, (ra
mal) a Codlibol, }ll'ovineia do Pal'anâ,
com ·1.000 kilometros de extensãu.

- Inauglll"U-~e no mesmo dia a de
Santos a Jgnupe, província de S. Paulo,
com a E'xten, ão de Ii:2. ~lô ldlometros.

1874 - Jn;1llguração d'l Iillhll te!egra
Jlhic:l de A!<'grttll ao Rosario, provincia
do Rio Grande do Sul, n.1 extensão de
kilol1lOtl'OS IOG,20i.

ABRIL-3

156ô-Be!ehiol' de Azercdo Coutlnho é
pI'ovido pelo governador Men, de Sá em
eUlJÍlào do naviu S, JORGE, cargo em que
prestou valiosos ,:erl'iços na conquisla
da hahin do Rio de Janeiro do poder
dos francczE's de VillegaiO'non, colligados
aos 'l'amoyos (Veja-se a cllhemel'icie de
agosto 3 de 1560).

1637-Tuma pr s~e (10 governo da ca
pitauia do Rio de J'Lneiro Sall'ador Corrúa
de.·ú e Benevides, cuja patente continha
ordem do rei para govcl'nar por mais
tres annos, si no pl'illle\J'o tl'iennio se
eom porla se bem.

'''omeado pelo ultimo Fclippe,foi depois
ccnfil'n,ada a sua patente pOl' D. João IV,
quando de pos:e da coroa,

Ausellt.'llld,,·se puraS. VicenlelS. Paulo)
a. visilal' as millas, como adminisll'atlol'
gel'al que el',l d'olla" deixou all'ndol'
("01'1'('80 ill:el'inament.e encul'l'E'gado do ge
I"e:'no do Rio de ,Jalleil'o fi !Ju:Jl'Le CorTim.
V:l:qlle,'ne~: a datal' de 19 do mal'ço
ele 1.342.

El'a fillto de ::\1 al't.im de Sá e pae 010
l' I" ise.mdiJ de A\~i:ca, trollco d'essa
fallliJi I illustre. de que é descendente o
actull SI', bispo de IIfal'iann:l D, Anto,;io,

103;';2-1'oma posse do governo da ca
pitallia do Rio de Janeil'o D, Luiz de
A.lmeida, que foi o seu 25' goyel'nador,
A sua administração terminou a 12 de
abril de 16',7,

D. Luiz de Almeida fora nomeado por
patente de 7 de março de 1651,

17J3-Carta régia dil'igida á pl'Ove
doria da real fazenda em Yilla Rica,
c8.pi[;\nÍ:l de ?llinas Geraes, mandando
ass'stil' ao contracto dos diamantes com
quantia que não excedesse de 200,000
cruzados aunuaes. A assistenci:l feita foi
de 150,000,

nn-·E' nomeado arcebispo da ~ahia

D. Joaquim Borges de Figueil'ôa. que
era lJi,"po de Mal'ianna. onde foi o 2' na
ordem eltronologica (Vide a epltemcl'ide
de ,3 d" janeiro e de 3 de feyel'eiro).

Seudo bispo d'ess'\ diocese, que regeu
de Lisboa, communicou ao cabido 11'e
tl'opolirano (segllndo o mss, Cajueiro,
hoje do :;1'. dr. ~1ello Moraes), em carta
de 10 de abril de lTi2, que, 1JO,' o,'aça
"tioia ele 3 d'estll" me.. e amlO, foJra no
meddo arcebispo.

u Logo depois dé recebidas as !ettras
de sua confirmação, diz o citado manu
sCI'ipto, se transferio pal'a esta cidade
(da B:tl1ia) e tomou posse do arcebispado,
e obrigou aos regulares a irem com CI'UZ

nlc;ada ao Slll\ desembal'qúe e l1companha
mento até á sé.)J Não diz todavia em
que dia esse facto se.deu: os mais au
c'ores, que estamo. consultando para
e-tas rectificações de datas. dizem apena. :
o visconde de Porto Segul"o quc tomâra
posse em dezembl'o de lTi:.lj Abreu e
Lima que o filera nos ultimo: dias de
dezembro do dito annu, Ignaeio AceioH,
o Rotei,'o dos úis'[J2Clos c o conego dr. li
defonso que em flus de outubro do
mesmo anuo,

Henllncioll depois este seu cargo, TlIm
bem [l tal rllspeito 'não sí'ío accol'des e
explicitos os au<:tol'es ll1encionaLio • lide
fonso. Accioli e o Rolei,'o dizem que o.eeu
p<l.I'a;\ séde até 1780; Abreu eLima que a
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renunciára em 1778; Porto Seguro nada
diz sobre este ponto. O mss. citarlo diz:

" ,Foi doutor na faculdade das leis, foi
o 1· bispo de Mal'iallna (llliás ,egnndo:
primeiro occupou essasédc d. Íl'ei Manuel
da Cruz). Governou o seculal', junto com
o chanceller Miguel Serrão Diniz e o co
ronel Alia, cinco mezes e cinco dias, pel:1
retirada paTa Lisboa do govemador o
flonde de Pavolide. No anno ,de 1777
enviou para Portugal a sua elemissão,
posto que coutinuass'e a governal', até
que constando ao rem. cabido-que, em
consequencia da sua renuncia, tinha sido
eleito, outro arcebispo, deu a sé por vaga
e procedeu na eleição de vigario' capi
tular, achando·se ainda o dito pI'elado
n'ésta cidade: d'onde resultou recorrer
elle para o tribunal da cOJ'Ôa, como se
fóra deposto, 'do qual não obteve provi
mento e se vio na precisão cle ~e reco
lher para a cÔI'te de Lisboa, e faHcceo
na cidade ele Lisboa a 25 ele setembro de
1788, Clim idade de 74 annos,4 mezes e 18
dias, e foi sepultado na igreja de Noss']
Senhora do Carmo ele Lisboa, »

E' esta a noticia mais min_uciO~1l que
ternos visto d'este prelado, e apresenb
todos os Visas de vel'idica.

1774 - Embarca para Lisboa o conele
de Pavolide, govel'O::ldor e capit;io gene
ral da BalJia, deixando o govel'TIo Ctll1
fiado a um trium"il'ato compostp do aI'.
cebispo BOl'ges do' F'gucil'óa, d) ch,1n
ceHer Serrão Dini7- e do cOI'onel do 2· re
gimento Manuel Xavier Al;il, eonformeá
leUra do alvará de sueeessão de 12 de
dezembro ele 1770 (Yide a 2' epheme'j'icle
de 8 l1e setembro de,ITí4).

1832 - Veneid/), pela energia de Diogo
Antonio Feijó. então ministl'o dn. j]lsti~a

da menoridade, a seelição militar da ilha
el:ts Cobras, que re1Jentúrll a 7 de 011 tn
'bro de ]831. no Rio de .Taneil'O, pal'()cia :t

, capital ·d0 Impúio completamente paci-
ficada. As f,lCGÚeS niío estavam 110r:m
de todo e;:t.inct~s. Assim, na ;);'l's;nt~
data .manifesta-se um movimeuto reyolu.

cionario.que Ó governÇl clel'ro~a iJo campo
ele Sant'Anna e em i\Iattaporcos. E s
movimento seJicioso se prolongou até
ao elia ]7.

1833-A I'egeneia em nome tio impera
dOI' publica n seguinte proclamação, di
tada pela revolução da ca[Jital ela pl'O

vineia ele Minas Gemes ele 22 ele março:

« BI'azileiro~ I -Um horrivel attent:lelo
teve logal' na cidade do OUI'o-Preto.
na noite ele 22 do passado. Uma sedição
militar, e,om o mais baixo povo, pI'ocla
mau a deposição do presidente da provin
cia e a expulsão ele alguns 'conselheiJ'os
do governo, fazendo recl1hiJ' a presiden
cia em um supplente.

« Quando isto áeontecia, estava o bene
merito presidente na cidade de Marianna.
no exercicio ele eleitor: as guardas
nacionaes desta eidade Jogo se reuniram
em ·torno d'elle para vingaI' fi af'fl'onta:
os povos áquem do Ouro-Preto, de- que
lia noticia por oilleios ele camaras muni
cipaes, se declaram, com a mais patrio
Oc:\ indignação,emfllv r da oI'dem e ela le
galidllde,'protesta.ndo não reconhecer go
vemo, nem autoridade. que não seja
legitima.: por toda a parte as guaI'das
nacionaes, fieis ao seu elever, eStão em
armas; a auctoridade do intt'uso não se
estendo fór:1 ela cid'Ide.

" A sedição não p6LIe teI' outro res ul
tado que não seja o castigo dcs seus
autores. Talvez os ambicioSos. qUJ as
pil1am a eJevar-~e sobre as ruillas da
]Jatl'ia, transformem estes factos, f<lzen
d:l-oS ,ervir'a seus planos anarchicos e
de~tr~idores; estai alerta contra uas
artimanhas; o govet'l1o, vigilante sobre
su~s pessoas e ajudado, dos bons brazi
leiros, não consentirú qtle n. patria srja
entregue aos horrores dlJ an:lI'cllia.

" O deposito sagrad{) da Constitnição e
cio, tltl ono imperial \10 S:. D. Pedro II
se <: n·'tõJ'varão illeso', apez3r da R[\Dha
dos ambiciosos e tllrblllcn tos, liue pre
tendem sacrifical' .a seus intel'esses e
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capI'icllos a prosperid Ide e a honra da
nação.

c.c Viva a Constituição do ImpcI'io!
Viva o Imperadol' o SI', D. Pedl'o II I
ViI-am os queidolatrtlm estes dous charos
objectos.

c.c Palecio do Rio de Janeiro, em 3 de
abril de 1 33, duodeeimo da independen
cia e do Imperio. - F,'an-isco de Lima
e Silva.-José da Costct Ca)'ta7ho.-Jocio
B,'(luliJ Muni:;. - N'icoláu Pel'eil'a de
Campos rc)·guei'·o. »

- Proclamação da regencia, diI'iO'ida
aos habitantes de :'tlinas pelo mesmo
motivo:

Começa:

c.c l\lineiros I - O attentado perpetrado
na c,lpital da vossa proyincia contra a
auctoridade do legitimo p,'esidente d'ella,
o desembargador :'tlanuel I"nacio de
Mello e ouza, encheu de magua o co
ração da Regencia, »

E acaba:

c.c Para vos coadjuvar nos esforços
que tende a fazer para este 11m, a Re
gencia. em nome) do Imperador o I'.
D. Pedro U, tem enccu'l'e"_ldo do eom
mando superiOI' tias "'Ilardas nacionaes
do municipio Ue BII'bacena, e do com
mando geral de todas as for .as. que hou
verem de mal'char sobI'e quaesCjucr pon
tos da vossa pI'ovincia, que cstiverem
dominados pc~o, facciosos. ao marechal
de campo Jo,é M:1l'ia I into Peixoto. bem
conhecido de vós poJa Sllol br<lvUl',t e
patl'iotismo.

ex EUe d v"rá obrai' sob as orden._ do
I vosso legitimo presidente.

c.c Mineiros I A Regencia, em nome do
Impel'adol' o SI'. D. Pedro II, espera ver
agora re,\lisadas as vossas promessas, e
que o succcsso e01'l'esponda á COllU:l.n.;a
quc ella em \6s tem posto.

" Viva a Religião! Viva a Constitlliç1<
Politicado Imper'io! Yil-a o SI'. D. Pe-'
dro II, Inlpcrador Constitucional du BI'u
r.i!! Viva a 'l.ssemblé,l geral! Vivaln os

bl'io'os Mineiros, defensores da legali
dade!

c.c Palacio do Rio de JaneiJ'o, em 3 de
abril de 1833, duodeeimo da indepcn
dencia e do Impel'io. -F"ancisco de Lima
e Silva.-Jose da Costa Cw'v,tlho.-João
Braulio I]Tuniz.-Honol'Ío HeI'melO Cal'
neÍ1'o Leão. "

O marechal Pinto Peixoto, enviado
para conteI' aseJição,colloeou,se á fI'ente
da gllal da nacional, reunida nas imme
diações de Ouro-Preto: Ulll pequeno as
sedio aos sediciosos fel-os abandonar a
19 de maio a cidade. que foi logo occu
pada pelo marechal. Os que fOI'am presos
por motivo da sedição e os que pudel'am
escapar e se occultaram ú reacção legal,
fóram amni tiados todos no anno se
guinte.

1836 - Fallece o padl'e FI'uncisco dos
antas Pinto, primeiro senador que teve

a provincia do Espirito- 'antor nomeado
a 22 de janeiro de 1826 e que tomára
assento u 4 de maio do me mo anno.

A e. te succedeu o scnador Kabuco;
o 3· foi o senador Jobim; é o .,1,. e actual
o SI'. canseihei o Chl'i tiano Ottoni.

B30-Fall ce n:\ cidade do Recife, tle
onde era uatuml. D. Frei Carlo~ de
S. José e ouza. H' bispo do Mal'anhão
c irmão do bispo de ClJrysopolis, D. Frei
Pedro de Santa i\Iarianüa.

Recolhendo-se com o mencionado sen
irlllão á ordem Carme:itana a 3 de de
zembl'o le 1196, nelll professara a 4, dc
dezembro do anno seguiute. lILltricu
lou-se depois nus aulas de philosopllia e
m, is tarde na de m: thematica no Se
minaria elJi copal deOlinda, c.cinaugUl'udo
a I6&lú fevereiro de 1 00 pelo sando is
simo bispo de Perna.mbuco D. José Joa
quim da Cunha cle A.zel·edo Coutinho, .
~endo o seu pl'imeiro reitor o conego
José de Almeid \ 1\obre (DI', Cados IJo
nOI'io ele Figneiredo, REVISTA DO INSTI
TUTO).» Nessa, scicncia tornou-se nota
velo frade C, rmelit,lI1o. Pela' SUilS luzes
c z~lo, p~lo ensino e solicitude nas cousas
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da religião, foi escolhido bispo da dio
cese de . Luiz por decreto de 13 de
maio lle 1 43, confirmado por bulIa do
Pap" Pio IX de' 24 de janeiro de 18H,
sagl'ado em Pel'llambl1co a 2 de iunho
do mesmo anno e chegou ao seu bispado
a 25 do mesmo me:>: e anno; fazendo a
sua entrada no dia 28,

Coagido por cruel enfel'lT.idade, ausen
tou-se depois do seu rebanho e foi pedir
aos ares patJoios o restabelecimento da
sua detel'iorada saude, mas alli deu a
alma 1\0 Creador, lio COnTJnto du sua
ol'dej11, na presente data.

Foi oradol' sagrado digno de nota,ad
quil'jndo a fama de um dos primeil'os
do seu tempo: sabia, na't,l'ibuna evange·
lica, por uma eloquencia suave e fil1ene.
verbo arrebatador e férvido, infiammar
o auditol'io, infiammando-se primeiro a
si mesmo,

Quando seu antecessOJ', o bispo D.Mar
cos, veio assistir á coroação do actual
imperadOl' em 181l, foi elle um dos tres
clerigos que ficaram regendo a diocese,

Fallece com 73 annos de. edade, dos
quaes 47 passados no cal listro e seis de
episcopado.

O chronista d'lS folhinho.s Laemmert
o dá como fallecido no dia 7.

1 50-Decreto .reol'gunisando o Ar
chivo. ~llblico do I~pel·io.

ABRIL-i

1755- Alvt1I'á,em qne, com o fim de
promover os casamentos e alliallças dos
brancos com os indigenas, ha el- I'ei por
benl que os vassallos natl1raes da Europa
ou da America, que os contrahirem, não
fiquem por isso com infami,l alguma,
antes sej'~m I'oputados muito habeis para
os cargos dos hlgares onde residirem,
não menos que seus filhos o descenden
tes, os qllaes terão até preferencia pal'a
qualquer emprego, hOI1l'a, ou dignidade,
sem dependencia de dispensa alguma;

I ficando oUlrosim prohibido, sob pena de
pl'ocedimento, dal'-se-Ihes o nome de

caboclos, ou outros simi! haute~. que se
possam reputar injUl'iosos.

O vice·rei do BI'azil, por portaria de
6 de agosto de 1171, m;lllda dar baixa
do posto de capitão-móI' a um indio,
pOI'que, sem attenção ás distinctas mer
ces com que, pelo alvará acima citado,
o havia hom'ado e1-rei, se mostrara de
tão baixos sentimentos, que casára com
uma preta, manchando o SBU s,lDgue com
est<~ alliança. e tomando-se assim indi
gno de exel'cer o referido posto.

Alguns dão para ú alvará mencionado
a data lle 3 de abril de 177,1.

1819- 'asce no Rio de Janeiro, em
um domingo de Ramos, a rainha de Por
tugal D. MaJ'ia II, que veio a fallecel'

I em Lisboa a 15 de novembro dõ 18j3.
I :2 -Recebe José Bonifacio de An

drada e Silva o titulo de conselheiro.
- E' nes,e mesmo dia e anno no

meado bispo de Perpambuco o padre
mestre frei Gregorio José Viegas, natu
ral de Portug.ol, da terceira ol'dem da
Penitencia, e que, com o padre Joaquim
:Qamaso, era o que se encarregara do
al'l'anjo e conservação da bibliotheca
que o principe regente tl'ouxel'a de Por
tugal, e que é hoje a Bibliothcca Nacio
nal do Rio de Janeiro.

Frei Gregorio é contado como o 15'
bispo d'aquella diocese: mas não to
mou posse do seu c.\rgo, por se ter
retirado pal'a o reino a 2ô de abril de 1321
com a familia l:eàl, nao tendo aLé en
tão c1ieg"do as bullas pal'a, a slla sa
gração.

E' eleito em seu logar D, fl'ei Thomaz
de Noronha e Brito, domiuic.l\1o (Vide
juUIO 9 de 1~±7).

1 'Z!-Grande assuad,l feita pelo povo
dUl'ante a noite nas l'uas da .cidalle de
S, Luiz, ca,pital d.) l\luranllão, em vir
tude dos bandos da Junta PI'ovisori'l e
Administrllti\:.. do gove~no ela Jll'ovincia,
pelos quaes se ord nava a immediala
dispersão pal'a o interior da provincia
do todos os ouropeus so.)teiros que re-
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si<liam na capital. Estes handos foram
expedidos por delihe:-a<;ão de um cor.
selho militat·, que previamente se tinha
reunido, e do qual já tratámos.

J831-Sedíção militar na Bahia.
1845-Acha se no Paraguassú Dillman

tino, na provinci'l de Minas Geraes, por
um negro, um diamante de 7 112 .oitavas
de peso, que foi avaliado em 400 contos
de J·éis.

1852-0 exercito bra ileiro. comm-1D
<lado pelo conde de Caxias, regress I de
Montevidéu i provincia do Rio Gr.lIlde
do Sul.

ABIllL-5

1534, - Faz D. João TIl doação da C~l

pita.nia da B:thia de Todos os Santos,
com 50 leguas de costa, a Franci co Pe·
re:1'a CoutilTho, fidalgo da sua cas I, que
hayia sel"'ido em GÔ-1 em Malaca e r.a
China. ás ordens de AITonso de Albu
querque, e que, tendo ajunt do uma pe
quena fortuna se havi l'etil"ldo para
Alemque'" villa a algumas leguas de
LislJoa, onde de~fl'ucta"a o que ajuotára
e a mOl'adla ou ten<;a que J'ecebia do
Estado, A sua capitania come~av,l onde
acabava a 'de Pel'o de G6es e terminava,
para o sul. no rio l\Iucury. Coutinho teve
foral passado a ,,6 de agosto de mesmo
anno. confirmando-lhe a doq<;ão.

1625-Dur:mfe a noite tent.am os hol
landezes senhores <Ia Dahia incendiar
com brulotcs a esquadra hispano-por
tugueza que bloqueava o porto (Vide li

e))hcm. de 31 de mar~o); tcntando no
me mo tempo, na confusão que este
(acto produz, escaparem-se dous dos
seus navios. Ambas e -tas teutativ,ls
abortam pela vigilancia do almiraute
Fajardo (Yide a cphem. de 6) ,

1626-Alval'á extinguindo li 1 elação
da Bahia ti applicando os ordeuados dos
respectivos desel1lbargado~e á sllsteu
tal:ã6 do pl'csidio militw. Os d~sem

hargadol'es fOl"lm chamados á Lisboa,
excepto unicameute dous, dos quaes 0-

cou um servindo de ouvidor gera'! e ou
tI·o de pro\'edor-mór dos defuntos e au
?ente (Vide a ephemeride de 7 de março
de 1609).

1655 - Provisão nomeando para viga
rio de Paranaguá o padre Dion)'sio de
Mel10 Cabral, o qual, tendo !\,cabado o seu
tempo de serviço, foi de 'IlI)VO contrac
tado pela camal'a sob as seguintes con
dições-que se lhe daria um ol'denado de
60S annuaes, 24 alqueires de farinha e
um pe cador.

1702 - Carta patente uomeando D. Al
varo da SilveÍl'a e Albuqnel'que gover
nador da capitania do Rio d~ Janeiro.
Rccebe o governo das mãos do c3pitão
genel'lI Arthur de Sá e lIIenezes a 15 de
julho do mesmo anno ("ide es 1 data).

1'762 - Decl'eto determinando que os
mestJ'es de campo gencJ'aes se denomi
nem d'bra em diante lenentes-gene,'aes,
e que os sa,'gentos-?nOJ'es de b'1;talha se
denominem ma,'ecllacs de campo. Quanto
aos chamados simplesmente me t"es de
campo, depois ela C'll'ta l'égia de 29 de
outubro de 17:1-9 flca!'am denominando-se
cOJ·oneis.

A antiga dm10minação de terço foi mu
dada pal'a a de "egimento uo; corpos de
milicia ,conscrvando-se pOl'ém para os
de ordeuan~as, cujo, comma'ndantef ti
nham o titulo de capitães mÓ"es, posto
equivalente ao de tenente-coo'onel (Co
ruja, l!esunlO da Ili:,toJ'Ía do lll'azil).

1779 - Toma pos e <lo ~overno do Es·
tado do Brazil o 13' ,'ice-rei Lui? de
Vascollcellos c Souz I. oriundo da i\Iustre
casa dos conde' de Castello-melhol'.

Luiz de V,lscolJ{'ellos {'Ora nomeado a
Z5 de setembro de 1778, tendo apl'nas 3,1,
anilas de edafle, par,\ sllccedel' ao mar
que? d<' Lavradio, e chegou ao Rio da
Janeiro a 23 de março do anno seguinte.
Apezal' de ter tido pOJo lIn'\!CeSSOl' áq'lelle
habilissimo estadista, foi Vasconccllos
um bom e incllnsavel administrador.
lIJuito deve a ambos a colonia portuguez,l
da Amedca. O 9uc este ultimo fez de arbi-
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Ü'ario e despotico deveer levado sem
conta das id -as acanh:lebs do tempo
em que exerceu o gO'l'emo e das leis POI'
que tinha ele regular os seus actos;
inspü'ou-o porém em todos elles o uesejo
de acertar e de fazer O bem. GOI'cl'noU
até 9 de Julho de 17(10, em que começou
o governo de D. Jo é ele Castro, conde
de Reze'nde, de sombria memoria.

'0 tempo do govemo de Luiz de Vas
concellos fez-se o pa~seio publico do Rio
de Janeiro, con truiu-se o chafariz das
:iHarrecas, clas~ ficou-se l1m:t grande
quantidade dló) plantas do paiz, até então
desconhecielas, restaul'ou-se o Recolhi
mento do Parto, ql1asi todo consl1mmido
por um incendio,' elc. O seu retrato
existe naquella egreja.

1;:l0.2 - Francisco da Cunha e Menezes,
51° governadol' da Bahia, toma posse do
seu cal'gO, que exerceu até 14 ele De
zembro de 1 05, em que começa o elo
conde da Ponte, João de Saldanha da
Gama.

182'!,-Rel1nt'-se uma camara geral na
apitaI-do Maranhão, para convocação da

Junta provisoria governativa da provi::J
cia, com o fim de se attenual' o rigor da
meclida tomada pelo conselho militai',
que ordenára a immediata sahida de
todos os europeus solteiros para o inte
rior da provincia (Yide abril 4).

A Junta declara perante a camara que,
attendendo á queixa popular por aquella
deliberação e vendI), pelo proceuimento
dos europeus, que daria ella causa a
maior'es males futuros, julgára conve
niente fazer esta convocação para se
tomarem deliberações mais ajustadas.
Sob propo. ta do governo, resolveu-se
então dar-se por sem etreito aquelJa me
dida, procedendo-se sómente á expulsão
dos portugl1ezes ociosos resielentes na
capital, os quaes fossem julgados taes
pOl' uma commissão especial de cidadãos
probos, perante a qual de\'eriam quali
ficar-se, dentro de 15 dias, todos os por
tl1guezez sol~eiros não prpprietal'ios; os

I famulos de qualquer propr'ietario seriam
obrigados a apresentar fianç 1 idonea
sobre a sua couducta civil e politica,
A commissão p ra a al1udida qualifica
ção seria nomeada pelo governo. perante
a camara geral.

Pa sando-se á escollla dos membros da
commissão, a Junta indicou os seguintes
cidadãos, que fOl'am approvados: conego
José Constantino Gomes de Castr'o, Lou
l'enço de Castl'o Belfort, Manuel Gomes
da il\'a Belfort. desembargador J01qui~
Antonio Vieira Belfol't, coronel Antonio
de Salles Nunes Belfort, dr. José An
tonio Soares de Souza, capitão Bernardo
Pel'eira de Bel'l'edo, Antonio José Guilhon,
:lranuel Bernardes Lamagner" capit.lo
m6r Ricardo Henriques Leal, tenen
te-coronel Raymundo Fer'J'eira da As
sumpção Pal'ga e capitão Clemente José
da Costa.

1864-Fallece em Paris o consellleiro
Francisco de Paula Candido, doutor em
meclicina pela faculcLade d'aquella ciclade
e lente de physica ela do Rio de J'lDeiI'o, _
nascido em 1806 na provincia de Mi nas
Geraes. Um grande e'pirito e um gl'ancle
cOJ'ação I

J866-0ccupam forças de sapadores
br'uzileiros a ilha da Rede:lIpção, fl'on
teir'a ao' forte de Itapirú, por determi
nação do l)1'avo geneml Osorio (Vide a
ephemel'ide de 10),

Bone no dia 10, de uma granaela ini
miga, um elos her6es ~'essa glol'iosa
cruzada, quando dictava Il parta offici.tl
do combate do elin, o tenente-coronel
João Carlos de Wilagran Cabrita, a
quem coube o quinhão pl'incipal na peleja
que deu em re.-;ultado a occupação el'es e
fUI'te, ponto e~tra.tcgico de immenso ai
c~nce para o pro eguiníento das opera
ções do nosso cxel'cito. em cujas baterias
se abj'igavam as chata paraguayas, que
11le Í"lziam grande damno. •

O coronel Cabrita, que combalia então
contra. os paraguayos, tinha 'sido enviado
em 1851 pelo governo brazileiro á re·
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publica do Paraguar, para servil' alli de
instructor da arma ele artilharia; de
sorte que fôra iilstl'llir no manejo das
armas áquelles mesmos que teri:lm mais
tarde de as voltar conb'a o paiz que
lhes promol'êra o ensinamento do seu
uso, e óar a. morte ao militar que lhes
servi,ra de mestre!

O coronel Cabrita l1ascel'a a 30 de de
zembro de 1820 na cid Ide de ~Ionteyi

déo, onde estava seu pae Pom serviço
militai' do Brazil.

18e/-Tratado de limit~s, commercio,
navegação e extradicção entre o Brazil
e a Bolivia.

1876-0 imperador e a ifnperatriz, que
a 24 de março tinham partido do Rio de
Janeiro para os Estados/-Unidos, ch 'gam
a 4 de abril á capital do Parrt. e na pre
sente data desembarcam. A' tarde em
barcam de novo e segue o paquete que
os leva rum de Nova-York, onde che
garam no dia 15. A 16 partiram para
PhiJadelphia, ponto objectivo da sua
viagem.

1 SO-Terminação da secca do Ceará
de 1877 a 18S0. .

Por telegranmma dirigido na presente
data ao presidento do conselho de mi
nistros (o, I'. senador José Antonio Sa
raiva), 1articipa a presidencia do Ceará
a cessação da tel'l'iyel secca que assolava
aquella pI'ovincia tres annos havia:
eomeçál'a então o desejado inverno.

Já anteriormente tinha cahido alguma
chuva em di!ferentes pontos da provin
cia, mas não só não fôra abundante,
como cessára logo depois. D'esta vez po
rém apresent va-se com todos os signaes
de dUl'adoura, como se verificou depois
(Vide março 14).

ABRIL-6

1625-A esquadt'a llispano-pol'tugueza,
que viel'a libertai' a Bahia do pode1' aos
hollandezes que ba quasi um ,anno a
Occupavam, acerca-se da pl'aç,o'l sob o
fogo vivi simo das baterias, escapando a

tl'es bl'ulotes que da esqtLldra 1l011an
deza lhe despediram; de uma batel'ia
que pudel'am os nossos ,est:J.belecer em
terra consegu; -am mett<~i' a pique sete
navios inimigos, incluida a capitanea;
foram ao mesmo tempo apel'tando 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
corras para os nossos, de Pernambuco,
no dia /, o capitão Jeronymo de Albu
qucrque Maranhão, filho do conqnistador
de egual nome, e do Rio de Janciro. no
dia 15, o brioso joven Salvador Correa
de Sá, neto do d'este nome, e a quem
seu pae, o governador do Rio de Janeiro
Martim de Sá, confiám o commando de
duzentos búmens, conduzindo muitos.
mantimentos, tudo em duas carayellás e
quatro canoas remadas por indios, ha
vendo percorrido ao longo da costa
cerca de quatrocentas leguas (Yide 28
de abril).

O moço Salvador tiv~ra occasião de
medir-se com vantagem. na capitania do
Espirita Santo, com trezentos holhn- .
dezes, que alli ha\iam desembarcado de
oito navios com que no dia 10 de março
Adrian Patrid se tinha apresen tado diante
da villa da Victoria (Hist. d~s lutas
com o. n.ollande:::es, pago 3± a 35 da
edição de 18i2).

164.2-Por ter lançado o habito ás ur
tiga e c~sado cm Amsterdam com uma
hollandeza, é relaxado em estatua, na
cidade de Lisboa, o celebre padre Manuel
de Moraes.

Nascera na villa de 'C. P.\ulo em 15S6
e aiuda muito moço entrára para a
companhia de Jesus, onde, depois dos ne
ces~arios estudos. tomára ordens sacras.
Estudára e viajára a E~ll'opa e lá es
cre\'era uma Histo1'ia ·da Ame,-ica, de
que não trata Innocencio da Silva e da
qual se servim Joáo Laet em seu Novo
Q,-be, seglwdo refere o auctor do Sum-
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mario da bibliotheca lusitana (Iomo llI,
Lisboa, 1787). Passados tres annos voltou
a Portugal, snppondo talvez que a in
quisição dormia ou eSQuecia, e alli foi
imll1ediatamente preso e relaxado, d'esta
vez em carne, á justiça secular no auto
da fé .de 15 de dezembl'o de 1647 como
profitente e obstinado, Diz-se qlle abju
rára então os seus enos, mnstrando-se
árrependido d'eUes: o que lhe valeu o
não ser queimado' vivo, padecendp un;
camente a mOrte de g:l1'J'ote I Sempre
teve isso em seu favor ..•

1700-Fallece na cidade do Rio de Ja-,
neiro D. José de Barros Abrcão, 2" bispo
nomeado para esta diocese e primeiro
que exerceu o cargo (Vide março 28) _ ..

1714...D. Braz Balthazar da Silveira,
governador da capitania de S. 'Paulo e
Minas, reune o povo na casa de sua
residencia na villa do Ribeirão do Carmo,
para se accordar na divisão do tel'ritorio
de lIiinas em tres comarcas, de Villa
Rica, Villa Real e S. João d'EI-Rei.
O assento que então se torna é assignado
por D. Braz l pelo secretario Mauuel de
Affonseca, por frei Antonio Martins
Lessa, Ruphael da Silva e Souza, Antonio
Mendes Teixeira, Manuel da Silva Mi
randa,suJ'ge.nto-m6r Pedro Gomes Chaves
e capitão'1I16r Pedro Frazão de Brito.

17IS-Descobrem as primeiras minas
de ouro de Cuyabá, nas margens do
Cua::ipó-mirim. João Antonio Maciel,
Pascoal Moreira Cabl'al, Fernanuo Dias
Falcão e' outros paulistas.

- D. João V compra por quarenta
mil ,cruzados ou 16:00,08000 da nossa
moeda, a capitania do Espirito Santo
a Cosme Rotim de Moura, primo e
cunhado de Manuel Garcia Pimentel,
que íallecera' sem legitima successão,
tcendo 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 dominio particular 193 annos

(Vide a epheme.'ide do' I" de junho
de 15341.

1796-Nasce em Pernambuco o.general
José Ignacio de Abreu e Lima. Era filho
do dr. José Ignacio Ribeiro de Abreu e
Lima, mais conhecido pela designação
de PADRE RO~I'\.

Tendo seu pae sido enviado em lS17
pelos revoltosos de Pemam buco ás pro
vincias das Alagoas e Bahia como seu
emissario, fora nesti1. preso, pl'ocessado
sqmmariamente, no espaço de tl'es dias,
por uma commiSsao militai', condem
nado á morte e immec!iatamente fuzilado
no CAMPO DA ~OLVORA, no sabbado 20 de
março d'aqllelle anno de 1817. Seu filho,
nesse tempo capitão de artilharia, que
estava en tão tam bem eljcal'cel'ado eUI uma
fOl'ta!ez" da Bahia, teve permissão para
abraçar seu pae antes da execução.
Vendo-se obrigado por ,e:ses aconteci
mentos a deixar a terra em que haviam
sacl'Íficado a vida do seu progenitOR
como revolucionai'io, retirou,se o joven
Abl'eu e Lima para as republicas da Co
lombia e Venezuela, e alli alistou-se na
phalange dos fautores da inclependencia
nacional, chegando a alcançar pelos ser
viços que prestára a essa gloriosa callsa
o posto de brigadei roo

Teve a honra àe sel'vir sob as ordens
do famoso Simão Bolivar.

De volta á patria, requereu Abreu e
Lima, e foram-lhe conced idos, os direitos
de cida<:jão brazileiro, que perdera por
haver combatido em favor de naçõ~s

estrangeiras e aceitado d'ellas hom'as e
mel'cós:.o acto da Regencia do lmperio
que o reintegl'ou nesses direitos tem a
data de 23 de outubro de 1832. Por por
taria de 12 de novembro do mesmo anno
foi-lhe permittido o uso dos titulos e
distincções que alCançál'a nas republicas
por cuja independencia al'l'iscára a vida.
Voltando á terra natal consagrou-se ex
clusivamente ao estudo da historiapatr'ia,
da qual DOS deixou, além de outros
trabalhos,. um OOMPENDIO, justamente
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apl'eciado em uma época em que an
davam bastante <lescurados entre n6s
os estuüos histol'icos feitos por enge
nbos nacionaes, e a sua SYNOPSIS ou
DEDUCÇÃO CIIRONOLOGICA dos {actos mais
notaveig da histol'ia do B,-azil; impressa
em Pel'nambuco em 18,1,5 e de que se
tem tantas vezes fallado nestas paginas,

Nestes ultimos tempos o general Abreu
e Lima entrál'll em polemica sobre
questões religiosas, sob o pseudonymo
de-CHRlsTÃO YELBO -, com o mon
senhor Joaquim Pinto de Camp03,
patenteando idéas livres nessa materia,
sem todavia renegar das leis funda
mentaes e immutaveis da religião que
bebêra no berço, Aconteceu entretanto,
por causa do aledume trazido por essa
contl'oversia. que ao fallecer (,t 8 de
março dI! 18G9 na cidade do Recife),
o bispo d'essa diocese, que então era
D. Francisco Cardoso AYI'es, prohibiu
formalmente que o seu cadavel' fosse
sepultado em sagrado. Entretanto, o
line pensador pernambucano nos seus
derradeiros momentos recorumelldãra a
8eus amigos QUE o SEU E:\TERRO FOSSE
FEITO SEM PO~IPA ALGUMA E APENAS
HOUVES E UM,\. ENCO~[ME:\DAÇÃOREZADA
AO -SEU CADAVEH, NA CAPELLA. DO CE~Il

TERIO, o que parece denotar que não era
um impio, Foi conduzido ao cemiterio
protestante de Santo Amaro,-«cujas
portas'não consta que se fechassem uma
unica vez diante dos rest6s mortaes de
uma creatura humana," - diz a e,Sse
respmto o sr. dr, M, D, Moreira de
Azevedo nas suas CURIOSIDADES, Já com
seu pae, o PADRE ROMA, se dera egual
facto, por ter sido elle fuzilado como
rebelde; mais de meio seculo depois, por
motivo diverso, soffre li mesma recusa
o cadaver do filho! Por ter discutidp as
doutrinas da Egreja, sem entretanto
negar as bases fundameI1taes e incoo
Clls~as da mais pura das religiões, dorme
em chão protestante um brazileiro
illustre I

1821-Proclama-se na cidade de S. Luiz,
capital da prOI'ineia do ~laranbão. o novo
systema de governo constitucional esta
belecido em Portugal.

Governavaa provincia o m:lrechal Ber
nal'do -da Silveira Piuto da Fonseca, que
até en tão occultál'a ao povo aquelle acon
tecimento, assim como a adhesão que á
nova ordem de COUS:LS prestára a do
Pal'á: tendo porém chegallo a S, Luiz,
procedente da Dahin por Pernambuco, a
galera Gequiá, divulgou-se o facto e foi
opinião gel'al dos habibntes que qu~nto

an tes se adheriss~ â CI'nstituição, De ac
côrdo pois com o capitão-general, como
meUlor se lerá na Histo,'ia da Indepm
dencia do l1Ia,-anhão do sr, senador Vieira
da Silva, apresenta-se logo cedo no quartel
do campo de Ourique, o seu ajudante dc
ordens o majol' de cavaHaria Rodl'igo
Pinto Pizarl'o; faz tocar a otliciaes e, na
casa da ordem, manife ta 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 s6 na guel'l'a, denotando bata
lhões inimigos; tambem na paz ha her6e ,
tambem se colhem louros, Despedaçar os
ferros do despotismo, dar liberdade á
patl'ia agl'ilhoada, eis a façanha glor;osa
para que altamente vos convidam os

,vossos irmãos e camaradas do antigo e
DO~O mundo.

« As aguas do Amazonas, e as ondas do
Reconcavo lavarão para sempre o fen'ete
da eSCI'a vidão,

" O Pàrâ, 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
acclamadd o primeiro dos nossos reis,
seja acclamada n'outro campo de Oul'ique
a' primeira constitui,.ão do BI'azil.

Eia, soldados! Tenha Portugal, tenha
o BI.'llzil uma s6 bandeü-'t, uma s6 divisa
- Liberdade, alfor e vivas ao nosso muito
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amado rei, o Sr. D. João VI e toda a sua
Real Dynastia.

cc Yiva a Patria!
cc Viva a Constituição!

<C Quartel do campo do Ollriquo do Ua
ranhão, 6 de abril de 1821.-Rod,·igo
Pinto Pi:::a1'l'o, major de cavallal'ia."

Estas palavras foram ouvidas com on
thusiasmo, e formanelo-so sllccessiva
mente o regimento, tendo lt sua frente
o collimandante, proclamou-se a consti
tuição.

Feito isto deliberou-se mandar ao ca
pitão-general uma representação. dan
do-se-Ihe conhecirnen~o do partido que
a tropa acabava de tomar e do desejo
que nutria pela continuação do scu go
verno.

- Fdllece o fl'anciscano froi Antonio
do Laelo de Christo, que se chamára no
seculo Antonio Fru']cisco Martins.

Nasceu na freguezia de 'anta Rita da.
cidade do Rio de Janeiro. Acolhido b()
nignamente na ordem fl'an~iscana pelo
proviqcial frei Joaquim de' Jesus Maria
Brados, vestiu o habito a 13 do janeiro
de l"i9 , professando, depois do anno d()
noviciado, a H de janeiro de li97. D()
&ojoso de applicar-se ao estudo da phil0-

. sophia, procurou a cidade de ~:. Paulo,
oneje'teve por mestre a frei Francisco da

- Candelaria: na mesma cidade recebeu
ordens S.lcras em fevereiro de 1~0±.

Recto cumpridor dos seus deveres de
religioso, eloqnente na tribuna sagrada,
foi nomeado prégadol' e 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 corcava
o seu nome, nomeou-o régadol' régio.

Compuzera e te distincto minist!,o da
egreja brazileira mnitos sermões. em que,
além do espirita evangelico que lhes
era principal sujeito, resumbrava um
elerado sentimento de amor da patria,
que lhes dava uma feição particular:
e4travÍ1ram-se todos elies.

1831-0' imp()radol' D. Pedro I nomeia
tutor o curador de sellS fllIJos ao COl~se

lheiro José Bonifacio.
No decreto d'estaj]om ação emprega o

imperador as expressões seguintes: ~
"nomeio tlItor de meus amados e presa
dos filhos ao muito probo, honrado e
patl'iotico cidadão José Bonifacio de
Andrada c Silva. mou vcnlade;ro amigo."

<C Foi uma proya da ingratidão que
achou na lJ<>ra da desgraça, que d'entre
todos aquelles que haYia beneficiado e
enriquecido. se visse oiJl'igado a apro
veital'-se do ancião que, em outro tempo,
havia tratado com landa cl'ueldade.-JollN
AR)II'rAGE, Hi.storia do BrHzil traduzida
elo inglez por um lJrazileiro. »

O imperador, d,epois de ter arralljaoo
os seus negocies domesticos, embal'cou
em um e caleI' da nau ingleza TVa>'spite.
com a imperatriz. a rainha D. Maria IX
ue POl'tuga1. a maJ'quoza de Loulé, irmã
do imperadOl', e o marquez do mesmo
fitulo, e deixou para sempre as terras
do Brazíl. El'a cO~lUandante da nau
Talhot e nella estava arvorada a insignia
do almirante Baker.

Devemos· dizer que, tendo nesse dia
demitti.do o ministerio, chamára D, Pedro
parl\ novo gabinete ci. titulares, que
j{t haviam sitio ministros e não gozavam
de popularidade. A' vista d'esta nomea
ção, reunem-se no campo de Sant'Anna
o povo e grande parte da tropa de linha
existente na cidade, e pedem a reinte
graqão do ministerio demitlido (Vide a
epheme,-ide do dia 7l.

1836-0 major Manuel Marques de
Souza é derrotado pelos revoltosos na
cidade de Pclotas, no passo elos Negros
(S. Gon,alo) l, e fica pl'Ísioneiro d'aquel
les, com mandados pelo coronel Antonio
de Souza etto (Gue'Ta civil do Rio
C"ande elo Sul).

1838-Fallece em Nicte'roy o 'conse
lheil'o José Benifaeio de AnuI'ada eSillra
(Viue a ephemc1'ide' de 13 de Junho de
1763).
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1850-São escolhidos senadores por
Pernambuco o visconde, depois conde da
Boa Vista e o sr. Yanuellgnacio Ca\'al
canti de Lacerda, actualmente barão
de .pirapama.

lS79-Faliece em Mogy das Cruzes,
provincia de S. Paulo, onde exercia o
cargo de juiz municipal, o dl'. Juvenal
de Mello Carramanho~.

Collaborára em diversos jornaes, espe
cialmente no Ba.::ar Volante, de que era
red ctor o sr. dr. França Junior. Os seus
escriptos, que primavam pela graça e
espirito, eram assignádos Galleno. Suc
cumbe auma atrecção cardiaca, deixando
a viuva e os filhos em completa po
brl'za.

ABRIL-7

1623- asce na Bahia. o famoso poeta
satyrico dr. Gregorio de Mattos Guerra.

Diz a seu respeito o auctor das Datas
Celeb"es:

«... que tão alta fama tinha de ganhar
no mundo litterario pelo genio satyrico
e mordaz com que o dotara a natureza,
c que afinal lho valeu tar:ta perseguição
e até o desterro I CoirlJbra, onde adquiriu
instruoção, Bahia que lhe dera o berço,
Africa, a te1"1'a de seu exilio, Pernam
buco, que lhe prestára aprigo, lhe for
neceram assumptos a epigrammas, e
inspira'ções a satyras, e viram com a 
Sombra a mordacidade de sua critica e a
originalidade d'ossas caricaturas saty
rica;s cm que elle desfigurava as perso
nagens de primeira categoria da socie
dado, se bem que condemuassem com
indignação o 'esrandalo da linguagem, a
in~olencia de peusamento de nmitàs de
suas composições. Foi a sua vida longo
tecido de estravagantes anedoctas. Mor
reu em 1696' balbuciando versos cheios
de contrieção christã, tão contrario.
d'aquclles que lho inspirúl'a a sua musa,
travessa e folgasona. Bem se lhe poderia
dizer, com Lamartine: «Muse, con
temple ta victime.»

Era filho de Gregorio de Mattos, de
nobre familia da villa dos Arcos de VaI
de 'Tez em Portugal, e de Maria da
Guerra, senhora de engenho na Patatiba,
e tinha por iI'mão mais velho ao padre
Euzebio de Mattos, egualmente illuske
por suas letras.

Cursára durante sete annos a universi
dade de Coimbra. em cuja faculdade de leis
se íormára. D'alli escrevia para Lisboa o
desembargador Belchior da Cunha Bro
chade 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
çonebs de Appolo.»

Depois de ter exercido por algum
tempo a advocacia em Lisboa, e de alli
senil' o logar de juiz do crim~ e dos
orphãos, « como se colhe, diz o conego
Janl\ario, de uma douta sentença por
elie proferida em 2 de novembro de 1671,
que traz Pegas no tomo 7 ã ordenação
do liv. 1', tit. 87, § 21'», merecendo a
attenção do rei D. Pedl'o II, entã1> prin
cipe regente; cahiu logo depois no des
agrado da côrte, seguramente por causa
àa sua veia satyrica; en,tão decidiu-se a
voltar para o Brazil. aproveitando as
boas graças do primeiro arcebispo da
Bahia, D. Gaspar Barata de l\lendonça,
que então tom:trJ. posse da sua diocese.
Este prelado fez-lhe mercê dos cargos
de vigario geral e thesoureiro-m6r da
sé com murça de conego, apezar de ter
o nosso poeta s6mente ordens menores.
Tinha a esse tempo 47 annos de edade.
Em sua companhia vieram o celebre
poeta Thomaz Pinto Brandão e o famoso
plldre Antonio Vieira, que voltava da
côrte.

O seu procedimento porém pouco re-Igrado e maleflco e o fallecimento do
prelado seu protector, flzeram-n'o logo
perder os allmJidos en;tpregos. Casou-se
então com Maria de Povos, viu Vil. muito
honesta e formosa, que lhe trouxe em
dote umas terras que possuiu. O poeta

1.4
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vendeu-as e conta-~e que 'posto o di
nbeiro da venda em um saeco, o despe
jára em um canto da casa, de onde se ia
tirando o necessal'io para as despezas,
de modo que em breve estava tão pobre
como antes. Por isso e pela sna desen
voltura e mordacidade de linguagem,
qu,e- a ninguem poupava, viu-se sua
mulher forçada a voltar para a casa de
um tio que a protegia, e Gl'egorio de
Mattos, convidado depois para recebei-a,
impoz a estravagante condição de que
a aceitl;ll'ia de novo. mas trazida por um
capitão de mattô, como escr.l"a fugida,
condição que se executou, posto que do
modo mais decoroso passiveI. Gregorio
pagou ao capitão do matto e protestou
que todos os filhos que tivesse se haviam
de cbamal' Gonçalos, para que se dissesse
que a sua casa era de Gonçalo I Pela
perda dos clientes e de ~ua pequena
fortuna víu-se obrigado n vivei' como
Diogenes e a vagar peJas casas dos se
nhores do Reconcavo, aos quaes entl'e
tanto nenhuma falta pei'doava, apI'o
veitando para suas composições o me'nor
vislumbre de ridículo que nelles des
cobria.

Governava a capiLania e o estado
D. João de Lencastre, que o quiz a
principio levar por bem. mas teve afinal
de o mandar par.l Ango,la; com o fim,
~iz·se, de o subtrahil' á vingança de um
sobrinho do seu antecessor Camara Cou
tinho, satyl'lsado por Gregorio de Maltas.
Partiu com elfeito para o sen desterro e
advogava em Loanda com bons c"eclitos,
quando alli teve ensejo de prestaI' ser
viços ao governador d'aquelle reino Pedro
Jªcques de Magalhães em um tumulto

-~Iilitar contra o referido funccionario;
foi-lhe por isso permittido voltar para o
Brazil.·Aportando a Pernambuco, gover
nado cntão por Caetano de Mello e Castro.
obteve d'esse fidalgo não só dinheiro
como recommendação formal de cuidar
muito em encurtar os bicos da penna,
si o queria ter por amigo, E assim

succedeu. adquirindo a estima e alfeição
de alguns e preferindo permanecer na
quella capitania a voltar para a sua
cidade natal e para o seio da sua familirL
Alli o surprehendeu a mOl'le em 1696,
aos 73 annos de pdade, dand·o gl'ande~

mostras de contricçã.o e arrependimento
de todos 'os passos menos regulares ria
sua vida, Assistiu·lhe nos del'l'adeiro
momentos D. frei Francisco de Lim",
bispo d'aquell'i diocese, o qual, como
bom pastai', viera vel·o de orna :egua de
distancia, ü sen cadaver foi sepultado
no Hospicio de Nossa Senhor", da Penha
dos Capuchinhos Francezes no mesmo
dia em que chegavam as noticias da
destruição do famoso mocambo dos Pal
ma1'es, Doixou do seu consorcio um filho
unico, Gonçalo de lIIattos, que não só
níio herdál'a, segundo alguns, o estro de
seu pae, como não cuiditl'a em perpe
tual'-lhe o nome zelando a conservação
de seus escriptos, que felizmpnle não
est.ão de todo perdido .

Gregorio de Mattos, diz o visconde de
Porto Seguro no sen FIOl'ilegio: era de
boa estatura e delgado de corpo; de'

.-testa espaços9, 'eôr clal'a, olhos grandes
o usava de oculos. TNjava de capa e
volta e punha cabelleiJ'a de bandas, Pas
sou por gr'ande conhecedor M musica e
acompanhava na viola os seus l!Dpro
visas,

«De nenhum auctol' brazileiro pos
suimos mais poesias do que cl'este: e
entretanto erá talvez' d'elle que maior
porção teremos que ,'ojeital': não tantas
por insulsas, corI\o qllasi touI1S paI' mo
nos decorosas (Fto"ilegio da poesia bra
zileira)."

« A não publicação das suas poesills,
diz José Maria da Costa e Silva, não p6de
deixar de reputar-se uma grande perda
para a nossalittel'n.tura,,,

Graças porém aosr. Alfredo do ValleCa
bral vamos ter as obras do seu original
con terraneo Gregorio de Mattos, para
mór lustre das lettras patrias.
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Alguns anctores, entl'e outros, YUI'

nhagen, Innocencio da Silva, guiado por
aquelle, e o [', J. de Yasconcell<ls. guiado
por ventuI',\ pai' ambos, f .. zem o inimi
tavel satyrico bahiellse nascido dez an
nos mais tarde e a 20 de dezembl'o.

1620-E' restituido ao &xcrcicio do 'eu
cal'go o c\pitão mÓI' da calJitania do Pará
1IIanuel de Souza d;Eça, depois de tel'
sofTI'ido uma suspensão injusta de9 mezes
na cidade de S. Luil. do Maranhão.

1712-Cal'ta l'égia reconhccenuo os bons
serviços prestados pclos habitantes do
Rio de Janeiro por occasião da segunda
invasão dos francezes.

I711-Cart 1 régia marcando o orde
nado de quatl'o contos e oitocentos mil
l'éis' pal'a o governadol' gel'al do Estado
do BI'azil, que até então so ganhava um
conto e duzento, .'

O pl'imeil'o que I'ccebeu este augmento
falo mnrquez de Angeja.

17613-Tom{ll'll, posse do govern o da ca
pitania de S. Panlo a 23 julho de 17ü5
D. Luiz Antonio de ou~a Botelho 1'I[0u
rão, mOl'gado de l\Ialheus, que fOl'a
nomeado a i de fevel'eiro do anno an
tel'iol' capilão-genel'al, pal'a essa capita
nia, desmembrada 'da do Rio de Janeil'O
a pedido do vice-rei condo da Cunha, e
cuja po se foi ratificada ua presente
data, perante a camam da cidade de
S. Paulo.

I 08-Crenção do Archivo Militar da
C0l'te, para a reunião e couservação dos
mappas e cartas geographicas do Brazil
e dos dominios ultr'amal'Íuos,

1831- Abdieacão do l' imperador na
pessoa de sen filho o imperador actual,
então de pouco mais de 5annos de edade.

O major Miguel de Frias e VasconceJ
los tinha· c apresentado no palaeio de
S, Chi to vão, commissionado pelo povo
o tropa, reunidos no campo da Aeela
mação, pedindo ao imper'adQr a reinte
gração do ministerio demittido, O impe
rador, depois de tel' trocado algumas
palanas com os repl'esentante.s da In-

glatelTa e da França, que estavam pre
se~les, entrega ao major Miguel de Frias
o docI'eto de sua abdicação, dizendo-lhe:
- • Esta é a unica l'eSpostil digna de
mim, Abdiquei a eOI'oa e saio do im
rerio; sejam felizes na , ua patria, "

Esse decreto, datado do paço da Boa
Yista, é concebido no seguintes termos:

« Usando dó dir'eito que a Con tituição
me concede, declaro que hei.. mui vo
luntariamen~e abdicado na pessoa de
meu muito amado e presado filho o r.
D. Pedl'o de Alcantara, "

esse mesmo diOl reuniram-se no paço
do senado para tomar conhecimento da
abdicação e nomeial' a regeucia que de
via governal' o imperio, todos os sena
dores c deputado, que se achavam na
cUl'te, Depois de fallarem alguns sena
dores, foi inlrodnzilio na sala das ses. õcs
o brigadeiro commanrlante das al'mas
FI'ancisco de Lima c ilva, que entJ'ega
ao presid nte do senado o acto da abdi
cação e se retira em seguida. 'Apre enta
então o enadOI' por Pernambuco José
Ignacio Borge uma indicação. que foi
apPl'ovada, acerca do, modo de elei\ão da
regencia pl'ovisoria, a que ~e procede de
pois d'jsso e pama qual são oleitos o mar'
qnez de Caravellas, obrigadeiro Francisco'
de Lima't3 ilva e o senador -icolau Pe
reira de Campos Vergueiro, que prestam
o jlll'amento da lei nas mã,os do senador
bispo capellão-m6r, presidenteacclamado
na occasião pelo senado, cm logar' do
marquez de Cal'avellas, que até então o
occupal'a. FOI'am os tres membros da
regeucia depoi, d'isso proclamados taes
dentro c fóra da se são, pelo presidente
do senado.

Tal foi o modo por que se passou um
dos actos de mais movime!lto da no sa
vida politica depois de nos termos con·

,stituido nação independente.
1835-Pl'ocede-se ã eleição do regente

do Imperio segundo o Acto Addicional
e o primeiro cidadão em quem recae a
escolha é o padre Diogo Antonio Feijó.
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A regencia permanente, que s6 eoustayá
de um membl'o: por tel' fallecido João
Bl'aulio Moniz e se tel' ausentado para
S. Paulo José da Costa Cal'valho, acabou
o seu mandato a 12 de outubro (Vide
essa data), em que o assume o novo re
gente.

1871-Inauguração da linha Í(;legl'a
phica de Camaquan a S. Louren<;o, Rio
Graqde do Sul, na extensão de 4,600
kilometl"os.

1879-Succumbe no Rio de Janeiro a
uma c)"stite purulenta o dr. Antonio
Cesar de Berredo, auctor da eollecção de
poesias Ly"a de instantes, do romance
inedito Os mocambeiros e de llma obra
incompleta sobre direito publico, além
de olltl'as producções em prosa e em
vel'so, que não foram colligidas em tomo.
Era naturll-l da provincia do Maranh~o,

casado, abastado senhOl' de engenho e
muito considerado pelas suas qualidades
e dotes intelleetuaes.

Tinha 57. annos edade.

ABRIL-8

1605--Nasce em Valladolid Felippe IV
de Hespanha (III de Portugal), ,que suc
cede a seu pae a 31 de março de 162l.
. Enfraquec.endo Portugal, par,a lhe tirar

0111 meios de se revoltai' contra o seu
odioso dominio, deixou perderem·se as

. colonias portuguezas e arruinar-se o seu
commereio ;. substituiu os portuguezes
por hespanh6es om todos os cargos do
estado. Nem OCCOlTeu ao conde-duque
de Olival'es, seu primeiro ministro e
valido, que se enrraqueeia a si PI'opI'io
e que a longanimidade de um povo tcm
limites: o acto de 1 de dezeml)I'O de 16400,
promovido pelo dr. João Pinto Ribéiro.
poz-Ihe patellte esta verdade.

16H-Parte de Lisboa em uma urca o
sargento-m6r Diogo de Campos Mal·eno.
Tl'azia 50 soldados e duas colnbrina~

pnl'a o fOl'te da Lagem, do Recife, e al
gumas armas e munições para a gucl'I'a
da conquista lio Mal'anl1ão c expulsão

.dos fl'aJ;lcezes alli estabcleciçlos, de que
vinha encarregado pelo governo de
Madrid.

A 26 de maio é que chega 00 porto
do Recife, onde ji achou nomeado Jero
nyroo de Albuquerque paraa juella missão
pelo governador geral do estado Vide
maio 2.6).

1638-Larga do porto do Recife a
esquadra hollandeza. de 30 vasos de
guerra, com 3,400 homens de tropa e
1,000 indios, sob o commando de Mau
ricio de Kassau, destinalia á conquista
da Bahia (Vide a ephem.. de 16).

1695-Levantam-se os morad0rcs de
Sorocaba, tendo á sua frente o capitão
m6r Miguel Garcia Lumbria, dirigem-se
em tumulto ao 1I10steil'0 de S. Bento e
intimam aos religiosos que não saiam
da villa, por ficarem expostas'as almas
a se perderem por falta de sacramentos:
retrucam os religiosos que tinham de
obedecer á ol'dem do superior que os
mandava retiJ:arem-se da villa; o povo
porém declara que !ie opporá á força
d'armas á SUl!, partida e os frades sub
metlem-se á intima<;ão, dispersando-se
depois d'isto a multidão satisfeita e
em paz.

Rererimos este e simililantes factos
que parecerão de soménos importancia
historica, porque e1\l's podem auxilia): o
historiador na apreciação do modo de
sentir e obrar do tempo c a ajuizar da
energia e caractel' do povo, a] ezar da
pressão com quc o despotismo da epoca
o governava.; nem sempre eram car
neiros quc se tocam sem' resistencia
para o redil, ou 'para a tosquia, ou para
o açougue.

Demais, um facto poderá parecer-nos
sem valor e a uma certa ordem de lei
tol'es: e serem exacta~enle os d'essa
especie os que procurem leitores de outra
ordem rle id6as. Desejarumos por isso
não omittit' nenhum.

1711-A povoação do Carmo ou Villa
Real do RibeÍlrüo elo Cal'mo, é creada
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.... ~.

vílla pelo governador da capitania de
Minas Geraes Antonio de Albuquerque
Coelho de Albuquerque, com aquelle
ultimo nome.

Teve os foros de cidade 3,1, annos
depois: é hoje a séde episcopal de Ma
rianna.

1 22-Proclamação do imperador D. Pe
dro I aos habitalltes de Minas Geraes,

E' do teor seguinte:
a l\Iineiros ! - As concussões politicas,

que ameaçavam esta pr.ovincia, fizeram
uma impI'es ão tal em meu coração, que
ama verdadeiramente o BI'azil, que me
obrigaram a vir entre vós fazer-vos co
nhecer qtutl era a liberdade de que elleis
senhores, e quem el'am aquel1es que a
proclamavam a seu modo, para cstor
quirem de vós riquezas e vidas, não
lembrados que vós não sereis pOl' muito
tempo sotrretlores de semelhantes des
potismcs.

Raiou em/lm a liberdade, Con-ervai·a.
Razões politicas me chamam á côrte,

Eu vos agradeço o bom modo com que
me recebestes, e muito mais se fordes
seguindo o trilho que vos mostrei. Co
nheceis os mau, fugi d'elles. Se entre
y/ls alguns quizeJ'em (o que eu não espero)
emprehender coisas novas, que sejam
contra o systema da 'união brazileira,
reputai-os immedi at lmente tel'rh'eis ini
migos, amaldiçoai-os e accusai-os pe
rante a justiça, que serú prompta a
descarregar golpe tremendfJ sobre mons
tros,que horrori am os mesmos Illonstl'OS.
Vós sois constitucionaes e amigos do
Brazil. Eu não menos. Yós amais a li
berdade. Eu adoro-a, Fazei por COllservar
o socego da VOSSlt provincia, de que me
aparto saudoso.

Uni-vos commigo e d'esta união vireis
a conhecer os bens que resultam ao
Bray.il e ou vireis a Ellropa.' dizei': a ,O
Bl'azil é que é grande e rico, e os ~ra

zileiros são os que souberam conhecer
os seu~ verdadeÍl'O~ direitos e 'inte
l'esses.

Quem assim vos falia, deseja a ,'assa
fortuna e os que is O con,tradisserem.
flmam só o vil interesse pessoal, sacri
fioando·lhe o bem geral.

Se me aCl'editardes, sereis felizes,
Quando não, grandes n:ales nos ameaçam.
Sirva-nos de exemplo a Bahia,-PRI~CIPE

REGENTE,»
1823-Deereto concedendo o prediea

mento de cidade á villa de S. Christovão,
na. provincia de Sergipe,

Esta pI'ovincia, que fôra a pl'incilJio
um simples distl'ieto da capilania da
Bahia, desenvoll'eu-se depois e foi em
julho de 1821 declarada capitania inde
pendente, sob a denominação de Sergipe
d'EI-rei. Passou á provineia do Imperio
por occasião da independeneia, tendo
pai' capital a villa de S. Christovão. Esta
cidade deeahiu depois,. quaudo em 1856
tel'e de cedei' ao Aracajú os fóros e
primasia de capital da provincia,

lS3I-Em vjrtude da abdicação do l"
imperador no dia 'j nomeia no mesmo
dia a assem bléa geral Jegislati I'a a re
gencia pl'ovisoria, que del'ia uirigir os
negocios pllbl~cos durante a menol'idade
do 2' imperador, e cuja composição já
demos. '

O ex·impel'aclor, que se acolhera á nãu
ingleza \Varspite, como tambem dissemo~,

dirige de bordo uma carta á assembléa
geral legislatil'a, pedindo a confirmação
do decreto pelo qual nomeára o con
sell1ei1'0 José BonHacio tu tal' de seus
filhos.

.a presen te data reuniram-se de novo
no seuado os deputados e senadores,
posto que em menor numero, e a reque
rimento do senador Carneiro da Cunha
propõe o l)l'esidente que se nomeie uma
eommissão para redigir umà proclama
ção e para esse fim nomeia os senadores
Carneil'o do Campos, Araujo Lima e Luiz
Cavalcanti, -á que, a Jlequel'imento do
primeil'o, Jecide a camara se ajuntell1 os
representantes Fel'l'Cira dq. Veiga Castra
Alv8,l'l?s ~ Cq~'ne~ro d,a Cllllha~
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Essa proclamação, assignada pelo bispo
capellão mór como presidente do senado
I} por L, F, de Paula Cavalcanti de Al
buquerque, como secl'etario, tinha por
fim tl'anquillisar o espirito publico sobl'e
maneil'a abalado pelos recentes acontecl
mentos, Foi publicada neste niesmo dia,

1836 - O general Antonio de Souza
Netto derrota o cOl'onel Albano de Oli
veira Bueno na cidade de Pclotas, que
cae em poder dos revoltosos comman
dados p01' aquelle general.

1837-Perda de Caçapava e de toda a
força de infantaria c mmandada pelo
~oronel João Chrysostomo da Silva, o
qual se l'ende ao coronel Bento Manuel
Ribeiro, que tinha abl'açad-o de nol'o a
causa d'os rebeldes. Este aco.ltecimento
trocou inteiramente a posição de \lmas
e outras das forças que se digladiavam
11a provincia, tornanda tão precaria a
do. imperiaes quanto o el'a até alli a dos
rebeldes.

1 ±7-0 i rnperaJor, que se achava em
Campos, vai ú cidade de S. João d 1

Bal'l'a, descendo cm gal~ota pelo rio
Pat'ahY!Ja, que banha as duas cid(lllc~, e
tl"alli regl'essa para Campos no dia lO,
fazendo a maior pal'te da viagem dc
carro,

}.lo dia 12 vai a S. Fideli;; ; a 13 torna
a Campos. oneJe dá no di.l H um baile.
A 16,deixa cs~a cidade e toma a d'reccão
da de Macahé, onde todavia s6 chega na
t lrde de 21, tendo pernoibdo a 16 na
fazenda do GU1'iry, propI'iedade do dis
tincto cidadão Joaquim Ribeiro de Ua;tro
hoje fallecido. De p a 20 permanece ~
imperador em Qdissamã, visitando os
lll'redores e gosando da fidalga hospita
lidade <.lo respeitaval ancião, chefe da
família Al'i\l'uama.

1 61;-Fallece 'em Campos dos Goyta
cazes o prestante. cidadão commeodajOl'
Bent:o Beneaicto de Almeida Baptista,
que lóra membl'o <.Ia ossembléa provincial
do Rio de Janeiro e da camara 'municipal

e el'a presidente da socird'lde de Agricul.
tUI'a de Campos. '

ABRIT,-9

DOO-Reunem-se os eamal'jstas da villa
de S. Paulo e pedem ao capitão-mór
Jeronymo Leitão, segunda vez consti
tuído loco-tenente do donatal'ío da ca
pitanil, Lopo de Souza, que os auxilie
-na defeza da villa contl'.\ o ataque que
intentavam tt'ar.er-Ihe os indios LUl'inaes
e tltlJininljuins, como era sabido, e contra
os quaes já haviam mandado construir
um forte e tranqueiras no sitio denomi
narlo Emboaçava. Em virtude d'esta re
quisição"publicil o cilpi tão-mór um lJando
no dia l:t mandando sobrestar nos pro
cessos e devassas que cstavam em anda
mento e convidando os homisiado.' a qUe
se apresenta sem pal'J. marchal' cóm
eJJe ao encontro dos atacantes,

1607-Passa-se CScril'tunl pnblica de
doação do mono de Santo Antonio no
Rio de Janeiro aos religiosos d'essa
ordem. O p ldre custodio, frei Leon 1I'do
de Jesus, ach'l1ldo-se no convcnto de
Pel'nambllco, mandál'a, a instancias do
governad')I' e camal'a do Rio de Janciro,
que o. paul'cs fl'eí Antonio dos MartYl'es
c frei Antonio da.' Chag,ls, m 22 de
outubro de 1606, emquanto lião "illha
elle proprio, dessem come~o ao conveLJto
que deviam fund 11' neSSil cidade. l;he
gado os dois l'efcridos religioso', deu
se-lhes mOl'ada no sitio denom in Ido
::ianta Luda, onde J)cl'm:lncceram até
chegar o J a'll'e custodio, ÇiUd foi a 20
ue fevereil'o do anilO seguint', ll'azendo
comsigo qu"llro frades, que se h%pe
ual'am na sInta C.lsa de l\lis I'ícordia
até o dia de Nossa Seahol'i\ d .' l'I'>\zel'e ,

m qU} se p.1SS,\I'[I,m para a'ermida ue
Santo Antonio, em casas de Fel'nanuo
AU'onso, Não achando o padl'e eustodio
conveniente aquelle sitio de ,lUta Luzia
pal'a fundação do lll'ojectado convento,
representon ao govcl'lladol' i\l:\rLim de
Sá e ao senado da Carnal'a, (lUc, ue una-
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nime consenso, lhes doal'am o monte em
que se estabelecelàm e ainda hoje reside
o que resta d'essa communidade reli
giosa, da qual foi o ultimo lampejo a
vigorosa iodividualidade que se chamou
FilEI FRANCISCO DE il10NTALVER E.

O mosteil'o de S. Bento da mesma
cidade foi fundado pelos padres frei Pedro
Ferj'az c fl'ei João POl'calho, que pal'a
esse fim tinham vindo da Dahia em ou
tubro de r 9.

162Z-Alvul';i detel'minando que o go
vel'lladOJ',aéab,ldoo seu tempo degovemo,
dê 1'csiclencia, isto é, que o ouvidor lil'e
devassa sob!',} o seu pl'ocodimento'quando
exercia o cal'r.ro, paI'a Iue as pessoas
aggl'avad s o po sam demandaI'. Por
pl'ovi ão postel'iol', de H de mal'\o (le
1118, e comprehende que este pl'oces o
das rcs,dencias el'a"um COl'j'cctivo efficaz
con tl'a a pl'epotencia dos govel'nadol'es e
c'lpitães-mól'es, applicado tambem a em·
pI'egados de infel'ior categoria. A resi
dencia devia terminal'-se deutl'o de
trinta di.1S, advertindo-se que dUI':lDte a
de';u,.;a não estul'ia pl'esente a uuctol'Í
dade. que d'ella el'u objecto; o Pl'Qcesso,
qU:loto ao govel'oador, s6 começ.lria
qU'Il'\do es.e c tives l'etil'Jrlo pal'a U

cÔl'te, deixando PI'OCUI',lrlOI' que o re
pr'eseotasse e defend sse e dando flao\
abonaria (1'1e por elle p 19asse as con
demnações em que inconesse.

1655-Decreto re,11 de D. João IV,
renovando a deelal'ação de serem livl'es
os indigenas do BI'i:t/il (\ ide julho :lO
de 1609).

1712-S, Paulo. qnc uté então era viila,
é acclamada cidade, sendo govel'lludol'
da capitania do U1 mo nome Antonio
d Albuquel'que Coelho de C,II'valho, o
primeiro na o!'dcm chronologica depois
4ue, pOI' car'la r'égia de 23 de novembro
de lí09, Se tOl'l1âra independente aquella
capitania.

lIU -Jrallece fl'ei José da Natividade,
mOlJge benedicLino, doutol' em theologia
pela ullivel sidade rle Coimura, abbade

do mosteit'o da Bahia e provincial eleito,
nascido na cidade do Rio de Janeiro a
19 de março de 1649. Era tão versado
em materias theo10gicas e em philo
sophia, argumentador de' tantos recursos,
que o chamavam o subtil. Das obras
que compu~era só se imprimiram tres
sermões,de qne falia rnnoeencio da Silva,
e deixou medito um in-folio de consu\.tas
cano nicas l'eguh~l'es e moraes.

Um dos seus sel'mões que chegaram
a publicar se tem por assumpto a trasla
dação dos ossos de D. José de Barros
Alal'cão, primeil'o bispo do Rio de Ja
neiro, pa.ra Lisboa (Vide m8.1'ço 28,
de 1"700).

18Z0-D, frei José da Santissima Trin
dade, 6" bispo de Mal'ianna, é sagl'ado
no Rio de Janeiro (Vide a epheme1"ide
de 20 de março I, segundo refere Mil·
liet de Saint-Adolphe no seu Dicc.
Geog1'aphico e historico, sob a rubl'ica
MARIAKNA.

IS22-Chega ás 6 horas da tarde á
cidade de 'iUa Rica, capital de Minas
Gel'aes, o pl'iúcipe regente D. Pedro,
depois' pl'imeiro imperadol' (Vide 25 de
mal'ço do llIesmo anno).

E' recebido pela população com gr'andes
demonstl'ações de all'gl'ia e enthusiasticas
ovações. Ao povo e á tropa reunida
dirige elle a seguinle ftilla:

« Bl'iosos !'>Jineit'os! - Os ferros do des
potismo, começados a quebl'al' no dia 24
de agosto, no POI'lo, rebentaram hoje
nesta pl'ovincia, Sois li I'res. Sois con
stitucionaes. Uni-vos com migo e mar
chareis con titucionalmente. Confio tudo
em vós; confiai todos em mim. Não vos
deixeis il1udil' [JOI' essa.s cabeças que s6
buscam a ruina da vossa provincia e da
nação em geral.

Viva El-Rei Constitucional I
Viva ii. Religião!
Vi va a Constituição!
Vivam todos os que forem honrados!
Yivam os mineiros em geral! »

1 25-Expede o ministr'o do lmperio,
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conseíheiro Estevão Ribe:ro 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, com memorativo da
independencia do Brazil.

O primeiro fun<!cional'io que tratou
d'este assumpto foi o presidente d'aquella
provincÍllo, Lucas Antonio Monteiro de
Barros, dirigindo a 21 de novembro
de 1824 uma circulat; ás camal'as e outras
auctoridades da provincia, êonvidando-as
a promovel'em uma subscripçáo volun
taria -para aqnelle fim, sendo nomeado
thcsoureil'o o capitão-m6r Antouio da
Silva Prado. A capital do Imperio asso
oiou-se á idé,l, reunindo-se a 13 de jnn ho
de 1.825 a respectiva 'camal a, que deli
berou prômover tambem nma subscripcão
e o communicou á camal'a 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 designon depois d'isto o dia
12 de outubro, anniversario Ilatalicio do
primeiro imperador, para a solemnidade
do lançamento da pedl'a .fundamental do
monumento, o que se levou a efi'eito no
dia designado, Assim, a obra que teve
principio de execução, chegando-se mes
mo a prepal'ar uma habibção provi
sOl'ia par I os tl'abalhadol'es e deposito
de materiaes, não se r3alisoLl até hoje
(1881).

Chegou a assembléa geral (de 1836 a'
1811) a votar a quantia de 4:0008 c a
de S. Paulo (em 1838 e 1839) divcl'sas
quotas para aquelle filll. Em 1855, sendo
presidente, da pl'ovincia o SI', conselheiro
José Antonio Saraiva, nomeou elle uma
commissão de nove mem bro. , da quál· era
presidente o coronel Raphael Tobias de

• Aguiár, encarregada de levar av,mte a
intentada subscripção para o monumento,
com missão que todavia nunca se reuniu.

Houve ainda outras tentativas en"ual
mente infl'Uctiferas: cousigllal'em~s a
oíferta da Clllantil~ de 10:0003 que

depositaram no Banco Rural e Hypo
thecario o marquez do Bomfim e o SI'.
b:lrão de Mesquita (1 (9), o que deu
causa á nomear a camara de . Paulo uma
com missão, presidida pelo sr. visconde
de Bom Retiro, para cuidar ni\ capi
tal do Imperio de realizar o monumento,
e que, a 7 de iulho 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 JO de maio de 1875 mandada
restituir ao seu 10gar. Aindu. em S. Paulo
foi organisada neste ultimo anno nova
commissão, para procedeI' de accôrdo
com a da côrte : essa installou-se a 15
de agosto, presidida. pelo dr. EJ'Desto
Marianno da Silva Ramos, tendo por
membros o que a provincia possne de
mais distincto nas lettras e na magis
t"1·atura. 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-.

. - \ffilssoes.
Ultimamente (1831), effectuou-se em

S. Paulo uma grande loteria, a maio!' que
se tem feito entre n6s: para se obterem
os meios pecnniarios pal'a aquelle fim;
mas pal'ece-nos 1ue. apezar d'isso, aquella
idéa se não realizará aindae queoliquido
da lo eria se applicará a fim diverso.

J827-A divisão naval brazileil'a do Rio
da I;'rata trava uma acção com a divisão
argentina. sobl'e a qual alcança uma victo·
ria, que decide o governo de Buenos
'Ayres a en traI' em estipulações de paz
com o Brazil (Vide a ephc'/?ur'ide de 21
de maio).

1831-Acclamação do actual imperador.
Por csse motivo perdôa a Regencia a
todos os cidadãos brazilciros que, por
cl'imcs politicos, se achem condemnados
ou pronunciados, e o cl'irne ele deserção
aOS milital'es,

185S-Tratado de amizade e commel'cio
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celebrado em Londres com a SUIJlime
Porta, sendo plenipotenciario por parte
do BI'::lzil o sr. dr. Francisco Ignacio de
Carvalho Moreira, posteriOl'mente barão
do Penedo, e actual ministro do Brazil
na côrte de Inglaterra.

1880-Fallece no Rio de Janeiro, depois
de prolon$Rdos soffrimentos, D. Maria
Angelica Ribeit'o, conceituada escriptora
dramatica,que deu provas do seu talento
para este gen.ero de litteratura com
Os cancros sociaes, Gab"iella e A opinião
publica, dramas repl'esentados com suc
cesso nos theatros da côrte.

ABRIL-la

1535-A carta de doação de D. JoãoITI
da capitania de Pernambuco a Duarte
Coelho, qt~e servi1'a na India com hon1'a,
intelligencia evalOl', já como diplomata,
já como general, foi passada em Evora
a la de mal'ço de 1531, com nUla apos
tiJ1a acerca do capitulo 10, passada na
mesma cidade a 25 de setembro do dito
anno.

O foral foi passado, tambem em Evora,
a 2-! d'e te ultimo mez e Dlesmo anno.

Jo é Bel'Darclo' Fernandes Gama pu
blica ambos estes documentos por extenso
no torno I das su~S Memorias histol'icas
da p"ovincia ele Pe'''nambuco, ex~rahidos
em 1/93, por certidão. dos proprios ori
ginaes. existentes na Torre do Tombo
em Lisboa, a requerimento Ido falll'cido
coronel Antonio Marques daCosta Soares.

De um (o1'al da caOlam de Olinda
consta que Dual'te Coelho tomára posse
da dita sua capitania a 9 r1~ março de
1535. Esse foral foi cscripto em Olinda a
12 de março de 1537, para ser submettido
á régia approvação.

O sr. José de Vasconcellos IlAS suas
DATAS CELEBRES refel'e a i'roposito do
registro d'essa carta de doação, o grande
risco que então corrêra a nascente cidade
de Olinda, invadida pelos ferozes Caheté •
a não ser o donatario general tão habil,
ex~el'imeDtaclo e valoroso como er~ e a

não ter sob as ordens os oiliciaes ades
trados que tinha.

FLUVIANO (Sr. Joaquim Norberto de
Souza e Silva), nas EPHIlIlIERlDES que
publicou no XIV vo1. da REVISTA Po
PULAR (1 62), a dá pa.~sada a la de abril
de 1535.

Duarte Coelho foi um dos donatarios
mais felizesdoBra~il, pois teve a fOl'tuna
de presenciar a pl'osperidade da sua
capitania (Pernambuco),colhendo o fructo
dos seus trabalhos e fadigas. I

Duarte Coelho falleceu em Olinda a 7
de agosto de155'1"deix'\ndo á sua mulher,
D. Brites de Albuquerque, o "'overno
da capitania, pOI' estai' ausente em Por
tugal, onde estudava, seu filho e hel'deiro
Dual'te de Albuquel'que Coelho.

A quasi unànimidade dos nossos es
criptol'es accresceuta ao nome de Duarte
Coelho o appellido Pereira. Leia-se o
que diz a esse respeito Fernandes GaDla
nas suas alludidas Memorias historicas
(Vide nas addetldas de março a data
de la).

·1585 - Representam as camaras de
Santos e S. Vicente ao capitão-m6r Je
ronvmo Leitão, loco-tenente do donatal'io,
sob;'e a necessidade de se fazeI' guerra
aos cat'ijós e tupinínquins, «por quanto
a tena estava muito pobre, não tinha
e cl'avaria e as camal'as de saugue e as
mOl'tes feitas pelos iudios tinham cau
sado muito pl'ejuizo."

Movido por e-ta repl'esentação e pela
que lhe faz, a 1 de setemb,'o do me mo
anuo, a camal'.'1. de S. Paulo, aquelle
capitão-mÓI' vai d'esta vez á testa do
povo á guerra aos ind~os.

Funda-se neste anno o collegio da
,companhia de Jesus na villa de Santos,

sendo visitador o padre Christovão de
Goul'êa. '\

l603-DOmingos I;uiz, POI' antonomásia
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o Ca"voei?'o, sogro de Amador Bueno
da Ribeira, funda a capeUa de Nossa
Senhor..! da Luz, no bairro do Guarepe,
snblll'bio da villa de S. Paulo.

1632-Vendo o Conselho Poli tico hol
landez que nenhum proveito tirava 11

companhia da poderosa armada que se'
conservava no pOI'Io do Recife, dolibel'ára
mandar dezenove das suas embarcal;ões
ás Indias Occidentaes, e fazem-sc ellas
tle vela para o seu destino. 'Quatl'o dias
depois manda Mathias de Albuquel'que
avi o d'essa expedição inimiga a todos
os porlos das Inclias em que se pudes e
afel'ral', levando o encaJ'regado d'essa
missão cal·tas para o governatlor de C:ll'·'
thagena, ondo chegou a tempo.

D'este modo nllda 'conseguiram os
hollandezes.
18~2-InstaUação da primeil'a Junla

'govel'Dativa da provincià de Góyaz, eleita
conforme as ordens das córles consti
tuintes da nal;ão POl'tuglleza reuuidas
em Lisboa.

1850-Fallece DO Rio de Janeiro o bispo
de Anemuria, D, frei Antonio da AI'ra ..
bida, nascido em Li 'boa , 9 de se- J

tembro de 117l.
Acompanhantlo cm 1808 a familia I'eal

ao BI'azil, foi aqui o dil'eclol' dos prin
cipes D, PeJro e D, Miguel, filhos de
D, João VI, e aqui pél'manecendo depois
da inc1t:pendencia, foi, pOl' influencia de
D. Petll'O I, nomeado em 1~21 bispo
titulai' de Anemm'ia.

• omeatlo em 5 de ftlveJ'eÍl'o de 183'1
reitor do collegio de Pedro II, I'ecente
mente crcado (,"ide dezembl'o 2 tle 1831),
]lor pouco tempo exerceu esse cargo, em.
J'azào da ua av"Ínçada edadc e g'I'andes
achaques, obtendo exoueral;ão d'elle em
junho do anno scguinte,

Depois d'isto, 110 meio tle provações
di versas, com batido por contrar'iedades
multiplicadas, uind,l viveu quasi onze
anl10S,

O bi3IJo de Anemuria foi o primeiro
bibliothccal'Ío que teve a BiI)liot4eca,

Publica do Rio de Janeiro depois da
independencia, nomeado a 23 de outubro
de 1822, cal'go em que se manteve até 16
de agosto de 1 31. pJ'omoveu como bi,
bliothecal'io a publicação da monumental
Flava de fl'ei Velioso, que naqueJle esta
belccimen to achára em manuscr'ipto, e
cuja impJ'essão (a do texto) foi feita
sob sua immediata fiscalisação,

Ao Museu Nacional presenteou elie
com uma prcciosa ~ollecção de metlalhas
egypcias, gregas e romanas, que possuia,
em numero de mil.

Ka epocJu efi'el'vescente da abLiicação,
u'ci Antonio da AJ'I'ábida, amigo pe'ssoal
do ex-imperadol', e3capou de suec,umbir
ao punhal tio sicario, que o foi procuraI',
na tarde de 15 de julho de 1831, na sua
cella, no con:vento de S,mto Antonio, slla
constante residencia desde que aportára
ao Br:lzil: o bispo viu-se obrigado Il

refugiar-se na casa de um respeitavel
ancião, onde permaneceu tres annos.

Falleceu na casa n. 8 (numel'ação
antiga) do Caminho '/;elho tle Botafogo
(rua do Senadol' \'el'gueiro). oude o
acolhera o filho do amigo em cuja cisa'
se homisi{u':J. em 18:31. D',llJi foi o seu
catlaveJ' conduziLio para o convento de
Santo Antonio,

Veja-se a sua biog'l'aphia publicada
no Echo Ame, icano pOl' José Dias da
Cruz Lima, reproduzida d:!. Galle1'la dos
bl'a:;ilej,'os 'illust,'es (tomo I), e cripta
pelo mesmo CI'I\Z Lima, e a que vem uo
supplel\Jento ao Anita Biog"aphico do SI',
dr. Macedo,

1866 - Morre de uma gl'a:luda inimiga
que al'l'cbenta na laúch~t em que ditava
a parlc do combate d'es36 dia, o deno
tlado corouel João Carlos de Willagl'an
Cabl'ita, eommandante dd gual'nição que
occupava desde o Jia 5 a ilha Í1'onteirí\
ao fOl'te pa,'aguayo de Itapil'ú. Morrem
egut,lll1ente pela mesma causa o major

\, ampaio e o al1er'es "Wolf, secretJI'io do
comm,.\Ddante, e fica i'eritlo fp'avtlJner:iLe o
l' tJnente Fraucis.:o Carneiro da Cunha,
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Deixemos, po'rém, fallar uma testemu
nha ocular e pI'esenciaL do facb, o Rl'm.
SI'. conego dI'. Costa Honol'ato, vigal'io da
frcguezia de Nossa SanhoI'a da Gloria,
que era então o unico Cflpdlão do exer
cito'que so achava naquella ilha o o pl'i
meiro que poz pé no tel'J'itol'io paraguayo.

« Ta tarde de 5 dI) abril de 1866 foi, pOI'
ordem do general Osol'io, occupada a ilha
em frente ao foNe Itapil'ú; pa sou-se
toda a noite fortificando-a, até a !J hOI'as
do dia 6; nes a hora, qU'lndo já se dissi
paI',! u neblina da m lJ1hã, hasteou-se a
band~il'a bl'azileiI'a, Rompeu então o fogo
do fOl,te inimigo sobre a ilha, que J es
pondia. def~ndid~ pela nossa esq uadra.
Assim se pa sal'am os dias até 9 de
abril.

«Na madrugada de 10 assaltam os pa
r.lguayos a ilha j repelle brilhan temente
a no sa gente o ataque. Depois' d 1 vie
toria (lO 110ms da m1uhã) foi que o
co,'onel Cabrita cahiu victima de uma
bomba ou gl'ana,Ja inimiga, que I'ebentou
dentro da lancha em C] ue elIe e seu s ofi
ciaes ol'!~anis vam a pal'te da lJrilhante
victoria alcan ;ada. ])'uhi pl'oveÍ'l1 o nome
de RedelJlpràO ou do C01'onel r,tln'iL.z
dado ôl e sa ilha, que até então não tinha
nome.

«Depoi::; cl'isto ol'denou o genel'al Osol'io
que se }\I'epal'asse o exel'cito pllr:\ o ele
.cmbal'que, mas ignora vamo todos o
dia e o 100'lU', DllI',wte a noite de 1-, os
nossos b.\lalhõe embarcaram nos V,lS0S
da esqu.Hlra e pela manhã ele 16 desce
mm o Paraná em' elemanda das 'T"I)'
llocc:-ls do ri P,lI'aguay, ondc desen1
1J~\I'camosJlesse elia, Tivemo" porém, ele
lutar ilinda nos dias 17 e IS, I'l'im ,iro
quc cllegas;cmos ao forte de lLapil'ü, cm
cuj \S ruiu'ls acampamos na tardJ de 1 . »

Ei como se I,assal'am s factos, se
gundo lIm festemunho maiol' elc tou \ a
excepção, e sirv,\ o que acim I fica ex
jlOslo de rectiflcaç lo ao que posm ter
escapado de meno exacto na noss \ ephc!
meri le ao dia 5.
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1635-0 general hollandel Scgismunelo,
que sitiava a fort,lez a de azarelh do
Cabu (I el'nambuco l, manda por uma
forte columna de SUlS tropas desalojar
Mathias ele Al'buquel'que de villa For
mosa. Avisado pelo rehate, corre está
general com a pouca gente que tinha a
fQ.zel' frente ao inimigo; depois pOl'ém
de muito pelejar vê-se obl'igatl a re
tirar-se para :Scrin'Iaen .. Os llOllandezes
vão-lhe no encalço, e aproximam-se
tan to dos nussos, que es tES se animam
de no \'0 a combatel', e fa~em-n'o com tal
vigol' que os inimigos pOl' sua vez lhes
voltam as costas em complet,l debandad I,

abandonando até os postos que já uos
haviam tomad'l,

Nesta brilhante faç:1nlla succumbe
E tevão Velho, filho cle D. Mari:.t de
Souza, lima das mais nobres senhol'as
d'aqualle tempo, clIsaela com Gon\:aJo
\'elho, Já tinha ella perdido nesta
guel'l'a e dous 9utros filhos e um genro
e ao sabei' da morte do tel'ceiJ'o, ehamáru
os dons quc ainda lhe I'e lavam, um
de H. e outl'O le 12 anno apenas de
eelade e dissem-1hes:

" r\este momento, meus dlho , chegou
a voss') pae c a mim a noticia cle haver o
inimigo mOI'lo 11 Estevão, que já é o
ten:eil'O filho q'.le ne'ta guel'/'a pere ,
além cle um genro; mas, bem louge de
v.os elesvial' ~Io' me mo perigos. quero
colloear-vos lU C.11'J' il'a el'elles. POI'tanto
já e já tomae a espada, e ide elal' a vida
com H mesma honl':\ llue vossos irmàos
por Dcus, l,clo rei e pela p,1LI'ia. »

Gil, que CI'.\ o mais velho, foi i,llm '
diatumente sentar praça lU companhia
de Manuel de Souza, e o mais novo não
tardou a fazeI' o mesmo, pI'ocedendo
ambos com tanto ",tIOI' que bem provava
serem filhos d'llquella mãe. que mostl'al'a,
vencenelo-se a si mesm~, qu \Dto era pa
tl'iotica e digna dos tempos do heroismo
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romano e dos nossos valentes antepus
sados.

1661-Toma posse elo govel'no interino
da capitania elo Rio ele Janeiro o mestra
de campo do terço do presidio João Cor
rea de Sá. A cam,ara municipal havia as
sumido o governo da capitania desde S
de fevereiro, tendo deposto o governador
Agostinho Barbalho Bezerra, acclamado
pelo povo 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 - Tr~tado particular de .Utrecht
entre Portugal P. a 'França, asseguralldo
os limites septentdonaes do Brazil. Pelo
artigo S' d'este tratado desiste a F"ança
das suas pr'etenções sobl'e as tel"ras de
nominadas do CABO no NORTE, situadas
entre o rio Amazonas e o do Oyapock. A
Inglaterra fica por fiadora da sua inteira
execução.

171S - Os ciganos do J'eino são degra
dados para a Bahia, recebendo o gover
nador ordem de pór todo o cuidado jElm
que elIes não ensinem a seus filhos a
sua ]jngua e giria, afim de se conseguir
a sua extincção.

1747 - Carta regia dé D. João V
creando a villa de Santa Cruz do Ara
caty no lagar 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 foi 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. I

Da Ordem dos Eremitas calçados, na
tural de Vianl1a do Minho. arcebispado
de Braga, doutor em theologia pela uni
vel'sidade da Co~mb!'a, ·mestre jubiládo €l

provincial qne fóra da sua ordem. no
meado' e confirmado bispo em 1756, to
mál'a o di'. arcypreste João Rodrigue~
Covctta, como seu procul'ador, posse do
bispado, em que aportáraD. frei Antonio a
Sde setembro do mesmo anno. 010' anno
do seu episcopado foi chamadoácórte, para
onde partiu a' 14 de fevereiro de 1767
(Vide essa data) e desterrado para Lei
ria, no convento da sua ordem.

Foi o 11' arcebispo da Bahia, cargo
que todavÍ'l não poude vir exercer.

lS07-Nasce D. M'lÍluel Joaquim da
Silveira, 14' bispo do Maranhão e IS'
arcebispo da Bahia (Vide a EPHEMERlDE
de 23 de j unho de IS74) ,

IS14-Toma posse do governo da capi
tania de i\'linas Geracs D. Manuel de Por
tugal e Castro, que foi o decimo sexto
na serie dos governadores d'essa capita
nia e ta:nbem o ultimo.

'Vieram depois as juntas governativas
p"ovisorias, segundo o decreto das córtes
de Lisboa, e depois o governo imperial.

1822-0fficio da Junta Proviso1'Ía do
Governo da Bahia, dirigido ao minis
tro José Bonifacio de Andradn e Silva,
declarando-se impossibilitada de cum
prir as ordens que lhe haviam sido trans
mittidas por ordem do Pl'incipe Regente
D. Pedro, com referencia ao governo de
Portugal.

E' do teor seguinte:
a Illm. e Exm. Sr.-A Junta Provi

sOl'Ía do Governo da Provincia da Bahio,
pai' seu officio euviado no bergan tim
Tt'eze de Maio, teve já occasião de accu
sal' a V. Ex, a recepção dos officios de
n. 3 a n. 7, e agora accusa a dos de ns. 1
e 2, ficando certa de seu conteüdo,

a, Ao offi.cio de V. Ex. n. 4 respondeu
a mesma junta pelo de que remette
agora 2' via, tambem enviado no pre
dicto bel'gan,tim ; e, passando a respon
deI' sob1'e os demais, participa a V.Ex.,
para subir á augusta presença ele S, A,
Real, que, não podenelo esta junta, como
todos os bQns cid~dãos do provincial dei.. ,
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xar de congratular-se de queS. 4. Real,
cedendo aos votos das provincias do Rio
de .Janeiro, S. Pau~o eMinasGeraes, haja
tomado a generosa resolução de apoiar
e levar ao conhecimento de S. M. el-rei
o 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, afim 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 lS{5, conservadas as
bases dos portuguezes de ambos os ne
mispherios neHas estatuidas, todavia,
á vista da immediata obedieucia em que
esta provincia se acha das soberanas
c6rtes e de el-rei, em virtnde da delibe
ração de IS de julho de lsiI, transmit
tida por portaria da secretaria de estado
dos negocios da marinha e ultramarinos
de 21 do dito mez e anno, e das cil'cum
stancias da me m~ provincia, 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. I'. José Bonifacio de An
drada e Silva. D

( eguem se a assignaturas.)
1 2!-Fallece na cidade do Recife o

anctor do DlCCIONARIO DA. LlNGUA POR
TUGÚEZA capitão-mÓI' Antonio de Moraes
e Silva, nascido no Rio de Janeiro entre
os annos de li56 e 1758. A l' edição do
seu DlCCLONARIO é de 1789. Foi casado
com D. Narciza Pereira da Silva, senhora
portngueza. .

Era bacharel em leis pela universidade
de Coimbra. Seguindo a caITeira da
magistratura fóra despachado pal'a o
Brazil, onde seI'viu por algum tempo o
.cargo de desembargador da Relação da
Bahia, de onde depois se re irou pal'a
Pernnmbucõ,

AlIi adquiriu fortuna, tornou-se senhor
de engenno, teve a patente de capitão
mór do I ceife e corouel de milicias de

J\loribeca. Por occaSlao da revolução
que convulsionou aquella provincia em
1817, recusou-se tomar parte nos acon
tecimentos, conservando-se estranho a
elle, apczar de nomeado membro do
governo provisorio que dirigia o movi
mento.

Da sua obra capital, o Dicciona?'io da
língua p.o,·tugueza, impresso pela pri
meira vez, como se diz, em li89, em
Lisboa, 4· gr. em 2 tomos, corre im
pressa a 7° edição, feita naquella ci
liade em 1877.

Da traducção que publicára o lexico
grapho brazileiro das afamadas Recrea
ções do homem sensivel, de Arnaud, foi
feita a l° edição, ~m Lisboa, em 1788 a
1792, ~m 5 tomos, e ha 2° feita na mesma
cidade em 1821.

1'836-Cahe P6rto-Alegre em poder dos
revoltosos (Gue""a civil do Rio-Grande
do Sul).

1 38-E' assassinado Manuel Ribeiro da
Silva Lisboa, presidente do Rio-Grande
do Norte.

1810 - Francisco de Paula Cavalcanti
de Albuquerque, depois visconde de
Sua suna, toma assento no senado como
representante da provincía de Pel'nam:
buco. Fõra 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
licia.

18!7-Abre-se a BLBLioTHECA. FLU)lI
NENSE, situada na rua do General Cama
ra. Foi seu instituidor Bernardo Joaquim
de Oliveira e pertence hoje a uma \lsso
ciação anonyma. Contém seguramente
quarenta mil volumes, cnja eonse!,vação
se del'é principalmente aos incessantes
cuidados e intelligen te direcção de seu
modesto e zelo o bibliothecario o SI'.

Francisco Antonio Martins, a quem fol
gamos de render aqui a devida justiça. '

Edifica-se presentemente (18 1) na rua
do Ouvidor uma casa apropriada para a. .
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sua collocnção pel'maneDte e que, pelo
estado adiantado das obl'as, não levará
muito tempo a ficm' concluida.

- A lei provincial n. 3D!. de 11 de
mal'ço de 18!-1, cl'eára o. Lyceu de
Campds, applicando-lhe as disposições
da lei n. 143, que regul:L1'a o de Angl'a
dos Reis.

IDstalla-se na pl'esente data o de CHm
pos no consistorio da egl'cja do Tel'ço,
oDde todavü não fUDcciOJlon pOI' muito
tempo.

Em 1880 vot~u a assembléa provincial,
pOI' iniciativa uos 51'S. tlrs, Candiuo de
Lacel'da e Fl'ancisco POl'tclJa, a cre3ção
de um novo estabelecimento da mesma
natureza e nome, idéa qu'e ainda não te\'c
começo de execucão. "

1864-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro o conselheil'o ,Joaquim Fl'ancisco
Vianna,senadol' pela pl'ovinciado Piauhy,
escolhido por carta. imperbl de 19 de
abril de 1833 e que a 7 de maio do mesmo
anno tomál'a assento na respectiva ca
mara,

Occupára a pasta dos negocios da fa
zenda no gabinete :20 de janeil'o de 18!3,
ol'ganisado pelo consel heiro Ronol'io
Hermeto Carneiro Leão, e que esteve á
frente da alt:!. administração publica até
2 de fevel'eiro do anno seguinte.

O conselheiro Joaquim VianDa nas
cêra na cidade de Campos dos Goyta·
cazes a15 de janeil'o de 1803.

Jazem os scns ossos no cemitel'io de
S. João Baptista da Lagôa, em um tu
mulo de marmol'e bl'anco que tem o
TI. 39. lia na bel1a collecç50 de estampas
da Bibliotheca Nacional um I'etl'ato seu,

ABRIL -12

15 5-Chega ao Recife o navio que
trazia os padres franciscanos que vinham
fundar em Pernambuco e em outras ca
pitanias conventos da sua Ol'dcm: COD-,
duzia-olS o veneravel frei Melchior de
Santa Catharina. Trataram logo de .es
tabelecer em Olinda o seu, sob a invo-

cação de ossa Senhol'a das Neves,
D' esse e do mais que se funclal'am
formou-se um,\ custOdia, sujeita á pro
vincia fl'anciscana de POI'tugal. J\. pro
vincia da Immaculada Conceição do Rio
de Janeiro consta de ]3 conventos. O
convento de Sunto Antonio da céll'te foi
fundado em 1607 (Vide a ephemel"irle de
abl'i[ 9 d'esse anno). A ordem de S, Bento
s6 foi estabelecida em Olinda dez annos
depois da de S, Fl'ancisco, isto é, em L595,
segundo o qnc so dep"ehende do que
diz a esse l'espeilo o dr. Soares Mal'iz,
Cumpre ler o que acerca d,\ m'dem
benedictina escreven o sr. dI'. Ramiz
GaIvão na Revista do Instituto Historico
(Tomo X:X;XV, 2" pal'te, 1872),

Frei i\Ielchiol', de quem aqui se trata.
foi um vel'dadeil'o sacerdote dn. religí'ão
de Christo, a que dcsde os 15 annos de
edade consagrou tod:!. a sua yid~,' pI'e
gando a moral não s6 com a palavra,
porém mais ainda com o exemplo. ]\[0

desto e humilde, nunca O deslumbl'aram
as funcções que exercera, Retirando-se
pal'a POl'tuga1. depois de haver fUlídado
no Braúl cinco casas conventuaes e
convertido 18 aldeias de indios dUl'ante
nove anno' que exerceu a prelazia da
sua ordem, falJeceu já quasi decrepito,
mas com a intelligencia lucida e clara,
no dia 18 de outubro d~ 1610, Jaz em
Santo Antonio, em Lisboa (Vide a elJhe

mel'ide de 13 de março de 1584),

163G-Duarte de, Albuquerque, dona
brio da capitania de Pel'nambuco, eleva
á categoria de v ilJas as povouções de
Porto Calvo, l.agunas do ui e Rio
de S. Francisco, dando-lhes termo e
jurisdicção confol'me os poderes e pl'i
vilegios de que gosava, A' pl'Ímeira
denominou villa do Bom Successo. ii. se
gunda villa da Magdalena e á terceil'a
conservou O nomc qlle tinha,

A da Magdalena é a hoje ciLlaue das
Alagoas, elevada ii. essa categoria por
carta de lei de 8 de U1arço de 1823.
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Milliet de Saint-Adolphe fal-a Cl'eada
villa em 1624.

16!7-Carta patente do padre-mestre'
FI'. João de Neapoli. ministro geral de
toda a ordem franciscana, pas-ada no con
vento de AI'a·Creli em Roma, separando
a custodia do Bl'azil da provincia de
Portngal, a que desde o sou estabeleci
mento se achava sujeita.

1657 - Tbomé COlTlh de Alvarengn
toma posse do governo interino da ca
pitania rio Rio de Janeiro. Foi o 26' ~o

vemadOl' d'ella e administrou-a até 17
deolltubro de 1659 (VicIe lssa data), em
que alvallor Col'I'êa de Sá. e Benevides
entrou como govel'l1adol' geral a admi
nistral·a de novo.

16 - -i\Ianda o governador do Pará
(i\larçal unes da Costa?) cllmprir a
provisão ue 2 de setembro do anuo au
teriol', determinando que se plantem uas
abas das povoaçü s da capitania arvores
de caneUa e mudas de cravo, das que se ,
descobriram no Rio Tocantins.

1112-Cart:l. de Félix José Machado de
i\Iendonça Eç,a Castl'o e Va coneellos.
govel'nador e capitão-genel'e.I de Per
nambuco, ao cabiuo da sé de Olinda:

« Como por todos~os camiuhos desejo
evibr quaesquer alterações, que o ·De
monio intente fnlminar nos anim'os, e
cora..ões destes tl'aidores, que andam
ausentes, e tenho declarado pOl' c,rimi
nosos de lesa Magestadc, por um bando,
Cjue consta a VV. ., devo buscar todos
os meios da justiça, e I a caridade con
ducentes ::lo es~e fim i e como um dos
mais proporcionados seja valer-me da
fidelidade, zelo, virtude, que se acha
nesse lllIn, Cabido, peço a VV. SS, da
minha partc, P. em nome de El-Rei ossó
SenhOl' lhe Ol'deno, que em Cabido pleno
façam pI'csente a -todos esses Capitulares,
não consintam que em suas presenças
.qualquer pessoa, que seja, ecclesjasti~a,

ou seculal', fillle o con tradiga as dis
posições pendentes, que por mim, ou
pelos Ministros Regias se ordenam a.

cxecução do sobredito fim: antes. com o
zelo Cjue s deve achar em tão grandes
dignidades, e tão fieis vassallos de Sua
IIIagestndl'J evitem e dissuadam qualquer
perturbação, que pOl' algum caminho se
possa fulminar. trabalhando ql\anto.lhes
fór possivel, pal'a quc introduzarT! uos
corações de todos a fldelidaue e vene
ração, que. se deve ao muito alto, e
muito poderoso SI'. D. João V, nos o
Rei e Senhor uatural, a conservação
de te se\1 estado. fI paz, e união entre
todos estes sen~ vassallos: e de touo
esse :J.llm. Cabido espero que assim o
façam. e peçam a Deus em suas orações,
e sacriflcips: e de tudo o que obral'em
nesta materia darei conta, e parte mui

.especial a Sua Iagestade, que Deus
g.uarde, para Ih'o agl'adeccr, confol'me o
procedimento que tivel' em um parti
cular, tanto do seu real erviço, e de

"tanto agl'Rdo de ambas as lIIagestades.
«Dens guarde a VV. SS. muitos

annos. Recife, 12 de Abril de 1712,
Felix José Machado.»

1831-Carta elo ex-imperador, dirigida
sIe bordo da nau ingleza a que se pas
sÍtl'a a Eeu filho. então menino de 6 annos
de edude. Foi escripta toda de seu punho
e logo Pllblicada pOl' Bmile Seignot
Plancher (rua do Ouvidor n, 95); acom
panha o opusculo H1STORIA DA REVO
LUÇÃO 'DO BRAZIL lJor um memb,'o da
cama"a dos deputados. Rio de Ja
neil'O. 1831,

E' do teor seguinte:
« Meu querido 1I.Iho e meu Imperador:

Muito lhe agr''\deço a carta que me es
creveu, eu mal a I pude ler porque as
lagl'imas erão tantas quc me impedião
o ver; agol'a que me acho, apezul' de
tudo, hum pouco mais descançado, faço
esta pal'a lhe agradecei' a sua, e para
certitlcar.lhe que, em quanto vida tiver,
as saudades jamais se extinzuirão em
meu dilacerado coração.

« DeixaI' filhos, patria e amigos, não
pode haver maior sacrificio i mas levar a



22-! EPHEMERIDES NACIONAES

bolrra illibadn, não pode haver maior
gloria. Lembre-se sempre de seu pae.
ame a sua e minha paU'ia, siga os conse
1110S que lhe derem aquelles que cuidarerp
na sua educação, e conte que o mündo
o ha .de admil'ar, e que cu me hei de en
cher de ufanfa por ter !tum filho diano da
patriâ. Eu me retiro para a Europa:'"assim
é necessario para que o Bl-nzil socegue, o
que Deus permitta, e possa para o fnturo
chegar áquelle gráu de prosperidade de
que he capa'L. Adeus, meu amado filho,
receba a benção de seu pae que se retira
saudoso e sem' mais esperanças de o vêr.
-D. Pedro de Alcanta,·a.-Bordo da
náu Wa"spite, 1;2 de abril de 1831. "

Ao datal-a havia o impel'ador escripto
1826, que derois emendou pára 1831.

1832-E' assassinado o coronel Joaquim
Felippe dos Reis, commandante militar
da barra do Rio egro, em viJ-tude da
revolta do destacament.o que guarnecia
aquelle ponto.

Esse movimento era consequencia da
convulsão que communicâra a todas as
villas e lagares do interior da provincia,
oude cllegava a sua influencia, o famoso
conego Baptista (João Baptista Gonçal
ves Campos, arcypréste), hom.em at,da~

e muito en$aiado nos manejos das fac·
ções cl'aquella. p,·ovincia.

1856-Começam os tl'llball1osda'eskada
União e Industria, que vai de PelItOpolis
á Parahyba do Sul.

1873 - Inaugura-se a linha telegra
phica de i\Iacei6 ao Pilar, provincia das
Alagôas, com a extensão de 3U,715 ki
lometros.

- Idem no mesmo dia a do Recifc a
.Barreiros, provincia de PeJ'llambuco,com
103,318 li.ilometros de extensão.

1879 - Inauguração da linha telegl'a
phica de Joinville a Itaj~hJ' na provin
cia de Santa Catharilla, na extcnsão de
120,000 kilometros.
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l712-Pl'incipia a gozar do foro de ci-

dadé a villa de S. Paulo, sendo gover
nador da capitania Antonio de Albu
querque Coelho de C1lrvalho (Vide 11 de
julho de 1711).

1732 - MI'. Dunezac, capitão de infan
taria em Carenna, entra ostensivamente
no rio Amazonas com duas canoas ar
tilhadas; desembarca nas margens do.
rio Gurijuba, ao sul das tres boccas do
verdadeiro Ara'guary, apouera-se de um
cacaual pertencente a Pedro Ferreira Oso
rio e diz a este proprietario brazileiro que
a margem guyaneza do Amazonas, assim
como as ilhas de .Caviana e i\lexiana,
pertenciam â França.

«As queixas do governador do Pará
detiveram essas audaciosas v'ias de facto»,
diz o douto aucto' de L'Oyapoc et
l'A ma;,one, l' voI., §§ 663 e 6601-, ao
enumerar as tentativas feitas pela França
para alargar â nossa custa os seus do
minios nesta 'parte da America.

lTIO-Succumbe a um ataque de apo
plexia o governador e capitão-general
de Goyaz João Manuel de Mello. .A. cn
mara, com a assistencia dos HOMENS BONS

do povo, nomeia para 11le succeder no
cargo ao ouvidor da comarca Antonio
José Cabral de Almeida, ao sargento-m6r
Antonio Thomaz da Costa e ao capitão
'Damião José de Sf, Pereira, por falta de
via ele suecessão .
180~D. frei José i\laria de Araujo é

eleito bispo de Olinda pelo rei D. João v,r
(Vide as eJJheme"ieles de 21 de dezembro
de 180i e de 21 de selem bro de 1808).

Está sepultado na sé de Olinda.
1821- O ])rigadeiro D. João Carlos

Gregorio Domingos Vicente Francisco
Saldanha de Olh-eira e Souza D .!Irt, ~ue

foi depois marechal e duque de S ldanha..
em Portugal, é nome,udo, 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 o exercicio do seu cargo em
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POI'tO Alegre a 21 de agosto do mesmo
anno. Val'Ohagen o faz de posse do
governo a 26 de março, mas o sr. A. A.
Pel'eira Coruja, jui~ competentissimo nas
cousas relativas â sua provincia, recti
ficando a 111emo1'ia do tenente-coronel
José dos Santos Viegas sobre o governo
do Rio Grande do Sul, publicada nos
tomo XXllI (1860) da revista do Instituto
Historico, consigna a data que aq;i
damos.

Saldanha, estll.belecido o governo pro
visorio cm fevereiro de 1822, foi impos
sado da sua presidencia a 22 d'esse mez
e anno, e exerceu o cargo até 23 de
agosto, em que pela te'-cei"a re:r 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 gradua1do Manuel
Carneiro da Silva e Fontoura. ajudante
de ordens' da mesma junta, como vemos
consignado no Indice chronologico dos
factos mais notaveis da historia da pro
vincia, organisado 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
batalha de Ituzaingo, a 20 de fevereiro
d'este mesmo anno, haviam desoccupado
a provincia do Rio GI'ande do Sul, reti
rando-se para Corrales, no Estado
Oriental, abrem a sua segunda cam
panha contra o Brazil, marchando para
Bagé.

1831-Proclamação da Regencia trina
aos brazileiros, annunciando-lhes a par
tida do .ex-impel'ador D. Pedl'o r. o: Uma
embarcação de guerra, diz !li referida
proclamação, o acompanha até'largar as
aguas do Brazil."

Com etreito. parte D. Pedl'o na fragata
ingleza V olage, com sua filha D. Maria,
depois rainha de Portuial, e SUl. ~sposa

a imperatriz Amelia. A fragata franceza
La Seine acompanha-a, posta á dispo
sic:.ão da joven rainha de Portugal.

1840-Candiqo José de Araujo Vianna,
depois marquez de Sapucahy, toma as
sento no ~enado como r6presentante da
provincia 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
fa~ o capitão Francisco Rebello uma cor
reria duas leguas distante do cabo de
Santo Agostinho, onde encontra no En
genho Velho, de João Paes Barreto,
setenta hollandezes, dos quaes morrem
trinta e rendem-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 NegreiroR, governador
gel'al 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, 7' bispo do Brazil. Mari7. e o
auctor das Datas celebt'/is o dão falle
cido no dia 15 (Vide essa data). O vis
conde de Porto Seguro, no catalogo dos
bispos do Brazil, que vem no fim da sua
Histot'ia Geral, O dá fallecido na pre
sente data.

Seus ossos, tl'ansferidos depois para
Portugal, perderam-se na altura dos
Açores com o galeão que os levava (Vide
a ephemeride de 15, para maiores de
seuvolvimentos) .

1653- Fundação do' convento doa
padres capuchos da ordem de Santo
Antonio 'na villa de Nossa Senhora. da
Conceição de Angra dos Reis, capitania
dq Rio de Janeiro.



EPllliMERlDES ~ACIONAES226

" Benzeu a primeira pedl'a (di7. no
livro do Tombo o chronista do mesmo
convento) o Snr. Manuel de AI'aujo,
vigario geral e prelado então desta
diocese, e mandando o Padre Custodio
Frei Sebastião cantar huma devota
missa, e fazer hum autorisado sermão,
a lançoú com muita solemnidade por
suas pi'oprias mãos, o'dito SOl', Admi
nistradol', em 14 de AbI'il do outro anno,
que se contava da era de 1633,»

l678-Toma posse 'd) governo da capi
tania de Pernambuco o ~itão-general

AYI'es de Soum e Castro, que succede a
D. Pedro de Almeida, Foi o seu nono go
vemaclor e exerce~l o cal'gÇ) pOl' 3 annos,
9 mezes e 7 dias, terminando o seu tempo
a 21 dejaneiro de 1682.

- Assume o governo da diocese de
Pernambuco D. Estevão Bdoso de Fi
gueiredo, seu primei 1'0 bispo. Era natu
ral de Evora, Fôra eleito ,por D, Pedro II
de Portugal a 15 de julho de 1677, e con_
firmado pelo pontif!ae Innocencio XI no
mesmo anno. O Rotei,'o dos bispados o
faz chegado á sua diocese no dia 11 de
abril. Em fins de novembl'o de 16840 re i
rou-se para o reino, por ter sido no
meado bispo do Funch:ll, tendo' regido
a séde olindense por cinco annos e s.ete
mezes.

1707-0 capitão"genf'\ral Pedro Thomnz
Mendes su~cede a João de Vela~co Mo~

Ilna no governo da capitania uo Pal'á.
l'128-Toma posse do governo da. capi

tania do Maranhão' o capitão-genel'al
Alexandre da Serra FreÍl'e, que é o 25'
da serie dos seus governadores e exel'Ce
esse c;lrgo atá 16 de julho de 1732.

lí49-Chega ás minas de Matto Grossb,
que era o seu objectivo, a escolta que
por ordem regia p ,rtil'a do Pará a 14 de
julho do anno anterior e navegara pelo
Amazonas e pelo MadeÍl'a, seu atnuente.
A 17 de dezembro chegára ás C.lchoei.
ras, tl!ndo navegado pelo Aporé,

176S-Toma posse do governo da capi
tania de PernambucQ o conde de Pavo-

.
lide, D, José da Cunha Gl'ã tl.'Ata!lyde e
Mello, quc succede ao conde de Villa
1"101', mais tarde duque da Tel'ceirfl (Vide
9 de Outubro de 1769),

179ll-.Tiradelltes, preso illcommunica
vel nos segi'edos das prisões da Rclação
do Rio de Janeiro, é interrogado pela 6'
vez (Vide a epheme"idc de 21 de abril de
1792:,

18Z1-Movimento sedicioso na cid<tde
da Fortaleza, provincia do Ceurá, govel'
nada pelo capitão de mar e guel'ra Fran
cisco Alberto Rubim.

O batalhão de linha de guarnição da
ddade e o parque de artilharia, com
palote da popula~ão, amotinados, Mpl'csen
tam-se em frente á residencia do govel'
vernador i sabendo este o que succedia,
sa-he, acompanhado do seu ajudante de
ordens, a ver o que lhe queriam. Respon
de,lhe o ajudante do batalhão que" visto
Sua Magestade ter jQ.rado e approvado a
constituição pelo seu real decl'eto de 2 ~

de fe\'ereiro, como era publico pelas ga
zetus da Bahia e Pernambuco, quel'iam
que s~ f1.7.essem publicas demonstra(:ões
de alegria, ju)'ando-se a constituiçã1 que
se désse em Portugal e se eleges em os
membl'os para o go·.'erno provisol'Ío;
queriam outrosim uugmellto de soldo,
soldo dohl'ado, como pel'cebia ti tropa de I

linha na Bahia e em outros logares, e
qne esse mesmo,augmento de soldo se
désse ao major que intel'inamente os
commandava, como gratiflca'ião do com
mando intierino, e ainda mais, que se
abonassem aos majorcs e ajudantes de
primeil'a linha cavalgaduras e soldos,
e esh era a razãr do seu justo rompi
mento, »

A isto responde o govel'nl\dor\ « que
sobre requisição de tão alto assumpto
havia muito que ponderar, que convo
caria uma sessão extraordinaria, a que
pl'esidiria, »

Com effeito, encaminhando-se d'alli
pal'a a casa. da camara, chama os seus
membros á vereaç,ão e reune as aucto-'
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ridades, clero, nobreza e povo, para se
resolver sobre a materia.

1823-E'sorprehcndido de madrugada o
primeiro rE'gimento de artilharia, o qual.
com a mais tropa de guarnição da cidade
de Belém do Pará, se achava em armas
desde a ve'pera, por uma força de 100
homens, sob o commando do alferes An
tonio de Loureiro Barreto, que o partido
da independencia aliiciára para fazer
vingar a sua causa.

Os officiaes, ao verem entl'ar no quartel
os revoltosos, ficam sem acção e são
presos sem a menor resistencia. Tres
foguetes do ar annunciam que estava
tornado o quartel com o parque de ar
tilharia.

1832-Commoção revolucionaria, de
nominada abl'ilada, na capital de Per
nambuco,

Jm batalhão de milicias toma as
armas sob o com mando do tenente-co
ronel Francisco José llIal'tins e do major
José Gabriel de Moraes lIIeyer. e apode
ra-se do bairro do Recife. A guarnição
da fortaleza do Brum pronuncia-se POI'

este movimento. O presidente da pro
Yincia, que reunira algumas milícias dos
outrrJS bairros, impede, com o auxilio
da marinha, que os amotinados passem
a ponte do ReeHe e evita d'esse modo
que o movimento tome corpo, emquanto
faz acortar a revolução f6ra 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 lfossassina~os a san
gue frio, quando já não havia resistencia
nem possibilidadc de a fazer. Algum
tempo depois rompeu no interior da pro
vincia ,a guerra que se denominou dos
cabanos, que s6 terminou em 1835.

1816-0 imperador e a imperatriz, que
estavam de visita em S. Paulo desde 18
de feverf\ir01 partem para Santos no dia
lz'-de abril, pousando no logal' denomi
nado Ponto Alto, e embarcam na pre-

sente data de volta pal'a o Rio de Janeiro
(Villc fcvel'eil'o 26).

1861-E' sagl'ado na cathedl'ul de 1'1,1

rianna o l' bispo do Ceará. o SI'. D. Luiz
Antonio dos Santos, officiando no acto
o respectivo diocesano.

Antesd'este bispo fOr I escolhido o padl·c
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 seminario de Jacuecanga
d'aquella cidade os seus primeiros es
tudos e concluiu-os pelo do curso theo
logico no afamado collegio earaças, em
fi.1 inas 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 se-minario epjscopal de Ma
rianna, leccionando nelle varias ma
terias ao mesmo tempo e occupando' o
logal' de conego da cathedral d'aquella
diocese. Em 181 dirigiu~ e para Roma
e alli se formou em direito canonico em
1851.

De volta á patria continuou nos cargos
que desempenhava em Marianna, exer
cendo até 1 53 o de reitor do seminario
e até 1859 o de conego da cathedral. Foi
escolhido bispõ do Ceará no actual l'ei
nado e sob o pontificado de Pio IX, a 31
de janeiro de 1 59, 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
Mençlonça) a 16 de julho; chegou á wa
diocese a 26 de setombro e a 29 do mes
mo mez e anno (1861) fez n'elia a sua en
trada pontifical, 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 pulpito e confessionario, a que se
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entregava com fervor verdadeiramente
paternal e evangelico; inaugurou um se
minar'io episcopal e fundou um collegio
de eduçandas no bait'ro do Outeiro da
Prainha, e tem cumprido outros dos de
veres 'do seu ministerio. O alludido se
minaria foi aberto a]8 de outubro de
1864 e ·nelle o proprio bispo leccionava
geogr'aphia, em quanto não foi ess;... ca
dei!'a provida de lente.

Tinila 48 annos de edade esse prelado
quando o autor do Roteiro dos J ispados
publicou a sua obra, i~to é, em 1861.

O bi pado 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 1864.

S6 seis annos e meio depois é que foi
provida a no\;a sé com a nomeação do
mencionado bispo.

O sr. bispo do Ceará foi, por 'de
creta de 15 de novembro de 1879, elevado
ao primaciado do Brazil, como arcebispo
da Babia, em substituição de D. Joaquim
Gonçalves ele Andrade, fallecido no dia
6 daquelle mez e anno (Vide setem
b,'o 26).

1863-Fallece na Cal)ital do Imperio o
senador por Pernambuco Antonio Fran
cisc,? de Paula e Holl,lDda Cavalcanti de
Albuquerque, visconde de Albuquer'que;
escolhido pelo regente Araujo Lima a
7 de fevereiro de 1838, tomara assento
no senado a 28 de abl'il do referido anno.

O visconde de Albuquerque nascera a
21 de agosto de 1792.

1869--Chega á cidade de Assumpção, o
sr. conde d'Eu, genel-al chefe do exer
cito brazileiro em operações contra a
republica do Paraguay.

187:3-Fallece em Avintes, no reino da
Portugal, no antigo solar de sem; pues,
o dr. Antonio Marques Rodrigues, nas
cido em S. Luiz do Maranhão a 15 de
abril de 1826, de paes POl'tuguc~es.

Acercõ/. diJlb seus cscriptos iuscridGs om

publicações periodicas, dos que compu
zera, dos que traduzira e dos que editára
para mais os divulgar, veja-se a sua
biographia tr,)çada pela adextrada penna
do auetor do Pantheon ,1Jm'anhense, vaI.
IV, que tambem dá o seu retl'ato.

ABRIL-15

1600-Passam os oiliciaes, 'vereadores
e procurador da camara da villa de
S. Paulo cal'ta de chãos de sesmada
do terreno para edif'l'cação do moste'ro
de S. Bento. 'o sitio em que se elevou
o mosteiro já havia uma ermida dedi
cada á Nossa Senhora de Monsel'rat,
erecta em 1598 por devoção do gover
nador geral do estado D. Francisco de

ouza e por frei MaUl'o Teixeira, man
dado da Bahia pelo provincial para a
alludida fundação, que porém s6 foí
realisaua em 1600 por fi'. Matheus da
Ascenção, a quem a camal'a passa a
carta a que em começo nos referimos.

]641-Prisão de D. Jorge Mascarenhas.
marquez de Montalvão, vice-rei do Brazil
e sua deposição. Para melhor compre
hensão d'este ponto historico, vamos
l' sumir os acontecimentos que o mo
tivaram.

Quando, em virtllde da revolução do
anno anterior em Lisboa, fôra restituido
o thl'ono de D. i\Ianuel a um dos seus
de.cendentes, depois de expeUido o USUl'
pador castelhano, O, uovo rei, D. João IV,
diri'5ira uma carta á camal'a da Bahia,
pedindo-lhe a sua acclamação, e uma
outra destituindo do governo do Estado
do Brazil ao marquez ue Montalvão,
dado o caso de não querer este func
cionario reconhecer a sua auctoridade.
O marquez, porém, e a camara tinham
cumprido lealmen te com O seu dever;
até ao proprio príncipe hollandcz Mau
ricio de Nassau, em Pernambuco, com
municára Montalvão offi.cialmente esse
successo, bem como a Salvadol' Corrêa
de Sá, govcl'nador do Rio de Janeiro, e
ao pl'GpriG ral se dü'igira em tempo,
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16H-Fallece nacidade do Rio de Ja
neiro o governador e capitão-general da
capitania d'esse nome o mestre de campo
Luiz B.\rbalho Bezerra, natural de Per
nambuco, que prestára grandes serviços
ao Bl'azil no primeÍl'o pel'iojo da guerra
holIandeza. •

Para a data do seu fallecimento apro
veitamo-uos do que refere o Catalogo dos
govel'nadol'es publicado na l'ev, do Insti
tu to, 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 II? de Maio de 1634,
no reinado de Phelippe IV e pontificado
de Ur'bano VTIr, depois de 10 annos de
vacancia da séde, por causa da guerra
que traziamos com os hol1andezes, ou,
mais provavelmente, pela mediocre soli
citude qíie tinha o governo. dos Phelippes
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
niarios por parte do erario publico.

Pelo seu genio il'ascivel, excessiva ímo
lerancia e mallei1"aS desabl"idas alienou
de si a estima e bom conceito não s6 do
povo como do governo local e do da
corte, Quando, em consequencia da revo
lução de Lisb<r,l de 1 de Dezembro de 1640,
a que já nos referimos, foi o duque de
Bragança acclamado rei, o bispo assumiu
o govel'l1o geral do Est'ldo do Brazil,
concorrendo para a violenta e injusta
deposição do marquez D. Jorge de Ma 
carenhas e para a sua remessa, preso,
vigiado e carregado de ferro , para Lis
boa, O bispo illudiu assim as ordens do
rei, faltando á ver'dade .dos factos pOl'
ambição de mando e completa ausencia

. de bôa fé, mdculas tão avessas ao seu
santo ministel'ip! O ROTEIRO DO BISPADOS
pública um documento contemporaneo
de D, Pedro da Silva, que muito depõe

mandando á côrte para- esse fim' a seu
filho, D. Fernando de Mascarenhas. Fôra
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 acclaUlaçãQ do novo rei, sendo
neste caso nomeados governadores o
bispo D. Pedro da Silva e Sampaio, o
me tre de campo Luiz Barbalho BezelTa
e o provedor-mór Lourenço de Brito.
Entretanto, o padre Vilhena desembal'ca
longe do povoado e dirige-se occuHa
mente para o collegio da companhia,

. para onde convoca os tres nomeados
condicionalmente para substituil'em ao
mar'quez vice·rei, e communica-lhes, por
leviandade ou traição, as cartas de que
era portador. Estes. seduzidos pela vai
dade e desprczando 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, e
a 'cuja leitura este immediatamente se
submette. Poucos momentos depois to~

mam os intl'usos conta do palacio do
govel'nador, enviam este par'u o collegio
dos jesuita , onde lhe põem guardas e o
tr.ltam com o mais duro rigor. pI'endendo
tambcm os seus afl'eiçoados e amigos.
É esse o facto que com memoramos hoje.

A 5 de Junho foi Montalvão remett.ido
preso e carregado de ferros para Lisboil,
indo sob a vigilancia de seu inimigo pes
soal Luiz TeBes da Silva, que o vice-rei
prendera tempos antes por haver pnbli
camente assassinado na praça do palacio
a um seu ajudante. Ao chegar á corte,
onde o precedera seu filho D. Fernando,
foram reconhe cidas a sua innocencia e
leald1\de, de que tinha o rei duvidado.
por haverem dois outros filhos seus abra
Çl1do o partido do rei de Hespanha, que
até então occupára o thI'ono de Portugal.
A. marqueza de Montalvão, que estava
em Lisboa, tambem tinha sido presa por
eguaes sQspeitas,
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contr.' elle: é \lma REPRESEN'l'ACÃO diri
gida pela camara da Bahia ao rei, quci
xando-se do « seu excesso ne intoler,tll
cia e genio arrebatado ror occasião de
uma procissão de Corpus Chri ti, etc. l)

Quando morreu, recebeu a pDpuhção
essa noticia com 11 müor indifferença.
Foi sepultado na c~pella mór da Sé. Ao
serem depois trasladados os seus ossos
para Lisboa, naufr,lgaram com o galeão
Santa A1ada (ou Santa Margarida, como
querem outros), que os couduzia, na al
tura das ilh!\s Açores.

Uns o dão fallecido 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 efre
ctivamente, embora por pouco tempo,
exerceu o cln:go. Varnhagen d"l erra
damente o anno de 1673 para este facto.

No reinado de D. João IV fora eleito
D. Alvaro Soares de Castro, do conse
lho geral da Inquisição e natural de
Portugal, mas não fora confirmado, -por
causa das consequencias da revolução de
16-10; isto é, pela nova ordem de cousas
que este facto motivára. Occupava o
solio pontiflcio Urbano VIII. Apezar
d'isso, contam alguns chronistas a];. Al
varo como o nosso 8' bispo. Falleceu
em Lisboa.' \.

D. Estevão dos Santos occupou apenas
por um mez e vinte II um dias a cadeira
episcopal, pois logo falleceu a 6 de julho
d'esse mesmo anno de 1672 (Vide essa
data). Jaz na capella-m6r da Sé. FÔI'a
eleito no reinado de D. AfI'onso VI, sob
a regencia de SIlU irmão e successor não
s6 no throno como no t6ro conjugal, o
principe D. Pedro, sendo summo poutifice
Clemente X, e é o pl'imeiro confirmado
por esse papa de'poi ela paz de Portugal
co m Castella .

D. frei Constantino de Sampaio, natu
ral de Portugal, sl1ccedeu ao precedente
na,séde episcopal do Brazil e foi 010' dos

/

nossos pl'elados. FÔI'a apresentado pelo
mesmo principe c sob o pQntificado do
mesmo papa, acima referidos; porém
não cllegou a tomar posse do seu cargo,
por ter fallecido em Lisboa antes do anno
de 11)76, á espera das bulias de sua con
firmação.

Com esle termiu'a a serie dos bispos
do Brílzil e começa no eu successor.
D. Gaspar Barata de ~Iendonça, a dos
arcebispos.

li10-João de Bal'ros Guerra toma
posse do governo ela capitania do Parâ
e exerce esse cargo até ,ll cle junho de
1716; foi o quadragesimo oitavo na
ordem dos respe.cti vos govemadores.

li9'lo-Fallece no Parâ o p:.ldre dr. José
Monteiro de oronha, auctor do pri
meiro roteiro em que um paráense dà
noções geog,'aphicas, topogl'aphicas e es·
tatisticas da sua p,·ovincia. '

ascera na cidade de Belém em 1723 e
fl~el'a os seus primeil'os estudos no colle
gio de Santo Alexandre, dos p dres da
companhia de Jesus, cursando 08 secnn·
dal'ios nas aulas que então havia na ci
dade natal. Casado, perdera ecp 1754, a
esposa: esse gelpe doloroso lanç.u'a-o
nos bJ'aços da egl'eja, tomando logo or
dens sacI'as. O dioces!l.no, D. Frei Miguel
de Bulhões, creára em 1755 a vigararia
geral do Rio Negro, instituição contll'
mada por C. R. de 18 de jun ho de 1760,
e norneára o padre Noronha pararcgel-a:
foi por esse tempo que teve elle ensejo
dc traçar e compor o seu alll1dido ro-
teiro. .

Como orador sagrado, e o fôl'a elo
quente, compuzera muitos sermões, dos
quaes s6 se salvou da voragem do tempo
o que pregára na abertuI'a do hospital
de cal'idade do Pará. fundado por D. frei
Caetano Brandão.

1823-Reune-se no palacio do governo
de Belém um grande conselho para deli·
berar sobre a sorte dos presos no movi
mento do dia antecedente. Houve quem
opinasse, di7. um escriptor contem pora-
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nco, que fossem todos eu;ecutados, m"s
prevaleceu a opinião. do govemador das
al'mas de que deviam antes seI' pl'oces
sados de cOllfol'midaue com as leis, Nesse
proposito abriu-se til lia devassa geral
con trEl eJles.

1827-A vanguarda do exercito argen
tino, commundado -pelo general Manuel
Oribe, cccupa u povoação, hoje cidade
de Bagé, na provincia do R:o Grande do
Sul. Uma Iprtida ue gente nossa car
rega outra inimiga, que é obrigada a
debandal'-se; este successo indnz o ge
neral Oribe -a evacuar a povoação,

1831 - A noticia da abdicação do
imperauol' D, Pedl'o I é recebida em
S, Paulo COI\l gl'Rnde manifestação de
rigosijo, assim como a demissão do mi
!listerio; celebra-s'e pOI' esse motivo um
olemne Te-Deum na cathedral e o povo

percorre as ruas precedido de uma banda
de mnsica e el'gueÍ1do viv's patrioticos;
i!lumina-se a cidade rOl' tres noites se
guidas 'e os estudantes rio curso juridico
dfio um e pectaculo gl'atuito ao povo.

lS37-C'ommandados pelo cOl'onel Do
mingos Crescencio de Carvalho, os rebei
ges do Rio Gr.ande do Sul surpl'ehendem
e derrotam li ca pão do Leão :\s l'ol'ças'.
legues sob us orden~ do cOl'onel João da
Silva Tavares. '

l' 13- Casa cm Berlim, lio palacio de
Leuchtenberg, D, Izabel de Bragança,
dnquez:1 de Goyaz, filha re~onheciua do
impel'ador D. Pedro I: casa com o conde
Fischler de FI'cubel'g. I

1846-Lei provinci'al elel'ando á cate
goda de cidade a vi!la' de Macahé, crellda
vi!la pOl,'alva~'';l de' 29 de julho de 1813
e in-t ,llada no anno seguinte. a 25 de
janeil'o,'

~Illcahé foi em slIa odgem uma fazchda
dos jeslli!as, que :.t fundaram no s~cu

lo XVII, na mal'gem do rio (j'"quelle
nome, COl'1 upt.ela de MiqÚihé" "ia elos
bagl'es, segundo uns, ou t:ét~ ellxuto, se
gundo a ir,tel'l)l'etação do sr. ,11', Bãp
tistll Caetano, juir. ua matel'if\. O~ indios

\

Goytacazes estendiam até alli o seu do
minio. Depois da expulsão dos pudl'es
da companhia, em 175!), fbr~m aquellas
terl'as repartidas pelo governo por 1ami
li!\s brazileil'as, que alli se foram esta
belecer. Já então havia a egl'eja consu
gl'ada â Sant'Anna, edi'fi da pelos
jesuitas.

1858 - Benze-se o cemiterio mandado
construir nas immediações dÓ \hospital
maJ'itimo de Santa 'Izabel, no Ria de
Janéü'o, destinado aos que fallecel'em
naquelle ho:pital. '

1876 - Inauguração da linha telegra
plJica de Car'lvellas a S. José de Pir'u
hype, IJl'ovincia da Bahia, com 50,000
kilometros de extensão.

ADRIL-16

1638-Com vento e maré favoraveis
entra pela Bahia a esquu 1ra de Nassau,
que ia â conqqista d'aquel,la cidade, tendo
partido do pOl'to do Recife no tlia S, '
como flcOtf dito. A's 4 horas da tarde
vai funde \1' além de It 'pugipe, defronte
das praias qne demoram entre as erroidas
de S. Bl'az e da Escada, nas quaes co
meça desue logo o desembarque das
tl'opas, Nessa mzsma noite acampam
nas sel'l'os visinhos e passam-n'a em
armas (Vide a ephemeride de 17).

JM2 .- O capiLão-m6r Francisco de
Seixas Pinto, nomeado governador da
capitania tio Pará, toma pos~c do sen
cal'go, recebendo-o de M\\-Ilçal Nu~ell da
Costa. Foi o tl'igesimo sexto na respec
ti ..'a serie (Vide a HISTORIA GERAL DO
BnAzlL do V. de Porto Seguro, l' edição),
e govel'nou até 5 de junho de 1665.

Fl'ancisco' de ~'eixas foi, coagido pelo
povo de sua c,apitania a assign:ll' um
tel'l110, em qne se obl'igava a não'estorvar
a expulsão dos paures ela companhia de

,Jesus <Tu<ll'dados na embarcação desti
nada "a levai-os p&rtl POI'tugaJ. a: N'estas
circumstaúcias requintam nas alegrias"
amofinando o velho cl'-pitão-m61', que
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havia incorrido no seu desagl'ado (Vide
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 presente a S. M. que
o territoriodasminas de Cataguazes,bem
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
dispendio algum da coroa, e que seria
grande injustiça conceder-se aquellas
terl'as e minas aos moradores de f6ra.

Esta reclamação fundava-se no que
dispõe a 9arta régia' de 18 dtl março
de 169! ácerca de favol'es e merces 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
CllSa de Marapicú, na fr,eguezia de Santo
Antonio de Jacotinga, termo da cidade do
Rio de Janeiro, diz o Diccionario biblio
gl'aphico. POl'tw/uez, a 5 ele abril de 173'),

Recebeu este illustre fiumiuense o
grau de doutor em direito canonico
naquella univel'sidade a 2,1, de outubro
de 1751, e exerceu d.,pois dill'rl'entes
cargos importantes e de confiança no
reino, inclusive o de que aeima se faz
men'ção. O scu elogio est:í consubs;all
ciado nas seguintes concisas palavras de
José Monteil'o da- Rocha, que pcdimos
de emprestimo a um escriptÓI' conLem
poraneo: u. A opulenta região do Hl'azil
lie jacta menos do seu ouro e diamantes
do que de haver produzido varão tão
smgular .»

1823 - Carta imperial nomeando' o
capitão-mór José Pereira Filgueiras com
mandante chefe das força,s independentes

do Piauhy 'e Maranhão. Quando chegou
este decreto ao Ceará., já Filgueiras tinha
sido enviado pela junta do governo
temporada d'e3ta provincia, juntamente
com Tristão de Alencar Al'aripe, em
soccorro dos independentes, e por isto
os destinos da expedição continuaram
sempre a cargo de ambos, como dele
gado~ 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
Pedro I, para commemorar o reconhe
cimento da independencia nacional, Os
estatutos que a regulam s6 puderam ser
assignados a 19 de outubro de 18i3 pelo
imperador actual.

1833-Sabendo a Regencia do Imperio
do estado de effervencia da provincia do
Pará em fins do anno de 183!, julgára
dever mandar-lhe novas auctoridades e
com esse fim nomeára presidente ao
desembargador José Marianni e comman
dante das armas ao tenente coronel
19nacio Conea ne Vasconcellos. Chegados
porém estes ao seu destino, não consente
o partido dominante que tomem posse
dos c:l1'gos, nem que desembarquem.
D'cste acto de formDI dcsobediencia se
g~'em-se outros excessos, chegando na
pl'esente data a ensanguentar-se a capital
da provincia e a commetterem-se vio
leneias, em que muitas vidas fOl'am im
mohtdas li vi ndicta 1Jal'ticular.

1855-I\Iorre na cidade do Rio de Ja
neiro João Duarte Lisboa Serra, bacharel
fOI'mado pela universidade de Coimbrá,
natul1al do Maranhão. pI'esiden te do
h,mco do Brazil e deputado á ussembléa
geral legislativa. Poeta dis tincto, deixou
pouco antes de fallp.cer uma térnissima
e bella poesia, que o CORREIO MERCANTIL
p"blicou por esse tempo.

O dr. Lisboa Serra nascera a 31 de
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ABRIL-17

guerra ... »

- Começa em Parlo Alegre a collo
cação do fio telegl'aphico que tem de
lig'1r a capital da provincia com a capi·
tal do Imperio e que s6 se conclue em
janeiro de 186i.

1869 - Assume o sr. conde d'Eu o
com mando das forças do Brazil em ope
rações contra o dictador do Paraguay,
e dirige em Luque uma proclamação ao
exercito.

1638 - Toma posse do governo da ca
pitania do Pará Feliciano de Souza e
Menezes, nome:ldo por pro\'isão de Bento
Maciel Parente, go,el'nadol' e capitão
general do estado do Maranhão. Succede
a AYI'es de Souza Chicharro, que pedira
excusa do cargo. Fo~ o 17' governador
d'~ssa capitania.

- A esquadra hoJlandeza, que no dia
S pal'tira do Recife á conquista da Bahia
e na vespera desembarcál'a no sitio de
nominado Agua de JJeninos, cerca de
uma legua distante da cidtlde, "em aos
primeiros albores do dia acampar cm
uma eminencÍ't. junto ao engenho de
Diogo Muniz TeUe, , Occupam os nossos
aquellc engenho ant~s que o inÍluigo o
faça, e acampam em outro monte do lado
da cidade, fl'onteiro e a tiro ele canhão do
que occup{lI'a o liollanelez. Nesse dia
ncm ele uma ]1!)l'te nem ela outl'a come
çam as hosttlidnde ('-ide a ephemcl'ide
ele 20).

1690-Luiz Ce ar de ;'IIene7.es, nO:l1eado
pai' carta patente de 2 de janeiro d'este
mesmo anno, to nu posse do gO\'erno da
·capitania do Rio de Janeiro, em substi
tui~ão ele D. Francisco 1\aper de Len
caster.

Foi o quadragcsimo segundo na ordem
Clil'011010gica respecti\'1l e governou até
23 de i\larço de 1693.

1691-Provi ão concedendo aos secre
SOl.l'll1elO govel'Oo, nomeados {leIo rei,

maio de 1818 á~ margens do celebrado um dos mais audaciosos feitos d'esta
ItapicurÍl ,

Aos 16 allnos de edade e prompto dos
estudos preparatorios, partira para PQr
tugale alli, na universidade de Coimbra,
frequentára primciro o curso de sciencias
mathematicas, depois o de sciencias phy
sicas ou natUl'aes, recebendo em 1811 os
graus de bacharel formado nestas duas
faculdades. AUi, perlllstrando os sitias
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 nn Revi ta
Academica, "jornal que fez época nos
annaes litterariós d'aquella colmeia de
engenhos privilegiados.»

1866-0 nosso exercito atravessa o
Paraná, no lagar denominado Passo da
Pat'-ia, tendo á sua f,'ente o denodado
general Osorio, e com bate os paraITuayos.

"A's 9 horas da manhã, db: o SI'. 1" tc
nente de engenheiros Emilio Carlos Jour
dan (GUERIU DO PARAGUAY, Rio de Ja
neil'o, 1871), a expedição pisa terra pa
raguaya, e Osorio, á frente de poucos

.bomens, quel' ter a gloria,de reconheceI-a
primeiro. Desemb~1rca :lo nossa geute, e
já a fuzi~rill de alguns batalhões do
inimigo Llz corl'el' em auxilio do au
dacioso genel'al o ~. corpo de "I 0

LUIlTARIOS D.\ P.\T1UA. Os pal"lguayos
Ião repellidos com perda de pouco mais
tle cem homens, e as duas divisões (que
tinham de efl'ectuar o desembarque) biva
cam debaixo de copiosa chuva na en
costa de um bosque. Toda a noite se
passou em alertas e dispondo. as tI·opus
para l.IV,llIçal' no dia seguinte. »

" A passagem do Paraná, diz ainda o
mesmo ill ustl'ado engenheil'o, em presen
ça de um inimigo representado por mai:
ele 25,000 homens, com 00 canhões, en
tl'incheil'ado em suas posições do P A SO
DA PATRIA, e .no meio de matas e ba
nhados, será sempre considerada como
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assento em cadeira rasa quandotlzessem
a leitura ou infol'mações dos requeri
mentos e escrevessem o expediente dos
negocios do govel'Do, faculdade qne an
tes não tinham.

1695-Toma posse do governo da su
pÍ'adita capit::lll;a S~bastião de Castl'o
Caldas, nomeado por carta patente de 4
de fevereit'o do mesmo anno,

Foi o 45" na ordem llo, gbvernadol'es
cj'essa capitania e ex'erceu este cargo nté
2 abJ'Í1 de W9/, isto é, por dous annos,
menps 15 dÍ<ls, Abreu e Lima uá o dia
lD pal'a o da sua posse,

Foi elIe o primeiro governador da ca
pitania do Rio de Janeiro que teve Íl

satisfoição de remetter para Portugal
amostra do pl'imeiro' ouro descoberto
nOS sertões de Minas-Gel'aes pelos explo
radores paulistas,

1756-Tinhu o conde de BobadelIa fun
dado seis ao nos an tcs o conven to de
Santa Thereza do Ri,) cle Janeiro, A
irmã Jacintha ue S, José, directora elas
reclusas d'esse instituto, desejava que
as religios,~s sol> sua dil'ecção pro 'cs
sasseJ}1 a regra ue Sauta Thereza, que
elJa já havia posto cm pratica, e não a de
Santa Clara, como lne ordenava o breve
apostolico ue 5 de janeiro de 1750, por
cuju littel'ul i!xecução se clçclal'ára o
bispo D, frei Antonio do Destel'ro, que
ente!ldia que nquella regl'a tinha gl'aves
inconvenientes pal'a sei' obsel'vuda escl'u
pulosamente no Bt'azil; á vista de certas
condições peculim'e, ao )lalZ; ao passo
que Gome.. Fl'eit'e, deciuiJo PI'utcctor das
religiosas, se empenhava por qne se rea
lizassem os desejos da superi 'l'a,

A discordancia de opioião entre o pI'e
lado e o govel'nauOI' p.lrece que acAbou
pOl' degeherar em uma lut;l caprichosa,
com a qual nào pouco sof'l'rel'um as rcli
giosas,

Estavam as cous:J.S ncste ponto quandô
a irmã Jacintha parte occulta e I'epenti
namente p:lra Po,'tugal, em H de no
vem1JI'o de 1753, e de lá volta Ila lwescnte

data, tl'azendo outro bl'eve, no qual or
denava o Santo Padl'e que as religiosas
que .1Ia dirigia pl'ofessa. sem a regra
que ella des~jav'l. Aper.'lr d'isso não
vingaram, COlHO sé verá, as espel'anças
da il'mã Jacintha,.. ,

E' notavel a C.rta que a 22 de abrtl de
1753 dirigira o bispo ao gov,eroador:

I... u Esteja V. Ex, certo, diz elle, que o'
mosteiro do DestelTo ha de lIér mosteiro
dc religiosas cal'l1ielitas reformadas, e
que se ha de servil' a Deus nalle, e que
Deus lh o ha de pag,lr á V, Ex,: nisto
tenho cu fé; mas, se Jacintila de S. José
ha de ser frei/'a nelle ou não, para
isso nem tenho fé nem tenho IUl; mas
é grande e iofinita a misericordia de
Deus e sua divina omuipotencia. »

Assim ue feito se cumpriu : o recolhi
mento do Desterro tornou-se um con
vento de cal'melitHs descalças, mas nem
o conde dc Bobadella poude veI-o, nem a
iJ'mã.Jadntha logrou ser freil'a professa,
nem o bispo testemunhou aquelle facto,
pOl'que moneram todos antes que elle se
reali asse: o condc a I dejaneiro de 1763,
a irmã Jacintl1a a 2 de outubro de 1168

-e D, frei Antonio do Deslerro a 6 de
dezembro de n13.

Só no episcopado de D, José Joaquim
Justiniano Mascarenhas Castel10 Braoco é
que;o llludal'am, a 15 de junho do 1780,
do recolhimento da Ajuda para o seu
claustro no mo:'l'O, que até então se de
n,ominoll do De!te!>·},O; mas recebendo o
halJiLo ue carmelitas,

O SI'. di', MOl'eira de Azevedo, que nos
serviu de guia, I'cfere largamente todas
estas pal'ticulal'idades no seu l'equeno
l'aflo}'uma, t~lmo L
18'~3-Primeira se, são pl:eparatoría da

Assembléa Constituinte. achando·se pre
sentes 53 deput,dos, A. falia com que o
imperador D, Pcdl'o I abriu a sessão, no
dia 3 de m,do, foi d:SC\ltida com exalta
ment", DÍI'idiua a ass','mbléa em duas'
parcialiuades, conseguil'am os I'ealistas
que os dois Andl'adas, Jose BonHado e
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Martim Francisco, fossem demittidos do
ministerio no dia 17 de julho. Desde então
a tribuna e a imprensa se tornaram a
seena, onde acrimonio.amente comba
tiam ambos os pae~idos (Vide 12 de no
vembro).

1832-0 partido RESTAURAObR, dirigido
pel.1 sociedade CO.·SERVAOORA. e tendo
por orgão n,L impl'ensa o jornal denomi·
nado CaramUl'ú, hastea a bandeira da
revolta e empunha as aemas contra o
goveeDo legal na capital do Imperio.

Os J'evolto:os são. pela mar, pa"le,
criados do paço ímpe,'íal, diz um histo
riadQr insuspeito (o sr. Joaquim Nar
borto nas suas EpUEMERIDE3 de Flu
viano), guardas nacionacs do uistricto
do Engenho-Velho e oIriciaes do exel'
cito. Deixemos [J rém fllllur o mencio
nad o escrip tal' :

u: Apresentam·se cm campo com duas
pe~as de pequeno calibre solJ o com
mando do barão de Bulow, aventul'eiro
estrangeiro, e. marcham até ao Rocio
da cidade-nova; presentindo porém a
attitude hostil da guarda nacional, coad
juvada pelo, b.ltalhões municipaes que
acodem ao recLlmo da ol'dem publica,
retrocedem até lIIattapol'cos, onde, per
seguidos, fazem h'ente e offerecem resis
tencia. ,São desbul'atados completamente,
deixando grande numero de mOl'tos e
prisioneiros no 10f::ar do comlJate. Jguaes
teotativas de sublevação apparecem em
outl'OS pontos da cidade, mas são sutro
c.\das pela P-nel'gica acti vidade do go
verno.

u: a acção de lIIattll-porcos cobr~-se

de louros o batalhão da guarda nacional
da freguezia do Sacramento, pelo seu

enodo e bravura; e o povo da capital
do'Imperio J'ecebe·o entI'e as oV:lções dll.
Yi.ctori-t quando o vil vbltllr com as peças
tomadas aos inimigos da ordem publica.
Tem então á Sllll frente o DI'. Satul'nino
de Souza e Oliveil'U, mais corajoso do
que prudente na eS~I':.ltegia da guel'l'a.»

Este triumpho assegurou o domínio do

partido ?!IODERADO, Seguindo a exposição
que d'estes successos nos deix.ou Abl'eu
e Lima, aCl'escentaremos qlle o governo.
deslumbrado pelo seu alludído tl'Íumpho,
quiz tentar um golpe de estado para,se
apoderar' do mando su'premo, ii. custa da
ordem p.ublica e da Constituição, unicas
bases do S~l1 poder até aquelle momenlo,
Assim, no dia 30 de julho aventurou-se
o lance, resignando a Regencia Perma
nente a sua auctoridade ante as c lma
r.ls. tendo no mesmo dia dado a sua
demissão o ministerio. A camara po
rém não aceitou are. ignação e, por um
excesso de sen o comlllum, alguns mem
bros do mesmo par~ido, unindo-se ii. oppo
sição, em bal'(~çar'am o plano; a demiss!io \
não foi aceita, nomeou·se um ministerio
de transi.ção e, passados qual'~1lla dias,
o ,/!'J..'liclo VOltOIG á sua influencia intei
,'amenle cW'ado no seu louco ol'gtGlho,

Depois d'esta mallograd;), tentati "a as
cousas tornal'am aos setls eixos,pelo me·
nos appal'entemellte, e a capital gosou de
calma até ao fim do anno. embora agi
tados ainda os espíritos em diver.os sen
lidos. mas sem pôrem por obl'a esfol'ço
algom pal'a Eel'turbarelll a marcha dos
publicos negocios,

18GG-rEfl~ctuada na ve.pera a pass 1

gem do P"l'~\n;Í, na manhã cle 17 procu
r!l.m :3,000 i'araguayos obrigar-nos á re
tirada: perdelfl nesta acç.i:io 400 homens,
2. bocca de fogo e :2 estandartes: ão
lotos em debandada e o pavilhão auri
verde fluctua sobrJ I1S I'nina~ de Itapirú,
onde acampa a nossa gente,

A b:'lndeira qne prillleil'o se hasteou
nesse fone foi à do 6· de infantaria.
que formava a v.lngllarda e el'a eom
mandado pelo tenente-coronel Antonio
d:~ Silva Paranhos: lia teou-a o tenente
COI'OllCJ! ue eagonheil'os José Carlos de
Carvalho (Vide a ephemei'ide de 20).

A nOSS,l pe'ru!l no; di.IS 16 e 17 foi de
3;)7 homens f6r:1. .de combate, ii saber:
Gel mortos, entl'e os qu ,es dois olIiches,
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283 feridos, dos quaes 1,5 oIDciaes, e 5
extraviados,

ABRIL-18

1638-0 conde de Bagnuolo com toda
a sua gente sai ao encontro elo inimigo
no lõgar em que este flcáril na vespera;
já pOl'ém :lJli não o encontra, por ter
elIe avançado para a 'cidade (Bahia) POI'
outro caminho. Deram-se neste dia dois

. factos de alta insubordinação (de D. Fel'
nando de Lodena e do tenente-general
Affonso Ximenes), mas que não ti
veram má consequcncias (Vide a ephe
meride ele 20) .

1647-Breve de Jnnoccncio X, confir
mando a provincia de -S. Franci co do
Brazil em custodia, tomando-o indepen
dente ela de Portugal, de conformidade
com a patente do padre geral da mesma
ordem, de 12 de ahril elo dito anno.

lG62-Francisco Dias Velho parte de
S. Paulo com sua familia, dois sac'el'
dotes da companhia de Jesus e cerca
de 500 indio~ mansos, para ir fundar
urna povoação no POI·tO cios :Patos, hoje
cidade do Destel'l'o, provincia de Santa
Cath!ll'ina (Pedro Taques, XObiliw·chia).

1712-0 capitão-mór da Parahyba l'e-

mette ao capitao general de Pernambuco
amostra de ouro encontrado /.10 Cal iry,
capitan;a do Ceará. Ordenou-se áquelle
governadOI' que procedesse pessoalmente
ao exame das minas indicadas.

1760-8ão expulsos da Bahia os regu
lares da companhiadeJesus que naquella
cidade residiam.

O vice-rei conde de Avinte. (I' mat'quez
de Lavradio), que puzera em execução
essa medida, fal1ece' em menos d~ tres
mezes (Vide julho 8).

1788-Toma posse do governo da Bahia
D. Fel'nando José dlil Portugal, e não no
dia 12, como o dá o viscojlde de Porto
Seguro ainda na 2' edição da sua Nis
tOI'ia Gel'al do Bl-azil: D. Fernando ele
Portugal,que m'orreu marquez de Aguial',
!Qi o quincruagesimo capitão general da

B:lhia e exerceu esse cargo até 23 de
setembro de 1801, em que, tendo sido
nomeado vice-rei no Rio de Jaueiro,
partiu para o seu novo destino.

A data que damos para a sua posse
do governo da Bahia foi ,erificada em
docum~ntos oLJiciaes e inectitos, perten
centes [L secção de manuscI'iptos da Bi
bliotheca Kacioual do Rio de Janeiro.

A 2,1 de outubro de 1801 tomou conta
d'o seu novo cargo no lHo de Janeiro o
nomeado vice-rei. A 2,1 de setembro (e
não de outubro, como dá Porto Seguro)
começára o governo interino da Bahia,
presidido pelo arcebispo D. fr. Antonio
COl'1'ea.

1810-0flicio do governador dó Rio
Grande do Sul. o capitão genel'al D. Diogo
de Souza, informando (ao governo geral?)
qu~ haviam chegaelo a Porto Alegre e
seguido o seu destino para a fronteira
do Rio Pardo os engenheiros JacintlLo
Desidel'io Cony e João Vieira de C:lr
valho, incumbidos da exploração e le
vantamento dos 'planos dos tel'l'enos au
riferos da capitania.

1827-0 grosso elo exercito argentino,
que vinha abril' a segunda campanha
contl'.\ o Brazil, OCCUp3. a p0voação de
Bag€, onde a sua vanguarda já havia
entl'ado e sahido doi.s dias antes, e ahi
acampa, sustentando um animado ti
roteio com alguns pequenos destacJ
mentos nossos.

1830-Fallece na casa n. 18 da rua do
Nuncio, na cidade do Rio de Janeiro, '0

padre José Mauricio NUlles Garcia, deno
minado o MO~aJ·t b,-azileiro.

Alem do latim, phiJosophia, theologia,
e da rhetorica, ell:\ que tivera por mestre
o dI'. I1Ianuellgnacio da Silva Alvarenga,
que o suspeitoso conele elo Rezeade encor
rára pOT mais de dois anllos IlOS calabou
ços da Ilha elas Cobras e que se tornára
por isso celebre, tanto ou mais do que
o sel'ia pelos sells h'lrmoniosos versos,
José ll'[auricio era um compositor fecull-
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do e inspirado: suas musicas sacras são
verdadeiras obms primas.

Newkomm, ouvindo-o pela primeira
vez na côrte do Rio ele J aneÍl'o improvi
sar ao piano, abraçou-o, cheio de admi
ração por encontrai' no Brazil um mu
sico tão inspirado e perfeito.

José ilIauricio foi o primeiro ol'ganista
da capella imperial no Rio de Janeiro e
diglJo emulo do famoso Mal'cos Portugal,
que acompanhára a familia l'eal portu
gueza em 180 . D, João VI tinha-o em
muita estima. Em 1810, depois de uma
grandiosa festa, em que o musico flumi
nense como que a si mesmo se excedêra,
el-rei sentiu-se tão enthusia mado que,
tirando ela farda elo visconde ele Villa

ova da Rait:lha. guarda joias d,t casa
real, o habito de Christo que este fld'llgo
trazia na occasião, collocou-o com as
suas proprias mãos ao peito elo distincto
artistal José:\Iauricio deixou muitas com
posições origin'les, elas quaes se per
qeram as melhores, e um Requiern, que
foi cantado 1)0 seu funeral.

O sr. dI'. J. i\l. J\Iaced o dá o falleci
mento d'este nosso laul'eado artista
como occorrido no anno de 1 31 ; mas
os srs. Norberto e Porto Alegre, bem
como Innocencio da Silva. no seu Diccio
?iurio Biblio.'7'·uphico l'ol'tt~(Jue:;, a si
g,lIam o de 1 30 pa ra csse facto.

José i\lauricio nascel'a a 22 de setembro
de 1767 na cidade tio Rio de Janeiro.

O .1111seu lI-acional, da corte, possue a
mascara das suas feições, moldada em
gesso por Manuel tle Araujo Porto
Alegl'e, depois bal'ão de anto Angelo,
assim como deve ter as de Dante Ali
ghieri, TOl'ql1ato Tas o, José Bonifacio,
Antonio Carlos e Januario Al'vellos.

O enteno do grande compositor flu
minense e o seu funeral foram feitos pela
il'mandade de anta Cecilia. Os seus
ossos foram depositados na egt'eja de
S. Pedl'o e mais tarde transferidos para
a do Sacl'amento pOl' provisão de mon
senhor Narciso.

O Newkomm, de que aqui se falia,
fora o discípulo predilecto de Rardn, e
encarI'egado -pelo mestr de completaI'
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 dp,vemos
estes preciosos pormenores, accrescenta
âcerca do notabilissimo ml1sico estran
geil'o o seguinte:

oc Newl,omm foi o compositor d'aquel1e
concerto monstl'uoSO, composto de tres
mil artistas, que se exeCl1 tou na inau
guração da estatua de Guttenl)el'l~.D

Foi em scus bt'aços que expirou o
commendador de AI'aujo. conde da Barca,
de quem o famoso musico al1emão era
commensal e amigo. O conde fora um
Mecenas para o artistas.

18M-Fallece o senadol' pela 'pl'ovincia
de !)anta Catharina LOl1renço Rodrigues
de Andrade, escolhido a 22 de janeiro
de 1 26; a 5 de Maio tomúra assento no
senado, segundo o Mappa, necrologico
dos senadol"es. do senadol' Pompeu (Re
vista uo Instituto, tomo XXIX).

18J8-Fallece o conselheiro Saturnino
de- SOl1za e Oliveira, senador pela pro
vincia do Rio de Jaueiro, escolhido a 1
de outl1bro de 18*1, na vagai deixada pelo
fallecimento do mal'quez de Paranagu.á.

r ão chegou. porém, a tomar posse da
sua cadeira.

I 50-Toma assento no senado o sr.
l\lan uel Ignacio Cavalcan ti 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-Ihe nesse cargo o sr'. visconde
de Abaeté, a ql1em suc~edeu o SI'. visconde
de Jaguary, actual presidente.

'1870-Desembarcamna cidade do Rio
de Janeiro os Voluntarios da Bah.ia, Per
nambuco e S. Pal1l0, de regrcsso da



238 EPHEMEÍuDES NACIO AES

guerra do Paraguay, onde souberam
cumpI'Ír o seu deveI'.

ABRIL-19

470, entre elles os melhores d'lS seus
olliciaes, em numero de 45. Da nossa
parte morreram 8± soldAdos e ficaram
feddos cerca de 400. A vida de Vieira

16-1 '- Primeira batalha dos montes correu grande risco nesta batalha, mor
Guararapes (Pernambuco), da qual da- rendo o cavallo que montava.
remos ao leitor uma succincta idéa, Esta acção {ai de immenso alcance
colhida na Histot'la Ge,·dl elo lh'a~i~ do para o· dominio POl'tuguez nessa parte
visconde de Porto Seguro. do Brazil. Perdida elIa pelos nossos,

A's 8 h.0ras da manhã. era domingo ter-se-hia consolidado em Pernambuco
de Paschoela, as fOl'ças hoLJandezas, que a donlÍnai;ão hollandeza.
no dia antecedente haviam sahido do A data d'esta batalha acha-se alterada
Recife pal'a o sül, encontl'am, no ponto para 20 e para 18 em documentos tanto
que fica entre os montes Gual'arapes e hollandezes como nossos, e na propria
os alagados do mar, a guarda avançada inscripção lapidar da egreja commemo
das nossas forças: alli tinha fixado o rat{va, edificada no sitio em que ella
general Francisco Barreto de Menezes o se travou, está a data de 18; mas o
seu acampamento. Os nossos foram re- incansavel visconde de Porto Seguro
cuando á medida que o inimigo avan- paude apurar a que, guiado por elle,
çava. Tinham as nossas forças por COlD- aqui damos (Veja-se a sua Historia das
mandante o bravo Antonio Dias Cal'doso lutas, livro nono).
e a gente contl'arÍli era commandada 1768-0 2' marquez de Lavradio e
pelo não menos intrepido general Segis- 4' conde de Avintes, D, Luiz de Almeida
mundo von Schkoppe. Barreto confiára Portugal Soares d'Eça Alarcão Mello
a al!\ direita do seu pequeno exercito de Silva Mascarenhas, 45' governador e
2,400 homens a André Vidal de Negreiros, capitão-general da Bahia, toma posse
tendo ás suas ordens o denodado Cal do governo d'essa capitania, e governa-a
marão, e a esquerda a João Fernandes até 11 de outubro de 1769, dia em que
Vieira, tendo Henrique -Dias por segundo, é rendido pelo conde de Pavolide, para
e reservára para si o centro, ficando Ü' occupar o cargo de vice-rei do Estado
Cardoso por ~eu immediato. A pequena no Rio de Janeiro, em cuja serie genl
cavallaria que havia fôra confiada ao é o lZ'.
capitão Antonio da Silva. Os hollandezes 18Z0-E' sagrado na capella real no
eram em numero de 4,500: quasi o dobro Rio de Janeiro o 6' bispo de Marianna,
dos nossos. I D frei José da Santissima Trjndade,

O combate começou pelo centro. O ini- da ordem dos men res reformados de
migo cahiu sobre os nossos com vigor. S. Francisco da Bahia. Tinha antes,
A n-ossa gente, porém, esperou-o sem dar a 20 de março d !llesmo anno, mandado
um til·o. até que estivesse mais proximoj tomar posse doseu cargo pelo dr. Marcos
desfecha então sobre elle á queima roupa Antonio Monteiro de Barros, seu pro
com tal violencia, que o inimigo, de curador AD noc.
atordoado, não poude mais organisar-se Fóra apresentado a 13 de maio de 1818,
e começa a debandar-se na maior con- no reinado de D, João VI, e confirmado
~usão, accommettído ao mesmo tempo a Z'7 de setembro de 1817, pelo summO
pelos flancos por Vidal e Vieira. A acção pontifice Pio VII. Fez a sua entrada so
se decidiu em muito pouco tempo, s..- lemne na diocese a 8 de agosto de 18Z0.
hindo d'ella ferido 'o general hollandez e Vllrnhagen diz que a sua posse fóra a 9

I 523' dos seus, deixando mortos no campo de abril j A. e Lirpa que a 25; o Ro-

I. ,
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teiro dos bispados dá a data que repe
timos. Restabeleceu o seminario, que
se achava fechado, e faJleceu a 2 de se
tem bro de 1835 em lIIarianna, em cuja Sé
se sepultou.

Foi no seu tempo que se effectuou a
nossa independencia.

D. frei .José da S"ntissima Trindade
a,s.sistiu á sagração do l' imperador, a
quem hospedou, juntamente com a im
peratriz D. Amelia, em 1831, ua sua
rBsicleDcia episcopal de Marianna.

Dcpoi.s d'este prelado e antes de Diogo
Antonio Feijó, que não aceitol.l' a no
meação, e de D, Antonio' içoso, fóra es
colhido ])ispo d essa diocese o padl'e Carlos
Pereira Freire de Moura. O general
Abreu e Lima diz a este respeito: «o qu-,1
não chegou a tomar posse, pOl' morreI'

, em 1842, qunsi no mesmo tempo em que I

chegavam !IS bulias de suacoDflrmalião,))
O padre Peixoto tle Alencar no seu

Rotei,-o, referindo-se em nota á volun·
taria recusa que fizera da mitra o re
gente Feíjó, diz: «seus inimigos politicos
quizeram IIttribuil' este grande acto de
abnegação á certeza,quejulgavam hwel',
de não ser a nomeação confirmada peja
Santa Sé, pela. mesma causa porque não
foi a do padre MOura,,,

O padre Moura era natural de Minas
'ovas e falleeeu na. villa de S. José: foi

enterr Ido na egreja do Carmo da cidade
de S, João de El-Rei.
• Todavia damol-o corno preconis.ldo a
17 4e dezembro de 18{0 (V'ide essa data),
até podermos mais' tarde deslindar fi

divergencLl,
I 50-Lei pro"incial cI'eando a vil1a

de S, Fidelis, que se instal10u a 5 de
março de 1855, A lei n. 1533, de 3 de
dezembro de 1810, deu-lhe os fóros de
eitlade.

A cidade de S. Fidelis de Sygmaringa
é a cabeça da comarca do meÍsmo nome
(Vide a ~phemel'Íde de 23 de auril
qe 1809).

1851-0 capitão Pedro Ivo Velloso da
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Silveira 'el-ade·se da fortaleza da Lage,
na lnhia do Rio de Janeiro, com quatro
presos mais, trcs dos quaes estavam
cumprindo sentença (Vide a ephemel"ide
de 11 de dezembro de 1 50).

1819 - Decl'eto referendado pelo SI'. con
selheiro Car'los Leoncio de Carvalho,
como ministro dos negocios do Imperio,
est~belecendo o ensino livre nos nossos
cursos superiores, posto logo em exe- .
cução nas disposições que não depen
dessem do poder legislati vo,

ABRIL-20

1622-Antonio Muniz Barreiros, no
meado c'lpitão-mór do Maranhão pelo
govel'Oador gel-aI do Estado do Brazil,
toma posse do seu cargo ("ide setem
bro 30 de 11l42) ,

I632-Domingos Fernantles C'..llabar, o
"Iameluco, passa-se para as forças hol·

'l:mdezas.
Come~a desde a sua deserção a ser

desfavoravel {L nos a gente em Pernam
buco a sorte da guerra, até que, por
traição mais di que pela forç,\ das armas,
é o famoso desertol' feito prisioneiro
pelo general Mathias de Albuquerque, no
cêrco de Porto Calvo, de 12a 16 de julho
de 1635, e no dia 22 d'esse mesmo méz,
é enforcado, tenclo-o na vespera prepa
l'atio para o derradeiro tl-ans~ frei ~la

nuel do Salvador, isto é, frei Manuel
Callado, autor da obra O t:aleroso Luci
denn , e t,.iumlJl!o da liberdade, publicada
em Lisboa no an'l1o de 1648,

Segundo o testemunho dOE historia
dores hollandezes, J'epl'oduzido pelo il
lustrado sr. José' de VasconcelIos nas
suas Datas Celebl-es, Calabar era dotado
de tanta forl;a muscular que agal'l'ava
um boi pelas pontas, deitava-o no chão ,
e comprimia-o, pondo-lhe o joelho em
cima, de modo a não o deixar fazeI' o
menOl' movimento,
. O cadaver do famoso mameluco, mu

tilado depois da execução, foi recolhido
pelo general holIandez, que o mandou

, -

I •



2-10 EPHEMERIDES NACIONAES

enterrar, pl'estando-~heas hO!1r:ls milita
res que lhe competiam, acção que por
c~rto muito depõe em fayor do caracter
batavo e faz escurecer um pouco o bri
lho da gloria do general portuguez.

Endeosada. por alguns, condemnada
por outros, attenuada pOl' alguns outros,
a deserção de Calabar é talvez um facto
historico que carece de um estudo espe
cial. Considerando o seu acto como um
passo que lhe suggerira o desespero
produzido pelo despreso dos seus, que
apezar de nesta guerra se aproveitarem
de todos os elementos de força com que
pudessem debel1 r o flamengo que lhes
tomara parte do tel'l'itorio, parece que
todavia tratavam ao mameluco com so
branceria, em razão da sua côr e da sua
origem. a visconde de Porto Seguro, na
sua Histo,..ia, das luta' com os hollan
dezes, que é a nanação roais completa
que temos d'.ellas, para cuja -confecção
teve á vista tudo o que, POj' partes, se
havia anteriormente escripto, tractando
de Calabár, attl:ibue a sua deserção a
temOl' de castigo. em vú'tucle ele g,'andes
c"imes cammettidos. E firmando-se no
testemunho de frei Manuel Callado. que
o ouvira de confissão na hora da mOI'te,
affil'ma que o mameluco, tendo feito
grandes furtos, ,'eceia1>a se" perseguido
pelo p"'ovedor And"é ele Almeida.

Em abono da verdade historica, 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 e o pequeno forte
de arange na ilha de, Itamaracá, quan
do na Hollanda já se começava a discu
tir a idéa de abandonar a conquista do
Brazil, ter-se-iam seguramente l'eth'ado
do territorio, poupando mil vicias immo
laelas 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 bollandcz tivesse po.
dido manter-se c a sua CaUSl\ vingasse...

Calabar seria seglll'amcn te collocado por
elles no Palltheon dos heróes.

Decorre ainda do facto fi questão: si
seria de v~ntagem para o Bl'azil a do
minação hollandeza. Decicli(h~ pela atrir
matil'a, o nome do mameluco figur,:ria
certamente ao lado de tt\Utos outros
martyres da liberdade da patria. a seu
acto,pois, não pode sei' considel'aJo me
ritorio ou censUl'avel, sem que seja
posto em relação com a marcha ulterior
dos acontecimentos. E' preciso coHo
cal-o sob mais de um ponto de vista
para julgal,o.

163S-Apresenta-se Mauricio de Nassa u
(Conquista da l1ahia pelos hollande..'es)
diante da trincheira que levantára o
conde de Bagnuolo na ermida de Santo
An onio, illém das portas do Carmo;
são logo saudados por alguns tiros
de bala. Apezar d'isso tratam de as
sestar duas peças de campanha nas
alturas fronteiras. Ao cahil' da tarde
en~ia assau um tambor com bandeira
parlamentaria á nossa gente; este emis
sario, depois de se lhe vendarem os
olhos é intrdduzido á presença de Ba
gnuoÍo; 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' ua sua'
ordem; como pal'ecesse um pretex~o

para fim diverso, responderam os dOIS
negando a entrada ao frade (Vide a
ephemel'ide de 21).

1701-A junta das missões de Perna,n·
buco subordinada á existente' em Por
tugai, manda levantar uma polé na Ri
beira do JaguaL"ibe, para torturar o,s
tapuyas e payanis, por causa das hosti
lidades exercidas por e~tes indios contl"a
os moradores d'aquelle. districto.

170S-Carta regia dl:clarando captivos
os indios aprisionados em guerra, po
dendo ser vendidos'em praça publica para
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indemnisação das despezas que a fazenda
real fizesse com a guel'l'a.

Começa neste anno a guel'ra civil tl'a·
vada em MilJas GE-r.les entl'e paulistas e
emõoabas, nome este com que se desig
llilvam os pol'tuguezes.

Attl'ibuem alguns esc/'iptol'es a Ol'igem
d'esta luta, q uc se tornou funesta aos
~rimeit'os descobl'idores das minas d'a
queiJe tel'l'itol'io. ao querel'em forasteiros
POl'tuguezes a fl'ui,ão cxclusivã das men·
cionadas ·minas, disputadas pelos pau
listas, fundados, ao que pal'ece, na carta
régia de 1q de mal'ço de 16!H.

Opiuam jlol'ém outt'os que a guel'l'a se
originár.1 de se hal'erem introduzido na
quelles distl'Íctos dois frades Pol'tuguezes,
com o fim de fazcl'em fortuna por meios
alheios ao seu ministerio: o l\ue não é
dillicil de se admittir {L vista d!L provi
dencia tomada pe:o gove;-no da meLro
pole. fazendo expedit' a c Il'ta I'~gia de
28 de mlll'ço da anno seguinte, ,que en
tende dil'ecta c e:l:c1usivamcnte com os
fI'ades "indos ao B:'azil sem licença.

lí59-C'\l'h regia dit'igida ao papa Cle
mente XIII pOl' D. ,José l, acerca do
ultimo estado da sociedade denominada
de Jesus no reino de Portugal e eus
domLJios e acerca uas resoluções,. toml
da. pelo l'ei a seu respeito.

Começa:
«Muito San to em Chl'isto P'ldl'e c muito

Bemaventurado Senhor.-pvossú de\'oto
I e obediente Filho D. J o.cph, por graça de

Deus Rei de, Portugal c dos Alg.ll'ves, etc.
Muito Santo cm Clll'ÍstO Padril e muito
Belllaventul'ado Senhol'. A Deducção e os
papeis nella enunciados, que devem
acompanhar esta cal'ta, sendo postos na
presença de Vossa Srlntidad por FI'an
cisco de Almada de Mcndonça, meu MI
nistl'O Plenipotencial'io." »

DCl)ois de se I'eferir aos meios cmprc-

gados durante mu:to annos successivos
pal'a fazer cessai' às perniciosas eaggra·
vantes hostilidadlJs com que o governo
dos religiosos da cJmpanhia de Jesus
fOJ'a enchendo os seus reinos e domi
nios e os vassallos d'elles, dos mais
inauditos e mais intoleraveis escandalos,
sem que deixasse de procurar todos os
modos de conservar nos ditos reinos e
dominios uma religião que neUes foi
sempre tão protegida pelos seus pre
decessores e pela sua real piedade:. o
que s6 serviu de anima,' e end'Lwecer
cada dia mais o orgulho dês ditos re
ligiosos; depois. de se referir ao atteu
tado de 3 de setembro d anno àntel'ior'
cO'ltra a sua pcsso.a, promovido pelas
doulrinas, conselhos e promessas dos
jesuitas, conclue por annunciar ao S. P.
lue mandára sahir sem maiol' dilação os

ditos religiosos d',s seus dominios, e
rogar-lhe que não ponha embal'aços a
essa resolução; acaba:

« Muito Santo em Christo Paure, e
muito BemaventUl'ado 'enhol'., Deas
Nosso Senhol' conserve a Pessoa de Vossa
Santidade por lal'gos annos em seu Santo
serviço. - E cripta em Belem, a 20 de
Abl'i1 de 1759.-Muito obediente Filho de
VOSS!l Sautidade - E1-Hei, com guarda.
- D. Lui:r da Cunha, D

1S~I-A' a sembléa eleitoral do Rio de
Janeit'o, reunida no edificio da nova pra
ça do commercio, communica o1Iicial
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 o reino do Brar.il a cargo do pI'ín
cipe D. Pedro, até que se estabelece se
a consti tuição da monarchia portugueza,
Ess:l. assembléa fora especialmente con
vocada pal'a se elegerem deputados ás
CÔrles de Li ·boa.

Depois de uma discussão tumultuaria,
q.ne se prolongou até ás 3 horas da ma·
drugada do dia seguinte, em que se
exigiu a proclamação da constituição
hespanhola, i)(\I'a por elIa se regel' o

16
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BI'azil, invadindo o recinto massas am1.l'·
chisadas de povo miudo, que causa';am
tumultos e confusões e tomavam impos
sivel a marcha regular dos trabalhos,
dirigiud<t-se muitos ao marechal Caula,
commandante das armas, a pedir·lhe que
não deixasse sahir a esquadl'l.l, prompta
para a partida da fami!ia real, sem que
desembarcassem os dinheiros lJublicos
pertencentes ao eral'io brazileiro; quando
se apl'esenta diante da casa de reunião
da. asse r bléa eleitoral uma companhia
·da divisão pOl'LlIgueza, e, sem a mais
pequena aávertencia p1"évia, dá uma des
carga de mo. quetaria sobre os eleitores
e povo circllmstante, e toma a ca, a á

ayoneta calada, do que resultar. m
morles e ferimentos gl'ave~.

D. JoãJ:l todavia, como se devia cspe
par da sua indole timida e do seu natu~

rnl avesso aos meios extl'emos 'e violen
tos, tinha uas circumstancias que pre
cederam áquelle desenlace, mandado
lavrar um decreto adoptando a consti
tuição hespanhola emquanto não vi'7o
rasse a que deviam formular as côrtes
de Lisboa (O sr. conselheiro Pereira da
Silva o dá por extenso no tomo 5', docu
mento n. 3, da sua Histo.'ia da funda
ção do Imper'io).

A consternação publica tinha en
tI'ctanto chegado ao maior auge: na
assembléa amotinada succediam·se os
discursos e 2lvitres mais extremados por
parte de pessoas estl'anhas á assembléa,
não faltando quem se lembrasse de
obrigar o rei a permanecer para sempre
no Rio de Janeiro. Então D. Pedro, COl)lO

se deprehen'de da holencia do seu ca
racter e se devia esperar do fogo da
primeira mocidade, aconselha a s~u pae
medidas de energia; pel'mitte-lhe o rei
que proceda como entender mais ju to.
O principe ordcna ao bl'igadeil'O Caula
que dissolva, por bcm ou por mal,
a assem bJéa.

Diz o SI'. conselheiro Perei.l'a da Si!va
que ao acto de violencia da força pu-

blica pl'ecQc!cra intimação de se levan
taI' a s~SStO : ["ssentindo o pl'esidente da
asscm blé:t, retil'u- se com a maior parte
dos eleitol'es: o resto, que mais se com
punha de espeJ:tadores do que de elei
tores, e que, recusando obedecer á inti
mação, fechára as portas do edificio e
das ,janellas dil'igira os mais virulentos
insultos aos soldados, fÓI'a o que soffrera
aE consequencia do seu acto, A, e Lima
porém assegUI'a que não houvera. nen
hu ma intimação prévia, Fechou-se depois
o ediflcio e adiou-se a reunião dos elei
tores. 1'\0 dia 22 pubUcou-sc. um decreto
do rei annullando o do dia antel'ior e
conferindo a D. Pedro a dignidade e
attribuições de regente e seu logar te
nente no I'eino do Brazil.

1 40-Fallece O barão de Itapoan, José
Joaquim Nabuco de AI'aujo, senador pela
provincia do Pará, escolbido a 22 de. ja
neiro de 1826 e que tomára assento no
scnado a 4 de maio.

Nabuco (então desembargador) substi
tuil'a no governo interino da capitania
de Pernambuco ao ouvidor Antonio Luiz
Pereira da Cunha. ,

1866- Passam os argentinos e o resto
do exercito alliado pal'.1 o territorio do
Paraguay. 1 ão tinhal)] podido etrectuar
essa passagem no dia, 16, por causa do
mau tempo. O dictador, que se achava
entrincheirado nesse ponto do seu ter
rito rio (Passo da Putria), com os seus
25,000 homens, incommodado pelo fogo
dos nossos na\"ios e convenceudo·se rJe
qu~ não podia rechassar-nos da posição
que occupavamos, levanta o seu acam
pamento,contentando-se com i1'1cendial·o
e retira·se para além do Estero Bellaco
(Guel'1'a elo f'a>'a.quay). O quartel gene
ral brazileiro estabclece·se no Passo da
Patria e em suas immediações acamp.a
todo o exercito alliado.

1867-.11..5 fOl'ças cm operações ao sul
da provincia de Matto Grosso pas am O

Rio Apa e apossa']]·se do forte paraguayo
de Villa Bella.
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ABRIL -21

1500-A frota de Pedro Alvares Cabral,
tendo-se afastado das costas d'.rVrica
para el'ital' as calmarias de Guiné, en
contr.! inesperadament. os pl'i'lleiros
signaes de terra pro:;:ima, pal'(1,.a,; bandas
do sudueste. ex Os quacs, diz Pero Yaz de
Caminha la sua monumental carta a
el-rei D. :íanue1. são muita quantidade
de !lervas compridas. a que os mareantes
chamam botelho, c a sim ou ras, a que
tambem chamam rabo de asno.»

A carta. a que acabamos de nos referü'
é a relação curiosa, minuciosa c interes
santíssima dos pl'Íme:ros dias do de co
brimento da nossa patria, Diz d'elb o
douto e venemn o sr, Fel'dinand Denis:
-ex Graças ao raro talento de observaçãó
de que era dotado Caminha, graças sobre
tudo á facil ingenuidade do seu estylo,
teve o Brazil um histol'iador no proprio
dia do seu descobl'im~nto.»

15G3-Dirigem-se Al'Ich'ieh e f obrega,
em companhia do ~genovrz José Adorno,
de . Vicente pa'ra Bel'tioga, para irem
d'u!i á aldeia de rperOYfI como refens
do tl':ltado de paz feito e~t'i'e os portu
guezes e tamoyos. dos quaes era Aymblll'e
um dos chefe-: o principal de todos
tinha paI' nome Caoqttera. Yperoig
ficava eutl' as povoações hoje de S. Se
bastião e de Ubatuba, cerca de 28
leguas ou 155,5 kilometros ao nOl'deste
de' S. Vicente. Os dois enviados chegam
fi aldeia a 5 de maio, e o primeiro lá

,permanece.. como penhor da sinceridade
da parte contraria, até H de setembro
em que volta. firmada a paz, deixand~
tndos os indios seus amigos, que o
vem partir com pesar, Durante esse
tempo compoz José de Anchieta o seu
celeb)'ado poema em versos latinos A'
Vil'gem (vide a ephem. de 23).

Neste mesmo anno manifesta-se uma
grande epiclemia de v riola cm S. Paulo,
causando muitos estragos nos indigenas

que estavam sendo catechisados pelos
jesuítas.

16-3S-A's 8 hOl"a5 da noite acommettem
os hollandezes a tl'incheira de Santo An
tonio que os nossos es avaro acabando
de cons trl1ü·. em fren te á porta do
Carmo, e onde e. tav2. ainda tudo em
tanta desordem, que, si tivessem tl'azido
Illaior força dc gent~. teriam segura
ment penetrado na cidade pela men
cionada porta, que não se ponde fechar.
não s6 pelo seu mau estado. como por
S2)' ella a unica serventia por onde se
podia soceorrel' a paragem atacada.
" Entretanto o ha\'er sido o ataque in
tentado com pouca fOl'ça. permittiu que
o repellissem as compunhias em ':loscadas.
distinguindo-se então por seu valor o
c lpitão pernambucanoEstevãn deT,wora,
que, feeido gravemente no peito, morreu
d'ati ha poucos dias. legando á patl"ia
um nome hel"o:co, com a notavel cil'
cum tancLl de lhe 4aver ido dado por
successor no mando da companhia que
lhe estava confiada o parahybano André
Yida], cujos t!randes serviços e dedi
cação iremos commemorando (Historia
das lutas, etc.). D '

Depois d'este insuccesso começou o
inimigo a refirar-se. Todavia. de manhã
tinha elle tomado quasi som' resisteneia
o forte de lIIonseuat, á meia legua da
cidade, junto ao mar, commandado
por um capitão já "muito velho e tão
fl"aco como a mesma praça, mal guar
necido de gente e tendo apen2.s 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, a
quem doou tambem outl'OS bens. com a
cO~ldição de fazerem da capella um
mosteiro.

Azevedo M' I'ques tmDscreve nos seus
Apontamentos sobl-e a pl'ovincia de
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S. Paula a escl'iptura da mencionada
doação, extrahida do livro de notas da
Parnahyba que serviu naquelle anno.

O capitão Ba1thazar Fernandes possuiu
grandes riquezas, como se collige do
seu inventario; teve mais de 400 inelios
a seu sel'viço e exten as plantações
de algodão e trigo. Falleceu nes~e mesmo
anno ele 1660.

No anno seguinte funelaram o alludido
mosteiro na "illa de .Sorocaba fI'ei Thomé
Baptista, l,,-esidente do mosteil'o da P.lr
nah)'ba, e Í1'ei Anselmo ga Annúnciação.

1683 - Provisão determinando que,
<t:lchando-se desmantelada a maior pal·te
dos engenhos do estad6 do Maranhão,
por falta de escl'avos c do'commercio

, dos assucares, tão vantajoso aos mora
dores como para carga dos navios, que
era melhor a t.rouxessem de assucar do
que pedra por lastro, o que pl'9Cedia de
se não guardarem os seus prh'ilegios
aos proprietal'ios dos mesmos engenho ,
faz-lhes el-rei mercê aos lavradores em
geral, ele não poderem, por tempo ele
seis annos, ser executados por di I'idas
nos· ditos engenhos, suas terl'as c es
cravos. e s6 sim nos rendimentos, sall'O
provindo a divida dos escravos ainda
não pagos.»

Este favor fora tambem concedido, e
por mais de uma vez. ás capihnia..s do
Rio de Janeiro, Parallyba e Pernambuco.

1729-0rdem régia de D, João V man
dando creal' a "iJla do 1c6, na c~pitania

do Ceará, com 410guas de terra (ou 16
quadl'as) para seu rendimento,

líM-Toma posse do governo da capi
tania da Parahyba Jeronymo José de
MelJo e Castt·o. q e exerceu o cargo até
12 ele maio de 1197, dia em que faUeceu,

Foi o 3' e ultimo subordinado ao go
verno de Pernambuco: tinha o soldo ele
1: 6008. Além de serviços prest.ados á
capitania quanto á milicia, obteve. pela
carta régia de 17 de abril de 1766, um
])rofessor que pedira ao monarcha para
ensinar a lingua latina, do que estava

carecida a capitania depois da extincção
dos padres da companhia de Jesus. que
a ensinavam no seu collegio; para este
ediflcio pas.'Oll a sua residencia, e ainda
hoje sel've elle de palacio ao governo da
provincia. Como se vê, este governador
exerceu o cargo por espaço de trinta e
tl'es annos I

Succedeu-Ihe um triumvil'ato ,(ll'gani
sado segundo a lei de 12 de dezembro
de 1770. e que foi rendido'pol' Femando
Delgado FI'eire de CJstilho.

179'z-Execução do TiI'adentes na ci
dade do Rio de Janeiro.

Permitta-nos o leitor que comecemos
de mais longe o resumo historico dos
factos que deram como resultado final
este lamentavel e lugubre .aconteci
menta.

Governava a capitani.\ de Minas Ge
raes o visconde de Bal'bacena. Luiz An
tonio Furtado de l\Iendonça, que era o
seu duodecimo capitão general, quando
surgiu no espirito de alguns ilIustrados
compatriotas nossos a idéa de se eman
ciparem do dominio colonial l e vivercm
sobre si. 'Parecia-lhes appropriada a.
occasião para saccudir o jugo da metro
pole, em cujo,nome muit·\s prepotencias
e injustiças se commetteram, o momeuto
em que o governador puzesse em execu
ção a cobrança não s6 do quinto do
ouro tirado das minas, como a dos atra
zados que se haviam accumulado, co
brançJ. que reduziria á miseria a. maior
)}arte da poj)ulação da vastfL capitania,
cuja i\l'incipal, sinão unica industria,
cra a mineração. A' vista do desconten
tamento geral, que el'a profundo, julga
I'am az~do. o pretexto os patriotas, ,que
1inhám em mente e tabeleceI' l)a capitania
um governo independente, para pôrern
cm execução o seu plano. Consistia este
em proclamar-se o governo 'republicano
nas capitanias de Minas, S. Paulo e Rio
de JalleiI'o, tendo por séde a cidade de
S. )"o,ão d'El-Rei; fundar-se uma uni
versidade e escolas mUllufactureiras e
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industrinp.s em VilIa-Rica, hoje cidade
de Ouro Preto; deixar-se livre e isempta
de direitos a mineração do OUI'O, ditman
tes e mais pedras preciosas, perdoando-se
as dividas que havi:l para com o Es
tado. Coincidira a concepção d'estas idéas
com a chegada ácapitania de José Alves
1Ilaciel, jo,en brazileil'o, que tratál'a de
perto na Europa com alguns dos que
mais activa parte tinham tomado na re
volução ft'anceza e haviam favorecido a
cmancipação da colonia ingleza dos Es
tados Unidos, e que praticára com 1'ho
maz Jefferson, representante d'estes 13.;
tados em Fl'an~a.

Maciel fizera entl'ar no plano da conspi
ração a sell cunhado Francisco de Paula
Freire de Andl'ada, que era comman
dante do regimento de cavallaria da ca
pitul de Minas e dispunha, pOI'tanto, da
unica força regulaI' existente na dita
cápitania. Estas idéas tinham a adhesão
plena dos homens emincntes e mais e 
clarecidos de lIlinas Geraes, Claudio Ma
nuel da Costa, Thomaz Antonio Gonzaga
(Quc todavia não era brazileiro de nasci
mento), Ignacio José de Alvarenga Pei
xoto, o dr. Domingos Vidal Barbosa, o
vigario Carlos COl'l'êa de Tolello e José
Joaquim da Silva Xaviel', por alcnnha o
TÍ1'a-dentes, nascido em 1748, em Pom
bal, termo da então villa de S. João
d'EI-Rei, uU -res da cavallaria paga de
Minas, homem de nm grande e generoso
cOI'ação, que se enthusiasmára aberta
mente pelas novas idéas e que mais se
expoz pela sua I'ealisação. Encarregou
se elle de vir angariar adeptos e SOCCOI'ro
na capital do Estado, isto é. na cidade do
Rio de Janeiro, Denunciado, poreim, o
trama por um dos conjUl'ados, Joaquim
~ilverio dos Reis, fo~ Xavier preso nesta
cidade, na rua do Lutoeiros, hoje de Gon
çalves Dias, elo então vice-rei conde de
Rezende, emquanto tambem o eram em
Minas os demais conspiradores, Claudio
1I1anuel, Gonzaga e um grande numel'o
de outro" a mór parte dos quaes vieram

acorrentados e a pé par,l o Rio de Ja
neil'o, onde foram lançados em lobregas
masmorras e passaram por longos~ en
fadonhos e repetidos intel'l'ogatol'ios, em
que soffreram as maiores tOl'turas mo
raes c em que fom,lU empl'egados todos
os meios judicial'ios pal'a Illes al'l'an::a
rem a confissão do seu delicto. O julga
mento de todos elIes levou mais dc dois
annos, até '~úe a 18 de abril de li'9~ fo
ram 11 Cl'clle~ condemnados á morte.
O goveI'lfo de D. lIlaria I commutou essa
sentença em degredo perpetuo para uns
e por dez annos para as possessões por
tuguezas na Africa para outl'OS ('Vide
maio 23,.

Til'adentes, consider.ldo cabeça d'essa
revolução, que pas ou pal'a as paginas da
historia sob a designação de-Inconfi
dencia,-foi o unico exceptuado do regio
indulto.

Ao contil'marem e lerem-lhe a sentença
mostrou-se satisfeito ere1:ltivamcnte feliz.
pOl' ver que não sorrl'eriam, como cllc, a
IJena iníamante da morte no p,ltibulo, os
~eus com panltcil'os t:lTl aspirações poli
ticas e séde prematuI'a de liberdade.
Não foi o unico signal que deu de mag
nanimidudc c gl'andeza de coração, Pal'a
llÓS, em quc pese ao sr. commendador
,Joaquim Norbel'to (Veja-se a sua His
Caria da ConjU"oçelo !llineiJ'al, para nós
não sotTI'e a menor conte, tac;ào que, em
toda esta 10ng'1 t1'agedia, foi Ti,'adentes
o unico' cal'acter que e não desmentiu e
o unico qne, pela sua constancia e abne..
gação, mel'cce o Cjualificativo de-heI'oe.

A 21 de abril de 1192 foi elIe executado
no campo da Lampadosa, ou, como opinfl
o S'I', ell'. !\lelIo 1IIol'aes no seu B,'a~il

Histo"ico, na praça da egl'eja de S, Do
mingos, ü condemnado caminhou para
o patibulo com ii maiOI' I'csignação, como
o con\'cncido apostolo ele uma grande
idód.
. A cidade em pe o cobriu-se de galas,

o governo do Estado ostento'tl nesse dia
toc].o o apparato de fo!'ça e brilhantismo
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de que poude dispor, e fez cantar em se
guida um Te-Deum em acção de graças.
Ref~rem algu~s chronistas do tempo

que usavo.m fel·raflur.ls de prata os ca
vallos dos oillciaes da tropa que assis
til'a á execução.

A cabeça do martyr foi levada para
Vilh Rica. e alli ficou expos a em um
poste á il'l'isão pubJic I e aos corvos que
pass'l sem. ='!o sitio da ;;lIa casa. qn foi
anasafla e salgada, ergueu-se um pa
drão, que s6 foi demolido em 1821 por
diligencias de Jorge Ottoni, pue do fal
lecü!.() senador Tlleophilo B. OttoTli e do
illustrado SI'. senador conselheiro Ohl'is
tininno Benedicto Ottoni.

Em 18ôti o sr. conselheiro JO'lquim
Saldanha ~Iarinho, então presidente d'1
provincia de Minas, fez ergueI' á memoria
do martyr, na pra~a da Independencia,
em Ouro Preto. uma columua de can
taria, tendo na b.lse apenas a seguInte
data-1T9,-

O distincto pintor campista sr. Leo
poldino Joaquim de Faria pel'petuou-lhe
a abnegar;ão e a lembrança dos seus
com panheiros de as pil'ações e tortu ras
em uma leIa de reJulares proporções,
que eséel'e a·é ha poucos dias exposta.

A idéa de se lhe el'guer uma estatua
iem surgido for vezes no espirito pu
blico; parece, POI' m, que ainda não
soou o sim momento histoJ'Íco.
19~1-Dissolye-se pel\ força a assem

IJléa eleitol'al reunida na nova praç:\ do
Commercio do Rio de Janeil'o ("ide a
,phe,n. de 20), do que resultam tres
mortes e m6itos fel'idos.

- Nesse mesmo dia faz D, João VI
baixar um decreto, em que adopta a
Consticuição hespanhola até que se con
clua a que fizel'em as cõrtes eonstitnin
tes de Lisboa.

E' do teor seguinte:
« Havendo tomado em cousideração o

termo de jUl'amento, a que os eleitores
pal'ochia~s desta comarc"a, a illstllncias e
ueclal'ação nnanime do povo della, pre-

staram á coustitúi~ão hespanhola, e que
fizeram subit· á minha real prrsença, para
ficar \'alelldo interinamente a dita consti
tuição hespan1101a, desde a data do pre
sente até á installação da constituição
em que trabalham as cortes actuaes de
Lisboa, e que' eu houve por bemjural' com
'toda a minha côrte, povo e tropa, no dia
26 de fevereiro do anno corrente: :-Oou
sel'vido ol"denar, que de ho~e em diaute
se fique estricta e Jittel'almente obser
vando neste reino do Bradl a mencio
nada constituiçã hespanh-ola, até o
momento em que, e ache inteil'a e deflni
tivamente estah"lecida a cons ituição,
deliberada e decidida pelas cortes de
Lisboa. .

Palacio da Boa-Vi ta, aOR 21 de Abril
de 18Zl.-Com a rübrica deS .1Iage:tarle.»

18,19'-0 imperador parte de Quissamã
para l\1acahé, de ondó vai no dia :23 ti
villa da Bana de S. João, alli pel'noita
(Vide a ephem. ,de 2!).

1861-15' sagl'ado n'l cidade dePetro
polis, pelo internUT~cio apost !ico, b actual
bispo do Pal'lo\ (Vide julho H).

1880- pC\!' I accudir ás elespezas ela
secca que fiagellou algumas pl'o,incias
do .L ol'te, despendeu-se dé esta data a
quantia de dO.7:U:21S3S2,

AB,UL-22

l500-Na manllã d'est dia. el'a uma
qua~·ta-reira, Peell'o AI vaI'CS "abl'al, atl'a'
hid pelos sjgna~s que tinham appar~

cido na Vospcl'a, continúa na derrota que
então levava, c vú novos e mais seguI'o
indícios de tena pl'oxi'na, como io sem
as aves marinhas, « \ que chamam (uI'a
buchos», di!. Pera Vaz d Caminha.

A' tarde começJ. 1\ enxcl"gal' o (,imo de
um alto monte, a primeil·[l. ten.l que
viu elo contineut amet'icllno: era o ca
beço da sena dos Aymorés, lJ. que elle
dcu o nome dó monte Prlschoal, em honn\
a~ oitaval'io da Pas hOf\, qlle a egl'ejf\
,:elebl'lwa e ele!)!':\. nesse dia, pondo á

blla 'a tel'ra o nome de ilha ela Ve1'a
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Cn~::. pois suppoz então que erll uma
ilha. danth lançar a sonda e ach.lm-se
25 bl'aç'ls de fundo e. já sol posto, ordena
quc ancol'em as naus a seis milhas
de distancia da costa, e assim passam
a noite.

«Já a Americl, dizRobertSoutheyna
sua Historia do B"a::il se não podia
occultar por mais tempo ao munúo
elll'opeu, e si Colombo n:.lO houvesse
assegurado á intelti.;encia humana o
triumpho do seu úescobrimento, á acçã
dos elllmentos se tetia assim devido
aquelle succeSSO.D
1~3-Tomam os hollandezes que ata

cavam a B:lhia o forte de S. Bal'tho
101l1eu. E~te forto tinha sido construido
pelo govcrnadol' e capitão general Diogo
Luiz de Oliveira. p Ira guardar os navios
que iam alli querenar. l\lontava dez
,.cças e guarneciam-n'o setellt.1 soldados,
commandados pelo capitão Luiz de
Vedo)'. Oom 1\ posse (l'esta fOl'tuleza
cl'esceram ao inimigo as esperanças no
bom e:s:ito tIa sna ell1pl'eZa e dillllnuiu o
animo ã\guns dos nossos para a dafeza
da cidade (Vide a ep'lemer'i'le de 23).

16~6 - Substitue a Duarte Teixeil'a
Gha res, no governo da capibnia do Rio
de Janeiro, Joiío Furtado de Mendonça,
nomeado seu govel'nador c capitão-mór
por cwta patente de 25 de agosto
de lô 5.

Quadragesimo na s~rie dos govel'nn
dOl'e d'estl\ capitonia, foi rendido a ~g

de junho ue lGS9 por D. Francisco Naper
de LenGa ter.

17.J,5-C:lrtl l'~gi;l, de D. João V creando
o bispado do S. Pai o, COnflJ'l11utlo peb
bul1.l de Bcnetlicto XIV de 6 de dezembro
ue. mesmo anno, que conflrmava. egual
mente o de l\lal'iclnna. l!:' nest:L mcsma
ultima data nomeado o fwimeit·o bi po
para :lq uelll diocese na p ssoa de D. Ber
nal·tio Rodrigues Nogueim. A bulIa que
os crigiu tem a dat). latina de-S do
irl1S de de.; cmúro d" 1. 745.

1735-Toma posse do gov 1'110 ela capi-

tnnia do Ceará Francisco Xavier ele Mi
randa Henriques, cOjo nome o visconde
de POI'tO Seguro dá com a suppressão
do appellido .Xavie". Governou até 11 de
janeiJ'o de 1i5ü, tendo sido o trigesimo
quarto da mencionada capitania.

180S-Alvará creando a Meza do Des
embargo do paço e a tia Conscieocia e
Ordens, devendo ter C<lda. uma os seus
officiaes privativos. A esse tribunal su
perior ficavam competi!lflo, além dos
negocios que já antes lhe competiam,
os do cOIlseU,o elo Ultramar em Lisboa.

1821-Decreto de D. João VI desfazendo
o que havia ordenado por outro do dia
ant(;l'ior,

E' do teol' seguinte:
a: Subinuo hontem á minha real pre

sença uma repl'es ntação. dizendo-se ser
do povo, por meio de uma deputação
fOl'mada. dos eleitores das parochias, a
qual me assegurava que o povo exigia,
par,l mi nila felicidade e <.lelle,' que eu
determinasse que. de hontem t'ro diante
este meu reino do Bra'lil fosse regido
pell. consmuição hespanhola: Houve
entãQ por 'bem decretai'. que e sI!- con
stituição l'eges e até á chegada ela consti
tuição, que sabh e sO:legadamente estão
fazendo as cortes convocadas TIl. minha
muito nobre e leal cidade de Lisboa.
Observando,se, porém. hoje. que esta
representação era mandada fdzel' pOl'
,homens mal intencionados, e que queriam
a Ilu:lrchia, e vendo que o meu povo se
conservava, como eu lhe agradeço, fiel ao
juramento, que eu com elle de comlllum
I\ccordo prestámos ua praçil do E,ocio
no dia 26 de Fevel:eü'o do presente anno:
Hei por bem deterlllinar, decretar e de·
clarilr por nullo todo o acto feito hollten}:
e que o govel'no que fica até â chegada
ua constituição p rtuguez., seja da 16rma
que Lleterl1lina o oub'o decI'eto e in
stl'uc~ões, que mandei publicar com a
me. ma data deste. c que meu ,filho o
pl'incipe roal a'ha tle cumpI'i!', (I sustentar
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D. João VI
o prineipe
regente do

até chegar a mencionada constituição
-portugueza.

Palacio da Boa Vista, aos 22 de Abril
de 1821.-Com a rubrica de Sua 1\1a
gestade.»

- No mesmo dia expede
outro decreto ill\'estindo
D. Pedro no earacter de
BJ'azil na, sua ausencb.

185!-Nas Ephemel'icles publicadas pOl'
Fluviano no tomo XIV da Revista.Popu
la}' diz se que 'comprara o governo im
perial, para encorporal-a á Bibliotheca
Publica da Côrte, na presente data e pela
quantia de 21: 1208, a valiosa livraria eLo
argentino Pedro de Angelis, na qual e
comprehendem não poucos manl1scrip
tos: não é de todo o ponto exacta esta
noticia: esta livral'ia foi comprada nos
.ultimos dias de dezembl'o de 1853,
segundo consta do livro de registro da
propria Bibliotheca Nacional (Vide a
Introducção ao seu catalogo de m:iuu-

. seriptos.começado a publieaI'-se em 1878).
,lS61-Realisa-se em Petropolis a sa

gração do sr. D. Antonio de Macedo
Costa, 10' bispo de Belém do Pará, seudo
sagrante o. internuneio apostolieo. O
auetor do Rotei,'o dos Bispados diz erra
damente que essa eeremonia gt; effe
ctuára na cidade do Rio de JaneÍl'o, o
que não está de aeeordo com os jOl'naes
do tempo (Vide a ephemeridc de 1 de
agosto) .

18i5--Inaugul'acãO ·da linha telegI'a
phica de i\loragogipe 11 Nazareth, na
proviucia da Bahia. com a extensão de
3<1-.650 kilometros.

ABIUL-23

1500 - E' uma quinta-feira. -A frota
d~ Cabral veleja de manllã em dil'eitura
para a tena. Das su s naves as de meno'
calado vão na frente, por li, 16, 15, H.
13, 12, 10 e 9 braças, até meia legua da
praia, onde deitam anCOl';\ defronte d:1.
foz de um rio, denominado hoje i'Ío do
F,'ade. São então, pouco mais ou meuos,

. dez hOl'XS da manhã. Avistam-se Ila
praia . eis' ou seto homens. Os capitães
de todos os nados da esquacl1'a dirjg~m-se

em esca!CI'es á nau capil.ãnea. onde se
reunem em conselho. Resolve-se cLue vá
em um batel examinar o rio o capitão
mór Nicolau Coelho. que commaudál'u
um dos galeá s de Yasco da Gama. 1Jl~

sua famosa viagem á India. A' medida
que' se :1dianta a poquena embarcação
explol'ild 'a, vai-se a praia cobrindo de
indigena.: eslão complet'lmente nú ,01'

n ,dos de arcos e de settas, e encami
nham-se de. allimo ele confiado para o
batel. O capitão eli;r,-lhes por acenos que
larguem as armas, e clks assim o fazem,
Segue-se depois uma entrevista ami
gavel, posto que ronda; pois os POI'tu
guezes, que tinham verificado que o
ambico, uu alguma das línguas e dia
lect.os dos negro, eram os quo. e faliavam
em toda a parte a que haviam chegado
os seus descobrimentos, não eSReI'avam
encontrar um idioma inteiramente rles
conhecido c inintelligivel, e suppnzeram
que o ruido que fa,ja o mllr rebentando
nos r..ac~opos d.l pr.da el'U a causa d~ se
não entenderem de parte a parLe.

O capitão dá·lhes um b:m'ete vermelho,
a carapuça ele linho que levava na ca
beça e um sombreiro preto; elie. dão-lhe
ênfeites de penn:ts c um I enfia~ \ do
contas bl' Incas, que porC'eialll pel'olas
de infe.iol' qualidade. Como era jfl tarde,
I'olta o capitão para bOl'do das naus,
levando os objec~os dados pelos indi
gena. e que foram logo destinados a seI'
remetlidos pal'a a côrte a el-rei D. ?lanuel,
como as permutas da I primeira nego-,
ciação feita coI'(! o~ naturaes da terra
que vinham de descobI'il'.

A' noite o vento sudues~e e a chuva'
que c:.lhiu durante toda ella, fOl'alll as
unicas cousas que incolllmodaram os
nautl\s. I

15ô3-Pal·tem ~ob:'ega e Anehieta ela
Bertioga, em S, Vicente, p:1ra irem tel'
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com os tamoyos em I peroig (Vide :L

ephcmeridc de 5 de maio).
lG3G-O conde de Bagnuolo ha\'ia man

dado no dia H o c:lpi 1fio Rebellinho
(Ji'I'ancisco Rebello) a umacol'rel'ia conti'a
os holbnúezes. Na pI'esente data uma
columna d'estes, de SOO homen~, sob o
com mando de JnC'lb Staehower, um dos
membl'os do Conselho Polilico, atac~t a
povo:1ção de S. L;Ul'enço da Matta, onde
se achava então aquelle capitão,. corro
poue,\ segul'an~a e ele torlo descuidado.
Aiuda assim. pellejou-se hOl'a e meia.
mas tiveram os nossos, que eram 4-50.
de cedei' ao numero: tomam os inimigos
a povoação, degolam a 11 dos nossos,
fcre.lI a sete e libcrtam os 4-0 compa
tl'iotas que R~bello aprisionúr,l uias
an tcs,

«Voltou Rebello a PUl'tO Cal\'o eom
perda, não só do que tinha fcito, como
do quo pudel'a fazer, si a sua pl'utlencia
lhc ignalasse o v:tlo~',»

Emqua'~to isto se passava ao norte.
sorfria o inimigo uma del'l'ota ao sul.
O "cncl',tI ,'eghmundo, que s'lhil'a de
Yilla Formosa com l,50a homen~, ataca
as fOI'tillc.lf.:ües eln que esta "a lIIa 'llle~

Di,ls tle Àuúl'Uda. na mal'gem dorio na,
e e repel:ido com perda e obrigado ,t
I'eti'ocedel', Da nossa pal'te mOl'l'e o indio
Antonio Ci\I'tloso, c:.lpitão de uma COlll-
panhia (los 'ens, '

Tãmbem uest~ mesmo dia p:lrti I'a lima
fon;a inimiga tle -100 homens uas forti
ficaçÕes dc P"J'Í1tlICil'a e ,'ncontral'a-se
já noite, em caminho, com uma nossa
d,) 200 homens sob o comll1:.lnC!o do sal'
gento-m6l' ~Ial'lins Ferl'eil'a, que ia pelo
seu lauo obsel'val' o que se pas, ava em
PCI'ipucil'a, sahindo d:\s Lagunas. Ànt s
que o inimigo se I'ecobl'asse da s'lI'!weza
elo encontl'o, ca!lem uS nossos sobl'c elIe
e (':lI-o retroceuel' com algons modos
I) feridps,

lQ3'l - Envia o conde de Nassau um
t!-ombetal'oll1o pal'lamentario lia qua''tel
do conde de l~ugnllolo (S:tio dos hollan-

de_os á Bahia), a qnem manda dizeI' que
não remettia os 70 homens que aprisio
núra no forte de S. Bal'tholomel~ por
julgar que os não querel'ia, dando com
isso a entendeI' que nos fallav:lm manti
mentos, e que si r(uizesse lhe l'emE'tt~sse

os hollanrlches que tivesse como prisio
neiros. Bagnuo!o envia.-lhe 1 que havia,
m;lS roais bem veslidos do que tinham
vinrlo. ~assau, pOI'ém, não lhe mandou
s 70 que offerecel'a, sem que se 111'os

pedi~se.

J6±S - Re 'uperação de Olinda.
Depois da úen'ota que soITrel'am nns

montes GU:lI'al'apes, haviam os hollan
dezes occupatlo a villa de Olinú:l, expel
lindo d'ella uma pequena guarnição que
os nossos chefes alli conscrvavam, Resol
vendo pOl'ém e,tes recobrar essa posi
ç~io, incumbiram de uma tal emJlreza ao
c:lpitão Brah de Barros, que para esse
fim sa!riu no dia 2Z do AI'I'"aJ ovo do
Bom Je us e foi pel'lloitar a me:a legua
de distancia de Olinua. De madrugada
mand,l elle dous sold;ldos, conheeedol'es
do logal', a eXplOI'llI' o que h,wÍ:l ; ao en
tl'al'em pOI'ém estes na l'ua de S. Pedl'o
dilo de face "001 as sentinellas conü"lrías,
que úispal am lo~o as armas 'e dão re
ba e. Ouvindo-a do pontoemque fical'am.
aVtlllçl\ sem demora o capitão Bl'az de
Bal'l'os e chega:1 tempo 'Je, se abrigar
sob as mUl':llha~d:l fÚl,tificaçào antes que
est>l. tivtsse tempo de cJescal'l'egar soure
elle e a sua gente as peças que a guar
neciam, Uma ·vez alii, assaltou-a com
tunta coragem que a tomou. Os so:rhdos
h,lllandezes, que 11.\ oecasião andavam
por fôm. fugiram ou se rendel'am, e
os nossos fiC:II'am de no\'o senhores d~

povoação.
16S:3-l!'esteja fi \'il1:l ue S. Paulo a

investidura úa categoria de capital dt\
c<lpitania.
. 1125-Car'ta régi~l OI'Jenando a Rodl'igo
Cesar de ~1enezes,govúnadorde S. Paulo,
li ue flhesse recolher Íl povoado o capitão
13artholomeu Rueno d I Silva, que estwa
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no sertão de GOj·az, visto sei-em já pas
sados res <lnnos que elle andava por
aquel1e sertão sem h:1Ver deparado com
as minas de ouro que buscava, tendo jã
sofllido muito, elle e a sua comitiva,
parte da qual já o havi.\ ahandonado.

17±- - A' villa Real do Ribeirão do
Carmo confere a cal'ta régia de D,João V
d'esta d"ta o titulo e as prel'ogativas de
cidado, com o nome de cidade de Ma
'-íanna, em obse luio á rainha D, Ma
rianna d'Austria, espos:\ d'aquelle mo
narcha.

Nella está a séde do bispado do mesmo
nome e d'ella tinham o titnlo cs bispós
da capit mia e provineia tI~ Mi nas Geraes
até SOl', em 185·, desmembl'ada tio seu
tel"'itorio a diocese de·Diamantina (Vide
março 12 de lSô3 in fine e G. ele junho
de 1851).

A cidade de Mal'ja1na tivera o titulo
de villa Real do Ribeirão do Cal'mo a 8
de abl'il de 1711,

n()9-0 coronel M'll1uel JOI'ge Gom"s
de Sopulyeda, com o nome supposto de
JosJ !>Llreellino de Figueiredo, t.o'ma
posse do go,erno do continente do Rio
Grande UO Sul, pOl' nomeação do vice-rei
conde de Azanlb:lja, A poss·) ,cffectuou-se
no al'l'aial de Viamâo. « Mudara-lhe o
govel no de nome, diz o visconde de
Porto eg,:ro, para lhe poupaI' a viun,
que dcvi:\ perder por l1av·er morto um
ing:ez. Depois yeiu a figural' em .POl'tu-
gal como general. » I

« O cVl'onel Sepulveda, por uma ((ues
tão de brio, mat,U':1 em· POl'tugal, em
desafio, a um omeial estl'angeiro "O ~er

viço POI'tllguez e I'efllgial'a-se J:a IIes
pa~II!\, O mal'quez de PO:llbal, sabeJol'
do facto, aproveitou os distiflctos me
recimentos tI'elito "ilicial, :nandando-o
sel'vir no 13razil sob esso nome (B,. de
Homem de Meno, Indice clwu'I'lologico,
etc., do Rio Ci'cltule elo S{~l). "

Voltando a Portugal exel'ceu o cargo
de gorern~dor das armas de TI'az-os-

l\Iontes e falleceu em 1810 ou 1811
titular.

'epulveda governou segunda vez o
Rio Grande em 1773, por nomenção do
vice·rei marqllez de Lavradio.

lRü9-Foi benzida, e nella se disse a
primeira missa, a egreja de S. Fidelis
de SygqIaringa (proYincia do Rio de
Janeil·o).

A 8 de Setembro de 1799 tinha-se lan
çado a pedra fundamental para est..'1.
egrc.ia, UJUa d:ls mais ,magcstosa de toda
a provincia e cuja coaforll1ação se aCasta
UO plano commummente seguido entre
n6s para ES te genel'o de erli,tlcações. Foi
constl'uida pelos r~ligiosos barbadinhos
frei Vittorio de Cambiasca e frei Angelo
Maria de LLlCca, italianos, man dados pelo
vice-rei Luiz de Vasconcellos e Souza
para christianisarem os iudios COI'oaclos,
que tinham ido d<l Santo An toni'> de
Guarull10s onde primeil'o se haviam al
deiado, para aqnelle ponto elo districto
então d. Campos dos Coytacazes, que
se chamava nesse tempo Camboa e é

, hoje a flllresce,lte cid'ldc de~, Fidelis,
calJeça da comarca ;10 mesmo roome. A
pl'imeil'a criança, dizem-nos, que rece
beu as aguas do baptismo na mencio
nada egreja fo~ o SI'. Fidelis Alves de
B.lrcellos, hoje importante e homado Ca
zendeiro u'aquella localidade, o qual le
vava li pia baptismal outro nome, mas a
cujos pacs os bons barbadinhos pediram
quc se l1ésse o Bome elo orago do novo
templo,

J as iIlemor'ias do tempo, const:1 que
os uoas iucançaveis missionarios não s6
deram o 'pI·mo <.la cgreja, Clll fôrma de
el'll'l. e no estylo tlol'entino, tumando por
mouelo (L ba, i1i~a d S. Piluro em R'Jma,
e dirigiram n SlH\ editlclli;ão. soccol'l'iuos
com uinheil'os pub icos dUl'anle o vice
reina(,!o de I,uiz de Va ·concellos, C0l110

lambem traball111.1'am I elas suas pl'Oprias
mãos 11"- ob. a, auxiliaclos pelos i!l\li
f!enas.
- Além d'estes dous fervorosos aposto!ps
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da propag:J.\-ão da fé, devemos mepcionar
o nome, de um terceiro, que tl'ubalhou
na mesma via c.•magual fervor religioso:
é o de fr'ú Thom l~ d' Oivittá Castello,
fallecido a 16 dc abril de 1828, Frei Vit
torio fallecêra a 1 de setembr'o de 1 15,
Ft"i Angelo tinha fallecidv a '!li de maio
de 1 '11, DOl'mem o del'radeiJ'o somno
esses obsc\1l'os e activos o' rei!'r s da civi
lisação. allumiad, pcla fé, no mesmo logi\r
onde a exercel'am, O SI', conc~o Guara,
cyaba passou, em 1 18, os flSSOS d'estes
veael'aveis ',arues par" um ja/.igo cou
di ll\l que 1)I'~pal'úl'ano ccn tro da egl'ej:l.

Pela l'eso!LH;ilo de 3 d fevercÍ;',) de
1821 a até então aldüa de S, Fidelis foi
desmembradi1 do di,'tl'icto tle Campos e
annexada a de Can agallo ; mas paI' um
t'e reto de noveml.l'o do :l.nno seguinte
tOI' ou a ser' cu 01 poruda ao pl-:ll1eil'll
didri<,to, do qual dJpois bmb~!li ulti
mamente so desligou par'a se constituir
comnrca sohr'e ,i.

Pela lci pr'Jvincial d ;2 d~ l,bl'il de
1.",,) 10i a suaegr· ... ja ele,ada á c,ltegol':a
u par chi I, c 1111 a, ,denomina'::w de
S. Pul li de SYf/1Ywrill{}a,

,'o tre$ unnos depoi' ioi qu teve ella
pela primeiJlI1 \'el. ullla escola de in tl'IlC
çao primar'Íli P:11'U o oexo masculino!

Parec<l 5' stl'O nosso tl',\~el' sem pre para
mode o .1 gran 'c r'epubJica amCI'ICan~1.

Nã1 podell1os, pordm, nest<l momento
! L'ar d,. o1Jserv:tl' que alli, logo que SJ

constrU'J uma egrejl\1 abl'e-se-lhe ao lado
uma escola, como si s tivesse compre
110 a ido 11'1quelle {Jovo, allmil'uvelmeute
]'ratico, q'ie um' C0118'1 <leve 00:I1[\letal'
a outra: que" instl'ucção ti um dns pI'i·
meil'os modos. de lIdorar a Deli. 'lerda tl

é qUEr ao mcno' ji não so lhe crgn
ao pé o inddcc~i vei. peloul'i ,ho. como
dunt.'s,

S. Fi<lclis foi ere lua Vi!l.1 peja lei IWo
"incial dc 19 <.le abril tle 185) e install:idli\
n 5 de março de 1835. A lei elo X de dJ
~embl'o de 1 ';0 <.leu-lhe o j>l'edic:1!llel\to
e f61'0s de cid. de (Vide, para m'l!ol'es

esclarecimentos, a crudita M,'moJ'Ía his
torica do templo de, S. Fidelis 1I0 seu
actual vigario, o iIlustrado conego Joa
quim Pereira Jorge GU1raeiaba, publi
cada em 186;.

1815- Fallece em Lisboa, victima de
uma melancolia inve~civel.o uaturalist3.
IJl'a~i1ciro dr, Alexandre -Rodrigues Fer
reira.

For'", em 17,.) c nearregado pelo ministro
lartinho de Melloe CilStL'O de vil' estuuar

as riquezas naturlleS, ainda pouco ou
U:1<.1<1 conhecid'ls, UO nosso solo, De um
escripto eontcmpol'aneo tomamos as se
guintes indicações relatil'as a esle 110SS0
tão activo quant) sabio e mal compen
sado compatl'iot,\ :

" De,lIo:'olJ se cinco annos em Portugal
antes de parlü' para a sua ommissfto;
mas ness esp,\ço Ull tem po re~ o cxame
do cUl'I'ào ue pedra. de Suarcos, I'e luziu
e descl',3veu os pl'oductos uacion es que
existiam no mllS~ll cL'\..juda, cntron cm
muitas exp~l'ienciasphysi as c chimicas,
e publicou m ui tos e<cl'i ptos ünel·essante3.

Em outubl'O u 11.'3 chegou ao PaI'á;
ueu come~() aos seus tl'ubalbos pela ilha.
de Joallnes c Jc,' 'II as suas ind-1gaçues a
tojo o sel,tão do Ptw.:i, e Rio i~egl'o (hoje
Amazonas), cXplOl'ilUdo os rios Bl'anco,
:\Iadclra, Guaporé. serl'a <L Cnanurü c
'i\Iatto Grosso, tl'llbalhos estes ,em que
gastou nove aunos.

Ligo\!· e em cons.ol'C'io com D, Gcrmana
Pel'cira de Queiroz, filh:l do cllpitão Lni;r,
l?Cl'cira tl \ 01, !tIl, ~eu eorl'cspondente
na I'emes~a dos productos, quc cnviál'a á
cOlle,

A historia du sen cus:lrne:lto é exéraol"
dinaria, posto que bl'cve: -ponucrando·
lhe o capitão Luiz, que s achava no
dcse:nbolç.o lIe cOl1sitlel'fwel despe~:t, com
a qua I l'0del'ia dota,,:; (I filha, p lu re
mcssc\ dos pl'oduc:o< quc]h cnviál'a,
respondeu Alexanul'c: « Islo não slll'vi"á

C/e emb<t/ (1/;0 li SIII! cCt'1l.1'1lellto; et~ slIl'ei

quem "ec.ba 2)01' 1Hnl!w/' sua (ilha,
Empr'egoll-se tanto em apedoiçoul' e
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apural'-preciosos materiaes, que, antes
de concluir a. organisn,;ão d'elles. foi
attacado da melancolia, que o roubou á
tena na pI'esente data, em Lisboa.

Indicaram as causas ,j'ess:l malanc~lia

como envoll'idas no manto das genero
sidades, attl'i!Juindo-a a desgostos. 1)1'0

venientes de illu,'ões desv:anecidas {LcercR
dos homens e ~as cousns da cul'!,c.

Mesmo attncado da fatal misanthropia,
lançou mão da pcnua parJ. defendei'
amigos. com os qua'es se acilava divor
ciado, mas que julgava injllstament~ ac
cusados, e, até á hOl'a de expir'al', desem
penhou os seus devel'es de empregnuo
publico, »

lS21-Pl'oclamação de' D. João VI aos
fiuminenses, referindo-se aos ultilr.os
acontecimentos por. causa da adop~ão

definitiva da constituição Itespanhola e
escripta em um, tom vCl'dadeil'amente
paternal.

]S50-Fallece o bal'ão de Inhomel'im
Vicente Naval'1'o de Andrade, doutol' el~
medicina pela lmi\'cI'sidade de Coimbm
e por ella escolhido para viajar, depois de
já ter uma extensa clínica em POI'tpgal.
Passára á Fl'ança, onde residiu 7 annos,

I em seguida aos Estados-U nidos e final-
mente no Rio de JaneiJ'o, de onde ainda
tornou á França, desgostoso pOl' Jlie ter
aqui morJ'Ído a esposa,

Nascido na viJla dc Guimarães (POI'
tugal) a 26 de fevel'eiro ]776, fallece em
Í'ariz de um ataque de gntta,

]S60-Inallgur'ação da estl'llda de lcl'ro
de Cantagallo, pl'ovincia <.lo Rio de Ja
neÍl'o.

ABI~IL-2-!

1500-Na manhã d'este dia, el'a uma
sexta-feira, aconselham os pilotos a
Pedro Alvares Cd!JI'al que se levantém
ancoras e se façam de vela, e :Issim se
effectua, Navegam cerca de dez leguas
em ala pela cost:'l, lJa direcção do norte,
a ver si enconh'am ulgum porto ou
abrigo, onde se refaçam de lenha e

aguada, inelo para esse fim' o piloto Af
fonso Lopes em uma elas cal'avellas me
nores, pai a podei' apl'oximar·se mais ela
praia e cxaminal-a melhol', Encontram,
dez legllas di;tante do ponto em que
tinham pernoitado. lima en~eaela. a bailia
Cabl'alia, quatro legulIs ao norte de
Porto-Seguro, onde pela tarele entl'am as
cal'avellas que iam mais perto ele tena,
ancorando (IS naus de maiol' cJla<.lo obl'a
de lima legua afastadas dos recifes que
estão á 'entrada <.lo porto. Para a do al
mil'anto havia Affonso Lopes levado dois
mancebos indigenas, que encont!'ál'a
nllma almadia a pescarem.

Cabral recebe a seu borbo esses dois
inclio, com to<.lo o cel'cmoniul. « O capitão,
diz Pel'o VaI. de Caminha, nosso guia
fiei nestes interessantes pl'omellol'es, o
capitiiio, quando elles vieram, estava
assenta<.lo em uma cadeil'u, tenelo uma
alcatifa aos p'és pai' estrado e bem ves
tido, com um collal' de OUI'O mui grande
ao pescoço, e Sancho ue '1'hoal' e Simão
de Miranda e "Nicolau Coelho e Ayres
Correa e nós todos, que aqui na nau com
elle iamos, asscntados no chão por essa
alcatifa, Accendel'am-se tochas e én
tllal'am e não fizeram nenhuma menção
de cortezia, nem de faliar ao capitão,
nem a ninguem; porém um ~'elles poz
os olhos no coJar do capitão e começou
de acenal' com a m:io pal'a a terra e
depois para o ,collat', como que a dizei'
qlle havia em te!'I'a OUI'O; e tambem viu
UI~l casti,al do prata e assim mesmo
acena\'a para a tena e .!ntão para o
castiçal, como que havia tambem prata.»

Mostraram·lhes depois um papagaio,
que o almir~arte trazia e que elles reco
nheceram logo, como cousa que lhes el'a
familiar, "lostraram-lhes em seguid::L
uma galLinha, a cuja vista del'am siguaes
de terror e não lhe quizel'am a pl'incipio
p' I' as mãos, TI'ouxeram-Ihes pão, figos,
confeitos, fartes, em que elles mal toca
ram, fazen,do o mesmo ao vinho e á agua,
que os portuguezes lhes olferecel'am. Por
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fim, esLiI'aram-se de costas na alcatifa,
mandando-lhes o almirante por um tra
vesseü'o debaixo das cabeças. e cabril-os
com um manto,-« e elles consentiram e
jouveram e dormiram », conclue Pera
Vaz de Caminha,

1589-José Adomo e-sua muUler D. Ga
tharina Monteiro fazem doação ao con
vento do Carmo de Santos da capella de
Nossa Senhora da Graça, que haviam
fundado, José Adorno fundára tambem
a capelia dI' Santo A 7?Wl'O de Gttaybe,
de que não cxistem vestigio~, e falleceu
com mais de IDO annos em Santos.

17!6-BulJa do Santo Padre Benedicto
XI';, permitti ndo aos reis de POI'tngal e
a seus successores na monarchia a li
berdade de paperem determinar, a seu
arbi trio, certos e novos limittes ás dio
ceses e pI'ela-ias já el'ectas no ultl'amar.
cl)m especialidade na America,

1i63-Tomada da villa do Rio Grande
do Sul pela vangual'da do exel'cito hes
panhol ao mando de D, Pedro Ceballos.

1824-Fallece ita casa da Cascatinha
da TijuC,l (Rio de Janeiro) Augusto
Taunay, esculptor francez, que viel'a em
1816 pat'a o DI'azil na colonia 'franceza
que, sob a dire~ção de JO'lquim L~ Bre
ton e pai' influencia do conde da Barca,'
mandára, D, João VI vil' da Europa par;}
se funda. a escola de Bella Artes (Vide
26 de fevereil'o •de 1816).

Nascel'a. em 1769.
Obthel'a. em 1792 em FI'ança o grande

premio de Romn. Entre os seus tl'aba
lhos mais salientes citam -se a estattta do
gene/'al Lassall.e, que foi collocada em
Ycrsailles,- a Fama e O Cow'aceí?'o, que
estão no Arc:o de Tl'iumpho do Carrollssel,
a fal;~osa estatueta Napoleiio na ilha
d'Elba e o bu:s.to de Camões, que pertence
ao imperador do BI'azil e figurou na
Exposírão Camoneana da Bibliotheca
Nacional em junho de 1880, pela com·
mcruorac;.áo do 3" centena rio da ruOJ'te
do gl'ande e;,ica portuguez,

l8!í-O iml)erador, que pernoitara na

Bana de S, João, berço nataI de Casi
miro de A!ll'eu; parte nesta dat<l pal'a
Cabo-Frio p-or Campos Novo', D'ahi vai
a cavalJo, no dia seguinte, vel' a pont I /

do Cabo, distante da cidade tres leguas.
No dia 26 vai á aldea de S. Pedro e hos
peda-se na fazenda de .Pal'aty. perten
cente ao capitão Fl'8.ncisco Antunes Ma
rinho, D'essa fazenda partiu S. Mages
tade no dia 27 p Ira a villa dg Rio Bo
nito, de onde sahiu a 28 para Itabol'ahy,
cnde pernoitou em casa do conselheil'o
José Bernal'dino Baptista Perei"a de Al
meida. A 29 fez uma excursão a POl'to
das Caixas, voltando li. tarde para Itabo
rahy, onde dormiu.

No dia cD partiu d'ali par<\ Nicteroy,
pOI' S. Gonçalo, onde almoçou, e á tal'de
regressou na galeota imperial para· a
córte, tendo jantado em Nicteroy. Com
pletava assim a visita que começal'a a
fazer á pl'ovincia do Rio de Janeiro a 20
de mal'ço,

lS53-Fallece no most.eiro de S. Bento
do Rio de Janeiro o illustre benedictino
frei Rodrigo de S. José Silva Pel'eira,
cujos lwrmoniosi simos verso·, ultimas
e brilhantes lampejas da poesia classica
no BI'aziJ, pena é que não estejam col
leccionados em volume.

Frei Rodrigo de S. J'lsé era filho legi
timo do bacharel em dircito Marcellino
da. Silva Pereil'a,e de D, Maria Clemen
tina, naturaes ambos da Bahia, e nascera
a 9 de agosto de 11 '9, no arraial de
S. Pedro da Muritilla. municipio da
Cachoeira, d'aquella provincia, 5 annos,
dia por dia, depois do gl'ande orador
franciscano frei Francisco de Montal
verne. Tinha seu pae exel'cido naquelh
localidade, além da advocacia, o lagar de
intendente do OU1'O.

Noticiando o seu falJecimento, diz o
SI', conselheiro Francisco Octaviano, no
COl')'eio AJercantil de 27 dc abl'il de 1853:
-«A uma vasta intelligencia reunia o
illush'e monge pI'ofundas ,conbecimentos
litterarios, que o habilitavam nas horas
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do repouso a traãuzü', como tantos ou
tros membros da mais instruida das or
dens monasticas. em \'er os cadentes e
melodiosos as impressões de uma alma
pura e generosa. Ko venel'anilo Bene
dictino perdeu o p liz uma de suas ilJus
trações, a mociàade um mestre sabio,
vigilante e bondoso, e a su<o. Ordem, tão
pobre hoje de 'homens eminentes, um
membl'o que não terá. quanto a n6s,
substituto. A' roda da tumba singela,
onde vai dgrmir osomoo eterno. amor
talhado no burel da penitencia. o humilde
filho de S. Bento, foram derramar lagri
mas sinceras e seutidlls os seus amigos
e discipulos.

Depois do solemne Reqttiescat in par.e,
pronunciaram dois alumnos do coUegio
do Ped,-() II, em .nome de seus coneg.ls,
um LlltimO adeLls a seu venel'avel mestre;
o dr. Paula l\Lenezes, como orgão dos
p1'0[esscres d'essc mesmo collegio, pro
nunciou tambem um breve discurso ...
e o sr. Porto Alegre, intimo amigo do
falleciao. recitou, como orador do Insti
tuto, as breves palavr que abaixo
transcrevemos. "

Frei Rodrigo, depois de ter sido ab·
bade da sua. ordem, foi vice-reUor do
collegio de Pedro II, no reitorado do di'.
Joaquim Caetano da Silva, que sempre o
teve em muita consideração e estima.

De um elogio inedilo que possuímos,
escripto por um nosso douto amigo, e dos
mais dedicados e particulares- do }llustre
monge, pedimos venia para extractaI: o
quanto baste par,l, embora em pallído
resumo. accentuar a sua sympathica e
vigorosa personalidade :

«. O padre-mestre frei Rodrigo não gos
tava de faUar de si; era de uma tão
exccssiva modestia, que pl'ejudicav.l a
sua fama; tudo sacrificava ao gosto de
viver desconhecido e ígnorado do mun

_do .... Abraçára a vida monastica »01'

I'0bedienflia á vontade paterna; acostu-
mou-se depois, porém, á ella por tal
f6rma, que se fez um respeitavel reli-

gioso e U11 inteiro observante, sem l1y
pocrisia, nem fanatismo, das severas re
gras da sua Ordem. em que di.erCeU com
honra di,ersos cargos. Er:l um tanto
ceremonioso para com as pessoas que
não conhecia, mas para os ami"os muito
lhano e cheio de bondade. Possui I em
alto grau o dom de consolar os aftlictos;
fazia então jorrar das fontes limpidas e
inex"otaveis do seu coração bondoso
umao torrente de palavras aITectuosas,
que se entornavam como um balsamo
suave sobre as chagas do iníeliz.

Nunca d'aquella bocca se oU;'iu con
selho duro nem inexequi veJ. ou reprehen
sões que pude-sem exacerbar o animo
dos to~ados da desgraç I. Foi sempre
inimigo do luxo, porém, amicissimo do
asseio e da boa ordem e-m tudo. Eram
todos os seus actos scmpre pautados pela

l
mais escruplosa. oircumspecção. Era u_m
enbe inofi'ensivo; Pl'ovocado, porém, nao
se faz'a esperar ná répliCa acerada com
que Culminava os seus mais fortes inimi-
go~. que os teve e bem poderosos, üão
s6. porque acudia rle prompto. com ad
miravel desforço. em defez.a dos amigos,
como porque a sua qualidade de aror
rimo partidista da monarchia constitu
cional, governo que eUe entcndia sei' o
mais proprio para a felicidade dds po
vos, sempre ó trouxe envolvido em dis
Cllssões com os que professavam idéas
republicanas. Senhor de muitos e 'la
dados recursos pal'a os combates di' in
telligencia, quando nelJes se empenhava,
fazia-o com uma formalidade que encan
tava, não s6 pelo vigor do seu raciocinio
como pela voz cheia, clara e sonora co·m
que muito bem se exprimia, e nunca o vi·
mos vencido, aind,\ mesmo nos mais renhi
dos debates com as maiores illustrações
da sua época... Estava quasi, cégo poucos
tempos antes de morrer. Sen,tindo che
gar a sua hora, mandou ohamur ao seu
velho e dedicado amigo o dr. Urzedo,
que foi quem o assistiu no derl'adeiro
tvanse. Morreu repetindo muitas orações
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e psalmos penilenciaes. 1\0 d·ia 21 de
abril a musa do Sanctuario, que tantos
lhe inspil'arál'a c:Lnticos di I·jnos, 'rec1i
nadrv sobL'e o seu atai.Lde, beijava-lhe a
lyra haJ'moaio, a, e depunha ,na sna
cabeça, que íõL'a em vida um vulcão de
aL'rojados pensamentos, uma corôa de
saudades, que rega ainda COIll as suas
lagrimas. »

As suas poesias, de cunho hi~t01:ico,

pL'imam pela extrema eorreção da fórma,
que podemos denominaI' hOl-aciana. Ha
algumas demasiado lívL'es e, entl'e ella ,
algumas satyricas e de fazel'em chorar
lagrimas de sangue áquclle a quem são
dirigidas, Julga-se perdida a quasi tota
lidade d'ella,.

1865-0s paraguayos apoderam-se da
colonia de Coxim em lIIatto Gl'OSSO.

ABRrr,-25

1500-De manhã, era um sabbado, or
dena o capitão que as naus o faç.am de
vela e demandem a entrada do pOL'to;
ulli ancoram todas ellas em cinco ou seis
braç.ls de fundo. a: A. ancoragem dentro
é tão grande, diz Pel'o "az de Caminha,
e tão fel'mo a, \l tão segura, que podem
jazer deutro n'ella mais de duzentos
navios o nÍlos. " E bnto que anCOL'aram
e pousaram, foram todos os capitães i
Dau de PedL'o Alvares Cabral, que manda
á terJ'a r icolali Coelho e Bal'tholomeu
Dias (o descobridor do Cabo da Boa Es
perança), levando comsigo os dois indios,
aos qnaes se deixaram o arco e settas
que tl'aziam ; haviam-n'os ve tido com
camisas novas, pondo-se-Ihes na cabeça
urnas carapuças vermelhas c dando-se
lhes dois rosarios de contas de os o,
alguns guizos e outL'OS pL'~sentes ,malo
gos: foi com elles um degL'adaclo, Alfonso
Ribeiro, creado de D. João T.elles, palIa
lhes aprendei' a língua e saber do:> seus
usos e modo de viver, Pera Vaz de Oa
minha vai tambem com 'icolau Coelho,
Accodem logo fi. praia cerca de duzentos
indigenas, inteiramente nús, com flechas

e aL'COS nas mãos. Os que iam no batel
com os navegantes ]Jortuguezes lhes
acenl1m que se nlfastem,e deponham seus
lIL'COS, e elles assim o fazem. Os dois,
logo que desembarcam, illternam-~ecom
o degl'adado que os acompanha, e atl'a
vessam um ribeiro d'agJJa doce,. QUE
LHES DAVA FaLA Ba.\GA; seguem-n'os
muitos dos outros, e yoltam depoil\ já
sem as caL'apuças e nús os dois indios,
Compç;.lm então muitos a chega!' em
bandos peltJ mar até aos batéis; ajudam
aos portug'le..es a fazer a aguada, ~)e

dindo-lhes alguma cousa em paga e tro
cando ltté os seus arcos e flechas pai'
sombreL'os e carapuças,ou outra qualquer
COUS-l que lhes quer'iam dar os por tu
guezes. Pera Vaz deOaminhaopinta-no-Ios
exactamcnte como devil1m ser, e conclue:

lt AlIi andavam cntre elles tres ou qua
tro moças, e bem gentis, com' cabellos
mui pretos. COUJIi!'idos pelas espaduas.
Por fim ninguem mais se entende pela
algazal'l'a quê fazem cn tre si. Peàem.-Ihes
os lJOI-tuguczes lior acenos que se retirem
e elles assim o fazem. passando para
além do rio. Algum tempo depois, indo
alguns dos pOL'tllgllezes encher uns bar
ris d'agua, acenaram-lhes os indios que
se cheg.lssem, e entregaram-lhes o de
gradado que se ha"ia mandado com elles,
sem lhe terem tomauo os presentes que
elle levava para dai' ao enhor da telTa,.
si o houvesse, ou ao seu maioral. D

Entre elles. como dissemos, viam-se
apenas tres ou quatro mulheres, moças
ainda, uma das quaes tinha o corpo todo
pintado de azul escllro. Pero Vaz elogia
lhes a belleza d'um modo pouco d,is
creta.

A' tarde sabe o almil':lnto em seu ba
tel, e os capitães das mais naus nos seus
.escaleNs, a pe~'correr a pI'aia, sem com
tudo desembarcal'em em pon,to algum
'd'ella: apenHs saltam em um ilhéo, a que
dão o nome de CoR' A VERMELllA, e alli
se demoram cerca de hora e meia a
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pescaI'. EI'a já bem noite quando vohem
ás naus.

15GZ-Braz Cubas dá conta cm uma
carta da sua explol'aç"ío aos sertões, com
Luiz Martins j tinham perCOI'riuo 300
leguas á cata de ouro e por fim só acha
ram iudicios d'elle no sitio denominado
Ja"aguá, quando voltavam para a villa
de S. Paulo.

176<1, - Fundac;ão do convent.o de
'S. Francisco da "illa de Taubaté, por
frei .Teronymo ue S. Braz, a pedido dl\
camara, nobr~za e povo.

I765-Antonio José Vietoria o Borges
da Fonseca, trigesiOlo sexto governador
da capit.ania do Ceará, toma posse do
seu cargo e exerce-o até 10 (o visconde
de orto Seguro diz i i) de maio de 1782,

1767- Nasce no Rio de Janeiro Luiz
Gonçalves dos S lIlt.os, 'presbytel'o seculal',
professor jubilado da linglla latina, phi.
losopllia e rhet.orie;), na mesma cidade,

Das obras que compuzeru e ü'aduzÍl'a
sobl'esallem as Memol'ias pal'a a histo,.ia
do ,'eino do Bra.:il.,. escriptas no Rio
de Janei.,·o 110 anno de i 82 i ,em 2 t.omos
(Lisboa, 1825), e a ü'aducção da O im
pe"io do B"azil considel'ado nas suas
,'elqções politicas e commertJÍaes pOl"La
Beaumelle, em 1 vol. (Rio de Janeiro,
Typ. de Plancher, 1821).

Publicou muitas bl'ochul'as accrca da
magna questão do celibato do clero,
apresentada por Ferl'eira França â ca
mara dos deputados em 1827 e patroci

.nada por Diogo Feijó, que foi de ois r~
gente.

Quanto ás suas Jllemo"ias o visconde
de Porto SeJUl;o avent.ou um juizo, que
lnnocencio da Silva aehou severo em de
masia, mas que, apezar do merito que
ellhs têm, nos parece verdadeil'o.

1808-Chega ao Rio de Janeiro o bispo
d'essa diocese D. José Caetal\O da Silva
Coutinho, que não pudera acompanhar
a' íamilia réul e flcâra, já sag'J'ado, em
Lisboa.

1810-Frei Antonio de S. José Baslos,

monge bcnediclino, natural de Pernam
buco, é eleito bispo d'aquelbt dioclsc.
O HÓTElllO DOS BISPADOS o dfl como la·
tural do Rio de Jllneiro e nomeado em
1811, no j'einado de D, l\laria l, sendo
regente o principe D. João. O gencral
Abl'eu e Lima o dá tambem como n:.lt.uI',ll
do Rio ele .Janeiro, mas eleito na data
ele hoj~.

Só a 25 de março de 1'115 foi con fil'
mado pelo papa Pio VlI. Oc~usionou esta
demora a det.enção do pontifice cm
França por Napolp.ão r.

D. frei Antonio ele S. ,José passou no
anilO seguinte a l'eger a diocese pernnm·
bllcana como vigaJ'Ío eapitulal', a inst.an
cia do 1111f1cio apostolico, arcebispo de
Kisibi; d'ahi lhe pI'oY.lio a denominac;ão
vulgar de DISPO GABÃO, VoHou depois de
4 llnnos no Rio ue JaneÍl'o, onde foi s 1

gl',\i!o a 2'l deoutnbro ue 1816 na capolla
real (Vide 19 de julho de 1819).

E' o H' na serie dos bispos ue Per
nambuco, segundo a relação que temos
por mai. rle accordo com ·os factos.

lS17-PI'oelarnação do chefe de esqua
dl'a RodJ'Ígo José Ferreira Lobo, COI11
mandante da esqnaell'ilha que bloquea\'u
o pOl'tO uo Recife, dirigida aos habitan
tes d'aq\l~lla cidaele : é elatata ele bOl'do
ela. fr'agata Thétis.

1319-1'oma po~sc llo governo ela ca
pitania de S. raulo o ~eu elecimo nono e
ultimo govel'nador e capitão general
João Carlos Augusto 'de Oyenhausen,
que foi posteJ'Íol'mente marquez de 'Ara
cat)' e senador do Imperio.

ISe2-Regressa de Villa Rica o prin
cipe D. Pedl'o, deixanelo serenados os
animos na provincia (Vide março 25),

1823-Apresen la·se em frente ao Morro
(B!lhia.) a esquadl'u brazileira, composta
de oilo valias, sob o commando ele lor~

Cochl'ane.
1850-Falleç,e o senador pela Bahia

conselheil'o ,José Cár\os Pereira de Al
meida Torres, visconde de Mar.alJé, eSr
colhido a 14 de junho de 1813 e que
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tomara ssento no senado no dia 20 do
llIesmo mel. e anno.

N52-FaJlece no Rio de Janeiro :'I1:l
nuel Antonio Alnlres de Azeveclo, nas
cido na cidade de S. Paulo a 12 de
setembl'o de IS'n. Tomara em 1847 o
grau de bacharel em lcttras no imperial
collcgio de Pedro II e em 181'l partira
para S. Paulo, onl'e frequentou o re
spectivo curso jll1'i ,ico até o 4' anno. "S6
lhe faltava um para completar o seu
tirocinio academico, quando a mão inexo
!'avel da morte o al'l'ebatou á admiração
dos con tem poraneos.

Era um poeta ele prime:ra ordem, de
yasta erudição, aelmiravel rara a sua
edarle. As suas obras poeticas, que, reu
nidas em 3 volumes, tem tido successivas
edições, exerceram poderos'\ influencia
n I litteratura pat1'i'l e tornar..lm immor
redouro o seu nome. Poeta d 1 escola de
lord Byron, Alfl'ed de i\Iusset e Henrique
Heine, inoculou no espirito da mocidade
do "eu tempo o desespero conyenciOll.lI
da poesia denoníinadanYRONICA, que deu
uma feição pouco ou nada natural <is
producções poetieas que appare e"am
naq lIella epoea, A sua ode A PEDRO lYo,
em que o imaginoso poeta paulista se
afasta do typo que tomam por modelo e
stenla toda a sua potente individuali

dade, 6 um'). das producções mais bellas
e animadas do seu genero da lingua
portugueza.

ISiO-Festeja-se em S..Paulo (capital)
a chegada do batalhão 35' de yoIuntarios,
que volta da guerra do Paraguay. Esses
festejos aturaram S dias.

18S0- -o sue 1genho Campinas, fre
guezia de Iguape, PtDvincia da Bahia,
fallece a buronezade Alagoinhas, D. Cora
Coutiuho Sodré, mãe dos distinctos de
putados á assembléa geral, conselheiro
Francisco Maria Sodr' Pereira. que oc
cupou a pasta dos negocio do Imperio
no gabinete 5 de janeiro, di', .Jeronymo
Sodl"é Pel'cil'a e coronel José Liuo Couti
nho Sodré.

A hal'oneza de A agoinhas era. filha do
eminente patriota ~onselheiro José Lino
Couti ho, que teve a honra de, em ver
des anilos,' ser eleito deputado á Con
stituinte de Lisboa, em 1822, e de ter,
de 1826 a IS32, desempenhado preponde
rante papel no parlamento e no partido
liberaL e, finalmente. na alta adminis
tração publica corno ministro do lmpe
rio no gabinete qne tinha a Diogo Feij6
na Jasta da ju~tiça e a Yasconcellos na
da fazenda, a: n'aquelles tempos di:lliceis,
em que e,sse gabinete solicitou sua exo
ner'1~ã9 da regencia trina e esta por sua
vez a sua. da camara dos deputados.
E te episod o é conheciJo em nossos an
nHes pelo-golpe de Estado de 28 de ju
l'lO de 1832.

a: Para guiar na vida áquella sua illus
tre filha, escreveu o conselheiro Lino
Coutinho as Cal tas sobre a educaç,io de
Cm'a, que são certamente um I rimor
para o aperfeiçoamento do espirito e do
corpo.

a: O nome illustre que herdára realçava
a baroneza d3 Alagoinha pelas mais su
bidas virtudes, polas mais elevadas qua
lidades moraes, que a tornavam geral
mente estimada e respeitada na nossa
sociedade. Como mãe Q como esposa era
um exemplo digno de imitação (Dia1'io
da Bahia). »

Foi sepultada no convento de S. Fran
cisco de Paragua.sú. jazigo dos ante
passado~ de seu marido, o sr. barão de
Alagoinhas.

!-Ia de sua mãe, D. 1ldefonsa LaUl'a
Ce ar, p'lblicado em 1844 na Bahia (Typo
graphia àe Epiphanio J. Pedroza), um
opusculo, hoje raro, de poesias (lyras,
cançonetas, glozas. ep'stolas), entre as
quaes algumas traduzidas do francez e
corcetamente traduzidas.

ABRIL-26

1300-Domingo da Paschoela - Deter
li ina- Pedro Alval'es abral que se ,diga
missa no ilhéu em que tinham estado na

17
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vespera, fl que assistissem elle e os
demai. ca pitães_ e as iro se cu mpre_
Arma-se para esse fim um ESPERAYEL

(pavilhão) e dentro d'elle um al1ar bem
CORREGIDO (escl'eveCaminha).Diz a missa,

li. primeira portanto que e celebra em
terras do' Br8zil, frei Henrique deCoimbra,
que depois foi bi:po de Ceuta, coadju
vado pelos outros sacerdotes que com
elle iam [;ara a Ineia. Os natUl'aes do
paiz as>istem com. admira«;ão misturada
de curiosidade, áqlJelle l clo,que em para
eUes inteil'ameute nov,', e os porl ugnezes
com a maior del'oção e recolhimento.
Cabual col1oca-se durante esta solemnidnde
do lado do Evangelho. lendo na mâo o
estandarte da ordem de C11l'isto, com que
partira de Belém, Acatada a mis~a tira
frei Henrique os paramentos, sóbe a
uma cadeirp. aJt~, á gui~a de pulpiLO, e
d'eUa faz uma solemne predica, tomando
IJor thema a historia do Evangelho do
dia, a vinda dos j:.ortuguezes e o desco
brimento d'aquella terra guiados pela
CI'UZ, sob cuja obediencia navegal'am.
Os capitâes e/todos os tripolantes das
naus assistem a esta p"oveitosa '[Jregaçdo
(diz o minucioso Caminha) lri?1çados pa"
essa a,'c;-. Os indigenas, durante es 'es
actos, formaram lia tena fronteira
alegre.,; dansados a seu' modo, ao som
dos seus I'udes instrumentos: ulguns
d'elles vêm em ctlmadias (jangadas) até
perto da ilha occupada pelos navegantes
portuguezes.

Terminada a predica, o capitão-mÓI'
e todos os maiii tomam os seus batéis e
passando de bandeira desfraldada, perto
d'elJes, ao longo da praia, se recolhem
aos seus navios,

Depois de comerem, convoca ó almi
rante pal'a a sua nau todos os capitães
da esquadl'a e ('on~ulta-os si não ~eria

conveniente en viar uma das embarcações
a Lisboa, afim ue eomm unicar ao I'ei a
nova do de, cobrimento que haviam feito
e pedir-lbe que mandasse examinar
melhol' a tena, vi~to tcrem elJes de

seguir a derrota que traziam. De
pois de IlJujtn~ alvitres lembrados,
concordam todos ne.'Stl c em deixal'em
na terl'H dois dos tlegl'adados que vinham
COlll destino para a India. afim de apl'en
derem a linguil do naturaes d'ella, em
vez de mandarem ao rei dOlls dos indi
genas tomados á força. como ~e sllgge
rira tambem no conselho, Tel'min',dn es' e,
rlirigem-se em seus batéis paI a a terl'U,
com O intcnto de folgarem nella e eXIl
minllrcm o rio, Os indios. logo que os
avistam, depõem os fieUS arcos em signal
de pa~, mistlll am-se COII1 cs portugueze$
e trocam I'cciprocamente, 101' meio dos
mais estranhos acenos, os objectos dos
respectivos liSOS,

Dicf;O Dias, almoxurife da I1rmada,
homem rracioso e d~ l,"a~el', leva com
sigo pm tocador de gaita c pCern-fe todos
a bailar com os inclios, o que muito os
divel'te, acabando Diogo por dar jigeil'as
voltas pelo chão (cambalhdas) e s.. ltos
mortaes. de t:ue se mostram os selvagens
admirados.

O capitão-mÓI' interna- e 11m pouco
mais pela ter!'a com todos os OUtl'OS
capitães e, jã sol PO$to, rccolhem-se {l$
nau .. Os indios não consentenl que fiqur.
entr'o eUes o degradado AII'(ln50 Ribeiro,
m, ndado para esse fim: volta este com
os portugue~es, não teudo querido os
natllraes do I uiz aceitar os mimos que
eUe lhrs levára de ordem do almirante.

1639-'foma posse do governo da Cll

pit iIlh\ do Parf\'o caritão-mól' ~lanllel

lIJadeÜ'a. que füi o decillJo nono !la re
spectiva ordem chl'vnologica e exerceu
esse cargo até 11 de fevereiro de 1640,
em que o enado da camara entra a
governar a capitania, Sete dias depois
govemava-a Pedro Tei:xeira.

16'7;1,- C:.ll;ta, l'égia (de D, Pedro II)
Ol'denando ao cabo da gente de S, Paulo
que dtsdo 1612 se achava nas cabeceiras
elo rio de S. Fr'alltisco e sertões do
Pill.Uhy, e se llaviam interuado até ~s

margens do Tocantins, no Maranhão,
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que, si fosse exacta a notich. que che
gára ao reino de que nliquellas para<Tens
haviam descoberto minas preciosas, man
dassem immetliatamente dous homens
com pal'ticipação d'isso, d'entre os mais
praticas, ao Pará ou Maranhão, ou po,'
S. Paulo ot~ por aI/de fosse mais con
veniente, com tanto que cheg'l.ssem ao
reino com a maiO!' brevidade, levando
amo tras dos mintlraes ou pe(ll'as que
tivessem descoberto, assim como a re
laçiio distincta do sitio, altura e terreno
em que ellas se achavam.

Entendem algulJs chronistas que o
cabo da gente que ,fora a esta expedição
era o paulista Paschoal Paes de Araujo,
mestre de campo, que pouco depois
falleceu naquelles sertões, levando com-

. sigo o segredo do seu descobrimento,
de modo que, quando alli chegou o
padre Antonio Raposo Tavares. egual
.mente paulista, que vinba de Lisboa
incumbido de se reunir a ellE) ~ proseguir
nos descobrimentos, já o não encontrou.
Querem porém OUtl'OS que o cabo da
bandeira pauli ta que a essc tempo se
achava nas margens do Tocimtins era
Sebastião Paes de Barros e não Paschoal
Paes de Araujo.

1816-Em carta de oflicio d'esta data
participa o marquez de Alegrete, gover
nador do Rio Grande do Sul, haver
fallecido' de varíola o ten.ente-coronel
Manuel dos Santos Pedroso, cujos dis
tinctos serviços encarece o di to gover
nador. Pedroso era umindio valente:cele·
bri ara-se na conquista das Missões em
1801 e na campanha de 1811 e 1812 (Vide
3 de agosto de 1801).

1821 - Parte do Rio ele Janeiro a
esquadra que conduzia para Lisboa
D. João VI com sua familia e comitiva,
depois' de uma residencia 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

e desembarcaram no dia seguinte Os
viajautes.

« Na mesma armada que trausportava
S, 111., se retirou grande parte dos fidalgos
que o tinllam acompanhado de Portugal.
e os seus adberentes, formando todos
uma comitiva de mais de tI-es mil pes
soas. Achavam-se n'este numero muitos
capitalistas, levando som mas immensas,
em especie, que se extrahiram do Banco
(Histo,-iá do Bra::il de 1808 a 1831,
por J. Armitage).»

-Movimento llopulal' no Rio Grande
do Sul por occasião de se jurar na ca
pital da provincia a constituição portu
gueza, em cumprimetlto do.decreto de 7
de março. Descreve-o em offi.cio de 27 o
govemó interino, que havia marcado o
dia 30 para aquella solemnidade. Parece
que o povo, seqnioso de liberdade, já
não tinha o necessario sangue frio para
esperar quatro dias por aquillo, qne en
tretanto ,não era mnito, de que se vira
privado por tres seculos!

Eis como relata o acontecimento o al-
ludido oflicio : ,

" o dia 26 de abril de 1821. pelas duas
horas da manhã, o batalhão de arti
lharia e in fantaria da capital, armado e
munieiado de paivara e balas, condu
zindo duas bocas de fogo, marchou dos
seus quarteis, e se poston na praça da
residencia do governo, onde, ao si~nal

de um foguete do ar, tocou a rebate, e
snccessivamente se lhe renniram a tropa
do regimento de infantaria da p,rimeira
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
Gual'anis, e proclamaram a constituição
com grandes e tumultuosos alaridos.

« Differentes escoltas, compostas de
soldados do batalhão e do piquete, des
tacal'am-s~ immediatamente e foram ás
casas do ouvidor da: comarca e membl'o
do governo interino. do {uiz de f6ra, do
couego vigario geral, do desembargador
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Luiz COl'rea Tl'ixeira de Bragança, em
pregado da junta ·da Fnenda Real, e os
conduziram l1ebaixo de prisão para a
frente das tropa, cujo com mandante
permittiu que se retirassem o ouvidor, o
vigario geral e o juiz de f6ra, com con
dição expressa de voltarem, o primeiro
reunido ao governo, o segundo ao clero
e o ultimo á camara.

«O governo, a camara e o clcro, ce
dendo ao motim da s·oldade~ca. qne e.-i
gia ao demais a deposi~ão dc varias
autoridades e o soldo adiantado de um
anno, prestam o jur.lmento á consti
tui~ão, havendo então uma salva com
vinte e um tiros (Indice ch"onologico
dos (actos mais ?1otaveis ela his{o1"Ía ela
capitania do Rio G,'anele elo Sul. pelo ba
rão Homem de Mello). D

1824-0 govel'no dos Estados-Unidos
rec.onllece a independencia do Brazil.
Portugal s6 a reconheceu mais tárde
(Vide a ephem. de 29 de agosto de 1825).
. 1833-Diversos P)'eSOS politicos pelo

movimento revolucionario de S. Felix.
na provincia da Babia, e que se acha
vam na fortalcza do :\lar, surprehendem
ás ±horas da tarde a guarnição d'aquella
praça e d'ella se assenhoream, apesar da
opposição quc tcntou ofTerecer CI)m al
guns soldados o seu com mandante capi
tão Carvalhal, que escapou ele ser assas
simulo, ficando ferido com uma punha
lada num dos quadl'is. sendo assim vic
tima d'aquelles mesmos a qucm, po:'
compaixão, deixara sahir dos carcere~,

d mlo-lhcs o interior da fortaleza por
menagem, afim de lhes minorar os sof
frim~ntos da prisão ..

Lo~ que dos na-vios surtos no porto
e de terra se viu o que alli se pass:wa,
tocou-se a rebàte e o governo tomou as
medidas neccssarias pal'a contei' os 1'e-

, voltosos (Yiele a ephemeriele de 27).
1860-Fallece em Li, boa, com 6 ano

nos de edade. o duque da Terceira, /'
conde de Villa·Flor, que fora governa-

elor da capitania do Pará e Hio Negro
(Vide outubro 19 de 1 l'i) .

lS63-FaUecl' em Lisboa o commen
dador João Francisco Lisboa. o Timon
brazileiro (Yide março 22 de ld2),

18íO-Toma asscnto na. camara vila
licia, como representante lIa provinciade
l\Iinas Gcraes, o SI'. conselheiro Alfonso
Celso de Assis Fgueil'eelo, e colhido a S
ele feverciro, depois mimstro l:OS nego
cias da fazend (em ,uma da modiflca
ções pOl' que passou o gabinete 5 de ja
neiro: <L sua eleição s6 foi julgada c
approvada pelo senas:lo no dia 25 do
mesmo mez de abril,

-o major João Antonio Capote, nas
cido na cidade do Aracaty, no Ceará, a
H de julho de 182 , de uma pob e mas
honrada familia, fallece na presente data,
pelas 6 1/2 horas da manhã, cm casa do
SI'. conselheiro JaguariIJe, viciima de
antigos pa,decimentos pUlmOllbTes.

O major Gapote era um d'esses cora
ções generosos que fazem honra á huma
nidade: fez na sua vida o bem que poude,
muitas vel.es até com sacriflcio,

Para mais desenyoh'idas informações
aee)'Cf: d'este homem dc bem, rccorra-se á
Ga:::cta ele };oticicJs dc 27 de abril de
1 79. Aqui apeu2.s quizemos honral'-lhe
a memori,! consignando o seu nome.

1880 - Decreto emancipando a parte
da colonia ~Iumenau entl'e a sua séde e
o di tricto de Aquidaban.

,Fundada. a 28 de agosto dc 1832 pelo
seu actual dirccto)' o dI'. H rmann Blu·
menau. homem intelligcnte, activo e de
Ilxemplal' perse\'er<lllça, "que ainda hoje
(1880~. velho e \'aletudinario, di'rige com
tino e summa energia o importante es
tabelecimento que viu nasccr e desen
YOlyel'-Se a ponto de constituir o mais
impol'tante ll1unicipio de SantaCatltarina
c um dos mais promcttcd(lI'eS de todo o
Imperio,

«A 13 de janeil'o de .1 62 passou a
colonia ao dominio do E tado, por
aecórd@ do dr. Blumenau, e é hoje po-
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vo~da ror mais dc 13,000 alma~, n:l.
maiol' partc allemães e italianos, occu
pancio uma área de 585.200.000 metros
qliadl'ado, de que se acha agricultada
a quinta parte.

cc Existem na colonia, além de algumas
c~sns de solida e até elegante con
S ruc,'üo, cerca de 2,400 ue macieira ou
provisorias. Contam- se numel'OSO' en
genhos de aSS\lcar, f.lrinha, milho, al'l'OZ
e de ciistillação. além de olarias, serraria,
padal'Ías, fabricas de cerveja e estabele
cimentos commerciaes. A exporta<;ão an
nual orça por 50Q:000S e a importação
por 600:000gooo,

cc Uma das mais flore,centes e antigas
do Brazil, a colonia Blumenau faz honra
aos aos os esforços a bem da colonisa
çiio, e p6de ser apontada o, alguns incre
dolos como patcnte prova de que de um
verdadeiro deserto, como outr'ora as
margens do ltajahy-uassú, a erseve
rança possue o segredo de fazei' surgir
unl tel'ritol'io cnltlvado e que com ,ccr
teza será no futuro uma 1arte interes
santi,sima uo imperio (JOl nal elo Com
rUPI'cio de 28 UC :'Il)ril de L O},»

- 1nauglll'a-se a linha telegr:tphica
ue 'antar,1m a Camamú, na provlncia
da Bahia.

ABnIL-27

1500 - {Scgunda-feira) - Vão todos os
capiiãcs á tena para fazer anuadu c vão
tcr com lIes s Indios, porém em menol'
nnmc.l'0 e quasi todos ,:csal'macllls. i\lis
tlll'llm-se pouco u pouco com os port 
guezeF, folgando e dan.ando cada qual a
seu mod?, e vinte a trinta dos i ortugue
zes dirigem se com elles a um sitio em que
estão muitos indios com snas mulheres e
filhos, e tl'uzem de lá cocares de penDas,
ar'co , etc., que permutam com os ob
jectos qnc lhes dão os exploradores.
Cabral 0rrlClJa que AfTonso Ribeiro e
maL dois degradad " bem como ,o fol
gazão Diego Dias, de quem os i.ndios
pareciam ir já gostando,. os acompanhem

e durmam entl'e eHes. Os degradados
executam as ol·dens.do almÍl'ante, e assim
obsel'vam, a boa legua ~ meia de caqlÍnho,
a aldeia dos indios e suas usanças e
costumes, de que dá minuciosa rclaçã
a. el-rei D. Manuel P ero Yaz de Caminha
nil. sua car~a-1ll0nllmento.A' noite porém
os indios os fazem voltai' para as naus,
desejando mesmo muitos d'dles acomp:1
nharem-n'os a ellas. Trazem os explorado
I'es,em cambiodecascaveis e outras coisas
de somenos valOI'. papagaios vermelhos,
i to é, araras muilo gl'andes e formo a ,
papagaios vel'des e alguns artefactos do
uso dos indios, fabricados de vuriegadas
pennas, que o capitão-m6rdestina mandar,
com outras muitas coisa, curio as, ao
rei de Portugal, que tão longe estava de
esper~r por eHas I

cc 'esse dia derriba-se a arvore, cujo
tronco deve ser transformado em cruz,
pl'imeÍl'o marco que a civilisação européa
planta em noss s plagasD, diz o ~r. J. de
Va con ellos. D

1521-. ascido na cidade do Porlo em
1470, fallece Ila pl'esente data o famoso
piloto poduguez, ao serviço' da Hes
panha, Fernando de :\Jagalhães, que doi
allnos antes descobrira. na extrell1a da
America, o estreito de Todos os S mtos,
a que ligou o eu appellido, pa~ que é
conhecido hoje.

1719 - Carta régia ao provincial de
Santo Antonio do Brllzil relativamente
ao tl'a amei'lto. :;OCCOI'1'OS espirituaes e
instl'llccão aos escravos.

175 --':'Nasce~ na Bahia da Todos os
Sant(\s o insigne naturalista dr. Ale
xandl'e Rodrigues Ferreira,que consumiu
perto de dez ann os de um a existencia
labol'iosissima,e toda consagrada á scien
cia, em explorações y tematieas e con
scienciosas da nossa rica e admiravel
natureza pelo Pará, Amazonas e llatto
Grosso, explorações quc elle consignou
em mais de duzentas memorias. Muito
deveriam as ciencias naturaes ás suas
sabias illvestigações ü tivessem ellas sido
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publicadas em tempo. Os manuscriptos
uo dr'. Alexandre Ferreira, relativos á
sua importante VIAG!;:M PHILOSOPHlCA j10r
aquellas inexploradas e portentosas re
giões, têm ainda assim muiti.simo valor.

O dr. Ferreira trouxe como desenha
<lores a Joaquim José Codina e José
Joaquim Freire e como preparador bo
tanico a Agostinho Joaquim do Cabo.
Ogravador Manuel Marques de AguiJar.
que fôra aperfeiçoar-se na sua arte á
Inglaterra, foi depois, pEllos annos de
1794, encal'regado de abl'ir as estampas
concernentes áquellas viagens,

Ferreira fallece,u em Lisbo." a 2::\ de
abril de 1 15 (Vide essa data). profunda
mente desgostoso com o destino que
tinha tido o fructo de suas penosas pere
grinações.

O~sr. Alfredo do Valie Cabra~, paciente
investigador das nossas cousas c official
<la secção ee manuscl'iptos da Bibliotheca
~acionaJ, com intelligente e louvavel
interesse deu-nos uma noticia circum
stanciada- das 01)ras, hoje esparsas. do
nosso sabio compatriota, seu compr'o
vinciano.

1809-0 ouvidor d \ comarca de Santa
Catharina é enviado Ú villa de Porto-Ale
gre para cl'ear a camara da referida
villa e nome~r tres vereadores. dous ,,1
mofacés. etc. Por essa occasião mauda
tambem o mesmo ouvidor erigir' tIO villas
as povoações do Rio-Grande de S. Pedl'o,
do Rio Pardo e de Santo Antonio da
Patrulha.

- Fallece no Rio de Janeiro o notavel
pintor fluminense Manuel da <.;unha.
Nascido escravo.. distinguiu-se depois
como artista, deixando varios quadl'os,
apreciados pelos en tendidos. É d'ellc o
retrato de corIlo inteiro de Gom s Freire,
conde de Bobadell:1, que exlste na c,\sa
da camara do Rio dc Janeir'o.

lS11-Creação da Junta de fazenda da
capitania do Piauhy.

1822-Assume o governo da capitania
do Piauhy a junta provisoria cre,jda pela

carta de lei de 1 de Outllbro de lS21 e
composta dos seguintes ci adãos:-presi
dente, Mathias Teixeira de Castro; secre
tario, Francisco de Souza Mendes; n'em
bros. Jo é Antonio Ferreira. Miguel
PereÍl'a de Araujo e Caetano Vaz PortelIa.

183]-FalIece na cidade de Porto-Alegre
o coronel de roilicias Jo é Pedl'o Cesar,
anctor do mappa da provincia deS. Pedro
do Rio Grande do Sul, que se gravou
depois em Paris e acompanhaos Annaes
do visconde de S. Leopoldo.

]833 - Os prisioneiros insurgidos do
forte do Mal'. na Bahia. firmam com um
tiro de peça, ao amanhecer, uma ban
deira desconhecida, que hasteam no
mastro da fortaleza: a bandeira plludida
compunha-se de tres listra. verticaes,
branca a do meio e azul as das extremi
dades; dão vivas á Fedel'ação brazileira.
Começaram mais tarde a fazer fogo contra
os barcos, lanchas e canoas que vinham
do Reconcavo para a cidade e não acu- I

diam aos chamados que enes lhe faziam.

A's]O horas da manhã reune-se o.con
selho governativo ]!ara deI iber'lJl' sobre
o que cumpria fazer, e a uma hora da
tarde resolve que seja atacada a fortaleza,
deixandQ o plano e os meios para isto
precisos á delil'eração do com manuan te
das armas. Peças de artilhariH, foram
collocaclas em pontos que dC1minavam
a fortaleza, e ás 4 hora da tarde rOillpeu
o fogo contra elIa. Os insurgidos, longe
ue S'~ ameul ontarem, corresponder'am
pela mesma fórma. e assim foram até
á noite.

A população da cidade, que desde o
dia anterior se acha\'a eOI sobresalto.
ainda em maiol' desasocego teve de passar
esta noite. cujo silencio el'a interrompido
por d~stacados tiros de al'tlhal'ia (Vide
a 'iphemel'ide de 26): \

- Em virtude da secea quc assolava',
a proyincia de Pernambuco c as limi
trophes, os governadores do bispado,
então vago, dirigem aos diocesanos uma
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px.hol'ta,iío. que foi impressa e pl:ofusa
Utentc c'palhad.l.

Começa:
" ?iião havendo CÍI'cumstancia alguma

em qne se não dcya implorar o auxilio
Divino. afim de conseguirmos o remedio
d1s tribulações quo nos affligem; com
111 uito mais e!IiCllCi'1 COllvém recorrer a
Deus nas calamidades publicas.»

E acnl>a.:
" E. ta SP!'Ú lid!l á estação da missa pa

rochi d () registI'!lda no IiI']') competente.
COllvento do Cal'mo do Recife, 2i de

Abril rle 18'13,-0 P. Domingos Gel'rf'l,anO
Atron I Rt:[IUci,'a.-F,'. C,l1"los de S. Jose.
-o P. F,'ancisco Jose Tava"es da Cama,
j;?u\'et'nad "res do bispado,»

H;3-; -'fuma H~seIHO no senado, como
represcntante r1rl. pro\'Íllcia da' Rlhia,
Cassiano E, pil'idiào de Mello e illattos,
escolhido a ~5 de maio do aono flntel'Íor
pelo rogente Eei~ó (Vide 5 rle julho de
1 5-.'.

1 Q-Começa a cidadc de S, Paulo
a illllminar-se com lampeõe~ alimellta~

dos ú nzeitc. Só cm 19i2 é que começou
a scr illuminadl1 n gaz, fayenlb.·se a expe
rienci I, com feliz resultado, na noite rlc
8 de j'\neiro.

1857- ·Frcderico de Almeida e Albu
querque tOln:1 assento no senado co.110
r lH'esenlante da pI'ovincia da Pal'ahyba
("ide a epherncl'.ide de 8 de setpmbl'n'
de 1819).

1%7-Em vil'tude <1e uma resolução da
ramara tios refJI·esenlantes. o gover'no
rlo FSlados 'nidos PI'opuzera aos do
1.Jl'azil c republicas Argentina, do UI'U
Guaye do l "raguD.Y a sua intervençAo
diplomlllica, p!lra se conse'guÍI' um prom
pto e 110n I'OSO lel'lll o ii I!uel'l'a em que
estavam empenhadas a~ primeims com a
urtim I, po)' meio de um;l confel'encia de
plenipotenciarios em 'Ya, hington i O do
JlI'azil re;:poncle na presente data que:
" agl'Htleria. mas não podia tel' a satis
fação de nccit"l' o ofl'erecimento que tão

,amigal'elmente lhe era feito. "

ABRIL - 2.3

1500 - (Tcl'ç.l-feiral, Vêm os portll
guczes á telTa refazer-se de lenha e
lavar a roupa. Estavam na praia cerca
de sessen ta indios, desarmados; dentro
em pouco são cluzentos, que ajudam os
POI'tugue'les a carregal' a lenha para
os batéi~,

l'esse mesmo tempo trabalham dois
c Il'pintei,'os em uma grande cruz do
madeil'o que se hal'in derrubado na ves
pera, cousa r,ue muito entretinha os
nallll'aes do paiz, que se admirava.m so
lJretu<lo (la ferramenta de que se, el'l'tlm
os pOI'tllglle(eS e que lhes ~j'a inteira
ment 'estl'anha, não IIsando elles de in
strumento algum d feITo,

ln, iste ainflft o almirante em deixar
que durmam no mein tI'elles aos dois
c1eg:'adados e Diogo Dills,embora os indios
os I'ccn mbiassel1l.

A' nuite volvem todos ás naus com a
le ,ha quc tinham feito,

hZ::;-Depois de- nma serie continuada
elo c'ncontros e combates. de que temos
dado con: a, dispõem-se os hollandezes que
occupavam a cidade da ilailia a en
tl'eg'd-!l pai' eapitul.lç-o. Para se tratai'
do assull1ptD pn .. noss p:lr:e enviou
D. Fl'acEqu o gov r'naclor' Giovano
Yic,'nzo :o<tllfcliee. qlle foi depois conde
cio Hagnno'o, e o telh:nte de lllcStl'C de
campo Dio\!o Rlliz, Jicallllo no nosso
ac lIl1pllmcnto os capitã~s hollaDllczes
11<111. fehl c Qui, l,

Comrn"l1dav;\ a tolalidade das fOl'çns
f1nmengas o c.ol'oncl Jf)h:m Kijf, que
suhstituíl'a ao govel'nndol' Scho~ens, Fi
oarlJ1l de d~liberal' s ..l)J'e as coadições
<1,1 capHul1ção e de lhlr a soluçilo no dia
se!!uinte l T'irie es.' tiata).

lGti2-:~nlll;e o POYO da e,\pit mia da
Bahia em cnnCOl'l'ct' com a somma de
trezento~ e illte mil Cl'uzados pal'a iljUria.
d,) dote quê devia tel' a infdnta de POJ'
tllgal I" Cathurina, que i:t c IS flr-se com
o rei Carlos de Inglatel'j'.:.
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Accede"do ás insinua\Ges régias e ao
parecer do gOYeI'nadol' do estado, o ge
neral Franc(,~e;) BalTeto de Menezes.
elegeu a camara, nobreza e povo da
Bahia seis dos mais conspicuos cidaciãos
para fazerem a coilccta n que nos refe
rimos e enviarem os 320,úOO cruzados
para ajuda do dote da princezil_

16,9-0 conde da llha do PI'incipe,
tel'ceiro neto de ~Iartinl Affonso d Souza,
reivim,ica toda a alltiga capitama de
S. Vicente e toma posse d'eJla. por sen
procurador o capitão,mÓ!' Lui" Lopes de
Carvall o, perante a camara de ~. Vi·
cente, que fica sendo cabe\a de toda a
capitania.

1711-Cart:! régia ordenando a prisão
do paulista Bartllolomeu Fernandes de
Faria por ter ido á villa d, Santns com
gente armada e ,tirado violentamente
do deposito de sal a quantidade que lhe
pal'ecen, pagando-a 1'elo [Jl'e\o legal. em
razão ào monopolio que então raziam
d'este genero os eontractadores que ,o
forneciam.

f,. ailudida prisão s6 se efi'ectnou dez
annos depois.

1158- Chega ii cidade do Rio de Ja
neiro, de volta (;a sua missão ao Uru
CTuay, Gomes FI eira de Anurada, ('onde
de Bobadella, e ccntinúa no seu gO\ el'no
d'esta capitnnia. A Historia Cual do
B"azil dá para este facto o,anno de lí59;
o Catalogo, porém, dos Go];en!ac/oJ (JS do
Rio ele Jancú'C', pub:icado no (OD o Ir da
Rivist,a do Instituto, diz a tal respeito
o seguin e:,

« Retirado d:1. diligencia cm que se
achava. chegou a esta cidade a 28 de
alJril de 1í5S. onde continuou a governar
até dezembro de 1762. »

~S08-Tcma posse do gr,verno eeclr'<ias
tico da sua diocese o ' • 1ispo do R o d~

Janeiro D. José Cletaro da H1l'a Coutinh()
(Vide 4 de novembro de ISU5).

1809 - São isentas de direitos as ma
terias primas- emprebadas ]]a~ fabriCâs
nacionaes, e é concedida uma loteria de

sessent;\ mil cruzadcs em beneficio dlS
que mais necessitem de auxilio.

1,)33-Com o raiur do di!l'recomeca de
telTU, e agora por mais pontos, o hombar
deio contra a fortalcza do mar, na Bahia.
'tomando tambem I arte nelle a corveta
Regenel-açc7o e outros na\'ios, que para
esse fim se haviam a toda pressa npres
tudo.

Os presos insurgidos, senhol'es d'elll,
não esmorecem com isso c, com na ves
pel'a, corl spcndem com um ,ivissimo
fogo contra a cidade. A's 0Qze hOI-as corta
uma ba~a o mastro em que dles tinham
i\allo a sua bandeira tricolor; ao meio (lia
içam no troço restante a bandeira na
cional e n,l muralha UnH1. branca: com
isso cessa o fugo d~ parte a parte. Es
reJ'ara~ ele terra qi!C elles mandassem
>lIguem. mas esperaram debalde até á
noite (Vide a ephem. de 29).

IS313-J\Ianuel do Santos IlI'tilos Yal
lasques toma assento no senaclu como
representant da provincil da ,B,ll1ia
(Vide novembl'o 21 de 18(2).

1"38-Tomam assento no sen!ldo Fran
cisco de :" 01 za Puraizo como repl'escn
tante (]'l pro'vinci'1. dll Bahia c Ant,mio
Fl'ancisco de Paula e Ilollan(il CavaI·
canti, depois v:sconde de Albuq\lel'quc,
co no "cpresentante da de PernamLuco
(Vil,c as epl e111erid,'s de 12 de mai
de 1~4~ e de 11 de abril d 1813:J).

1"42 - Kasco ° SI'. D. Lni" Ga'ton
u'Orle:ms, cOl,de d'l~u, consorte da pl'in
ceza imperial D, Izabel.

1818-T mum as; lo no senado, cnn,o
representantes umbos da provincia de
,jinas-Gernes, o sr. An'onio Pnulino
Limpo de Ab\eu, depois visconde de
Abnet,l e pr,'sil1cnte pOI' muitos nnnos
(]'nqne'la cas:! do Parbme:Jto, e ,!~<é

Jnaql:im Fernandes Torres. esc' IhüJos a
13 de noven /)1'" do anno antel'ior.

O sl':deAbaeté é hoje (lSSI) o membro
mai. ali tii,o d'J.quclla corpol·:lçiIO.

ISôS-Fallece ° COll elllcü'o Clemente
Falcão de SonzH, bachal'el em direito
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civil, licenciad o e d,)ulor pe1<\ nnivcl'
sidar!e de Paris, e lente <.Ia faculdade de
, . Pa do, onde exel'C'eu o mag:sterio Ité'
17 de selembro de 186±, em que se jnbilon
'Por moles tia ,

_'asc '1':1 em Pe 'nambnco, na frcguezia
UO Dom Jardim, a 23 de novembro
dc 1798; I as,ou 38 annos da sua vida na
província dc S. Paulo.
ISí7-De~embarca na cid de do Rio de

Janeil'o. vindo do I io Grande do Sul no
paquete nacioual Rio de Jand,-o, o g ne·
ral :\Ianuel Luiz Osorio, marquez do
IIerval. que vem ttln:ar assento no se
nado como repl'esentante da ua pro
vlncia naLal, o Rio Grande do Sul.

O denodado e ilJustre general é rece
bido no meio das maiol'e~s demonstrações
de j'egozijo pela população da capital do
Imperio, que lho prep'lrtira uma vertla
doira o,-ação. como manifestacão cio
gl':lnd.! 'ti,reço em que ti:l1Ja os sel'viços
que o le;:enclario cabo de guel'!'a pre
Stúl'" á -'atria na "uerr'l do P:1I' .glm)'.
As COl'OS d-' leul'o, loesia.-, discurses,
iUllmillllções e oótras deme,nstrações dc
con t (;lItan C:110 I1cam reservadas parll o
dia c noi e seguint s. Quando o illustl'e
~enel'al eutra par I a cal':'lllgem que o
deve condm.ir liam a StH\ resiüencia,
tiram os ca',',lllos trelI'l e I uch:lITI.n'a á
mão atti tI pl'.1Ç<l d I Constituição, onde
ele, f:üigado por tantlls emoçõ(' . pútle
que odispe' sem das olltl'as manif"staçlíes
que 1udcssem e:L,r-il.e rcsel' -,Id :s, pois
pn'cisava <Ie repouso e não desejava
incommodar muis uma população inteira.

s jornae~ do dia se~uin:e. no·ne!llla
ment o O'oba c a Ga;rtfl, de , 'oticirt<,
vêm ch i(ls d:IS desc:'ipç'31'. ua gCl'éd
o\,oç,(o el· que fui :11\0 o glorioso. 01
dp.do. CI1l cujo s mblame v'lt'onil, diz um
d'el1e". so \'ial,; dcsenlJados o seu cardcler
franco e leal. o'.s:1<1o a é li temerichlde,
o typo do 'el'uau('iro gede:'al, :ülomdo
pelos seus oid"uos e temi lo 1)1'10 inimigo.
"' Vinba radiante de cilutent:,mento asila
banit,\ cabeça de velho her6e, encanecido

ao serviço da pat!'Ía." Todas as folhas
illus:radas, que se pubJi am 02. cBrle.
vieram cheias de desenhos allegoricos
ao gllll'ÍOSO rio-grandense, além de mui
tos avul<os com o seu retrato, com -es
boços biogl':Jphieos e com poesias, repas
sadas de pntrlotica admiração pelos ~eus

heroicos feitos.
1\0 ministerio, que esteve depois á

teta da ,admiuistração do Estado, con
stituido a 5 de janeiro de 1878, occupou
o general a pasta da guerra.

]878- Fnllece o senador pela provincia
de S, Paulo, vi conde de C:u',welIas,
conselheiro Cados Carneiro de C3.mpos,
e coIl ido a 21 de abril de ],,57 (Vide as
cpheme?'ides de 1 de novembro .de 1805
e de 1 de maio de 1857).

ABUlL-29

]300-E' nma quarta-feira. Keste dia
n50 "ito os naveg.antes pOl'tugue7.es á
terra, pOl'que o capilão-mór g~sta todo
o tempo no navio <.lo mahtimentos, a
tlc I ejál-o (, a m(lndar para Oi." demai da
f"ota o que podia cada um receber, afim
de ficaI' ,lquelló de~embnr<lçado e poder
~eguil' ele torna víaf;em pal'a o reino
com a missão (;e levar n. el,rei a nova do
feliz dcscohl'imento. Só \'ai á terra o
Cal'i,ão ~'aDcho de Toai'. A.codem ainda
li p! ai!:. cerca de :)00 indios, Ainda el'esta
ve:\ não consootiJ'àm que uOI'missem no
m~jo d'elle~;\ Diogll Di:ls e os degradados
qUI} o almil'àllte dei :x.:1m na ,"es, el'a em
tena c que vo:tal'amj:'l noite pura bOI'do,
levando c(lm igo c1i,-el'sas a\'es que lhes
el~es deram de presente. Quando .'ancho
d ToaI' voltou [lJra: :IS naus quizeram
muitos acompullh',l-t'; m.1S ell" só 'levou
comsigo dons. que foram ll1ui bem tl'a
t.lllos pelos scus h05}lcdcs, dantlo- e<-lhes
tle r(:mel' I e l,repar:1DJo'se-liJ"~ camas
com kllçoes, onue dOl'ln'ram a noi'e.

l3::Ja-:~,\s(;e na cida<.le de ,O in la, em
PCl'llall1huco, J01';::e. de Alhuquel'o..ue
C, olho, filho segundo de Duarte Coelho,
1· dOIl:1tario d'aq uella capitania, e ele
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sua mulher, D. Brites de Albuquerque.
Foi um pernambuca\lo de grande valor
e merecida nomeada; como se póde ver
pejo que d'elle escrevera.m o sr. conse
lheiro João Manuel Pereira da Silva uos
seus vAR'õEs ILLOSTRBS DO, BRAZIL e o
sr. dr. JOOlquim Manuel de Macedo no
seu ANNO BWGRAPFlJCO BRAZ1LI'.IRO.

Jorge de Albuquerque achou-se na ce
lebre e desastrosa batalha <.la ALCACER
QUIBIR, em Arrica~ feri<.la a 4 de 'lgOSto
de 1578 (Veja-se essa data). Uomman
dava neUa uma columna ele cavallaria,
e no momento em qtle o joven l'ei D. Se
bastião, tendo o cavallc atl'.wessado por
uma bala inimiga, i!l. 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 flleijado elas pernas e obrigado a
andar de muletas. Captivo dos m'o,uros
por dous 'annos, foi resgatado n pcso de
ouro, deixando sepultado na terra es
tr'angeira seu pobre irmão. que fóra
captivado' como eUe. Vivia ainda em
Lisboa em 1596; mHS iguora-se a época
da sua morte (Vide a EPHEMERlDE de'16
de maio de 1565).

Neste mesmo anno de 1539 pr'in
cipiou Pedro Góes da Silv,'ira a esta
belecer-se na capit;U1ia da PARABYBA
DO SUL, que lhe doal'a D. João lU em 28
de Janeiro de 153'. Emm trinta leguas
de costa, que iam ao nOl'te a;é á foz do
rio CABAPUANA (hoje ltabapoanai, tendo
uma bahia, onde est-í a ILHA DE DUARTE,
DE LEMOS. Na margem d'essa bahia exis
tiram por muito tempo a'sruinas de uma
povoac;ão de casas fabricadas de pedras,
a de SAoNTA CATBARINA OAS Mós, pro
vavelmente.

. .
1551-Carla de Pero de Góes para o

.rei, escripta da Villa da Rainha.

o visconde ele Porto Seguro extraILiu
cópia d'ella da Torre do Tombo, e pu

'bJicou-a na revista do Instituto Historico,
tomo V pago 443 W edição).

1557-Representa a camara de S. Vi
cente ao governo da metropole. pedindo
que mandasse lel'antal' dous engenhos
para nelles se moerem as cannas dos
visinhos,

1620 -Provisão de Felippe III de Hes
panha, ol'denando qne se désse ao con
vento de Santo Antonio do Recife 1 pipa
de vinbo. 2 anobas ele cera, 1 quarto de
azeite e outro de f.lriilha. pp.go tuelo na
alfandega de Pel'Oambuco. Esta graça
foi depois reduzida a dinheiro, recebendo
então os religiosos a quantia de 908000.

1622-Passa Martim de Sá procuração
[l Fernão Vieira Tavares pa\'a que este
governe a capitania de S. Vicen te e1111'an te
a sua ausencia no Rio de Janei,'o.

1625-Ap,'esentam os hollandezes as
condições com que enti'egavam a cidade
da Bahia (Vide as ephernel"ides de 2~

e de 30).
1662- Pedl'o de Mello, nome,ldo por

carta patente de 1 dtl junho de 1661
govel'Oador e capitão-general da capi
t'l.Dia do Rio de Janeiro. toma posse do
seu cal'go, que exerce por quatl'o annos
e vinte dias, até 19 de maio de 166j, em
que o substitu,e D. Pedro de Mascal'enhas
(Vide abril 11 ele 1661).

Pedro de Mello foi o 31' governador
d'esta capitaniR.

1677-Chegam á cidade da B~hia de
S. Salvador quatro freir,ls professas do
convento de Santa Clara d'Evora, em
Portugal, pam tomarem contl\ do con
vento da mesma ordem. que.Rcabava de
ser edificado naquella capitania: assu
miram logo a posse d'elle e deram eomeço
ao recebimento de lloviç IS. Dez <\nnos
depois yoltflr.llTI par~ o seu convento
d'Evora, porq'ne já então havia no da
Bahitl de'l,eseis Íl'eir'as professas do paiz.

1704 - D. Frei F,'ancisco de Lima,
4' bispo de Pernambuco, fallece em
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Olinda em tão gl'ande pobreza que s6 lhe
acham no espolio 40 I'éis em dinheiro!

Barbosa iiI achado faz mui pal'tiéular
menção do seu grande talento oratorio,
do qual todavia a u'nica prova que nos
deixou foi o sermãd pregado no funeral
do inquisidor geral D, Vel'issimo de Len
castre, e csse mesmo .ononymo.

Foi este bispo o que assistira a Ore
gorio de Mattos no seu ultim.o valle.

A commis ão de trabalhos historicos e
al'ch~ologicos do Instituto Archeologico
Pernambucano achou em 1867 os restos
mOl'taes d'cstc venel'ando prelado sotter·
rados sob as rui, as do convento do
Carmo em Olinda, onde fOra sepultado.
Achar,lm-se·lhe ainda' o annel e a cruz
epi copal, raros fragmentos do caixão e
da sua pre<Tal'!a. e restos da tella de
OU1'0 dos pal'amentos.

E te prelado mostl'ara sempre muito
,empenho e solicitude na catechese dos
indígenas. Fundára com esse fim .trintL
rnisAões e, para congregar os natnraes,
que andavam di persos pelos ertões,
percorl'el'!1 mais de duzentas leguas,
soffrendo ne sas longas viagens toda a
sorte de incommodos e privações, como
a de dormir muitas noites no chão, na
edade de íO annos! A sua caridade não
comprehendia só os indios: estendia-se à
todos os que precisavam de esmolas e
e!le podia SOCCOl'rer, qu ,ndo tinha o
que dai'.

1755-Fallece o coronel Lourenço Mon·
teiro, membro do gove: no interino q'ue
succedel'a na Bahia an vice-rei conde de
'Attouguia, que o deixárll a 7 de agosto
de 175:1 (Vide essa datal".

L 24-0 capitão-mór José Pereir!\ Fil
gueiras expõe, em plena sessão da ca
mara da cidade d'l FOl'tale7.a, capital do
Ceará, as suas queixas contra o presi·
dente da provincia Pedro José da Costa
Barros, cxigin(lo que .elle seja deposto.
Acamara envia ao presidente ~ma de
putação para alcall~ar similhante fim,
e eUe, cedendo ás instancias do commis·

sionado. resigna o podeI' protestando
contra a violenci:l que se lhe fazia. Foi
escolhido para o substituir Tristão de
Alencar Araripe, emquanto se convoca
uma junta, da qual deviam fazer parte
o~ conselheiros mandados eleger.

1827- Toma assento no senado, como
I'epresentante da pro,incia 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).

1"33 - « Eram já onze horas do di,l,
e os presos insurgidos da fortaleza do
mar, na proviucia da Bahia, que no dia
antel'iol' haviam içJ.do uma ~Jandeira

branca para cessar o combate entre elles
e as forças do go,cl'no, não ·tidham man
dado ninguem á terr.l, pelQ que se deli
berou a recomeç Ir de novo o bombar
deamento, a que elles cOl'l'espondem ;leIa
mesma fórma do dia anterior. Mas não o
sustentaram por muito tempo, içando de
novo a bandeira pal'lamental'.

ãventurou-se então em ir á fortaleza'
o tenente Franci ·co Lopes Jequiriçá, a
quem os insurgentes se entregaram. R&
uniu este oflicial os soldado's do desta
camento, tomou conta da praça e reco
I heu o- presos aos seus respectivos ca
labouços.

ãssim terminou esta lucta de quatro
ditts, que teria sido pI'ovavelmcnte fu
nesta. se os insurgido lan'ça'ssem fogo,
como alguns qUll'iam fazer. ao paiol
da polvora, onde e:-;istiam 4,00 barris
d'ella. »

1 !6-Fallece nesta data. segundo In
nocencio dcl :silva, o barão de 19u lI'a ú,
dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães
Peixoto, que o auctor do Anno Biog'l'a·
phico dá comn tendo falle~ido no dia 24
lVide :1gosto H de 1190).

Com eITeito, no Mel'c~'ltil cle .30 dá-se
noticia do fallecimento do iIlu,·tre me
dico, occol'1'ido na vespel'a. Foi sepultado
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no dia 30 na egl'ej'l da Oi'dem Ter'ceira
do CH'mo,

.\URIL-:}:)

1500-(Quinta-feira) ,-Depo;s de tcrem
almoçad.o cedo, vITo' os pOl'tugue~es á
terra para fazerem mais leaha e com
pletar a aguada. lu tambem o almÍl'aute
a sahir, qll:lndo chega li SU.l nau Sancho
de Toar com os seus dOlls hospedes indios,
Cabral, que não tinha ainda almoçado,
almoça com elles, que assentados em
cadeiras á moda dos seus 110 pedes,
comem com b Isbnte appc~ite de tudo o
que se lhes púe por diante; não bebem
porém vinho. Acabado o almoço, met
tem-se todos em batéi' e vão {l tel'm,
:estavam na praia apenas oito ou délz
indios; mas for.lm-se 199o chegando
outros muitos, de sOl'te que em pouco

,já alli estavam uus qua,tl'ocentos e cin-
coenta,
. Pedro Alvares Cabl'al, ao saltm' em
terra, vai direito á cruz que estava
arrimad,~ a uma :J.rVOl'e. ao pé do riu,
ajoelham-se eIJe e os que o acompanham,
e beijam todos com revereneia o symbolo
da redempção do velho mundo e que ia
tambem sel-o cio novo. Atenam d 'P is
aoydez ou doze indigenas, que est.lvam
então alli. que tambem a lJeijem. e elles
assim o fazem, denotando com isso, no
dizei' de Oaminha, que- eram gente bo.~,

de boa simplicidade, e que seimpl'imiria
facilmente neUes qunlquel' cllnho que se
lhes queira dai',., O Senha;' dea-Ihes,
continúa elle, bons COl'pOS e bOlJs rostos,
como a bons homens, ?{ão IlI.n'am, não
criam, nem ha eom elle' boi, vltCca, nem
cabra, nem ovelha, nem gallilllta, nem

,ou(ra nenhqma alilllâ:'iu, que CClstlll!1i1da
seja ao vivet' dos homens: nem f.lomcm
sin!io d'esseinhamc, de que ha alti muit"
e a semen e e fructos que a Lena e as
an'ores ue si lançam: e com iStio !\.1dam
taes, e tão rijos, e tão Iledios, qw' !Lo

, non somonós tanto CIJ17L quanto tl'igu "
legumes comemos. D

A proposito do. ceremonia de beijar a
cruz, di.\ Roberto Southey na sua iII 
1'OI~Ú no Blt.\ZIL:
«C~bral julgára deveI' dar aos sell"agens

um exemplo de I'espeito á CI'UZ antes de
a arvor:l!' e deixaI' el~tl'e elles, D

Depois qUE> os indios acudil'.lm em,
maiol' numero, ajudaln os POl'tuguezes
a se proverem de lenha e agna, tão ia
miliarisados já uns cnm os outros que
pareciam amigos de muitos annos:
dansam alegrem('nte ao som de um tam
boril, tangido pOl' um dos soldados da
armada, e estavam promptos todl's a se
irem com elIes PUI'U as naus; mas só
vão doL, levados paI' Cabral, um pOl'
Simão de l\1iI'aIH1t, e outro por Ayres
Gomes, os quaes são bem agasalhados,
tendo eama com colc11úes e lençoes e
bo,~ ração de came,

Antes de regressaI' á almiranta, entl'a
Cabr:ll com alguns conlpal,heil'os um'
tanto pela tena, e vão tel' a um gl'ande
ribeiro, que parece Sei' o me, mo que
mi desaguai' na praia em que tinham
feito e estavam a fazer de novo agu A.d a. ,

« Aly jouvemos hum pedaço, d.z o
pictol'esco e minucioso histol'iaàv,' d'estrs

I pl'imeiros diasrla npssa pa~ria,-bebendo,

e folg Indo ah,) longo dela (a prah) "ut:'~

esu arvoredo, que hee tanto, e tam \llho
e tam basto, e de lantas prnmng ns,
que lhe nom i)ode homeen dar romto,
Haa antreles ml1ytas pal'm:lj;, de que
colhcmos muytos, e bnos palmitos, pt ,»

:511-Depois <le alguns contl'atel1'1)os
de viagem l\llu·tim .Uronso de Souza, que
l>ahil'<l de:: novo da Balli l de Todos os
Salltos no dia 27, SUI'ge cnm a ,na a,'
maull. !la 1J:lhi<~ do H.io de Janeü'o, onde
salta em terl'à com a SUl!. gente e ctliflc:t
um!. casa fopte com ccrca em poda; llhi
rcp:\ra as aval'üls que so(frera e se refaz
de ppovisões. "landa quatl'o homens aO

. interior das terras, os quaes v ltam dous
mez:·s depoi~. acotnpanllados do maiOl'al
elos nuturaes do p,ü~, J quem Martim
Arronso enche de pre entes, Depois de
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tl'es mezes completos de demora nesta
10eali.Jade em que o c<1pítão construiu
dous lJergantins e se aba ,teceu do preciso
por um anuo par'a os 400 homens que
trazia, levanta ferros e parte no dia I
de agosto na derrota que seguia para
o sul. A 12 (ride essa, dala.) chega a
Cnuanéa,

1612-[franciseo de SJuto Mayor, go
vernador da capitania da Pal'ahyha (do
NOI'tel, é de novo nomeado por D. João IV
para servil' pai' b'es :mnos,

1662-Tendo Franc'seo de Seixas Pinto,
gO\'ernador do Pará, obtido do povo,
por meios nmigaveis, que os jesuitas,
pl'esos á bordo, como fi ou dito ua ephe
rn.e"itie de ló, desembarcassem e se
recolhessem a uma cnsa que elIe lhes
destinára, em quanto u 10 se fa,dam de
vela os navios que os dcviam tl'ansportal'
pal'a o reino; os moradores da cidade
de Belém, desconfiando que se urdem
novos tr.1I11ns para que elles permane :Im
ainda na capitania, obrigam-n'o a reem-
barcar tumultuariamente, .

1710 -Toma po~se dó governo da C.1
pitallia do Rio de Janeil'o, como simples
.govel'llador. nomeado pai' carta patente
de 27 de novembl'o de 1709, Francisco de
C:lslro de i\Ioraes, que foi o quinquage
simo terceiro dos governadores d'esta
capitania. Quatl'o mezes depois da sua
po. se deu-se a pI'imeil'a invasão dos
fmncezes na cidade do Rio de Janeiro,
capital1eados por Ducler'c, ofliçial da
mal'ioha francez~, e de que tl'aturemos
lla epheme, ide de 5 de setembl'o, data
do seu desembar'que na Guaratiba.

Iili-D. João V confirma o posto de
tenente da fortaleza da b.1rra do Recife
que o governador D. Lourenço de A\meid~
havia conferido a Santo Antonio do
convento da mesma cidade, o qual tinha
até en tão a pl'aça de soldado.

17ti5-C) capitão-general e govern'ador
de PeJ'nambuco ol'den,\' ao eapitão-m'Ír
govel'nadOl' do Ce.! I';:., que era então o
tenente-cõl'onel Antonio José Victoriano

Borges da Fonseca, que faça rero:her
á Yilla de i\lontemór-llOYO os iudios
Bayacús, dispersos pela ribeir',\ do Cho1'6,
ordenando que fosse preso quem oppu
zesse estorvo a e3ta medida e o remet
tessem para o Ar.\c:lty, afim de ser en
viado d'r,lü pal:a Pernambuco.

Em consequencia d'esta ordem, Borges
da Fonseca percorreu muitas vezes a
capitania, recolhendo os selvagens com
zelo infatigal'el e aldeiando-os. !\lais de.
4.000 homens deixaram as bt'enhas, em
que viviam. Para chegar a um l'esultado
complet", o capitão m6r fazia ora resi
dencia em AI'ronches, ora e,n 1\1ontemór
e ora em 711essújana,

ISl7-Parte do Rccife o membro do
govel'Oo republicano Domingos José .llar
tins, lcvando com igo uma divisão para.
auxilial' o exercito que estava n'l vília do
Cabo ás ordens d general Francisco de
Paula Cavalcanti.

Parte egualmente da mesma ddade
pal'a a vill::l de 19uar3.ó'sú o CJpiL~lO José
Mariano ele Albuquerque, incumbido de
levantar fOl',a contra Pau d'Alho, que
se tinha dec1:lraelo em favor do governo
realista.

1 Z3-Já m~nc~ol1ãmos :l graves dis
sensõ's havida em P-lrl1ambuco entre o
governo 'provisorio c o commandante
das armas Pedl'o da ,ih-a P,'droso (Vide
as elJhemericles de 22 c 23 de fevereiro).
Na presente data assume o dito com
mando Joaquim José de Alm id 1, que
para esse fi T. fora do Rio de Janeiro.
Este é tambem dcposto e preso a 15 ele
s~embl'o e nesse mes:no dia são disti
tuidos da pl'esidencia da junta gover
nativa AíJonso de Álbuquerque 1\1al'a
nhãà e de secretario o padre 1\1arinho.
A tl'opa, que tinha ido de Pernambuco
para a Blhia no anno antel'Íor, para au
xiliai' os patriotas no. recuperação d'a
qneJla cidade, re~1'essa fi Recife a 12
de dczembro (IS23) e no dia seguinte é
eleito Manuel de Canalho P.les de ~n

drade pres~dente temporario com um
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cons&lho e o cOI'onel José de Barros
Leite de Lacerda commandante das
armas.

1825-São fuzilados na cidade da For
taleza, capital cra provincia do Ceal'á, os
réus politicos padre Gonçalo Ignacio de
Albuquerque ~Ioroçó e coronel de mi
licias João de Andl'ade Pessoa d'Anta,
condemnados á pena ultima pela com
missão militar em razão de tCI'em to
mado parte na rerolução, a que adheri
rum no anno anterior. da Confederação
do Equador, proclamada em Pel'Dambuco.

Foram cinco os condemnados no Ceará
á pena capital pela alludida commissão
militar: aos acima mencionados cumpre
acrescentar'- Francisco Miguel Pereira
Ib~apina, Luiz 19nacio de Azevedo e Fe
liciano José da Silva Cal'apinimn (Pe
reira da 'i:iilva, Historia âa fundação elo
Impel'io, tomo 7', pago 296).

1838-0 brigadeiro Bento Manuel Ri
beiro, chefe dos I'evolto§os do Rio Grande
do Sul, bate no Rio Pardo o exercito
legal, commandado pélo marechal Sebas
tião Barreto PareÍl'a Pinto.

1843-Instala-se no Rio de JaneiJ'o o
Conservatol'Ío Dramatico Brazileü'o sob
a presidencia do dr, Diogo Soares da
Silva de Bivar.

185!-Inauguração do trafego da Es
trada de ferro de Mauã, 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 efI'eito,

. 1864-Fallcce na residencia episcopal
da Soledade, na capital de Pernambllco,
o 16' bispo d'aqulllla diocese D. João da
Purificação Marques ;Perdigão,

Este prelado nascera em Vianna do
Minho a 4 de outubro de li79 (,cide a
ep!lern. de 18 de OUtubl'O de 1829, 2').

1868-Fallece em S. Paulo o 7' bis}Jo
d'essa diocese D. Sebastião Pinto do Rego

(Vide a ephemel'ides de 21 de março de
1863 e a de 1 de maio de 1e62).

1503-Affonso de Albuquerque, demnn:
dando a ~ndia, aporta em dias d'este mez
a um ponto desconhecido do littoral do
Bl'azil e ahi se refaz das avarias que
som'era na viagem.

Teste anno (1503) Fernão de Toronha,
mandado a exploraI' a America, desco
bre a ilha de S. João, que hoje tem o
seu nome. Diz-se que Amerigo Vespucci
ó acompanhára.

1619-Em dias d'este mez o capitão
Jeronymo Fragoso de Albuquerque as
sume o governo êla capitania do PaM.

1M8-Francisco Bal'l'et'l de Menezes co
meça em dias de abl'Íl d'este anuo o seu
governo da capitania de Pel,'nambuco,

1739-Parte neste mez e anno para
Goyaz o capitão general de S. Paulo
D. Luiz de Mascarenhas, com o seu se
cl'eturio Manuel Pedro de Macedo e um
numeroso sequito, para ir erigir em villa
o arraial de Sant'Anna, onJe chegou em
julho (Vide 25 de julho).

1757-José Henriques de Carvalho, ca
pitão-mór governado!' da capitania da
Parahyba (do Jorte) assume neste mez o
exercicio do seu cargo. que occupa até
janeiro de 1761. Tinha o soldo de 4008,
quando o seu antecessor tivera o de 1:6008·
IFoi no seu tempo de governo, em 1760,
que se deu a expulsão da capitania dos
regulares da companhia de Jesus, em
virtude do alvará de 3 de setembro do
anno anterior.

1822-Em dias d'este mez toma posse
40 governo da capitania do Pará e Rio
Negro José Maria 'de Moura.

1869-Inaugura-se em dias d'este mel.
a linha telegraphica de Gual'atuba a Pa
ranaguá, provincia do Paraná.

1876-Inaugura-,se em dias d'este mel.
a linha telegraphica de Santa' Maria á
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Cachoeira, provincia _do Rio Grande do
"uI, na e -tensão do k. 101.478.

- I'lem a da Cru~ Alta à Sant.a :Maria
(na mesma provincial com 1.2 k. de ex
tensão.

1878-ldem a de It ,ún'as a S. Matheus,
na provincia do ESlJirito Santo, com a
extensão de 3',610 k.

1l:l79-Idem a do Piado a Alcobaça, na
provincia da Bahia.

ADDENDA

Abl'il -1

1 26-0 sr. dr. J. M. de Macedo dá. no seu
Anuo Biogr:aphico, como tendo começado
nesta data a puhlicação do .Tm·nal elo
Commerci?, e, n6s o repetimos, guiado
por tão auct!JrisadO mestl'e. Verificando
todavia mais tarde o facto, reconhece
mos que não era eIle de todo o ponto
verdadeiro.

A Bibliotheca Nacional possue o SpeJ
tado,' llrasileiro, que foi pOl' onde co
meçou o .lm·nal do Comme)'oio; iJlfeli~

mente, para completa elucidação da
materia, s6 do n. CCXIX de 1 de Jan ei1'0

de 1826, segunda-feire', em diante. ::ii não
tihhamos podido por esse meio verificar
quando se publicou o primeiro numero,
pudemos assegurar-nos que não fóra a
de abril d'esse auno.

A indicação que tem o Speolado,' Bra
sileil'o do Jogar de impressão, etc., é a
seguinte: o: Rio de Janeil'o. Na Impe
rial Typographia de Plancher, impres
sor-livreiro de Sua Magestade o Impe
rador, rua do Ouvidor n. 95. "

Percorrendo os numeros que temos á
vista, veriflcámos qUtl do de 31 de março,
que é o CCLIIJ, passa a 3 de abl'il, que
é o CCLIV; no dia 1 d'esse mez e anno
não existe folha nenhuma do Spectaclo,',
e muito menos do .lol·nal do Comme"cio,
denominação que esta gazeta s6 teve do
l' de outubro de 1821 em diaute, como
se vê do segundo numere', a que já nos
referimos em outra parte d'este nosso

tr.thalho, e como se dirá no correr d'esta
noticia. Com o numero de 28 de abl'il
tel'mina a numeração até então seguida,
e o do l' de Maio é o n. 1 da nova se
rie,ampliando então ojornal o seu titulo
do modo seguinte: o SPECTADOR BRASI

LEIRO, DilJ"io politico, líte,'a"ío, e com
-mereial. Contém uma declaraljao edito
rial de que d'esse numero por diante
apparece1'(i 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 titulQ mudou a
palavl'a Dial'Ío p.ll'a .lo~wnal.

Por um annuncio de livros á venda,
inserto no Spectad01' de 22 de s~tembro,

se vel'ifica que o Planchel', editol' da
folha, era Pecl,'o, e não Emil-io , Pe !l'o
Plancher se propunha depois (Vide o
Spectadur de 22 de nO\'enbro) a jlublic"r
um Alman~k dos Negociantes. )los ul
timos numeroso emflm, <lo contar do de 4 de
de~embl'o, na indicação da tYPollraphia
e proprietario da folha, lê-se o que se
segue: ... typographia de P. Plu.nche,'-
Seignot, imp,'esso,', etc. '

A Bibliotheca Fluminense, a que
tambem recorremos, possue o Spectaclol'
Brasileiro do n. XL. de 1 de outubro
de 1,24, ao n. CXLIV, de 6 de dezembro
de 18:26. e do .lol'nal do Commel"cio PI'O
priamente dito, possue os volumes do
anuo de 182 (2' vo1.), de~de o n. 75,
de 2 de janeiro, em diante, mas nã
tem o pi imeiro.

No no~so de-ejo de investigar a ver
dade at os limites do possivel, diJ'igimo
nos á illustrada redacção do pl'oprio
JOl'nal, e tivemos alli entl'e as mãos o
I' volume d'este colosso da imprensa
sul americana. Pudemos assim ver bem
que o seu primeiro numero fÔra Jlubli
cado a 1 de outubro de 1827; pois no
livro que tinhamos á vista lia-se:

" 2' feira I' de Outubro de 1827. l' n.
(vo1. I). »

O sr. di'. Mello ~Iorlles, na 3' serie do
seu 'Bmsit lIistot'ico, do 9, fornece da-
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dos curioscs acerca dos r rimeiros dhs
de existencia e das phases pai' que de
lJrincipio I ass~u o JV1'}wl, daelos que lIão
tivemos elJSejo de apl'(n'eital' para esta
noticia.

Abdl-4

. lS3Z-Cornbate do Icá, na provincia
do Crará, em que pereceram mais de
cem braúleiros, arra. tados pelo fana
tismo e pell ignorancia ~í lucta civil.

Nas communicações olliciaes do major
Francisco XaYiel' Torres, commandant
geral elas forç~l~ legaes, ao presidente da
proYinci,! José 1\Iarianno de AlbuqueI'quc
Cavalcanti. nesta data e na de 7, tem-se
o histOMCO de to lo o occonido.

Pinto ilIadeit'a, Cjue dispunhrl de tres
mil homens. foi, depois de nm combate
que atUl'ou d,ls !J horas da manhã até ás
2 da t;1rd~, po to e'lJ' debandada no
1cá, pela i.ropa de linba cJmmandada
por Xavier Tones. Fieam no campo
mais de cem mortos, ceI'ca de di'zentos
feridos e apenas quatro prisioneiros; do
lado legal lllorrem 22 homens na acção,

No dia 5 .Madeira pernoita na Varzea
Alegre, distan~a vma 10 1c6 res le~

guas, ainda com mais de 400 húmens,
que foram perseg idos até ao Riacho
d'_'I.reia, tomando-se lhes vinte e tantas
rezes e cargas de farin ha e arroz,

Tanto esteJ) officios como a relação
nominal dos mortos e feridos das-forças
do m'ljor Xavier Tones, estã0 publi
cados na Ga::ew elo i'l"Ol'te, o1'gão liberal,
da cidade da Fort le~a, de 5 de abril
de 1881.

Abr'il-8

1824-Procede-se na provinciado Ceará
á eleição de conselheiros do governo,
para execução da lei de 20 de outubro
de 1S23. ,

Transcrevemos o artigo com que com
memoron este fac'to a Ga,;:eta do NOl-te,

~1l0 jornal '1 que H nestas lagin IS nos
refel'i(I103 :

ce Havia muito de~peitf), mnit.a dcs
conflanç'" com o imper<ldol' jlPlo neto da
dissolnção 'da. assernbléa constituinte.
Tin!Ja-sjl dado mesmo um pronunc;rt
mento em Quixcramobim, no senti-ia
republicano, entendendo-, ;IS carnal' ,s
municipaes do sul da. p..ovin ia. a r s
peito d", mudança. da f61'111'" de go
Yel'nO, que reputavam a%umpto P:ll';t

delibcr,ll'-se,
A ramara. do C:'at 1 consultou se devit

Jazer-s' a. eleiçiío, depois da violencilJ.
feita á co stituinte qUe a decl'etárll, 'e
mandotl uma deput lção á do Jc6, p'U'a
p'd:r-Ihe que a impedisse.

ão foi atte,ndido este p,edido, e, PI'O
cedendo-se á eleição, os emissal'ios do
Crato prote. laram.

Eram os symptomas da' resistencia Cjue
condl1ziria ao patibulo, os prolegornenos
da ,'el'ublica do Equadol', "

Ab,'il - tO

18"i7-To:na assento no ~enado o sr.
conselheiro Manuel Fl'aneis o COl'l'ih.
como tepl'eSCl1tante da provinci.t do Pa
ran'á, escolhido a LI: de feverei1'O do
mesmo lIUUO.

Abril- ti:

18/i-Toma. assento no senado, como
represen tll1 te da província do Pará, o
sr, conselheiro Fausto Augusto de
Aguiar, lescolhido a 3 de agosto do
mesmo anno.

Abril - t8

liS8-D. Fernando José de Portugal,
marquez de Aguiar, nascéra em Portugal
a 4 de dllzcmbro de 175~. e, além dos im
portantes Clll'goS que desempenhou no
BI'azil. publicou no Rio de Janeiro, na
imprensa régia, em 1810, uma traducção
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em prosa do Ensaio sobre a c,·itica. <1e
Alexandre Pope. Essa traducção, enri
quecida de numeI'osas annotações e com
mentados, tI'az o scn retrato, Fcz
tambem, e foi posteriormente impressa
na mesma omcina, uma traducção dos
Ensaios moraas do mesmo auctor in
glcz, com os notas de José \\'al'ton,

Abl'il- 19

1879 - E' barbaramente assassinado,
proximo á pedreira situada entre a praia
da Saudadc e o Hospicio de Pedro 11, na
freguezia da Lagôa, o teuen te de estado
maioI' bacharel Iguacio Lucas de Souza,
dc 27 annos de edade, natural do Rio
Grande do Sul, que concluira no anno
antel'ior o seu cur o de engenharia na
Escola Militar da Pr:aia Vermelha.

Até hoje (1881) não se poude descobrir
a causa d'esse crime e os que o com
metteram.

Abl'il- 27

17jO - Tem o predicamen to de pal'o
chia a egreja de Nossa Senhora das Ne
cessidadcs da ilha de Santa Catllarina,
situada no lagar denominado P"a'ia Com
p1'Ída, Teve e ta povoação por largos
annos o nome de Santo Antonio. Como
freguezia foi seu primeiro vigario o
padre Domingos Pereira Telles.

Ab1"il- ~o

1817 - Chega li villa, hoje cidade do
Cl'ato, o padre José Martiniano de Alen
car, então seminarista, como emissario
do governo republicano de Pernambuco,
que se iniciára a 6 de março (Vide essa

. data). Partiram Alencare outra mancebo,
Miguel Joaquim Cesal', para o centro do
Ceará, encanegados pelos chefes da re
volução perllambucana de propagar com
cautela as mesmas ideias peja provincia
natal. AlencaI' incumbira-se especial-

mente de procuraI', pelas.cabeceiras do
rio do Peixe, o Caril'i, sua terra. No Crato
tinha elIe o respecti \'0 capitão-mór José
Pereira Filgueiras, seu padrinho, home,
de poucas luzes, mas de uma força heI'
culea, de . uma resolução a toda prova,
e que, por essas qualidades pbysicas,
gozava de graude popularidade entre os
habitantes dos Caril'is Novos. Convinha
attrahil-o á causada republica: Filgueiras
prometteu albal cooperar com a sua
neutralidade para a revolução (V~ja-se o
Esboço Histol'ico do Cea"â do dr. Thé·
berge, parte 2').

Alcncar de batina e roquete, préga
no dia 3 de maio, depois da missa con
ventual, cm favor da independencia e lê
as procbmações que trazia e um papel
escripto pelo magistrado José Luiz de
Mendouc;a, impre~so nesse tempo, intitu
lado, á franceza, P,'eciso elos successos, e
que, apezar dos seus intoleraveis "icios
de redacção, servia de manifesto á revo
lução e causa impressão no auditorio,
arrancando-lhe bra vos estrepitosos e ge
raes.

No meio da grita de alegria arvora-se
a symbolica bandcira bt'anca, e no dia '1
Alencar, seu irmão Tristão Gonçalves de
Alencar Araripe, Maia, Quintal, Freitas
e outros muitos, a quem o novo Pedro
Eremi ta conseguira convencer, reunem-se
na casa da camara e alli proclamam a
republica.

MAIO-l

1500 (Sexta-fcira)-Logo pela manhi
vão os portuguezes â terra levaiido a
sua bandeira, e desembarcam na mar
gem norte do rio, onde lhes parece seria
melhor local para plantar a cruz. Marca
o proprio almirante o sitioem 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 &

cruz e a trazem em procissão, entoando
hymnos mysticos apropriados ao acto.

i8
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Já alli' se achavam cerca de oitenta
indios, que, quando vêm vir os portu
guezes, vão collocar-se debaixo da cru~,

para 1l.judarem a carregai-a. Passam o
rio ao longo da praia e vão pol-a obra
de dous tiros de bésta ao sul do rio, no
logar em que ,deve e!la perl\~anecer. Já
então havia alli hem cento e cit;lcoenta
ou mais indios.

Plantada a cruz, com as armas e di
visas reaes portuguezas. que de antemão
lhe haviam pregado, arma-se ao pé

.d'el1a 'um altar, cm que canta m'issa o
mesmo benedictino frei Henrique, que já
havia dito a de 26 de abril. que fora o
primei,'o acto d'essa natureza que viram
os incultos e primitivos habitadores
d'estas regiões. Os indios assistem a ella,
em numero decincoenta asessenta, ajoe
lhando-se, levantando-se, pondo as mãos,
erguendo-as, com o maior rec'olhimellto,
exactamente como o viam fazer aos por
tuguezes. Terminada a missa, recebem
a communhão 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, o celebrante des;:lC as vestes
sacerdotaes, conservando apenas a alva,
e- sobe a uma cadeira, de onde préga
acerca do Evangelho e dús apostolos
S. Felippe e S. Thiago, qne a egreja com
memora neste dia; em .seguida, assen
ta-se o prégador ao pé da cruz, toma
de limas cruzes de estanho que Nicolau
Coelho trouxera de bordo, e lança uma,
atada a um flo, ao pescoço de cada indio,
fazendo-o primeiro beijal·a e levantar as
mãos. Toda esta ceremonia se prolonga
até uma hora da tarde. :;6 uma mulher

'Ioss iste a ella. Os portuguezes recolhem-se
depois ã- suas naus pal'll jantaI'. O ca
pitão·mór leva comsigo um ind\o de cin·
coenta annos de edade, que durante os
actos religiosos acima descriptos ajun
tava os outros indios, lT'ostrava·lhes a
cruz e apontava depois para o céu; leva
tambem 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 dons degradados, que ficam
chorando no meio dos selvagens, ficam
tambem dous 'grumetes que tinham du
l'ante a noite fugido da naus em um
esquife.

Um dos degradados a',rendeu logo
a lingua dos naturaes (os tupinin
quins ; serviu depois de intel'pretc uos
prim~iros portuguezes que alli aporta
ram e voltou a t>or'tugnl mais tarde.

1625-0s hollandezes. que se haviam
apoderado da cidade da Bahia no dIa 9
pal'a 10 de maio do anno antel'ioJ', eva
cnam-n'a, e as, tropas POl'tuguezas e hes·
panholas occupam-n'a logo, fazendo tre
mular na tone da cathedral a bandeira
real com as efligies da Conceição e Santa
Thereza.

Os hollandezes embarcam em navios
para esse fim destinlldos pelo almirante
hespanhol D. Fradique de Toledo, com
mandante gel'al da al'mada que os obri
gara a capitular e deixàr I cidade. Antes
porém de capitularem queimam os archi
vos da camara, da vedoria e dos cal'to
rios publicns. que só a muito custo e
depois de muitos annos se fOl'am de novo
orgadisando com o auxilio das tradicções
omes e de alguns e tatu tos, dos com
que a principio se regia a republica.

1618-Bombardeiam a cidade da Balúa
ns tropas hollandezas com mandadas por
Mauricio de Nassau. Apesar de aturar
o fogp quasi todo o dia, apenas mataul
seis h,)mens.
.' Para fazer face ao inimigo levantaram
dous reductos a mais de mil passos do
quartel dc Santo Antonio ponto ata
cado ; fóram encarregados da sua con
strucção o mestre de c:ampo Llliz Bar
balho e o capitão-mór D. Antonio Fe
lippe Camal'ão.

182ó - O desembargador ~Jl1nllel da
Cnnha' de Azeredo Coutinho Souza Chi
chorro, proclama o regimem absoluto
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em Taubaté; essa ten tativa porém
abortou,

1842 - Decreto dissolvendo acamara
dos deputados, medida politica em(lre
gad/. p la primeira vez depois da Consti
tuin te: con voca-se pelo me> mo decreto
outra camara para 1 de novembro.

18±3-Casa-se no Rio de Janeiro a prin
ceta D. Francisca, iI'mã do imperador,
eom o principe de Joinville, filho de Luiz
Felipp'e, rei dos francezes. Esse acto
realisa-se na capella do paço da Boa
Vista (S. Christo"ão), tendo por teste
munhas o visconde de Olinda e o bal'ão
de Monte Alegre. Foi celebrante o bispo
diocesano con de de Irajá. e assiste á
cel'imonia todo o ministerio (Vide a 2'
ephem, de 13 de mlio de 1843).

1 5O-Fallece no Rio de Janeiro o no
tavel estadista Bernardo Pereira de Vas
concellos, sena,dor pela provincia de
linas Geraes. escolhido pelo regente

Araujo Lima a 29 de setembro de 1838 e
que tomál'a assento na respectiva ca
mara a .3 do mez seguinte (Vide a
ephem. de 21 de agosto d~ 1795),

Fóra ministl'o da fazenda no gabinete
16 de julho de 1831, 2' organisado depois
(la abdicação do primeiro imperador,
da justiça e interinamente do Imperio
no de 19 de setembro de 1831, e de novo
ministro do~ negocios do Imperio no de
22 de julho de 18,10, que s6 aturou 9 horas
e foi O· ultimo da menoridade,

H:l57-Tuma assento no senado o di',
Cados Carneil'o de Campos, depois vi 
conde de Cllravellas, com6 ,'epresentante
da provincia dê, S, Paulo, escolhido a 21
dll abril do mesmo anno (Vide a epher(l,.
de 1 de novembro de 1805).

1858-Tomam assento no senado o SI',

conselheiro José Pedro Dias de Carvalho
e o conselheiro Francisco Diogo Perei!'a
de Vasconcellos como representantes
ambos da provincia de i\finas-Geraes,
escolhidos à 4 de novembl'o de 1857
(Vide, quanto ao 2', a ephem. de 3 de
março de 1863).

~15

1859-Toma assento na cam ara vita
licia o dr. Candido Borges Monteiro, se
nado!' pela pI'ovincia do Rio de Janeiro,
escolhido a 21 de abril de 1857 (Vide a
ephem, de 25 de agosto de 1872).

1865 - A~signa-se em Buenos-Ayres
um tratado offensivo e defensivo entre
o Brazil e as republicas Argentina e
Oriental do Uruguay, contra (l governo
da do Paraguay. sendo plenipotenciario
do Brazil o sr. dr. Francisco Octaviano
de Almeida Rosa, da republica Argen
tina D. Rufino de Elizalde e da do Uru
guay D. Garlos de Castro.

186, - Decreto creando a medillha mi
litar de BRAVURA, com o distico: Aos
MAIS BRAVOS.

1 68 - Extenuado pelas moles tias e
pelas fadigas e fel'Ímentos da guerra; fal
lece no Rio de Janeiro fi tenente-coronel
do l' batalhão de infantaria Francisco
Maria dos Guimarães PeIxoto.

Nascera a H de mal'ço de 1826 a bordo
da nau D. Ped,'o I, em que ialll para a
Bahia o l' imperadol' e a imperatriz,
a quem acompanhavam o pae e a mãe
de . Peixoto, o barão e bal'oneza de
I Uilras Ú. 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 C~egio de S. Luiz.

Parti não filllal'mos sinão dos seus
valiosos serviços como militar, e bravo
que era, nos ultimos tempos da sua
vida, diremos que Guimarães Peixoto
atacou a 9 de dezembro de 1864, com o
contingente que commandava, a cidade
dePaysandú, penetrando naquella praça,

,apezar de ferido, e nella permanecendo
atéánoite, em que teve/ordem de se re
colher ao 'porto. Tendo sC'fi'rido a am
putação do dedo médio dll mão direita,
isso não o impediu decontinllal' no com-

. mando da sua lorça e de tomar parte no
sitio posto áquella cidade, o qual durou
até que & 3D de dezembro chegou o ba·
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rão de S. Gabriel, entrando então Pei
xoto nos ataques de 3J de de:r.embro
d'esse anno e de 1 e 2 de janeiro de 1865,
qUI! deram em resultado a tomada da
praç,1. As istiu á capitulação de Monte
vidéu, Entrou no mcmoravel combate de
Riachuelo; na tomada da cidade de Cur
rient~s, oceupada pelos paraguayos; no
combate das barrancas de Mercedes e
em varias nutr.as acções. que os chro
nistas da guerra do Paraguay digna
mente commemol'aram, e onde estão
registrados os seus gloriosos feitos em
mais de 3 annos de campanha. Passára
por morto em 1866, tal era a gra.vidade
dos fcrimentos que então recebera e das
molestias que adquÍl'Íl'a combatendo.

«A sua physioIJ.0mia, diz um seu bio
grapl10. franca e rasgada, era a um
tempo insinuante e altiva, tendo o con
dão de inspirar simultaneamente a sym-
pathia e o respeito. D .

A patria perdeu nelle um bom e leal
soldado.

MAro-2

1500 (s:lbbado'.- O capitão-mÓI' da ar
mada POI'tugueza, depois de ter despa
chado um dos seus navios, ao mando do
càpitão Gaspar de Lemos, para Lisboa,
afim de levar ao rei D. Manuel a nova
do casual e feÍiz descobrimento, deixa
as costas brll:r.i1eiras e prosegue na sua
intérrorppida derrota paro a Jndia pelo
Cabo da Boa Esperança. Lemos leva
comsigo um dos selvagens, que provayel
mcnte o acompanha por vontade.

Nessa occasião diz-se que appareeêra
aos navegantes um cometa de immensa
cauda, que 'os capitães e pilotos da 1..1'

mada. vÍl'am com terror, tomando-o paI"
presagio de fnnesto acontecimento (Vide
a ephemeride ue 12 de maio}.

1575-Fallece na capitani,a do Espirita
Santo frei Pedro Palacios. fundador da
capella de ?\iossa Senhora da Penha, na
Vidol'ia (Vide a ephemel'icle de 18 de
fel'ereiro de 1609),

A 21 de julho de 1616 come~ou o pro
cesso, que ainda não está terminado,
para a canonisação d'este piedoso varão
apostoiico,

O padre Jorge Cardoso, no ,eu Agio
lo.oio lusitano (Lisboa, ]666), tomo III,
dá a morte de frei Pedro como occor
rida na presente data. O artigo consa
grado a este a, sumpto começa-do Elm o
Brazil, na Capitania do Spiritu Sancto,
a prodígio, fi morte de FI'. Pedro Pala
cios, Frade leigo de penitente vida, &
sancta conuersação, que passou de Cas
tella a Portugal em idade praueta. -

Pertencia'ii. Custodia da Al'1'alJida, em
que fôra incorporado ii. instaneia da
rainha D. Calharina, mediante os rogos
do dr. Paulo de Palados, seu parente
lllui chegado.

Frei Pedro passoll ao Brazil com li
cença dos seus prelados, depois de tel'
servido no hospital real de Lisboa de
Pllfermeiro alguns annos, assistindo aos
doentes com grande amor e caridade.

« Sua viuenda, di:r. o auctor citado,
era na ..olitaria Ermida de N. Senhora
da Pcnha(hua das marauilhas do mudo,
si se ha de considerar o eminente sitio
em que está fundada). O' habito que
uestia, não s6 era aspero, & grosseiro,
mas velho i esfarrapado. O jejum, e eili
cio, competião nelle á porfia, sobl'e qual
se perpetuaria mais. "

i\lonsenhor Pizarro, á pag. 10 do tomo
2' das suas Memo,'ias histo,'icas, J:!l.1-0
falleeiúo em 1570, accllescentanclo: «con
forme noticia 'do padre Anehieta». Cita,
porém, a era de 1575 no épitaphio da sua
sepultura.

A'cerca de 'frei Pedro Palados e da
ermida que edificára lea-se a Desc/'ipcãO
do convento da Penha, -desenvolvida
memoria do coronel José Joaquim Ma
chado de Oliveira publicada no tomo V,
n. 18, da Revista do Instituto Histol'ieo.

J701-Resolve-se em camara a crea
ção do coUegio da companhia de Jesus
na villa de Paranaguã, sendo fundado-
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res o padre Antonio da Cruz. supel'ior,
e o padl'e Thomaz de Aquino, compa
nheiro, para esse fim enviados pelo pre
posito geraL o padre Angelo Tam!;ol'ini.

O alval'á reg:o, auctorisanrio a sua
fundação, s6 foi expedido a 25 de sctem
b:'o de 1738, e a inauguração do ediflcio
propl'io, que nunca se concluiu, efrecluou
se a 2,l de setembro de 17±],

Em parte d'elle funcciona hoje (l SI a
alfandega de Paranagllá: a outl a p,l\'te

cahiu em ruina,
1778 - D. frei Antonio de S. José,

bispo do Maranhão, é nomcado arce
bispo da Bahia pela rainha D. II1aria I
(' ide as ep7lemel'ides de 11 de fi bril de
1757 e de 14 ue feverci~o de 1767),

1198-Instituc-se o corl'eio gel'al da
côrte. Começou nessa dala a funecionar
nas lojas da Camara dos Deputados,
oIlde está !l<'je (1 SI) estabelecida a Caixa
E'conomicll; passou depois pura a casa
ua ]'Ua Dil'eila, hoje Primeiro de Março,
de onde foi tI an lerido no dia 'de
abril de lS7 para o novo euificio da
Praça do Commel'cio, na me, ma rua,
onde de pre~ent(l funcciona.

1 O'-lIIauifesto do principe l'egente,
depois rei D. Joào VI. dil'igido ás po
tencias eUl'opéas e ao mundo, expondo os
motivos queo obrigaram a se b'ansportar
para o Brazil e a nelle fixar a sétle da
mop8rchia. Conclue decbr,mdo guerra a
Napoleão e aos frllncezcs e permittintlo
a todos os seus subditos de Portugal,
BI'azil e dominios ultrllm:lI'inos repelIil-os
por mal' e pOl' terra e fazer-lhes guel'l'a.

1826-Decr'elo de D. Pedro I do Brazil
abdicllndo a cOI'Oa de Portugal cm sua
fIlha D. Maria da Gloria, Já a 26 e 27
ele abl'il p!ossára o impeJ'ador dous ou
tros, como rei de Portugal, confirmando
a l'egencia do reino, creada pOJ' D.
João VI dias antes de moner, e con
cedendo uma amnistia gel'aI para os
crimes politicos.

1831-A camal'a de Porto Alegre recebe
P:II'ticipuI;ão da abdicação do imperador

D. Pedro I e da nomeação da Regencia
provis oria.

lS32-Toma asscnto no senado como
representante da provincia do Ceara o
padre José Martini:JOO de Alencul', esco
lhido pela l'cgeDcia permanente 1~0 dia 10
(Vide a ephemel'ide de 15 d'e março
de 1860).

1836-FaJiece o senador pela provincia
de Goya" marque" de Jacarép:.gu:í, Fran
ci co ~\rr:l'ia Gordilho Yelloso de BUI'
buda (1" barão do P.aty do AJf2res e
I' vbcoDde de Lorena). Nomeado a 22
de janeiro de 1 26, na or~anisação

inicial do senado, tomál'a assento na
respectiva camal'a a 4 de maio do men
cionado anno.

lS5!-Entru em Montevidéu a divisão
bra:dleira, c' mmaudada peJo general
Francisco Felix da Fonseca Pereira
Pinto, composta de cinco ln talhões,
cinco regimentos e oiLo peças ele arti
lhll.ria.

1 55-Herculano Fel'J'eir'a, Penna toma
assento no senado <:Dmo repl'esentante
da provincia do Amawnas. esc:,)lhido a
19 de ahril de lS53 (ride 27 dc ~etembro

de 1 'Gi').
1 66 - B,)talha de E TERO B.ELLACO

(Gue,'ra do Pa"(},!7uay).
« 1'reste dia seis mil paragunyos, eol1')o

se snhissem por ('ncauto do seio d:l lerra,
sorprehendem os orientaes por volta do
meio dia, e lhes tomam os canhões. Os
cavalleiros de Lopez tinham trazido na
garupa soldados de infantaria, e estes,
lunçando- e sobre as baterias, matando
e desbaratando os artilheiros, já iam
arrast:lndo a toda a pressa, os canhões,
quando o generalOsorio acudiu com al
guma tropa; a confu ão era hc.rrivel, a

, derrota quasi completa. Osorio. porém.
rcchassou o inimigo, retomou-lhe par'te
dos canhões' e obrigouco a fugi:' cm de
bandada para dentro da matt:l. l'

. Tal é a descripção que faz d'esb acção
o c,1pitão TheodOl'o Fix, na SLl,' HISTOHIA
DA GUERRA DO PARACillAY. Entretanto
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\
nem sempre este historiador é imparcial
e nenhuma occasião perde de se nos
mostrar pouco atreiçoado.

1868-Combate do Chaco, acima de
Humaytâ (Gue,'ra do Paraguay).

1870-Desembarca no Rio de Janeiro
uma divisão de voJuntarios da patria
que voltava do Paraguay coroada de
louros, tendo â sua frente o d'r. Francisco
Pinheiro Guimarães, entào coronel do :
exercito, logo depois elevado a bri
gadei.ro, um dos jntrepidos batalha
dore,s que for!Lm com tanta abnegação
comd heroismo desaggral'ar os brios na
cionaes (Vide 18 de abril).

O primeil'o que de lá voltou com uma
brigada foi o sr. brigadeiro FariaRocha;
entre am bos veio o coronel Tibllrcio com
um batalhão.

<l876LChegam da EuroplL no dia 1'"
vindos no vapor HENRI IV, os despojos
mOl'tans do dr. Aureliano Candido Ta
varés B'lstos .notabilisslmo publicista
brazl~eiro, natural da provincia das Ala
goas, fal\ecido em Nice (França) a 3 de
dezembro ue 1875. Têm elles no dia de
hoje um sahimento condigno com o in
contestave! merito do morto.

Dos diarios que deram noticia do impo
nente ceremonial com que foram condu
zidos ao cemiterio de ~. João Baptista
da Lagôa os pl'eciosos restos mortaes do
chorado publicista nacional, merece par.
ticuhlr menção o Globo de 2 p 3 de maio.
No do pr:meiro d'esses dias commemora
o seu rírovecto redactor os serviçfJs pre
stados pelo illustre· morto á causa da
patl ia e da hl1ma~idáde; para elle remet
temos o leitor. I

Tav:il'es Bas(os nascera a 20 de l.bl'il
de ]839 e fOrlllál'll-Se em scienl'Ías 0

cines e juridicas no faculdade de Olinda.
~ja-se a noticia que lhe consagrou

Innocencio da Silya no tupplemento ao.
~eu Dicciol'laho.

1877-Toma assento no senado o mar
quez do Herval, como representante da

prov irrcia do Rio Grunde tio Sul, esco-

Ihido a II de janeiro do mesmo anno
(Vide a eph~me"icll cJ.e 4 de outubro de
1879).

MA10-3

]590-Testamento de João Ramalho,
feito em S. Paulo e no qllal declara qUE?
tinha noventa annos de assÚitenc-ia
nesta te"ra. Fora· Ramalho deixado por
André Gonçalves em 8. Vicente u 22 de
janeiro de 1502. como fi~ou dito nessa
data, vindo na pri meira expedição man
dada pOl' D. \lanuel em 1501 p Ira con
tinuar o descobrimento de Cabral?

Veja-se o que disse a este respeito Aze
ved l\larques nos ~eus Ápontamentos
na pala\Ta Joào J;!amalho.

1660-Nasce na cidade d<1'Bahill. Se
bastião da Rocha Pitta, auctor da His
IOri I ela Amel'Íca 'Portuguesa desde o
anno de t500 do seu elescobl'Ímento
até t724; além de outras duas obras
de menos tomo e valor.

Rocha Pitta falleceu na tena do seu
nascimento a 2 de novembro de ]738,
oito annos depois da publicação da sua
Histol'ia, da qual a Bibliotheca acional
do Rio de Janeiro possue um exemplar
da l- edição (li30) , hoje rara. Actual
mente ha d'ella mais duas edições, urna
feita em Portllgal ti outra feita na Bahia
pelo SI'. bal'ão Homem de Mello quando
presidiu áqllella provincia.
1679-A~sume o gove{'no interino da

capitania do Rio Grande do NOl'te o
capitão Geraldo cie Suni, nomeado por
]Jatente de 3 de janeil'0 do gO\'ernador
da Bahia Roque da Costa Bal~reto. ,Re-'
tirou-se depois de Iice:lça para o reino,
deixando em seu logal' a Antonio da
Silva Barb'Os I, nnmeado pelo n,esmo
governaciol' geral. B:H'bosa entrou no
ex rcicio do cargo em dias de setembro
de 1681 .

171O-D. Lourenço de Almada, 35' go
vernauor ger1l1 do Estado e capitão
general da Balda. toma posse do seu
cargo, que exerce até 14 de outubro do
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anno stlgmnte, em que. chamado a oc
cupar a presidcncia da junta do Com
mercio em Lisboa, é rendido pOl' Pedro
de Vasconcelloa e Souza.

Fôra D. Lourenço quem prendera a
Sebastião de Castro Caldás, governador
de Pernamhuco, que fugira d'aquella
capitania em consequencia do tumulto
dos mascates,

17!l-Tüma 'posse do governo da sua
diocese o 5' bi po do Rio de Janeiro
D. frei Jo~o da Cruz, que se chamára
no oeculo D. João SalgadO de Castilho.

ascêl'a em Lisboa a 28 de dezembro
de 1694 e era irmão de D. frei Luiz de
Santa Tbel'e'I,H, 7' bispo de Pernalllbuco.

D. frei João da Cruz vestira em 1713
o h::tbito dos Cal'melitas.DesC'.alços, pro
fe sando este instituto no anno seguinte.
Sendo apresentado p Ira a séde tlumi
lense a 11 de fovel'eiro de 1139 pelo rei
D, João V, e contll'mado pelo . Padre
Ulemente xrr, recebeu a sagração na
patriarchal de Lisboa a 5 de fevel'eiro
de 17'11 (Vide essa data), conjunctamente
co\n o al'cebispo de Braga D. José de
BI'agança e o 8' primaz da Bahia D. José
Botelho de Mattos. Tomando conta do
seu bispado na data de hoje, s6 a 9 do
mesmo mez é que fez nelle a sua entrada
do ritual.

Re ignando mais tarde o seu cargo
no Brazil, foi em janeiI'o de 1750 nomeado
bispo dc Miranda em Portugal, e alli
fal~eceu de um ataque de apoplexia a
26 de outubro de 175 '. Pelo que d'elle
dizem m01lsenhor Pizal'I'o nas suas Jlfe-.
mOl'ias histol'icas e o auctor do Roteiro
dos bispad'Js, não gosou este prelado,
tanto no Bl'azil como em Portugal, das
boa graças das suas ovelha's, dando
razões fundadas para isso.

- Chega á Bahia o seu 8' al'cebispo
D, José Botelho de ~Iattos (Vide a ephe
nerirle de 2Z de novem bl'o de 1767).

1810-Bapüs!l-se na cidade do Rio d'e
JaneÍl'o a prinl'eza do Grão Pará. depois
rainha rle Portugal. sob o nome de

D. Maria TI. FOI'am padrinhos seus av6s
paternos D. João VI e D. Cal'lota Joa
quina. Ofliciou na ceremonia religiosa o
bispo diocesano D. José Caetano da ::>ilva
Coutinho.

A 3 de maio de 18.26 D. faria, na
edade de 7 annos, sobe ao thl'ono de
Portugal por "oluntaria Hbdicação de
seu pae D. Pedl'o IV. ex-imperador do
Br'tzil, que ficou sendo seu tu tor e re
gente do reinO' em sua mennridade.
Começou a governar em 1834;por morte
de D. Pedro.

1821-0 batalhão de infantaria e arti
lharia d I 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 E'm des
tacamentos pelo Rio GI'ande 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 tl'anquillidade e confiança pu
blica.

Os soldados sublel'ados eram chama
dos chimangos, para se distinguirem dos
Voluntarioso que tambem tinham exer
cic.io de rtllharia, sendo aliãsde cavaI·
lari '.

18Z3-Abertura solemne da assembléa
constituinte pelo imperador D. Pedro L
A 12 de novembro é dissolvilla e são

.deportados no dia 2J os i/mãos Andradas
(Vide 17 lIe abl'il).

1 2±-Proc.amaçâo do presidente da
B lhia dr. Francisco Vicente Vianna, por
occasião de se jUl'ar na capital da pro
víncia a constltnição oUlorgáda pelo
prirueü'o imperadol' e jurada na capital
do lmperio a 25 de março.

A proclamação é uma longa apologia
do pacto fundalJlental que se ia então
adoptar na provincia.

1830 - Devia rebllntar em C:ampinas
néste dia uma insul'reiç.ão, de que eram
cabeça dous pretos libel'to , que açu
lavam a eSCl'avaturto. espi'cialmente das
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fazendas do dr. José da Costa Carvalho
e coronel Francisco Ignacio de Souza
Queiroz. O juiz de paz supplente, que
então servia, capitão Francisco de Paula
Camargo, poude descobrir a tempo I)

trama e evitar os seus desastrosos etrei
tos. Em officio de ]3 o vice-pre it1ente
da provineia, que então exercia o cargo,.

/ D. Manuel Joaquim Gonç"lves de An
drade (bispo diocesano), communicou o
occorido ao ministerio e as pl'ovidencias
que tomára.

1861 - Fallece na SUJ fazenda de Quis
samã o primeil'O visconde de A"aru:lma,
José Carneiro da Silva, com quasi ,6
annos de uma vida cheia Ue s~l'I'iços á
humanidade, á religião e á patl'i,l, vc
nerado põr sua numel'osa familia, da
qual fôra o p'ltriarcha.e a que inspirAra
os mais puros principios e dcra os mais
bellos exemplos dc amor !lO trabalho, de

'união e de honradez.
Filho legitimo do capitão Ma'nuel Car

neiro da Silva e de D. Anna Fmncisca
de Velasco, nasceu o visconde de Ara
ruama. na freguezia de Nossa S 'n11Ora
do Desterro dc Quissamã, termo de )la
cahé, pro\'incia do Rio de Janeiro, a
:lI de maio de 1788. Orphão ue pae ainda
no berço, deveu aos cuidados e desvclos
dc sua virtuosa mãe os germes das
virtudes civicas e privadas que o ador
naram, e ao douto vigario José Antonio.
de Souza, que tevc por mestre, o que
sonbe de inskucção primaria, fr.'[Jcez,
latim e historia, que de tanto lhc valeu
depois no decm so d I' vid:1. O mais q l1e
rel'elou ue conhecimentos nos varias
ramos do humano sH!Jel" deveu-o a es
tudos de gabinete e A sua feliz in telli
gencia, que de tudo se as'enhoreava e
sabia tÍl':lI' pal'tido, Bom Iittel'at.. , uom
philosopho, modesto culti vador das mu_
sas, tinha pela historia particular pre
dilecção,

« Prescl'utadol' dós s~'gl'edos da natu
l'eza, deleitava-se no estudo da astrono
mia e da physicll, e tinha amplas noções

sobre medicina e acção dos remedias
indigenas. Era muito inclinado á c~n

strueção de obras, e applicava á agri
cultura a pratica-esclarecida de conhe
cimentos não vulgares (Dr. Mattoso
Maia). "

Acerca dos importantes sel'viços por
eble prestados á localidade do seu nasci
mento e residencia, de que pal'ticiparam
o municipio e a cidade de Campos, e á
humanidade, vejam-se no Almanach
L2emmert pai'a 1865 os ext1'aetos do
discurso necrologico que consagl'ára o
sr. dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia á

. memol'ia do iIlustl'e visconde, com quem
convÍI'êra como medico algu'm tempo.

Entre os trabalhos devidos á sua
penna, divulgados pela imprensa, so
bresahem a sua curiosa e hoje rarissima
-Memol'ia topographica e historica sobre.
os Campos dos Goitacazes,-dedicada a
D. João VI e publicada na Impressão
Regia em 1819, e a-?llemorÍ:l sob!'e n
abertura de um no\'o canal para facili
tar' a communicação entre a Cidade U~

Campos, e a Villa de S, João de fiIacahé
publicada em 1836 na Typographia de
J. VilIeneuve & C.

De ambas possue a BilJliotheca Na
cional do Uio de Janeiro um precioso
exemplal',

MAro-4

161, - Curta régia declarando que o
Estado do Maranhão e Pará será consr
del'ado como pal'te do Brazil, para \!l fim
de pal'a elle se mandarem degradados.

]661- asce em Santos o padre Gasp3l'
Gonçalves de Araujo, notaveí paulista.
que fJlIeceu no Rio de Jancil'o a 25 de
outubro de 1754. Jaz na capelIa dos
Trrceiros do Carmo. Foi bnch'lrel em leis
pela univel'sitladc de Coimbra, vigllrio
ele Sautos e provisor do vigal'io geral do
bispado da Bahia.

De suas virtudes e qualidades pessoaes
!allou com louvor monsenhor Pizal'ro, no
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6· Y01., tis, 103, das suas J1femo,'ias
histo" icas.

Yarnhagen fez o seu elogio 00 tomo Y,
o. 19, da revista do Instituto.

1761-Decreto is otando o car~ de di
reitos nas conquistas ultl'alTIarinas, Essa
planta, introullzidn. no Pal'á e Maranhão,
havia-se propagado not,]\'elmente.

17S~-O govel'nador do Rio GI'ande do
Sul, Seba3tião XaYicr ua Veiga Cabral
da Camara, manda ã camara da capital
uma instrucção :\ccrca da planta Ul\
urumbebl\ e cultivo da cochonilha.

lS08-Alvn.rá cl'eando o 10gaI' de juiz
cOJlsel'vadOl' da naç,ão ingleza,

1 13-E' di tituido das suas funcções, e
remettido preso para a cidade da Bahia,
o ouvidor da capitania do Piauhy Luiz
José de Olil','ü'a, depois barão de Monte
Santo,qne fn.lIe~eu em ~l de mal'ço de J831
pl'esiden te do senado.

lS16-Xasce em O:inda o sr. conse
lheiro Joaquim de Saluanha :\Ial'inho,
que. logo depois de se fOl'mar em sciencias
soeiaes e jUl'idicas na Faculdade da sua
cidade natal. fixa rll~ider.cia no Ceal'á,
de onde é ol'iund:l. toda a sua familia;
por isso todos o tem pOl' natul'al d'aqllclla
proviucia.

De ha muitos annos POI'tÍll1 l'eside na
cidade do Rio ue JaneÍl'o. '

1817-E' fuzilado na cidllde do Recife,
por oruem do govel'no republicano; UIIl

Slll'gfnto, commandan,te ua guarda da
B:lrreta, por facilitai' u. :\hi<.la dos des
contentes e corl'esllondel'-se com os do
bloqueio do porto. -

1824-A.. cam<J,I'à municipal ue QlIixe
ràlUobim, na pr<Jvincia do Cenã, rejeita
o projecto <le constituiçüo d~uo pelo
impel'ndoJ', e que lhe fOl'a enviu.do, por
lhe pal'ecel' emanado ele u:n pouer' in
com petente.

1826-Tom:l. assento no 'enado. como
representaute da pro,incia das Alagoas.
o visconde, dcpois marquez de Ba.rbacena,

Felisbel'to Caldeir,\ BI'ant Pontes, esco
llrido fi 22 ue j:\Ileil'o [Yide junho 13 de
18402), .

- Tomam assento na mesma casa do
parlamento o viscond!!, depois mal'quez
de Cal'avellas, J,.<>sé Joaquim Clrneiro
de Campos, como I'epresentante di pl'O
vincia da Balda; como l'epl'esenta{l te da
mesma provincia o visconde, depois mal'
quez de Nazareth; como repI'esentante
da mesma lJrovincia o barão, depois yis
conde de Cayrú, José da Silva Lisboa;
e como l'cpresentante da mesma provincia
Fl'ancisco Cal'ueiro de Campos.

- Tomam assento no senado como
representa,ntes d:! provincia do Ceal'á,
João Carlos Augusto de Oyenhausen
Grevenburg, visconde, depois mal'quez
de Az'acaty, cuja cadeil'a foi declarada
vaga pOl' teI' elle sahido do Imperio sem
licença (\ ide 19 de maio ·de 1831); da
mesma prol'incia do Ceal'á, Ja,ão.Antoiüo
Roul'igues de C:lol'valho; do, Espil'ito
Santo, Fl'ancisco UOS Santos Pinto; de
Goyaz, o bal'ão do Paty UO Alfel'es, de
pois visconde de LIll'ena e u Itel'iOl'mentc
mal'quez de Jacal'épagllLI; de fifatto
GI'O ·so, o visconde, uepois marq uez da
Praia Gt'anele; ue linas·Geraes, o vis
conde, ,depois marq,lIez de 13aependy; o
visconde', depois mal'q ilez do Fanado;
Sebastião Luiz Tinoco da Silva; o barão,
depois mal'que;: ele Valerlça; Jacintho
Furtado de l\Ie:1donça, e João Evange
lista de Faria Lobato; do Pal'á. José
Joaquim i\abuco rle AI'aujo, depois barão
de Itapoã: dc Pernambuco, o visconde,
depoi, marquez de Inhambupe de Cima;
José CIlI'iOS !lIaYl'ink da 'ii va Fel'l'ão;
Bento Bal'roso Pereil'a; Jo, é Ignacio
BOl'ges e José Joaquim ue Carv:l!ho; do
Rio úe ,Janeil'o. o visconde, depois mar
qllez de i\Ial'icá; o visconde, depois
mal'quez 'de Santo Amaro; e José Cae
bno Fel'l'lliL'a de Aguiar; de S. Paulo,
o conde, depois marquez de S. João ua
P'llllla; José l"cliciano Fern~ndes Pi
nheil'o, depoi visconde de S. Leopoluo;
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e de Sergipe, Josá Teixeira da ~tbtta

BacelJar.
1835-Abre-se a primeira sessão da pl'i

meil'a legislatura da assembléa pro
vincial do Piauhy,

1839-Toma assento no ~enado Caetano
Maria Lopes Gama, depois visconde
de Maranguape, como rcpl'esl'ntante tia
provincia do Rio de Janeiro, escólhido
a 19 de abril pelo I'egente Araujo Lima
(Vide 21 de junho de 186-l-).

lSH-Tomam assento no senado: Joa
quim Jósé Roddgues Torres, depois vis
conde de Habornhy, pela provincLl do
Rio de Janeiro: José Cese,rio de nlir'lnda
Ribeil'o, depois visconde de Uberaba,
pela de S. Paulo; e José da Costa Cal'
valho, depois marqucz de Monte Alegre,
pela de Sergipe.

MAIO - 5

1563-Cheg,lm a lperoig, povoação dos
tamoyos, Nobl'ega e Ancllieta, segundo
oscreve em um:.t de suas cal'tas (Ânnaes
da Bibliothec::. Nacional, vol. lI, pago 81)
o pI'oprio Anchieta, e no dia seguinte,
que rue de sã Juan ante lJortam la
tinam, vieram os iniligenas tratar pazes
com elies.

J595-0 pirata inglez James Lançaster,
que havi a. j34 dias. se II possára do Recife
(Vide 30 de novembro de 159,1, e 31 de
março de 159.3), acossado pelas fOI'\,as
organisadas em Olinda, l'eLira·se na pre
sente data, levando innumel'ús despojos
e tepdo pel'dido em uma emboscada qu~
S':l lhe armou, perto de cem dos seus mer
cenarios e entre elles ao seu vice-almi
l'an te Barkcl'.

A armada de l,ólncaster, de onze na
vios, chegou â Inglatena em dias de
julho.

lQ31-Pal'te de Lisboa UlDR armada
conduzindo soccorros púrao Bra'tilconLl'a
os holl'lnilezes,

D'essa esquadra, composta de 20 navivs
entre gl'anJes e pequenos, dos qUaes
quinze hespanh6es e cinco POl'tuguezes,

vinha como general-chefe D. r ntonio
de Oquendo, tendo por almirante D. Fran
cisco de Vallecilla. Vinha nella o conde
de BagnuoJo feito mestre de campo de
um terço nnpolitano de 300 homens e
por governador 10 toda a mais gente
que vinha na arm Ida, Tambem trazia
ella, como passagei)'o, Duarte de Albu
quel'que, govel'Dado)' de Pernambuco,
iI'mão do general Mathias de Albu
querque.

1662 - Carta régia auctorisando os
paulistas alcaide-m6r Jocintho 1I101"'ira
Cabl'al, 1Ifal,tim Garcia Lumbriae Manuel
Fernandes de Abl'.U, II levantal'em uma
officina de fabl'ical' feno em Araçollab:t.

. 'este anno B,u'tholomeu Bueno da
Silva, o Anhanguel'a;, atra\'essa â frente
de numerosa bandeira o sul de Goyaz e
vai até ao AI'aguaya, em cujas mal'gens
encont.ra o valente paulista Antonio
Pires de Camj os, pae, que vultava de
descobril' o Cuyabá. D.ls explorações de
amhos <lata o uescobrimento dos sertões
de l:uyabil o Goyaz. .

1719 - O capitão general Luiz José
Conêa de Sà, governadol' de Pernam buco,
começa o exercicio do seu e;\rgo, em
que se conserva até 12 de fevereiro
de 1755, segu ndo Abreu o Lima, ou 16
de Jevereit'o de 1756, dia em que, como
se lú em Yarl1hugen, bSS'lme o govel'llo
o seu succ S';;OI'.

1786-0 m,ll'echal de c ,mpo José Ray
mundo Chichol'I'O da Gúma Lobo toma
posse do governo interino da capitania
de S. Paulo, e foi o 13" governado I' nll
respecti va sel'Íe,

•sta data nos é ministl'ada pelo Al
manach .para a provincia de t-i. Paulo
em 1873. 'fodavid. Varnhagen indic I a
de aLril, sem designl11' o dia, Abl'eu e
Lima apenas se refere ao anno e Aze\'edo
Mal'ques deu nos seus ApontamL"1ltos a
de 30 de abril
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180S-Creaçào da Real Ac,tdemia dos
guardas-marinha na corte do Rio de
Janeiro. sendo destinadas as hospedal'i IS
do mosteiro de S. Bento pal':l a sua
accommodação. I

ESt;l academia teve estatutos ':;001 uata
de 9 de março de 1832. foi reunida á
academia militar por decreto de 19 de
dezembl'o do mesmo anno, 'separada de
no\'o por decreto de 22 de outubro de 18::S3
e estabelecida a bor(10 de um navio de
guerra pela resolução de 31 de janeiro
de 1839.

l:')O!./-Decre'o dispondo que a legião
de tropaq ligeiras dE! S. Paulo marche
para o Rio Grande do Sul. com o fim de
prevenir qualqu.el' desembarque que na
quelle continenL ou no Rio da Prata
pos5am ten tal' os francel.es.
1821-Fall~ce em . Paulo o 4' bispo

d'essa diocese D. Mathells de Abreu Pe
reil':l (V. 19 de março de p9õ·.

1 26-Toma assento no senado Lou
renço Rodl'igues de Andrade ctmo I'e
prE:sentante da provincia de ~anta Ca
tharina. escolhido a 22 de janeiro de 1826.

lS'31 - MoYimento militar em Per
nambuco.

Sabindo as tropas do.. ,sous quarteis
do 1 ecife para Olinda, d'alli voltam par,l
depOl'em o coronel Lamenha do com
mando da armas, Esta seclição trouxe
como consequencia a que se deu depois
a l± de set~mbro (Vide essa data).

1 37-Fallece o dr. Jo,é Joaqui:n de
Cal'v~lho (medico), senador pela pro
vineia de Pernambuco. escolhido a 22
de janeiro d" 1826 e que a 4- de maio to
mára posse da sua cadeit'il 110 senado.

1816-Toma assento no senad,) como
rcpresentante da pr viucia do Rio Gl'ande
no Norte PaulG José de Mello de Azevedo
Brito, escolhido a 15 de setembro do
anno an terior (Vide setem bro 25 de lS!S).

l'HS - Idem com representantc da
provincil de '" Paulo o SI', bal'ão dc
SOUZl Queil";z, FI·,ncisco Autonio de
Souza Queiroz, escolhido a 16 de jaucil'o

do mesmo anno de 18!8, na vaga ueixada
pelo fallecimcnto do visconde de S. Leo
poldo.

1851-São apresentados bispos-An
tonio Joaquim de ~1ello para a diocese
de S. Paulo, e Felkiano José Rodrigues
Pl'ates parit a do Rio Grande do Sul (Vide
as ephp.rrlerides de 16 de fcvere 1'0 de Ul61
e de 3 de julho de I 531,

lfl61-Fallcce o tenente coronel refor
mado José M3ria Pinto Peixoto, Que
fignl'ál'a na's lutas da ind~pendencia~ITI
Mlllas Geraes e fora o pacificador de
OUI'O Preto em IS33 (Vide 3 de abl'il),

lS63-Toma assento no senado como
representante, da provincia de :Matto
Grosso O conselheil'o José Maria da Silva
P,u'anhos ulteriol'mente visconde do Rio
Branco, esco Ihido a 26 de no, em bl'O do
anno anterior (Vide mal'ço 16 de 1819).

ISSO-Nascido a 11 d junho de 1801
em Copenhague, em cuja univel'sidade
tomou o grau de b'lcilarel em lettras em
18lS e em 1831 recebeu a de uoutO,l' em
philosophia pela de Kiel, no ducado de
Holstein. tendo para isso escripto um
ti atado sobre uma ave do Brazil, aqui
[allece na Lagoa anta na prese'nte d~ta
o dr, Pedl'o Guilher'mc Lund.

Em I 27 viera o di'. Lund p;,lra este
paiz'e residira no Rio de Janeiro, em cujos
a nedores fez ex plorações scien ti flcas.
Habilou depois o Itaipú, onde fe7, grandes
collecçõe botaniCJS e ictilyologicas, c
ue 1 3-1 em diante residira em Minas.

A 7 de abril Ide 18, I) visit raIO o im
perador e a imperatriz a ca a em que
falleeer:t o sabio naturalistil dinamarquez.
A Bibliotheca 1 arional conta naSll/l ma
gnifica secção de estampa um bello I'e
trato do dr, LUllcl.

)1.110 - 6

l&H-Pa 'sa João ~lauJ'icio de Nassau
o go"erno do BrazJ1 holJ.ll1clet., isto é,
uo tel'l'itOl'[-, que occupavam no BI'aúl,
aI) ,"upl'emo Consel o do Recife, com
posto do,; conselheil'os politicos Hamel,
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van Bollestrute c Pedro Bas,CJ.ue para esse
fim se l'eUnira:ll nas alas das sessões
·do conselho governamenlall'm .\!alirieé,\.
presentes tOlios os altos funecional'ios,
commandantes mililares e dCl'Ígo-s ("ide
a f:)lhemedde de II).

1662-Eleir;ão . do ,pel'llambucano hei
Pauio de Santa Cath:!rina pal'a pro
vincial da provinci,! I'eformada de Santo
Antonio, cujo instituto professál'a em
Lisboa 'U 19 de fevcl'eiro de 16:1:2.

E te notavel religioso, que no secuIo
se chamál'a D. Paulo de i\Ioul'a e era
tel'ceiro nyô do gl'ando esültlista m!lI'quez
de Pumbal (Vide o Anno Biogl'lIphico,
vol. ~), falleceu no convento d.[ sua
religião em Lisboá a 3 de fevereiro
de 1693. C'ompu7.ora:

Senado das Chagas de Chi 'isto, pt'é
gado no mosteil'o de LOI'\'ão em 23 de
outubro d~ 1661,-que e01'1'e imlJJ'esso em
Coimbra no anno seguinte e no de 1671,
de que Innocencio da Silva não tl',1tOU e.
que vemos mencionado no tomo III da
Bibliotheca Lt~sit .lIa.

Jaboatão, no seu Nov~ Ol'be S :rafico
(Lisboa, li(1), dá o anno ele 1617 como
o da eleição de frei Paulo pat'a custot!io
da sua ordem no Bra7.il. Essa dat'! vem
el'l'ada, pOl' visivel inadveJ'tencia, no
Anno Biog}'a'IJhico.

'no Paulo d~ 1I10uI'a professál"l ao en
viuyal' de sua mu!llel' e prima D. Brites
de llIello,-deixundo do s<!u consorcio uma
filha, do quem conLinüa a sua descen
deocia.

1681-Nasce em S. Sebastião (Bl'a7.il)
D. fl'ei João dc Seixas da Fonsoca, filho
de Fl'anciSi:O de Scixfls da Fonsecll e'
Maria da Rocha Fiuza. Vestiu o habito
benedictino a 16 de julho de 1713.

Estando cm Roma, captára a bene
volencia de Clemente XIII, que o foz
bispo de Are6poli no consistol'io de 28
d~ setembro de 1733. sendo como till
sagrado na egreja ele Santo Antonio dos
Portuguezes pelo cardeal Giovani An
tonio Guadagni. sobrinho do pontifice.

Indo á Florcnça, em uma de suas
excuI'sões pela peninsula itillian~, alli
fez imprimil' o scguinte livro:

Sonatas de Cl'avo, compostas po,' Lt~·

clovico ,Tustino rle Pistoya, Florença 1732~
in {', com uma dedicatol'ia ao infante
D, Antonio,

NoSumma7'io ria Bibliotheca Lusit.cna,
tomo II. vem lembl'aelo o seu nome com
a seguinte obl'a, a.!ém da sUI)l'amcn
cionada:
. Gil'o do mtmdo, composto pai' Ui
melli, 11/$.

li30-InstaUa-se no Rio de Jancil'o, no
palacio dos governadores, hoje paço im
perial, a ACADEMIA. DOS FELIZES, Com
punha-se de trinta socios e tinha pai'
emblem:J. Hel'cules afugentando eom a
sua cla\'a o ocio, e a seguinte divisa:
IgnmJia (uganda et fugienda. Esta ACA
DEMIA durou muito pouco tempo,

Foi um dos seus mais notaveis mem·
bros o dI', Matheus Sar.liva, physico·m6l'
do presidio do Rio de Janeil'o, medico
do senado da camal':!. e physico·m6r da
capit;lnia, D'elle nos restam, no Insti
tuto Histol'ico e na secção dos manu
scl'iptos da Bibliolheca N:!cional da cÔl'te,
algumas memorias, «intcI'essantes pelo
nssurnpto, di7. nm juiz compctente, mas
de tal moelo desconnexas e desordenadas
que mais pal'ecem os primeil'os tl'aços e
simples boquejQS de um tr"balho que
tinha ainda de cOOl'denal'-se do ql,l':l um
tl'abalho completo.»

1801 - Pl'ende o capit:'ío ge~el'al de
S. Paulo Antonio Manuel de Mello Castl'o
e l\Iendonça ao vel'eador João GOlHes
Guimarães, pOl' contl'ariar na camal'a ao
dito govel'nador e promover uma I'epl'e
sentação con tra a providencia dada áccrea
do contl'acto do sal. Sem forma alguma
de processo foi Guimarães retido ni\

cadeia até 15 de dezembl'o, sendo então
solto por uma portaria do governador,
cm que declarava que o tinna pOl' suf
ficientemeute castigado.

1817-Hllvendo fallecido a 12 de dezem·
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bro de I 15 o govern ldOI' da Parahyba
Antonio Caetano Pereira, ol'ganisou-se na
provinch um triu1l1virato pela lei dc lZ
de dezembro de 1770 e como fugisse um de
seus membros, prOCh\n1arall1 o systema

,democratico, banindo o monarchico, qna
tro outros que ayocaram a si o governo;
d'esses, tres foram executados em Per
nambuco com dois omciaes milit:U'es,
Esse triurnvirato aturára até 12 de março
de 1817: a revolnção declarou-se no
dia 13, Na prescntc data, dominado pela
conka-rCl'olução este est:ldo de cousas,
elege-se novo tl'iumvirato, que governou
a província llté 11 de junho do mesmo
anno de 1 '17. Xo dia srguinte assumiu
a publica administra~ãoThoma.z de ouza
Maftoa, que foi o ultimo govcrnador que
teve n Parahyb:l.

1826-0 primeiro impel'ador nbl'e cm
pessoa a pl'imeil'a, assembléa legislativa
do Brazil, convocada desde 18~±.

1 29-FaJlece na cid'Hle do Rio de
Janeiro, de onlle er'a natul'.)I, o illnstr~

franciscano frei Francisco de S, Cados,
um dos maIs facund'Js oradores sagl'ados
do seu tempo e da sua ordem: a seI 'aia
dlJ pulpito appellidararn,n'o os contem
poraneos dos seus tl'iumphos oratorios,
Era não vulgar poeta, elo que deixou
padrão no poema sacro A A SI;)IPÇÃO DA

YIRGEM, que é um dos mouumentos da
littel'atura nacional. Jaz no convento de .
Santo Antonio, a que pertencia. Nascera}
a 13 de agosto de 1763: o.utros o dizl!m
nascido a lO,

18±4-Toma assento no senàdo o con
selheiro Manuel Antonio Gaivão, como
representante da provincia da Bahia,
escolhido 9 22 de fcyeçeiro (Vide março
21 de 1850).

1851-Toma'Tl posse das suas cadeiras
no senado; como representantes da pro
vincia da Bahia FrancisGo Gon<:a!ycs
Ma~tins, depois bàrão e mllis tarde vis
conde de S. Lourenço, ~Ianuel Vieim
J/osta, depois visconde de MUl'itiba, e
Fl'anci. co G& AcaYflba de Montezuma,

posteriol'll1ente visconde de- Jequiti
nhonha; e pela. do Espirito-Santo o con
:elheiro dI'. José ~rartins da Cl'UZ Jobim,
nome~dos aluo mesmo mcz e anno.

1852- Tom:iassento 110 senado,,\ngclo
Carlos Muniz. como repre~cntanto da
provincia do 'hr<lchão (Vide setembl'o '1
de 18G3).

1 Gl- SuccumlJe a. um gr:lve incom
modo de urinas, no paço de S, Chl'istoviio,
onde residia. o bispo titulaI' de Chryso
polis, D, frei Pedl'o de anta i\Iarianna,
mestre de m ,them:ltica rio actual impe
rador.

D. frei Pedro nfl cera em Pel'nambuco
a :30 de dezembl'o de 1782 ; entl'ál'a ! at'a
a ol'dem cal'melitana a 7 de fevereiro de
17!J9; em 1305 p lssál'a-se n Lisboa, onde
recebeu ol'ucns sacras por mãos de frei
i\liguel, bispo Paulopotino; apcrftli<:oou-se
depois nos estudos de mathematica, para
que tinha decidida vocaçiio e em que se
tornou exim io, professando-a de 1812 a
1 33 na cadêira do 2' a.nno da. Escola
Jlilital' da corte, hoje Eseoln Polytech
nica, então creada pelo conde de Li
nhares.

Nomeado bis;,o de .Chl'ys6po:is em 6
de maio de lSH, foi como tal sagrado no
mesmo anno. Em csmoler-m6l' do Im
perio e o papa Pio IX: fizem-o condc Pa
latino e assistente ao solio pontiflcio,

O seu cadavel', compete:ntemcnte em
balsamado, foi conduzido para a egl'eja.
da Lapado Desterro, da sua prdelll, onde
jaz. O impel'ador, que excepcionalmente
acompanhou o enterl'amento do seu
venerando mestre e amígo, como ultima
demonstl'ação de estima pcla sua pessoa,
c libertou o escravo que o sel'vira na sua
Cerradeira enrermidad~,vai todos os an
nos nesta data ouvir missa por sua alma
no tr:mplo cm que o venerando bispo
repousa.

. .lS73---':Inaugul'a-se a linha telegrnphica
de Itapemirim, na pi'ovincia do EJspil'ito
Santo, a Itabapoanll, na do Rio de Ja
neiro, na ex tensão d~ 37,138 l'ilometl'os.
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MAIO-7

16H -Em consequencia da morte do
C7ol'ernador Luiz Barbalho Bezena, tom"
;osse do gOl'el'Do da capitani'I do Rio
de Janeiro FI'>lIlCiscú de ou to-Maior,
que foi o decimo nono na ol'dem chro.
nologica e exerceu o cargo por dez
mezes e vinte dias, por tel' ido para
Angola. a fundar um pt'esidio em Qui
comba, depois que os holJandezes se
apoderaram ria cidade de Loand:l. Lá
falleceu em maio de 1646, tendo derro
tado muitas vezes a rainlta Ginga, con
federada com o~ holh1ndezes.

Succedjlra-Ihe no governo do Rio de
Janeiro Duarte Carrila Vasqueancs aZ7 de

'março de 1645 (Vide essa data).

17:23-Convoca'0 governador de '. Paulo
Rodl'igo Cesar de Menezes. em. sua resi
dencia, os offi iaes da cam'lra, Oouvidor
'e mais pessoas gradas daJocalidade. para
se tratar do melhor modo de se fizer a
cobrança do quinto do ouro c de outras
materias relativas ao serviço publico.
"Entre outras rleliberaç5es assentou-:e em
que fic ,sse incumbido da cobrança Lou
renço Leme d:l nva, paulista, p w ser
potentado e ter a necessaria intelligencia
e actividaje.

17iS-Termin,1 o seu governo na ca
pitania de Goyaz José de Almeid I Vas
'concelJos Soveiral de C"rvalho, que foi
depois barão de Mossâmedes e ulterior
mente' viscondc da Lapa. que 'começara
a exerceI-o a 25 de julho de 1772, se
gundo Varnhageu. Out\'os dão porém
o dia 26 pal'a este facto, entl'e est.lls
Abreu e Lima e o marechal Cunha Mattos
(este ultilllo na sua Cho1"'Ofjraphia histo
rica da p1'ovincia de Goyaz) ,

. Tendo de se retirar para LishCV1 com
licença, passou o governo da capitania
a' uma junta compostll, segundo o alvará
de 12 de dezembl'o de l'7iO, do ouvidor
Antonio José Cabral de Almeida, tenente
eoronel de cavaHaria auxiliaI' João Pinto

Barbosa Pimentel e vereador ,mais velho
l'edro da Oosta.

A esta junta succerleu, em 11 de
outubro do mesmo anno de 171S (Vide
essa data), Luiz da Cunha e i\Iene~,es,

qUll e~tl'ára em Villa' Boa poucas hOl'as
ante, sem que o esperass m. Cunha Me
nezcs foi depois capitão general dil Bahia ..

1825 - Tomam assento no senado o
barão, depois visconde de Alcantal'a,
João Ignacio ria Ounha. como l'epl'esen
tante d;! provincia do Maranhão, e Luiz
José de Oliveira, postel'iormente b Irão
de ~Ionte :ianto, como representante da
do Piauhy, e coluidos ambos a 22 de
j meiro IVide fevereiro H de 1~3! e março
21 de 1851).

-Do I~do direito da egreja ele S. FI'an
cisco de Paula, na cOI'te, no logar em que
estivel'3om antigamente as cataCl1mbas
da Ordem, proiectotl' 'esta erguei' um
edifl io pal'a collegio, onde fossem gra
tuitamente educados os filhos dos ÍL'mãos
desfavorecidos da fortuna e ti vessem ao
mesmo tempo abrigo. sustento e ves
tuario. O irmão ex-secretario Antonio
José Ribeil'O d I Cunha foi o que teve
a idéa da fundação de tão pio e uti!
estabelecimento; apresentando-a em meza
em sessão da presente data, foi ella logo
unanimemenle approvada e na sessão de
mez.L conjuncta dc 18 de março do anno
seguinte. Não foi pOl'ém posta em exe
cução, pOl' se achar então a Ordem sobre
cúrr gaela com a obra do hospital, que
a meza de 1811 delibcrára fundar, sob
propo 'ta do irmão secretario Antonio
Alves da Silva Pinto, e cujas port IS s6
pudel'am abril'·se a 21 de dezembro
de 1829; IDas as obrlls s6 ficaram con
cluidas trinta e cinco annos depoi de
encetadas e, por coillcidencia. era então
carl'ector da Ordem o dr, Antonio Alves
d'I Si! va Pinto, filho do auctor da pro
posta par.1 a sua fundação.

A idéa do Collegio d~ S. Fl'ancisco de
Pau'a não morreu de toclo. Logo que
elIa se apresentou o bispo D. José Cae-
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tano deu um conto de I'éis para II sua
realis..l\;ão e concorreu annualmente corp
:-0 8 pal'a e se fim emquanto viveu. Uma
subscripç1to abertllem 1846 para omesmo
fim produziu 18:1'73g93', COIIl que sc com
praram apoliee- com aquelle dest no. A
roeza administrativ', do anno sE'guinte
juntou-lhe lIIais 9 apolices e ha cerca de
20 a uos ha via já 10 I apolices d conto
de réi~, '" de 600S e I de 4008, peI'tencen
te, ao p:J.trimonio do c01le·'io. DC\'e tel'
esb quanti dupl"cauo, pelo menos, e é
de espec'ar que mais cedo ou m .is tarde
se dê priocipio d~ cxecu\;ão a uma iuéa
tão phillOll'opica.

1821-Toma assento no senado Pedro
José da Cost LB:UTO como represent::lntc
da pro\·incia do Ceal'á, escolhido e 2Z de
janeiro do ,nno anterior (Vide a ephe
mel'ide de 20 de outubro de 1839).

l,-3v - Por sentença d'esta data, pl'O
ferida peio dI'. José l\Iartiniano da Roch,l
Bastos, ouvidor da villa do Cr,lto, na
pI'ovincia do Ceará. são despron~nciados
às membros do partido chamado da 00
lumna, que haviam ido pl'occssados 1'01'

ordem do "residente da provincia, em
virtnde de boatos attel'\'"dol'es que sobre
suas intenções se haviam espalhado.

1833 - Tomam posse das su~s cad~iras

no senado como represe 1t ,ntes - da pro
vincia do Piauhy o cons\'lheü'o Joaquim
Francisco Vianua, da de S. Paulo o dI'.
José Antonio PimentlL Bueno, depois
mnrque:l: de S, Vicente, e da do Mara
nhão Jeron~ la José de Viveiro,.

1856 - FalIece na cidade do Rio de Ja
neiro o con~elht-iro José Ce ario de Mi
rand ~ Ribeico, visconde de Uber ba,
senador peI:. provincia de S, Paulo, es
colhido a 22 de fevel'eiro de 1844. A '" ue
maio d'esse mesmo anno tomára assento
no' senad I.

1868-Fallece Da côrte o conselheij'o
de estado Euzebio de Queil'oz Coutinho
Mattoso da Camara, senador pela pro-'
vincia do Ri,) de Janeiro, escolhidO a 17
de maio de 1854 e que tomára M-ellto

no senado a 22 do mesmo mez e anno.
Nascera a 27 de dezembro de 1812, em

,. Paulo de Loanda, quando sen pae, o
cúnsellJeil'o Eu ebio ue Queiroz Coutinho
da SilYII, alli servia o logal' de ouvidor
geral da comarca. Veio para o Rio de
Janeiro aos 3 annos de edade.

Eusebio Gamum foi o primeiro estu
dante que se habilitou par'a se matricular
no curso juridico de Olinda. onde obteve
premios em competencia com homens já
feitos e, entre elles, o futuro bispo cOI,de
de Irajá, cntão já sacel'í,lot~.

O leitor que 'deseje seguir os primeit'os
passos da carreira publica do notabilis
simo e.. t:ldista, não tem mais do que
abl'il' o 1· tomo llox Gallel'ia dos bra.:;i
leiros illusl1'es, onde terá ao mesmo
tem po o seu retl'ato.

Estadista de verdadeiro quilate, poli
tico de tempera forte e de crenças en
raüadas. chefe incontestado do partido
que uma vez a,)raçál'a, orador e parla
mentar como os melhores, o conselheiro
Euzebio eixa na historia politica nacio
nal um uome que nunca se apagará.

03 seus talentos como homem de estado
I'evel 'ram- e q\1ando exel'ceu o cargo de
chefe de policia da côrte, desenvoll'endo
um zelo, uma actividade, uma perspi
cacia e energia que fical'aro registrados
na ,,,emoria publica.

Como ministro da justiça, em 1 52,
teve no parlamento ensejo, de reivindi
car para o'Brazil II espontaneidade dos
actlls que prepararam e CO!lsummaram !to

cessaçào com pleta do tl'afico africano:
o di curso que então pronunciuu é um
monumento de eloquencia e de logica.
que 1100ra o orgulho nacional; é ao
mesmo passo o reflexo de um gl'ande co
ração e de um cspil'Íto privilegiado.

1878-Inauguração da linM telegra
phica de Cangussú a Pelotas, provincia
cIo Rio Grande do Sul, Q<\ extensão de
60.992 kilometl'os. ,

1880-0 duque de Caxias, Luiz Alves
de Lima e Silva, fallece na sua fazenda
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de Santa 1I10nica, prodnci:l. do Rio de
Janeiro. ~o dht S, depois do meio dia, é
o seu corpo conduzido á mão para a esta
ção do Desengano, e trazido em um
wagon-salão da estrad,t de ferro D. Pe
dl'o JI par:l. a curte, onde foi cO:lnuzido á
sun resideneia, á rua do Conde de Bom
fjm n. lS~ Yinhit vestido com o gl'ande
uniforme de marechal de exercito, tendo
apenas sol re o peito as ltleeblhas do me
rito militar e da gucl'I'a do I'aragu';y.
Como o ,finado dispens:lr<t em testamento
todas as homas a que, pela lei, lhe dil
yam di!'eito os altos c:J.I'go~ que desempe
nh{tra, não se utilistlram du coche que ser
yir ..l p:ll'a o enterro dos principes e que,
com mais dous r"ltros de es'ado, a mor
domia da casa imperial puzcl'a {L rJisposi·
"ão d'L hmili , do grande eidauão, como
derradeira homen;lgem aos SAUS constan
tes e eminentes serviços ácl\usa publica.

« Durante a sua longa vida teve uma
urlicll. diris;} - a legalidade, - e por
cIln bateuo:e dnrante 21 annos, SlinO
cando todas as relJeIliõcs, Foi ainda por
eIla cine, durante' o perio'lo re\'oluc~ona

rio da nossa histol'ia, a somhm da sna
espada estendeu-se das marge:ls do Ita
pil'ú ás lagõas d) Rio Grande rIo Sul.
como a vangu:ll'Lla victol'iosa do throno,

"ião o moviam insliac~os sanguimu';os,
nem Yingan"ris mesquÍllhas. Sempre que
podia amnistiar deixa.ya de comhater, e
se ás vezes a sua espada feriu fundo no
seio 'das provincias, é ciue elle não ach{u'a
,outro meio para fttzer triumphar a ordem.

General, eSQuecia us paixões de politica
e eonf1:aternisava com os seus adversa
rios no cam po da batalha, sem lhes re
gatear oecasião de galgarem posições
honrosas. Amava a equidade e a justiça
e as dest!'ibuia ãs mãos cheias desde o
mais alto até ao infimo grau ela hiel'ar
chia militar.

a rigor da disciplina não o impedia
de ser magnanimo, Algumas vezes pre
feriu ser accusado a pI'ofel'ir' a menor
censura, " Tinha a longauimidade da

gloria merecida, a modestia das repu
tações ;nconte taveis, .. Subiu a C] Janto
póde aspirar um c'dadão dentro das in
stitui",ves, mas não que o exigisse ou
soJ:icitasse ao menos, Subiu, porque a
sua immensa gloria o impellia pura ci nl.l ,
porque, pal'a lhe negarem uma posi"ão,
seria preciso nad'L mello~ do que sup
pr:l11'il' toda a historia da mouarchia
bl'azileira, fei,n em grclIlde parle P5'la
sua lC:l.Jdade hel'oica .. Não conhecemos
em nossa historia. mais nobre eXém 110
de desinteresse (Ca.::ala ele .....-oticias rIe !Jl».

Este elogio, eXJlI'essão genuina da
verdade que se deve aoJs n,orto', tem
bnta mais valor quanto é traçado pai'
pe,a qne não comllllmga nas ieléas po
liticRS l!e qne foi estI'ellllo r~presen

tante o nobre duque.
« Quem foi C;'XÍolS. ou antes, quem 6,

pois, homens tacs nfto peI'eeem, não O
diremos nó"'"torlos o sabem. Embora
bafejado no berço pe'a aura dos serviços
dos seus maiores, lutou elle muito n;l
viela, lutou c venceu, e pdo seu pi'oprio
esforço foi subindo sempl'e até onde é
elado subil' em um'l monarchia. Já o
ESLado não tinha mais honras pare: d'll'
lhe. nüm elle mais p'lra "mbicionar; mas
emquanto teve alento n:io desertou do
servi"o da patria. Já o tardo passo lhe
uescilmb:IV<l para o tumnJo quando, do
dever fazendo fOI'"as, aceitou o govf:I'no
que o Imperadol' na sua auscncia lhe
ql1i~ l1eixal' confiado,

Da sua hom'a immacnlada, da sua leal
dade de soldado,_ nunca ningucm ousou
duvidar; do seu valor' pessoal, da sua
capacillade como general, alguns. A
esses Caxias impoz sileacio quando, já
no declinio da vida, alquebrado de
annos. de moles!ias, das fadigas de
tantas campanhas, á voz da patria.
coneu aos campos do Pal'aguay. Am,
ensinando ao exercito alUado, que esta
cáru diante d(l Humaytá. o modo de
contornar e renc1el' a formidavel forta
le~a, e conduzindo-o depois, por meio de
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mais de um movimento, tão habil como
ousado, até dentro da capital inimiga,
mais uma "e7. provou que era general;
arrojando-se á fl'eute dos. eus por sobre
a ponte de Itoror6, por debaixo das balas
da artilharia e espingm'daria, mais uma
vez pro'l'ou que era "alente como os
que mai.' o são, quando ao gener,ll é
licito arl'iscar na proprifl, pessoa a sorte
da bat:l.lha.

Muito 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 milit~r, havia
nelle como que o ganio das batalhas.

Caxias pertence hoje á historia, anele
deixa o eu nome ligado a todos os
grandes succc~sos da nos.a ainda curb
"ida de nação. A sua biogmphia nunca
será eseripta com tanta eloquencia como
nas singelas pagillas da sua tão longa
como honrosa fé de offieio (JOl'iwl do
(ommercio de 9).»

O seu c.lda\'cl', que recommemlára em
testamcnto não fosse embal amado, foi
ás 9 1/2 ela manhã do dia 9 trasladado,
com um nunca visto aco ,panhamentC',
da sua residencia para o derradeiro ja
zigo. no cemitel'io ele S. Francisco de
Paula, onde repousarão ao lado do da
duqueza, sua mulher (D. Anna do Loreto
Carneiro Yianna de Lima), que desde 23
de mar~o de 1 i4 o precedera no tumulo.

Seu ultimo desejo foi que seis soldados
o conduzissem á sepultul'a, sem pompa
alguma, liem honras, apenas como mem
bro da irmandade da a"u:: dos ilJi!itw'es,
e assim se fez.

Como senador, f6ra escolhido a 1 de
setem bro de lS~l5 p'ara representar no
p.1l'lamento a provincia do Rio Grande
do Sul, de que fora o pacificador, e to
mára asseuto no senado a 11 de maio do
anno seguinte (Vide agos~o 25 ele 1803),

ilIAIO-S

1553-Parte de Lisbôa a tel'ceira expe
dição de missionados da Companhia de

Jesus, que vinhão pregar o Evangelho
aos seI vagens do Brazil. Faziaparte dessa
expedição o celebre José de Anchieta, e
alemd'elle compunha-se de Luizda Gran,
Braz Lourenço, Ambrosio Pires, Gregorio
Serl'ão, João Gonçalves e Antonio Blasques
(castelhano). Yinha na armada que os
lI'azia D. Duarte da Costa, 2' governadol'
do Bl'azi1.

-a primeira expedição d'e se genero,
que partira para o Brazil em 1549, tinha
vindo o afamado jesuita lIlanuel da
Nobrega; a segunda viera em 1550. A em
que emb~l'cárfl Anchieta chegou â Ballia
a13 de Julho do me mo anno de 1553.
Esse APOSTOLO DO Noyo lIlU)lDO, designa
ção que com toda a justiça lhe ncou
clbendo, tinha então Ui ilnnos de ed;de
(Vide a ephem. de V de .Junho de 159i).

16Z!-Avistam-se da Bahia as vellas
dos hollandezes que vinham á conquista
d'aquella cidade. Desde logo manda o
goVeJ'DadOl', Diogo de i'Jendonça Furtado,
toe~r a rebate c distribue n gente de que
dispunha como lhe pareceu conveniente
â dereza.

O bispo, D. :\Iarcos Teixeira, apresen
ta-se á ta;'ue com uma companhia de
ecclesiasticos al'mados e, pel'corl'endo as
estancias, fi todos exhortava pal'a a resis
tencia (Yide as "'P'lem. de 10 de maio
de 16240 e de 1 de maio de 1625). •

Commandavu a expedição invasora o
experimentado Jacob Willekens, tendo
por immediato a pjet Heyn, devendo
encarregar-se das forças de desem
barque o coronel João Van Dort, como
teremos occasião de referir mais desen
volvidamentc (Yide dezembro 21 de 1623).

1671 - Succede a Alexandre de Sou7.a
Freire no governo geral do Estado do
Brazil, e toma po se d'esse cargo na ci
dude da Bahia. o seu vigesimo sexto go
vernador o capitão-general AfTon o Fur
tndo de Castl'o do Rio de Mendonça,

.visc0nde de Barbatena, cujo nome Ac
cioli, Abreu e Lima e o sr. J. de Vas
concellos dão errado, e o visconde de

1.0
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Porto SegllI'O e Azevedo Marques incom-
pleto. \

Este governadOl' moneu a 26 de no·
vembro de J6í5, de desgosto, segundo
diz Accioli em suas i\1E;lIORIAS, por ter·
mandado a Portugal seu filho João FUI'·
tado de Mendonça com a nova do des
cobrimento de minas de prata, divCl'sas
das que dese~brira Robel'io Dias, sem
maiores informações da sua jazida, fal
lecendo nesse meio tempo odes obJiclor
d'ellas e não tcbdo sido DOS ivel. apesar
de todas as diligcncias que pam esse fim
se fizeram, atinar mais com oUas. nchdn
do-se apenas amethystas "o"as e tOJ1a
zios. cm vez de pl'atn. Ko li '1'0 dc re
gistr'o das cartas d'este c de onU'Os go
vernadores geraes do Estado do Bri1zil,
que se conserva no Bibliotheca Puhlica
da côrte, verifica-se que o visconde de
Barbneena falleeera de erysi[ ela 0 re
tenção de udnas, pelo que fora sangrn.do
oito vezes (Veja-se o CAT.ILO';O DE ;lISS.
1'0S A:\1'AI':S d:\ Bibliotheca Nacional,
publicados cm lSí8 e 1 ,9, vaI. V, co
dice 51).

1691-D. frei Timotheo do Sael'amento,
da ordem dos Eremitas de S. Paulo da
Sena d'Ossa. nomeado ]J1'imeil'amcnle
para o bispado de S. TlJomel, foi depois
tI'anSfel'ido pal'.l o Maranhão, em ]091,
roinando D. Pl'dI'o Il e cingindo ,\ thiam
lnnoeeneio XII. Foi o sc"'unc1o bispo que
teve a diocese. A pl'incipio, par falleei
mento de D. Gregorio dos An.io~. fórn
eleito frci FI'ancisco de Lima, «religioso
eal'l1lC:it"no (le tnnt.as lelras como vil'
tude,; (diz o pildI'e Jesi de IIIoraes na sua
Ilist. ela Companhia ele Jesus na e.?;
tincta p"otincia elo Ma"anllcio),» ma~,

transferido para 1 eI'oambuco, occupou
o sou l0i:!nr o cle :;:, Thomel. Chegou esle
IH'elado {, !<ua nova diocese na pl'cscnte
data. e nüo em lGO(j', corno ~e JI' cm VaI"
nhagen. COOl!.UtlO, o aucior :1l1tel'ioI'
mente citado di/, que frei Timotbeo che
gar", a S. Luiz nos penullirnos tlías de
maio festc presente UIl!10 (lcDl) e fizem

a sua enll'ada publica na diocese em uma
das ontuvas d9 Espirito Santo.

De "enio impetuo~o e al'J'ebatado. sus
cital'alll-se entre o prelado e o ouvidor
IIJatheus Di as da Costa sérias desaven
ças, que deram em resultado deix:lr o
bispo a slla diocese, embarcando cm
julilo de 1100 para Lisboa. onde, mal
recebido do rei. foram condemnar\as ,i
l'eVl'lia as suas eonll'oversias e a1 andOl:O
do llispado pelo Desembargo do P LI.

Retirando se o prelado P"1'1\ uma quinta.
nas visinllU,n~as de Setnba1. alli cxpirou
não se ~abe quando.

Do genio do preb lo e d.IS questões
cm que so eXl'oclora. ha n.. tieia no pro
IJ1'io arcilil'o episcopal c em Berrerlo
{Annaes do Estado elo JlIamnhü.. li
vro 19'.

1703 - Nasce na cidadc do Hio de Ja
neiro Antonio Jo·6 da Silva, cognomi
nado o JUDca:, uma das mais afamada
I/ictimas do tenivcl e lJal'b:lI'o tribunal
do SANTO OFFrClO.

Eduea~o em Lisboa por seu pac, qne
er.a advo"ado, Antonio José recebeu aos
21 annos de eclade o gl'f!U cle bacharel
em direito canonico pela universidade
de Coimbr'a. Poucos anllos depois, 111

lí2G, começou a seI' persegui:Io pela In
quisição, que d'esta' vcz o solfou apoz
dom; mezes de tratos c martYl'io.. Com
poz ent5o, nos JazeI'l's do seu ]"bol' de
advogado, fabulas, poesias ft\cetns e bur
lescas, c comedias. quc foram muito
applandidas do publico, grungeaJlrlr-lhe
l'eputa,ão de originalil.1ade c a denomi
nação de PLAUTO PORTUG{Jh:Z.

Morrera-lhe o pae, tinha-se o poeta
casario e vivia mais ou menos feliz,
C(unndo foi rle novo. a í de, ontubro de
n:n (r-ido essa doteL). l"'eso f' ~l1carce·

1':lrlO com sua joven esposa pela] nqubi
c;ão. D'esta vcz de nada valer:ml ao dra
matnrgo nem a S,::.I glorill c reputação
littel'Urill l1em a estima populal' de que
gos (va, nem a a,Ulizade do pessoas aHo
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collocal1as e influentes na curte! Pois si
lhe não valera a irlnocencia I

Não drscansou o famigerado tribunal
emquanto o não queimou vivo, elll um
Al.:TO DA FI::. a ]9 ·de outubro de 17:39, e
juntamente com elle sua desventurada
mãe e LeonOl' Maria de Cal'v~lho. sua
Il1Ulllel' !

175S - Ol'dem régia, determinundo
que as egrejas das aldeus. adI'. inistl'adas
até então pelos padrcsjesuitas. se erijam
em v rdadeiJ'as parochias sob o titulo de
vigararias. e que o o!'llillal'io as f"ça
cI'vir por elel'igos seculal'es com as com-

jJententes ongruas.
D. José 1. consider:,ndo que o J?apa

Henedicto 2;1\', pela COJJstituição de ~o

de dezelll')l'o de 1711, havia reprovado
todos os aousos commettidos contra a
lib !'llade dos indigl"nas do Brazil, con
demnando sob penas ecele iastieas a es
cravidão e usurpação dos bens dos ditos
indigenas; considcrando mais que, Pelas
cartas de I'i de (j e 7 de junho de ]755.
havia estabelecido de um modo inl'iola
vd a liberdade das pessoas e a propl'ic
dade 'dos bens, tanto moveis como de
raiz. e o exercicio da agricultura e eom
mercio a favor dos do Pará e Mal'allhão,
dalldo-lhes uma fórma de governo pro
pria p'1)'a attrahil-os 110 gl'emio da Egl'eja
e civil i ai-os; consideralldo tudo assim,
aehou que s ria de maiot' utilidacle tor
lU\!: grraes as duas sobrcditas leis em
beneficio de todo o estado do Brazil sem
restricç1ío alguma, nem' interpI'etação
ou modificação, C[nalq1lel' que ella fosse,
pelo alvará ou ordem regia d'e:ça data.

1782-Expit'a no desterro, nas suas
tenas de Pombal, o marquez de Pombal.
conde de Oeil'as, ebastião José de Cal'
valho e Mello. gl'ande ministr'o de
D. José 1, sobre cujo animo tomara a
maior pí'epondel'llncla, de que se soube
valer para el'guer bem alto o nome d:l
nação na. cÔl'tes elll'opéas, e fazer do
reinado d'aquelle monareha um dos mais
gloriosos de Portugal, e cuja grande

sombra tambem se projectou beneflca
sobre o Drazil.

Pombal nascera em Lisboa a 13 de
maio de 1609.

I 2I-l)'ran cisco Alberto"Robim,capitão
general do Ceará, desejando moderai' as
mac!:ina~ües dos espiritos irrequietos da
provincia con tl'a a publica f ranquillidade,
nomeia um conselho consultivo. para
syndieal' com todo (\ cuidado dos ao usos
intl'oduzidos nos ditl'erentes ramos da
admini. tração civil e militar e lembrar
os meios mais ]Jroprios de os remediar.
afim tambem de que pndessem os futuros
re!Jl'eseúfantes da província requerer
em cortes, com conhecimento de causa.
o que lhe fus e mais conveniente.

1826 - Toma assento no sellado o
dr. Antonio Gonçalves Gomide como
senador pela provincia de i\Iinas-Geraes,
escolhido a 22 de janeiro (Vide fevereiro
26 de 1835).

182i-1'0ma assento no senado Patricio
José de Almeida e 'Uva eomo represen
tante da I roviueia do Maranhão, esco
lhido a 22 de janeiro de 1 26 (Yide 21 de
dezem bro de ]8,').

1837 -Entram para o senado José
Thoma7. Nabuco de Araujo. escolhido
senador ]leia pl'Odncia do E, pirito Santo,
e Lucio Soare Teixeira do Gouvea e o
brigadeiro Fl',llleisco de Lima e Silva.
escolhidos senadores pela do Rio de
Janeit'o.

]855-Escolhido a 2, de abril seuatfol'
pela provineia de GOYllZ, toma a . ento
na canH\I'a vitalicia o SI'. José 19naeio
Silveil'a da Motta.

1856-0 conselheiro de estado Fran
~cisco Cordeil'o da Silva Torres e All'im,
visconde de Jel'llmirim, mareehal de
campo, lente julJilado h ACHdemia i\li
lUar do Rio de Janeiro. oude leccionára
por mais cle 2t; anllos, doutot' em llIathe
maticn pelo Collcgio dos 'obres, em
Lisboa, presidente I,el'petu@ da sociedade
Auxiliadora da Industria 'acional. em
cujo ~alão de trabalho se collocou o seu
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retrato esculpido por Honorato 11. de
Lima, faIlece no Rio de Janeiro, tendo,
eorno se vê da enumeração dos seus car
gos, servido á patria que adoptára em
muitos dos r:1.mos da actividade humana

Fôrf1, ministro da guerra no prjmeir~
reinado, Diz-se d'elle que oito d' as de
pois de nomeado pedira ao imperador
que o dispensasse do eal'go, allegando
que um co,'dei>"o não sel'via pal'a a
(Jttel-ra.

Nascêra em Portugal, na quinta da
OIaia, termo de Ourem, a 24 defevel'eiro
de 1775 (Vide essa data), e viera para o
Brazij poucos mezes depois da. familia
real.

Era coronel de engenheiros e:n 1822,
ao tempo da indepeni:lencia, a ql:e adbe.
riu, constituindo-se cidadão brazileiro,
Manuel de Araujo Porto Alegre, na
quelíe estylo incisivo e terso, de ql:e
tinha o s~gredo, escreveu uma biogra
phia magistral do visconde de Jerumirim
no tomo :'IX, n. 2.1-, da revista do In
stituto Ilistorico, que é de rigor ler-se;

- Tom:1 assento no senado, corno re
presentante da proyincia da Bahia,o con
selheiro {\ngelo Muni" da Sil va Fenaz,
depois barão de Uruguayana, escolhido
no dia 1 (Vide a e[lheme,oic7e de IS de ja
neiro de 1867).

1865 - Decreto concedoenclo a medalha
(oval) de Paysandú, a que tamIJem se
refere o decreto de 98 de j uoIJho do mesmo
anno.

1869 - Os pal'aguaJ'os são desalojados
da posição que oecupavam no Chaco.

187'5-FalIece no Rio de Janeiro o con
selheiro de Estado Bernardo de Souza
Franco, visconde de Souza Franco, se-o
nadar pela provincia do Pará, eseolllido
a 6 de junho de 18:)8 e que tom/lI'a as
sento no senado no dia 12.

Souza Franco nascera na eÍllatle de
Delem a 23 de junho de 1805,

Foi epultàdo em S, João Baptista da
Lagoa. .

Referindo o seu rallecimcnto, a im-

·prensa qualificou com justiça Souza
Franco uma vasta intelligencia, enri
quecida por aturat o estudo, o que lhe
dera os fOl'OS de verdadeiro est.adista e
legislador consummado.

« Era um dos chefes mais conspicuos
do partido liberal cujos pl'ineipios sus
tentou na Imprensa e' na tribuna e pro
curou rtalisar no governo (J. do Com.)."

Dera-se em sua carreira politica um
facto notayel, que deve ser urehivado:
houve uma epoca em que, na camara
tem pararia, Souza Franco era o U1lico
que nella representava o seu partido,
tendo cm frente de si os mais esforça
dos adversarias, poderosos além d'isso
pelo numero; mesnlo unic", subia quasi
diariamente á tribuna discutindo as mais
v lriadas questões sujeitas á delibera
ção da camara.

Dedicara-se especialmente ao estudo
da economia politica e das finanças, em
cujos assumptos " sua opinião era aceita
sen. contcstação.

Tomára parte em numerosos e impor
tantes trabalhos como presidente de pro·
vineia, deputado, senadol', conselheiro
de estado e ministro dos negocias es:
trangeir'Os e dos da fazenda.

Apesar de l'eeente, já ha quem de o
seu falleciment.o como occorrido no dia 9,
o que não 6 exacto,

18S0-Toma assento no senado o sr. con
selheiro Christiano Benedicto Ottoni,
como representante da' pl'oYincia do Es
pirita Santo, escolhido· a 6 de setembro
do anno anterior, na vaga deixada pelo
fal1ecimento do conselheiro Jobim.

~IAlO-O

150Z-Faz. neste anno Christovão Co
lombo a sna quarta e ultima viagem á
America. Sahe a !) de maio de 1502 de

. Cadiz, com quatro navios, aparta a Hes
panhol", hoje S o Domingos, ehamada
Haiti pelos indigenas, e p rcorre toda
a costa do continente de de o cabo GRA

ÇAS A DEUS até POl'tO Bello.
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A a.lrniranta hollandeza despede um
batel com liandeira de paz, uepois de ter
dado -uma alva de pohora seeca. A'
salva e ás indicaç0es pacificas respondem
os fortes com alguns til'os de baila;
vendo isto, eome~am os atacantes a 'dis
pal'ar por banuas contra o forte do mar
e a ciclade c os quinze ou dezeseis navios
Cjue estavam jllnto á praia, conseguindo
apoderar-se d'aquelle f'\I'le com in!ign l 

'flcante perda: nelle pernoitam e no COD
vento de S. Bento, que tambem conse
guiram oecupal'. Aiterrados os habitan
tes com os progressos do inimigo, ao
estampido dos canhões e ao incendio de
uns dos seus navios que arderam toda a
noite e {L tomada de outros, começaram
nessa mesma noite a fugir, sem poder
conteI-os o governador.

O proprio bispo, que tão valente se
mostrára na vespera, dirigiu se ao coHe
gio uos Padr'es da Companhia e indu
ziu-os a que fugissem com elle, levando
cornsigo quan to de mais precioso pos
suiam, arrebatando d'0st'arte ap6s si mui
tas familias.

No caminho do Rio Yermelho encon
traram os fugitivos milhares de pessoas,
incluindo muitas mulheI'es e cI'ianças
(Vide a elJhemel'iele de 10), O governador
Diogo de J\Iendonça todavia, entrinGhei
rando~se no seu p<1lacio, aguardou os
in \'asores,

- Toma posse do governfl de Pernam
buco o general l\lnt!Jias de J-.lbuquerque,
antece~sol' de D. Luiz de Roxas y Borja,
que 01' tão panca tempo devia exercel-o
(Vid ' janeit'o 6 de 1636). o

lG!S - Na lIliscela-nea, hi.tl)-ico-bio
graphiça. de Theodoro José da Si1Ya vem
assignada esta data paI'.t o fallecimento
de D, Antonio Felippe Camarão. o il
lustre indio do Rio GI'ande do Norte;
o visconde ue Porto SeguI'o, tão bem
informado m tudo quanto concel'ne ii.

, vida do Brazir no passado, assegura na
'sua Histol'iu da< Iw5tas com os hollande
zes que o celebre indio, commencL 901'

15 3- O Go governador ger:11 do Brazil
Manuel Telles Barreto, primeiro no
meado por Felippe II, as. ume a admi
nistração do eslado (Varnhagen. Cata
logo elos goveJ'naelo"es) e exerce o cargo
até 27 de l11arc;o de 1587, dia em que
falleceu, e lhe succede uma junta presi
dida pelo bispo D. Antonio Barreiros
(Vide 13 de julho de 15 3 e agosto lo de
1587). em virtudJ da primeira via de
successão, que tl'ouxera aqucilc gover
nador.

Durante o seu govel'no começaram as
depredac;ões dos corsarios inglezes nas
COo tas do Brllzil: os lIrmadol'es bretões
não perdel'am a opportunidade que para
isso lhes otrerecia o adio que mulua
mente se consagravam Izabel de Ingla
terra e o rei de IIesp11.nha. por motivo da
incOl'porac;ão de Portugal a esta ultima
coroa.

Em 1583 a expedição de Edual'do Fen
ton, destinada ás Indias Orientaes, é a
primeira que apparece na America por
tuguez11. j surgindo com dous galeões ar
mados no porto de Santos, viu-se forçado
á retirada, sem utacar a povoação, des
forrando-sc do insucces o com o mettel' a I
pique uma nan (a Santa Maria ele Be
gonia) do almirante hespunhol Anàl'és
Hygino, ql:e pairava por e,se tempo com
umà armada n~s agua. de S. Vicente.
D'este facto occllpa-se largamente :-Cou
the}' na sLla 1iisto,'ia ,lo 1J)'Uo il (I'ide
agosto 8 ue 1587).

1624-A frota hollandeza que \'inha á
conquista da B:thia e que na vespera se

'apresentára á visb dos llabit:mtes, enfia
a barra na D1adl'ugada d'este cJia, pas

,sando longe <.lo alc!\llCe dos canhões cios
fOI'tes, fundea1lClo logo 5 cios seus navios
defronte de Santo Antonio e indo'os re
stantes (eram no todo 33), com a almi
ranla, pôr-sc em linha derl'onte da ci
dade.

Eis, pouco mais ou meno~, como são
referidos pelo visconcle de Porto Seguro
os factos entL10 oceorridos.
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pl'ófesso na ordem de Christo, D. li'J'éi
Antonio FeJippe Cumarão, fal1ecuJ'a em
fins de agosto, de doença, procedente em
pal'le do cansaço e da. velh:ce, na ci:lude
j1I'ovavp.l de 68 annos.

16í9 - Encarregado do govel'l1o das
capiu1I1ias do sul, assume o exercicio do
cargo, no Hio de Jllneir . D. Manuel
Lobo, que pouco se demorou na séde do
seu govel'llo, pOl' portir pal'a Santos em
o'llÍubro e de lá, eru dezembro, j1m'a o
Rio da Pratn, a fundar a colonia uo Sa
cramento, ficando em lIO ausencia â
testa do govf'I'no do PJo de ,Taneil'o João
Tavares Holdão, mestl'e de eampo ge
neralna Bahia, de onde para cs 'e fim
foi chamado.

1713-0rdem regia restabeleccnuo a
villa de Aquiraz, na capitania do Ceará,
como séde do termo, que havia dous
annos tinha sido mndado pal'a a povoa
<:ão da li'ortale7a. D'esta ordem resul
t lram conflietos entre os morarlOl'CS da
viJla c o capitrio mór governadOl' da
fOl'taieza,

]741-0 5· bispo ,lo nio rle ,latleil'o,
D. João da CI'U~, fll7, :1 sua cnl!',1I1a pn
blica na dioces ("ide a e]J7,c'Il1cl'itle de 3).

174S-Carta rcgia ]{;vulldo o trrritorio
de Jllalto GI'(lSSO ii afegoria de capita
!li" indepen lente, des:lllne~ada da de
S. P,ndo. Poi seu pl'imeÍl'o gov J'I1auor
o Sf'U fundadOI' D. Antonio Holim de
MOIlI"', mnis tal'ue conde de AZlInlbu,ja e
2· vice-rf'i do stada- no Hio rle Janeil'o,

D. A lJi(lnio Rolim ~e MonJ'l\ chego li a
Cuyahá cm principios de lí51 (Vide]7
de janeiro); deu li pOI'o:1<:ão dc Pouso
Alegl'e o nome de Yilla Bella a lO rle
mal'ço de I ;;,2 e logo :1 elc\'ou rI catego
ria de capital. A sua adTÍlinis! ".1<:ão
dUl'oll quasi H annos. tendo posto em
hom andam nto 11 [ll'd m admini tmtil'a,
Hllimado c feito com que se d~senl'ol
v,'sse a cu1Lul'a da eal111R de assucal'
"ltJ"altinclo colonos e uugmcn (ando o~
l'eeUI'. os da fa~ellcla I'e ii.
, Fbi o ultimo gOl'ernador d'essa capi-

tania. Fmncisco de Paula i\lage i Tava
res de Carvalho, depois Jlal'ão de Villa
Be1la, que tomáTa posse do cargo em IS]!'!,
sendo nomeado por despacho de 'j de
julho de 1 17. Substituiu-o em agosto de
1820 uma. JU:-lTA CONSTITUCIONAL PRO
ViSORIA.

-Carta regia de D. João V, dirigida
a Gomes Frdre de Andrada, governador
e capitão general do Hio de Jllneiro, cm
que, tendo resolvido que se creem de
novo dous govel'nos, um em Goyaz (nas
mi?~as de Goyaz diz o documento) I e
outro CIll Cuyabá. e tendo considerado
desneees 'aI'io que haja mais em S. Paulo
governador com patente de capitão gc
ncral, manda que D. Luiz MascaI'elJhas
se recolha para o reino do seu governo
de ,Paulo na primeira frota, Pela re
solução de 7 do mesmo mez e anno com
mettia-se ao mesmo Gomes Freire a ad
minislra<:ão intel'ina dos dous 110VOS go
verngs, até se nomearem govel'nadores
P:lr:J. "Iles, e se mlll'CaVam as divisões e
limites do tenitorio de c,lda um.-O
cumpra-,'e de Gomes f1'rcil'e a csta ol'dem
regia é datado de Yilh Rica. em 2, dc
agosto (lo mesmo anno,

1715-0 capiião de auxiliares lIfnthi IS
Ribeil'o ua Costa sahe de VilIa-Bella para
Clly<lb,í, :;l1l111 de iI' fundar 11111 111'csidio
no Jog:lI' denominnd li'E('1I0 DOS MOBUOS.
T I'e de descer J1~los rios uyabá e POl'I'lI
dos até iI' al.é ao Pm'aguay,att'a,vcs I1l1do
os pantnn:les e boccas vadeaveis dos I'ios
Taqual'Y e 111lboleliú. FOl'a cl1vinuo pelo
governador ria capi h\lli a de M:H.to·GI' • 'o.
Luiz d Albuquerque de Mel10 e Cá 'el'CS,
que intenta pOl' esse llJf'io pur cobro !is
dep,'eda<:ões dos gentios, qlle já haviam
. ssas inado pal'a mais de quutl'o mil
bl'a~ile-iros, causanuo :is fa~endas' 11m
pl'ejuizo supcriol' a tr's milIi5e-.

l~elas instrucções (i1le levava devi o
command:lIlte Llo ]-1'e, idio chama1' os
GlIaYClll'ltS, Oll 11'])IOS CAVA LLEIl{OS, á
cirilisação, tratando-os o n{elhor poso
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~il',l c [lrocul'<lIIdo fazei' rom quc vc
nl!am a commcl'ciar com os scrLanejos.

HJl'-.fanua o gOI'Cl'OO l'el,ublicano
ele I cI'nambllco fl,zi!al' 11m homem cm
]>l'cgaelo 110 scrYif;o do ma!', pOl' COl/clt~:ril'

cO"'1?Hmic(lçõ s com O iJloqucio do porto,
1'0" eslc c onll'cs exccs:os de podcl'

c"nl".1 os eUl'0pClIS,mel'cc"lI i\lnnueJ José
Pel'cil'a ('aluas o cpíteto ue Rob spiel','e,

lS'3:i-'1'(lllla asseI/Ia lU' cam,lra dt ,licia,
como senado I' pela IJI'o\'i ncia ua Pal'ahy1J~,

. Linllel de canalho PaesueAnd,'ade,
csculhido a II de Jun iro de lS,H (Yide
junho IS de IS;;)}.

l,,:iti-l'o'":l [lOss' da Sllf\ calkiI'a no
senado o SI'. consl'll'eilo Jü'") i\taul'icio
Wand 1'1 y. ucp,d,; bUl'ÚO de COlegi[le,
c!;colltido senadlll' llela I'I'ovinci,l da
Baldo }'Ol' cal'ta iJlI edul de 1 do IlleSIUO
mc'z e unllo.

L~t.i5-0 ,'I', conselheil'o Jo~o Lu 10sa ua
CUllha Pal'anagllá, l:'scolhido :1 lG de j,l
neiro senal:ol' pela Iwovinl'ia uo l'iauhy,
toma assento na I'CS'j,ectiva camal'a.

1t</l-'1'oma a'scnto Il,O scnado, ('omo
1'1'[11 <'seulHnte da [lI'QI'incil> dé Perl1ulll
1IlIro. OS", ('on, clhcÍl'o Fran 'i co do
J:~.go nUl'J'OS Dal'l'l'lo, t'S 'oU'ido a '1 de
li bl'il.

lSRI1-],nl<'I'J'o dI) duqllc dcCaxi<ls(\'ide
II l'JI/U'l,/f'l'irll' de '7).

M,IIO-10

I UI-Poli te dc Lisboa uma fl'ota dc
tl'e8 cal' ,YCnI1.S, dcslin:lll:l a I'il' com
1,11 '[:11' o Ik~c"bl'imcnlo da te!'l'a da. YEHA

('IU'% fl'i:o 1'01' Cabral 110 an110 fllltel'iol'.
Fui a 1I"Illcil'a 'xpcdi<;ão m:lnu:ula

pOl'a c~,sc fllll pclo I ci n. I1lanucl,
'('11.1 fc~ :t sua pi imci"l;l \'i~I"'cm ao

D:'i1zil o clelwc 11av~g"ut Al\1cri~·,) \'e 
]Iucci (\,iuc as "l,hellle,'idts de ::1 de
agusto e do.' _ ue selcmbl'o),

lü:!±-Ao rompei' UO dia os lJOllaude/cs
t1'IIZell1 dlWS },c<:as ue call1l'anila c as
sestam'lI'a' ceWlt'<l as port ,s tia cidade;
não ioi 1'01'''1'' preciso c'lIj)rcga:'I\', [101'

que lles_e cntrementes lI]lpal'ece um

portugucz sobre a muralha, com uma
ba!1deil'.t 1Jl'.lDca, e afiança aos invasores
que a. i'ru<:a está deserta e que podiam
entl'ar sem receio.

O padJ'e Antonio Vieil'a, testemunha
pI'esencial d'estes acontccimentos 1: que,
1'01' todos os motil'os, deve merllcer-nos
a maio" conflan<:a, eSCl'eve n~ sua Annua
<la l'J'o1:incia elo B, a:ril, mandada ao
gel'al da comlHllihiu ue Jesus em Roma,
e data",l da BalIia a 30 de setembro
de 1626:

aTanto C\ue o sol sahiu l:'m 10 de maio,
julgando os hollandezes ua ll1uit I quie
ta,iio da cidade estar sem uel'ensOI'es,
r1el~bel'am-se a entrar, c entram, não
sem receio de algumas cJlauas; mas a
c:<Iadc, ou pal'a melhol' dizei' o ucserto,
lhes deu entraria franca e segul'a, indo
logo tomar posse das caS:lS relles, onde
s{al',l o gOI'el'n!ldor, desampal'.luo (le

touos. e acompanhado só de um fllh,) e
lrcs ou qnall'o homens.-Pre~osestes, e
postus li recado na almiranta, cobram
todos os dcspojos, que tanto ti. 1I1:10S

lal'_ldas Ih,'- o/fel'cciam libel'almente as
cas!ls COI1\ as pOl'laS abertas,tudo I'oubam
a nada I el'dua'lI; cmpregam-sc no MU'O,
p,'"ta e cousas de mais 1"'1'<:0, e dt'spc
da andn o m,lis, ° dcitanl pelas I'uas,
como a quem custú,'a tito pouco."

Quanto ao numero dos que, com o
LTOI'CI:II11do '. fOl'Jm a,'rishnados pelos
;, 'n 'cdm't's, ha divl'l'geneias, cnt"c s
I',l\'ios e,cl'il'torcs quc (/0 a>:;umplo se
accnpal', m. O p::U!l'e Antonio "jeil',,,
na nlcl1cilllladll A 11 '111 a, refcre o sc
cuillle: a Tuuo i'so lCl'al'umos a bem,
cOl1ltanto lJue scapa5se das 111305 dus
inimigo' o pau"e pl'ol'illcial Domingos
COl'lho (ou <I., .cul/ha~), e o pau"e An
tonio uc ~latt )s, quc lhe ltal'i:l ue suc
ceucl' com nOl'c COmlJftnheü'os. qu do
nio de J:IU..'Í1'O tI'nziam ... v PaI' ('sta
conta, parece que sel'i~li1 11, quc com °
gÓ\ e;'nadol' e seu f!lho. pel'fazem 13.

O I'isconde de 1'01'/0 Seglll'o, na. 5ua
JUsto/'ia elas luta', aI enas faHa no go-
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vernador, em seu filho, no sal'gento-mól'
da cidade, no ouvidor geral e no capitão
Lourenço de Brito. Na }üsto)';a Gedll
(vaI. l, pag, 472 da 2' edi<:ilo), o audor
ncrescenta a estes o proYincial dos je
suilas e mais quatro padres e quatro
i>'mc"iOS; ao todo 13.

Na secção de estampas da Bibliothcca
Nacional, porém, depara-se com uma que
representa os pl'isioneiros em questão,
a que alIude o visconde de Porto Seguro
no mesmo 10gaJ~ da citada obra, e por
onde se evidencia que eram 14, a saber:
Diogo de, illendonça Furtado, com 48
annos de edaele; seu filho Antonio de
illendonça FUl'U.vJO, com 17 anno'; o
proYincial dos jesuitas Domingos da
Cunha, com 61; o ouvidol' geral Pedro
Cnsqueiro, com 5U; o sargento-mór Fran
cisco de Almeida; o negociantll Pcdro
da Cunha; o paelre jesuita João elc Oliva,
com 55 unnos; o padre i\Ian uel Ten
dreiro (? l, o padre Antonio ele Mattos e
mais os quatro seguintes, que na allu
dida estampa. trahem o qualificativo de
B"oe,': padres jesuitas Ga par Fcrreil'a,
Manuel Martins, Antonio Rodrigues,
Agostinho Coelho e Agostinho Luiz.
Poslo que estropiados e lrocados alguns
dos nomes nas explicações hollandehas
do desenho, vê-se claJ"lllllenle que ~ão H.
Esla gl'avura foi ubel'!.a a buril cm
Amsterdam, e:n1624, por Nicolau Jansú"
(Ennes) Yisscher, e os IJl'isioneil'os re
tratados np.quella citlauc a 17 dc outubro
de 1624.

Estas indicaçõcs, que exprimcm a ul
tima palavra a tal l'cspcito, fUI'ltlll-nOS
obsequiosamcnte ministmdas pelo SI'.

dr. J. Z. de l\I'nezcs Bl'um, inc~:lsa'.cl e
digno chefe da sec\ão de estam pus d~
Bibliotheca Xacional.

1725-Luiz Vahia Montciro, mestrc de
campo, nomeado pqr patente datada de
Lisboa a 26 de Novembro do anno an
lerior, toma IJosse do gOVCl'110 da capi
tania do Rio de Janeiro, renelcndo a:
Ayres de Saldanha, e exerce esse cargo

até fa11ecer, em 1732, sendo sepul ado
na egreja dos religiosos de Santo Antonio.

Vahia Monteiro el'a appellidado pelos
contemporaneos o onça; d'alli procede o
diclado: Cousas cio tempo do On,a.

Foi chamado para substitui l-o o mestl'e
de campo Manuel de Freitas da Fonseca,
que todavia apresentam como tendo as
sumitlo o governo a .~O de fevcreil'o
dc 1733. Deve-se porém concluir que já
o exercia antes e que essa data é apenas
a de algum acto publico seu, em que se
prova que de facto o exercera.

1753-Carta regia, pcla qual, depois
de relatar os serviços de Pedro Dias
Paes Leme e alguns de seu pae, ainda
não remunerados, lhes concede o rei a
pensào annual de cinco mil cruhados,
por tres vidas, e contém alguns factos
in tcressan teso

Está puhlicada DO vol. VI (18H) da
revista do Instituto Hislo:'ico.

1 08-Creação do logal' de intenden:e
gel'al da policia do Rio de Jane:ro. O
primeiro magisü'ado que o exerc~ foi o
desem bargadoa Paulo Fernandes Via nua .

- Alvará erigindo a Ildlção do Rio
de Janeiro em Casa da Supplicação 'o
Brahil.

- Nasce na Con'c.cição do AI'I'0Yo. em
rclutas, l)l'ovincia do Rio Gr~u~dc do Sul,
o g-cneral ;;Ianuc1 Luiz Osol'io, mar:lucz
do Herl'al.

A 1 de maio de 18Z3, antcs dos 15 annos
de c~lade, a~sen.t0u praça na lcgião de
S. Puulo em Montevidéu; foi promovido
a alfcres a 1 de dezembro de 18.21, a
t{lnenle cm 12 de outubro de 1827; no
meado capitão a 20 de agosto de 1 38,
mujor a 2'7 de maio de 1812, tencntc
cOI'oncl a :23 de junho de ld± e a 3
de março de 1852 pI'omovido a coronel
com a. seguinte declaração-por mel'e
cimcnto mais uma vez compl'ovado no
campo da batalha,-A 25 de junho de 1850
fd elcvado ao posto de brigadeiro, a 8 de
julho de 1"65 á marech'd de campo e a
1 de j unho de 1867 a tenente· g~neraJ.
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A 11 de janeiro do 1877 foi escolhido
senador do Imperio rela sua provincia
natlll e tomou assento a 2 de maio do
mesmo anno.

Pam fecharmos com chave de ouro
este rapido apontamento da vida militar
do denodado cabo de guerra, cujo uas
cimento commemoramos, reproduzi
remos o final do seu pel'fll lJiographico
traçado em 1861 pelo iIlustre sr. barão
Homem de MelIo. Referindo-se ao pe
ríodo mais critico da campanha do Pa
raguay, "onde, di", o auctor, o vulto do
general Osorio assume proporçües gran
diosas, » accrescen ta :

" A colera sUlll'ema da nação, no mo
mento da sangrenta atrl'onta recebida,
transfundiu-se em seu Ilnimo viril, e eUe
armou-se de todas as energias da alma
humana, que não conhecem obstaculos e
triumpham ~,[inal com a fé de um poder
invencil"el.

« Osorio tem .uü;cernimeuto claro e
muita 11enetrac;ào para conhecer e em
pregaI' os homens. Seu semblante illu
mina-se de :llegria quando tem diante de
si um homem de brio e xpande-se com
suavidade ouvindo-o ou dando-lhe o/'dens.

« A rectiuão de animo de que é dotado
e o profundo re peito que tem pelo di
reito alheio, inspiram a conflanc;a que
ne!le deposit,iIll os seus subordinados,
Possue o granue segredo do commllndo:
manual' .com energia, temperada de bran
dura, sem transpor a linha de uma ra
zoavel i/Illulgeneill (Globo de 10 ue ja
neil'o de 187 ). »

No esboç.o biographico que dá dos mem
bros uo ministerio que inauguron a si
tuarão liberal em 5 cI jl~neiro de 1878,
di", do minist, o da guel'/'a o C)·Il~ei,·O

do di:l 7 t!'aquelle mez:
« Um dos primeil'os genel'aes não ~6

do Brazil C0l110 da Anlf'rica do 'uI. o
general Osorio foi denominado pélo povo
-O LEGENDARIO. A' sua aHa capacid,lde
como homem de guerra, o iIlustre ge-'
neral reune o mais amplo conhecimento

do p ssoal do exercito e das suas neces
sidades. Eleito senador pela sua provin
cia, demonstrou no Senado que os ne
gocios puiJlicos, não s6 da sua especia
lidade, como dos outros departamentos
ministeriaes, mereciam a '~ua nttenção,
consagrando-lhes as judiciosas observa
ções da sua ~l'ande e:-;periencia e nota
vel criterio. »

1 '14rI:)cença concedida ao conde dos
Arco.s, governador da Bahia, para edifi
car naquella cidade unia praça de com·
me(.cio no terreno que sohra da bateria
de S. Fel'nando, sendo feitas as obras
por meio de uma snbscripção do com
mercio, que sobe a 60:0008000.

ISlD-Alvará concedendo li povoação
conhecida pOl' S. Domingos da Praia
G;'ande, 110je cidade de Nicteroy e capi
tal da provincia do Rio de Janeiro, o
predicamento de villa, sob ii. denomina
ç:io ue Vilh Real da ~raia Grande. José
Cleménté Pereira. foi o seu l)rimeiro juiz
de Fúra, Tinha então 13.000 habitantes.
A nova villa eompõecse d"s freguezias
ue S. João de IC.lrahy, S. Sebastião cle
Taipú, S. Lourenço de Mal'Uhy e S. Gon
çalo de Guaxe·ndiba. A ViIla Real da
Praia GI'ande foi declarada capita1 <la
provincia peja lei pI'ovincial n. 2 de 26 de
março de 1835, Recebeu o titulo de bn
Fer'ial pelo uecI'eto geral de 22 cle agosto
de 1841. Em 2 de abril de 183G fÓl'a-Ihe
co nfel'iuo o titulo de cidade, sob a deno
minaçã~ de Nicteroy, que predominou.

l82G-Tonll\ assento no senado o padre
:\1 arcos Antonio i\lonteiro de Barros, como
representante da pl'ovinci'l de Minas-Ge
raes, eseolh :Clo a 22 de janeiro (Vide a
cphemel'ide de IG de dezembro <le 1852).

1827-0 tenente-coronel Bonifacio lsae
Calcleron, que sel'via no exercito bl'azi
lciro em cam panha contra os argentinos,
del'l"üta, allxiliado pelo valente guerri
ll1e:ro José Theouoro, com uma parte do
30' regimento de 2' linha, nma força
consideravcl do inimigo em Sel'ro Largo,
e, cercando o quartel em que se entrin-
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c1Jeil':l.1'<l o cOl'onel l"nacio Oribe, obri
ga-o a render,sc á discl"ição, depois do
algu Illas Ilol'as Llü fogo.

A nossa pCl'da foi de 1 :I]feres e!1 501
datlos fÓl'a d!l t:om b:1I e, e a tio inimigo
tio I alfe,.es e 'lO soldatl os mOl'tos, o 1
cOl'onel (f. Ol'il el, 1 miljol' (Lavalleja),
3 capitães, I ajudante, 2 tenentes, 4 alte
res, 3 porta-estandal'tes e 9~ soldados pl'i
sioneil'os.

] '(j2 - Illumipa-se a gaz, pela plÍ
m im vez, a eitladc tia Ballia.

J875 - Torna-se a colloeal' na cam
pina do Ypil'llllga a petll'a eOllllnemO,.a
ti va' da indepentleneia nacional, que em
]~25ltavia sitio ali posta pelo enUío pl'O
sidente tia 1'l'o\'incia'Lucas AntulJio lI1oll
teil'o de Barros, quo foi ultel'iOl'monte
visconde tio (ongonhas do Campo o so
nadol' P<)J' S. Paulo,

(Vide, ljuanto ao monumento, a c1lhe
1lu"iâe !le !J de alJl'il de ]$2'5).

1818 - lnauglll'a-se no ~ulão da$ ses
sões uo Instiluto lTislol'ieo o busto do
111:II'((l1e:'. de Supueal1y, seu bCllcmél'ito
pl'esitlente,

Foi feito pelo gl'unHlol' de medalllas
Jop-ljl1im JOS(! tia Silva Guimal'àcs Jn:liol',
ul'Li:la que esc'ulpil'a os !.Justos do vh
COlide do S. Lei'l,oluo, do Gonçalves Dias
e UO dI'. JoaqllilJl C:.tetano Fel'nandes
Pillheil'o.

lSi!l"-P,dlece 11:1 ciJ ..de de 'limpos,
onde nUSt:el':l a U de dt'zl'mlJro' ue LU5,
o majol' Lucas Jos~ dc Alval'en~", que,
('omo cl\llde, ton1:11'" pal'te CIll alguns
feitos lililitill'CS 110~SQS que a 1Ji:toJ'ia
]'Cgi~t1'3. ,

A ~ua biogl'apllia desen \'oh iua não é
pllra aCJui ; l'eeol'Jal'emos touavia algnns
]I"~sos d:, sua vida, que estão ligados ú
lJossa 1Jistol'Ía miliwl', e os tl'a~os carac
teJ'is:,icos qlle uvil'um a Illcmol'ia de um
lluJlJem de lJem,

Na lJl'igada lJue UO Hio de ,lnueil'o
pal'li 1':\ Jl~l1'a PeJ'lla11lbuco :\ 2 Lle agosto
de l8il, sob () 'olllJl1anuo ue Fl'Ullcisco
de Lima e :;il\'ll, ia o cadete Lucas uo

batalhão de que cracof!1mandante o conde
de Esc:.tragnolle : eSS:l bl'igadll tinila
]>01' mis~ao, como se salJe, submeltu á
oruen: e á lcgalidade os revoltosos d'a
quella ]1l'ovinciR. Com el1:'t entl'ou Lueas
de Alv<ll'enga em fo~o a 12 de setembro
na povoa~ã(l dos Afl'ogados e nas acções'
que so del'ulll <Iltl'C o" I'e\'oltosos " as
fOl'ças legaes, inclusive o ataque feito a
16, á ponte Lla Boa-Yista e b'1il'l'0 do
llICSIIIO l10me e a. tol1,ada, a n, da ponte
lIO Recife e bail'l'o cOJ'I'espOndcnlll c ua
cidade de Olinda.

Assistiu á execução dos condrmn:ldos
pela c<':fi'lulissão militaI' de PeJ'l1amhuco
frci Joaquim C;.,neca, Antonio Mac<lrio
de MOl'atS, Laza]'!) de Souza l' ontes, do
:Jmcri ,\:lO James B.odgel's, de Antonio
do Monte OJiveil'u, de Nicolul1 J\larlins
I er'eira o C(wne-vita~ do Agostinho Be
ZC1'I'a Cavalcante c ele Fl'llnc; co Antonio
Fl'llg0S0, os quaes,á excep~ão de Lnzal'O,
encal'U1'a1ll a morte com. a coragem do
pat.riota que ,U'lllOU o bl'uço e expoz a
vida por uma ideia.

A 20 de novembro embarcou no 1 io
de Janeil'o p,Lra a campanha do lUo
Cl'ande do Sul, sob o COl11l11ando geral do
bl'Ígadeiro Francisco de Paula 1I1fl~sellll

Ro~auo. no b:ltalhão du comHlando do
maiol' Dento Jos~ Galanlbil. Entl'oll na
famosa batalha de 1tuz.lillgo, de 20 de
fel'ereu'u (le 18::'1, el11 q lIe. 1'0111 110
dcixou consignado em :1J,ollLlIll\l'lIlu , o
gcnéral marque:'. de B.\l'bacCnH, JI<lr te "
Lloixado scm "ufll'uiçào as cal'I'elas, fa
ciliLara ao inimigo ° apoderal'·se de toda
a ba",agem e poll'uru, vClldCj- e obrigado
,á r~til'ada COI11 grande perua de vidas.

Fl1zia pal'te uos forç<,s cXjledieiol1;lI'ias
naqueHa c:lmpanllll qUilndo, a lD ue ja
néil'o ue ]:;23, chegou ao CXél' i to o ge
neral Lecól', que ia sulJstiLuir ao mar
quc:'. de BUl'];aeena. Serviu ailld'l até
ago"to Ll'esse auno,

])'essfl cjJoca, e l11uis ]11'0111 iall!en te do
183:3 III diante, COllle~al1l os sel'l'i<;us \jUO

jJrcstou, l'ar'licul'l'l11ellte como instl'u-
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rtol', na guarda nacional do lllunicilJio
do seu nnscimcnto, para onde voltáru,
com baixa legal, a 20 de novembro
de 1820. No tempo da guerra do Para
guay vcio trazer a Nicteroy uma das
levas de voiuntarios que se organisal"lm
em Campos; acompanhando·a, prestlVa
o derradeiro serviço que a patl'ia ])odia
reclamar d'elle como nlilital·.

El'u um homem de bem o major Lucas
Jo'é de Alval'cngll: dotado em elevado
grau do espil'itu úe rectidão e da mais
l'ude Ir-anqnczn, comlllet;lcu sem Juvida
algllmas injustiças ntls Juizos que extm',
n Iva ac"re I do lJOmen e das cousas 110
seu t:mpo, lJor Yi,'acidauc de (cmpel'u
mo to, por el'l'OS de llpl'ccia~'ão 411e de
vcmos lenu' ú conta da sua POUCIi ou
qU:.lsi nullll instrucção.

Propenso a esm rilhal' os segredos da
natll! ela e amigo de colleceionaI' factos
e datas, deixou por vcntum alguma
cousa apI'ovcilu\'el ncst.e ulUmo :enoido,
que foi, pOl' excesso J escrupulo, des
lruida pclo s~u tes·umcnteil'o. '

AI't'hi,'o vivo dos acontecimentos da
1 c.tlidade C'11l qlle nasccm, si th'es. e I c
c'elJiclo mais e,'morada instI'lICt;~IO e vi
vidp C' ) ch'culo lna:s uI1lJlI~, tcria sPgll
l':\lnenfe o mnj(lJ' Lueas dado de si."
um Iiislol'iaclor, ljncm s:lbc? uni chl'o
lIi~ta POI' ('cl'b,

~IAIO-ll

]377- 'arfa I'cgia dc D, Sebastião no
llIc'll1do 1'I'C'\.l(lo "dminisU'adol' tio H.io dc
Jancil'o ao hachal'cl ll:trl.hololllcu Simõcs
Pei'cil''', pl'csL~ tol'O do habito tlc ti. Pcdl'o,
1Hz Abrcu e Lima que foi estc pl'clado o
l"'in,cil'o quc CXl'l'CCU (,\1 cal'go ; IIl"S na
<'Il!tr 1?1('ride de 13 dc "go,'lo de 13ml tra
tamos do que, scgundo outros :tuctorcs,
o :SCI'CCU antcs d'cllc. D. Blrtholomeu
Percira j'"lIeccu cm junho de 1597 na
capitania do Espil'it,o-Sanl.o, pal'a onde
se havia rclil'ado cm 13!J1.

luOp-Fallcco ° 3," lJislJo do Bra1.il,

D, Antonio Barreiros (Yide 5 de agosto
de 1576).
JG~4-En tra no po' to tia Ballia <.le

Todos os ~antos o unico navio que fal
tava da e;quadra holJandeza que (0

mál'.'1 .'1qllolla cidade: era a nau IIollan la;
n lia vinha o cOI'onel van Dorth, no
meado commandante das tropas de de 
emb 'rque e govorn;ldor do tel'ritorio
que conquistassem. Logo que chega,
tomlt contlt do govel'no que lhe estava
designa<.lo, e t I'ata de 1'01' cm ol'd~m as
f l,tiflcur;üos d'} cidade e cspalha procla
maçõ<ls ofrel'ecendo a liberdade, o pleno
go~o dc.s bens c ° livre cxerCÍcio da )'0

1igifto ,IaS que 'Se snbmetlessem aos bs
Lu<.los-Gel',los,

Estas pl'ome~sas altrahit'JITI muitos ne
gl'OS, muitos indios o ce I'ca tle 200 chris
tãos no\'o . Os ricos, porém, eonSCl'va

.ram-so occnltos no interior do paiz,
xhortados á rcsistencia pelo hispo, que

se achuva na aldeia do Espil'ito Santo,
hoje villa de Abrantes, l'esidencia dos
padrcs da Companhia uc Jesus.

16J I - O llJ'JIlCipe João Mauricio ue
Nas. ali. quc no dia ti cnfreglll'a o go
\'cl'no da colonia hollllndeza 110 I3l'azil
lias t l'OS ronsclheiro secretos 11clll'ique
]f:unel, antigo npgociante úe AllIstel'
J:lIn, A, Y;ln lJolkstl'ut.c, outl"OI':l C:ll'
pinteil'o cm i\lidlebul'go, e Kodd vau der
Burg, quc pOllCO depois, e :11'1 cntou,
ficalldo ll11 sen logal' P"dl'o S. 13a, an
ti"o olJrives, Cjue tantas Xt.OI'SÚCS pl',lli
eàl'a lia i\1ar,\IIhão,-pal'te ua presente
data ]101' tcrl'a ]lara a Pal'ahybll, pal'a
t.I'alli emlnl! cal' para 1I0llanua.

Aconlpanhado do Llm numerosíssimo
COI'tejo. sah a cavallo (lo s~u palacio em
JlLl\lri ~a e, ai raressanuo OHecife, vai até
ü;inda e d'alli segne pl'lo longo da cosia

tá ]tamal',lc'l e lle li ~té li Pai'ahyba.
Como que qucria, antC$ do deixar o paiz
ILlO engr,lndccera CJm a SUil sabi" adll1i
nistl'ação, Yel' a parte d'clle que não t,i
1Íha ainda vi 'to, 1'01' t.odos os logm'"
em quc pa2sou, \'inham os morudores,
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ao seu encontro ao som do hymno na
nacional bolluntlez, recebendo por toda
a parte inequivocos trstemunhos de re
conhecimento e de pesar: esta viagem
foi para Nassau como que uma marcha
triumphal.

1655-1 OlUa posse do seu c.lI·go na ci
dade de S. Luiz do i\Iaranhão André Vi
dai de Negreiros, governador e capitão
gencl'al d'aquelle Estado. Foi o decimo
pela ordem chl'onologica e governou-o
por um anno. quatro mezes e dozc (lias,
terminando este seu primeiro govel'no
em 23 de setembro de 1656 (I'ide 11 de
Setembro de 1655).

Vej,,-se o que a sen respeito ficou cpn
si~nado na d: -:;.1 de 2± de janeiro de 1667.

16S9-Fallece na cidade de S. Luiz do
MaI'anhão o l' bispo do Maranhão e
Grão-Pará, D. Gregorio dos Anjos. Era
conego secular da Congregação de S. João
Evangelista, doutor em theologia, pré
gador famoso e nascera na freguezia de
Sauta i\Iaria Magdalena em Lisboa. Anles
de occnpal' a séde episcopal de S. Luiz
f6ra bispo de lIlalaca, na India Oriental,
de onde o tl'asladara p31'il. o Braúl o
principe D. Pedro, regente do reino pOJ'
sen irmão D. Afl'onso 1'1, occupando
o solio pontiflcio Innocencio :XI. Fez
a sua entrada pontifical na sua nova
diocese a 31 de julho de 1680. Diz o
ROTEIRO DOS BISPADOS qne fal1ecel'a a 12
de março de 1689 e assim o general
Abreu e Lima. O sr. J. de Vasconcellos,
porém, e ontros o fazem fallecido na
data que damos.

Jaz na capel1a-lJl6r da cathedral de
. S. Luiz do Maranhão.

1735-André de MeDo e Castro, conde
das Galvêas, 40' capitão-general da Bahia
e 5' vice-rei do Brazil, que acabava de
governar ao capitania de i\Iinas, chega á
Bahia e toma posse do seu novo cal''''O
e nelle se conserva até 16 de dczembJ'~
ele 1749, m 'que o rende em um e outro
cargo o 10' conde de Attouguia.

Um dos primeiros cuidados do conde

das Galvêas ao assumir o govel'no do
Estado foi proseguir na explorac:ão de
minas de ouro e pedras pI'eciosas no rio
de S. Mat!leus, ~ncal'l'egando 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, s6 de 4 de
junho a 27 de setembro de 1745, entra
ram p'lra a casa da moeda da Bahia
2,754 e 1/2 libras de ouro em p6.

17 2-Assume o governo da capitania
do Ceará o capitão-mór João Baptista
de Azeredo Coutinho de Montaury, que
succede no cargo a Antonio José Victo
riano Borges da Fonseca, e a 9 de no
~'embro de 17 9 fez d'elle entrega ao ul
timo governador subalterno a Pernam
bllCC Llliz da Motta Feo e Torres.

1817-Contra-r8volução feita no Ceará
pelo capitão-m6r Filgueiras contra os
republicanos do Crato, e prisão dos prin·
ci paes chefes do movimen to popular.

1819-Decreto mandando augm;;ntar o
Jal'dim Botallico da lagoa ele Rodrigo
de Freitas, no Rio de Janeiro.

1 '20-D. frei Joaquim de 'ossa Se
nhora de Nazareth, bispo titul,w de
Leonthópoli e 12' bispo ordinal'io elo ~1a

r::lllhão, toma posse da sua. diocese (Vid~
a epl,eme"ide de 1 de setcmbro de 1851).

1846-Toma assento liO senado como
representante da pro'/incia do Rio
GI':l,nde do Sul o duque de Caxias, então
conde d'aquclle titulo, nomeado senador
a 1 de setembro de 1845 (Vide maio' 7
de 1'80).

1353-Idem pela mesma provincia Pe
dro Rodrigues Fernandes Chaves. depois
barão de Quaraim, escolhido a HJ de
abril (Vide junho 23 de 18(6).

1 55-Idem pela provincia de Malto
Grosso João Antonio de Miranda, esco
,lhido no dia 7 (Vide 1 de novembro de
1861).

1862-Descobre-se em C'lOgerona, na
Bagagem, provincia de Minas Geraes,
um diamante, do tamanho de um ovo de
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pata e que se suppõe pe ar mais de 30
oitavas, Os srs, Marciano Antonio de
Aguial' e Manuel Thiago, seus donos em
partes eguaes. deram-lhe o nome de
Ped1'o II. Todavia, dão um outro como
scu possu~dOI' e á pedra o nome de Es
trella elo S~,l (Vide fevereir'o 21 de 1853)
e até outra data para seu descobri
mento.

1 69-0 coronel oriental Coronado di
rige-se par" o ponto de 1bicuhy, pas
sando pela capella tio mesmo nome, e
alli apI'isiona doze paraguayos, prati
cando ao mesmo tempo adlls de valor e
audacia que honram a gente oriental.

lSi7-Fallece na cidade do Rio de
Janeiro Antonio Augu~to da Costa
Aguiar, natural da provincia de S. Paulo
e genro do conselheiro José Bonifacio, o
patriarcha. \

Segundo nos diz o auotor da «Chronica
Fluminensen do jornal A PRovINel,\. DE

S. PAULO, Costa Aguiar deixou alguns
escriptos de mais ou menos merito, e,
entre elles, um intitulado «O Brazil e
os brazileiro ," que contém idéas sobre
emigração oppostas ás tle Justiniano da
Rocha. De todos os seus trabalhos,
porém, o de maior vulto e de mais ro
lego é a «Histol'ia do marquez de Barba
cena," em 2 volumes e escripta toda elJa
á vista de documentos authenticos, que
esclarecem pontos muito interessantes
da no sa !listoria e factos occorridos
com o primeiro imperadol',

« Já devia estar essa obra publicada,
conclue o refel'ido chronista, e talvez os
filhos do biog'raphado Sr. dc Barbacena
e perem alguma ordem superiOl', á vista
de certas referencias que se encontram
no tal li vro,

cc Costa AguiaI' succumbio vietima de
antigos padecimentos e apenas chegado
de S. Paulo, onde fôra pedir sHude e

.alJivio ao clima da terl'a natal, que nada
p6de lhe dar, pois mortal era a enfer-
midade. » -

ISSO-Toma assento no senado O sr.

conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira,
escolhido senador pela provincia de Mi
nas Geraes a 22 de novembro de 18,9.

MAIO-IZ

1500-A armada de Pedl'o Alvares Ca
bral, que no dia 2 deixára as aguas do
BI'azil, soffre uma horrivel tormenta, que
a envolve toda, e pel'dequatro navios que
eram os commandados por Ayres da
Silva, Pedro de Atahyde, Simão de Pina
e Bartholomeu Dia~. 1 ão e. capou um s6
homem da tripulação d'estes quatro va
sos, realizand')-se assim o vaticinio dos
astrologos da esquadra no verem no dia
2 o cometa caurlato de que fallámos.

Kão s6, porém, D:\S Decadas de João
de Barros (vol. I), como nas Noticias
pm'a a histol'ia e geO!}I"al'hia das nações
ultl'wna1"inas (vol 2', n. III), na Nave
gaçdo de Pedro Alvares eabr'a!, escl'ipta
por um piloto portuguez lIa sua armada,
se assegura que o apparecimento do co~

meta aos navegantes portuguezes, sa
!lidos do Brazil no dia 2, se dél'a a 12 e
que o viram oito ou dez r.oites a fio.

Referem os mesmo auctores que o
naufragio e destro\o da armada f6ra no
dia 20.

1518-Carta de Luiz de Goes, irmão
de Pel'o de Goes e do notavel guarda
móI' da Torre elo Tombo Damião elc
Gocs, escl'ipta ele S::lntos a D. João nI,
pcdindu-Ihe soccorros contra os fl'an
cezes que infestavam a costa e estavam
de posse do Rio de Janeiro,

15ô5-Representam os camaristas da
villa de S. Paulo de Piratininga a Es~

tacio de Sá, pedindo-lhe, ela paI'te de
Deus e cl'El-Rei, que se não vá em
deixar aquclles po\"os ele maneira que
possam "iver na terra, livres das depre
dações e constantes vexames que lhes
causavam não só os tamoyos como os
tupininquins, tanto por mal' como por
tena, em as fazendas e roças dos mora
dores, levando-lhes toda a escravaria e
até vindo buscar mulheres brancas (' e-
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ja-se nos Apontamentos de Azeycdo
Marques, CIl1"onología. pag, 210).

lG02 - Diogo Botelho, 8' governador
geral do Bl'azil, toma posse do :;;~L1 cal'go
na Bahia e excrce·o até 1 de fcvereiro
de 1607.

Estas datas sHo-nos forn chIas por
José do l\1irallcs na Rua Ifistol'io.11líli.ta'·
(in dita) e é o uoico do:, cscl'iptol'es que
temos á m:lo qlle ns dã, Vurllltagen na
sua Bistol'ia rr"al np nas indi('(l para
a posse d'este gOI'eruadol' Cl'tc ruez e
anno.

uccerle-lhe ;:l, Diogo de MellClco. cm
Pernambuco em fills ue lG07 (1'.11'

nhagen) c na Bahia cm J'eve:'eiro (sem
especific;ll' o dia) dc lGOS (Wcnl),

D. Diogo dc Mcnc7.0R. que url'iiJára ú
1', ,'all'yba, por ter aberto agua a nau
em que partira do reino, e d'alli viem
POI' terra ú Bahiit, onde chegou cm ]608
no dia 1. segnndo um manus ri[Jto que
MiI'alles declara merecer-lhe confiança,
e assumira o governo 110 dia segt:inte:
exercell·o até 21 de dezembro ue 1612
(JfÚ'alles). Varnhagen dá o mesmo mez
de dezembro, mas de 16]:1.

Este foi o 9' governadol' geral.
Succede-lhe Gaspar de Souza, em :611

(Mil·alles). Varnhagen. Accioli, Abreu e
Lima o J'awm pOI'ém empossado do cargo
em dezembro de 1613. Foi o lO' gover
nador geral do Erazi!. O ROI.! governo
terminOll a 1 de jaueil'o de WI7 (aJ.-i
,'allrs), come,áodo ne~se di:t o de
D. Lui7. de Souza, rJJho dc D, Francisco
de Souza (I' govern;;tdor geral). Var
nhagen apenas c nsigna o anno de ]016
para a sua posse.

D. Luiz de Souza. que foi o 11' dos
governadol'es geraes do BraziJ, occupnl1
o cargo até outubro de lG22 (rarnhagen\,
ou 12 de outubro de 1021 (lúil'allcs), em
que o' rende o 12', Diogo d Menclonl:a
Fnrtado. ERle exel'ce o cm'go até 10 de
m!LÍo Ul;J 102l (r'id.e cssr.t elata), cm qne
é feito prisíoncir'o pelos hoJlandezes, que
nesse nono se apossaram da Babja.

Peb via de successiio competia o
govCl'no a Mathias tle Albuquerque, qne
enUlo govel'nava a cal itanb de Pcr
nambuco, e que assumiu o governo
geral, segundo Abreu c Lima, a 22 dc
seteulbro d'esse auno de 162+. Exercera,o
porém. até então como interino, pOl'
nomeação sua. Fmneiseo Nuncs MlLl'inilo,
que já havia go\'cl'nado a Pa!'ahyba pai'
dois mezes. ~larinho pasRou o gov ,1'110

a D. Francisco de i\Ionra Rolim" gOI'cr
nodOl' efícctivo pOl' nomeação l'cgi.l de
30 de llo\'cmlro de lô'?-l (Mil'c'llas) on
de :j de dezembro: "al'1!ho,lJen) tio anno
~egllinte (acresceula enadamente A, e
1 ima).

b. Fl':tncisco de fllo'li'a era natural
do I el'llambuco e cobrinho do f Imo, o
D. Clwistovão de j\loura; militú!'a m
FJancll'es e acalmva de go\'el'llill' em
Cabo Verde.

Este foi pois o 14' dos governadores
geraes elTccti vos d Bl'azil e a quem
snccedeu, em 10?0, Diogo Luiz de Oli
veira. depois conde de lHil'anda.

D. Diogo de Mcnezes, de volto'1. ao rci o
no . fim do seu govel'no no Brazil. foi
feit I' conde da Ericeira, «titulo qnc

ncobria com mysterioso véo ú poste
ridade o cu nome e serviços (Vornhageo.
Histol'ia Gel'al, sccç. :XXV, pago 320,
I 1'01., 1& edição)>>.

1625-D, Fradique de Tlllello, IICCU

p I'ada a Bahitt do porler dos hol1ap,dczcs,
[lurificadas no di'l :) as gl'O,jas 1)1'01',1
nadas pelos inv:lsol'es e entonelo 11111
Te-Deltm em acção de graças pela nssig
nalada vif',toJ'ia, expede na prescnte
data U' I patacho, sob o commnnclo do
capitão i\lal'tin Llano, levando a se11
bOl'clo D, lIenl'iqne de Aragão, que ia
encarregado de apl'eSentllr no J ei as P:J.l'
ti 'ipaçues da l'estllul'ação da cidade,

lü~, -Toma pela ~ I'ceim vel, !,osse 110
governo dH capitania do Rio de Jp,neil'o,
ainda iljt rinamente, DU:J.I'te COl'l'ert Y;IS

queannes (Vide a ephel1te"ide dc 23 de
maio 'de 16(0).
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'17:J6-,Emquanto Gomos FI'eil'o ue An
drada esteve no Rio de J uneiro, governou
a eapitania de Minas Geraes, interina
mente, :\Ial'tinho de ;Jlendonça de Pina
e Proença, em vil'tude de cart:l dirigida
na pre'cnte data {lqueTle gO\'f'rnador, em
cujas mãos jlll'OIJ i'rl~ll'tinho de Mcndonça
ti homenagem,do estylo.

1130-0 go\'ernador e capilão-g~ner"l

do Rio de Janeiro, Gomes Freire de An
dl'ad,l, orden:\ 110 r1e~emhaq;adOI' ouvidor
gel'al da ilha de Santa Calhl\rina e se\lS
districtos, Manuel JUSI: de Fa1'Í<l, o cum
pl'Ímento da provis~o ;'c~7ia de 1'7 de
julho de 17-1:7, que até então se ackwll
sem e: eução.

•-a allutiida I'rOvI8ao cl'lgla-se em
villa o presid:o daRia Gl'ande de S. Pedl'o,
com dous juiz S ordinarios, t1'e, vel'e:t
dores, um J:I'ocurador do 'Conselho, um
escl'ivão da eam'll.ra e nlmotaç:tria e outro
de ol'phãos, ser\'indo de tabclliãcs do
publico judicial c nota~ e ordenam que
as~im o fo, se cumprir o ouvidor gemi
da comarea de Pat'anagu{t, a quc então
]Jcrtencia aquelle districto,

l'iü:3-0 "'ovcl'l1adol' hespanilulD. rcdl'u
Ce\'allo, entra sem r.esist ncia na villa
do Rio Grande, abandon:lda dcsdc o (nez
antel'ior. O respeetivll governador. cu
ronel Ignucio Eloy de i\ladul'eira, reti
ram-se tia vill, . levando com igo to<1o o
archi\'O com us forças sob scu mando, e
fUra estabelecer a séde do governo em
Viamão.

As familias, tomad·.s de pavol', ab tll
clonaram tudo. embarcando pretil'ita
damente em pequenos'navios pUl'a o Rio
de Janeiro on fugindo por ter. a 'P[lJ'U
Santa Cathanna.

1,9 - Cn·ta regia. cle D. i\Jaria J,
dirigida ao c~tpitii.o-general do P[lI'fl
D. Francisco de Souza C:outinho, {leerca
da mancipnção e ci\'ilisaçilo dos indios.

Vcm, com :\ resposl.a do governadOl' e
mais documentos conCC1'nenl.es ao (J,'

sumplo, no tomo XX (1 '57) da revista
do 111 tituto Hislorico.

IS:,! - Tristão cle Aleneal' Araripc,
pre, idente intruso dI> Ccnni. expede 01

dem para se guarnecerem as cosla~

<i'aquclla provincia. pre\'enindo a. in
wisão que se dizia prepaJ'ada em Por
tuglll contra o Bl'azil.

lS:{j-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro EVRl'i to Fel·l'eira. da Veign.

Este lil'l'eiro oh.eul'o, qne se tOl'llc,li
depoi. , pela forçol (LI \·o('a~iio. da vontade
e dos acontecimento., um grande (la·
tl'iota, chegandc) II e:;el'c:r ..t maior pre·
poodeI', nci. I os de, tinos da. patda. IlIlS

dimcei tempos d., sua J'eorganisação
politica. IlHseera no K'o de Janeiro a
S de ontnbl'O de 1799. Tioh:l. pOI'tanto.
apenas ;:)') anllOS qnando mon·ca.

Typo do bom scnso. do palriot:srno
desinteressado e dotado de verdadciras
virtudes civie," ,-«enearl açiío de uma
epoca nota.\' ] da D('ssa vicia politica, diz
o SI'. barão de Homem de i\Iello. esse
nome symbolisa a partc l'nais bl'ilhante
e mais nobl'e da lJistoria da democracia
no Bl'azíl." Kão se pôde dizer mai de
um homcm POlilico.

Evaristo foi pOl' ruais u'uma vez esco
lhido pcla pro,\'ineia. de ?llinas Gel'aes
para a repl' sentar na camara dos depll'
t:ldos, a começai' da legi'l~tul'a de 19:'(l,
-« que a nação mandava ao pat:lament
como:t guarda avanl;ada uaR SU:1S liber
dades ",- na bella plll'.lse ainda do H.

barão de Homem de i\Iello. E elle, E,a
risl", qne f<ka semp:e o ol'ac'.1]o do po
dei', o arbitro da ,ituaçiio. qnc ti\'era cm
snas mãos o de tino do paiz, sobretudo
no memoravel momento cla nos. a hi to
ria politica denominado sete da abl'il, não
quiz jamais gosal' do poder!

R, E\'" risto sueeum 1;iu martyr de suas
con\'ieçõe~ e de seu patJ'iotismo (Homem
de Mello-E'lwlos Mo,qra/1hico;j. "

« ii<! meno inclinatlo á~ lettl'ns amc-
nas, diz "Innoccncio Ila SilVD, {lO seu
grande Diccional'io biblio{/I,(lphico, q\le
ás discussões tempestuosas da. politica
militante, f.oi um dos primeiros irnitado-
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es da escola litteraria da restauração
em França, do que deu prova em algu
mas peças poeticas que imprimiu e nus
mnitns que deixou ineditas (n:1 muior
parte politicas) e que se con'lel'Ynm em
um grosso volume, segundo as informa
ções havidas 'dc seu sollrinho o sr. dr.
Luiz Francisco da Veiga ..• Foi socio do
Instituto Historio de França e da Arca
dia Romana, e membro benemerito da
Sociedade Amante da Instrucç1io do Rio
de Janeiro. » '

Da Atwora Flum.inl!nsc, jornol poP\!lar,
fundado no Rio de Janeiro e dezcmbro
de 1.2, e que sc publicou atei dezembro
de 1835, foi Evari to.o unico redactor de

'18Z8 em diante. «Folha de polcmica,
escripta no sentido das idéas libcrues mo
deradas, era tal que' ainda hoje p6de ser
tomada como modelo pela subtileza da
dialectica, agudeza de pensamentos c ol'i
ginaEdade de concepções (Inn1cC'ncio F.
da Sil'/;a, obra citada.) »

Publicou mais:

Ode á Grecia, inserta na lIfiscclle',7lca
Poetica.

Seis hymnospatriozicos, c val'iasoutms
poesias.

O beIlo semanal'io bl'azileiro, publi ado
de 183, a 18,1,4 pel.os srs. J. YiJleneuvc
& C. sob o titulo Afuseo Unível'sal, ar
Chi vou em seu n. 35, de 3 tlE', março de
1838, a derr.ldeira composição poetica
de Exaristo-Despedidas-, em que se lu
a significativa estancia: seguinte:

« Nem politicas tormentas,
~em a intl'iga e seus furorcs,
VieI'am aqui turbar-me-
Da paz candida os favores.»

O illustre patriotá referia-se {L então
villa da Campanha, onde passára quatro
mezes.

Na carta que o sr. conselheiro Fran·
cisco Octaviano dirigiu ao sr. dr. Luiz
11'. da Veiga a proposito do seu livro
O 2Jrimeil'o ?"einado estudado á lttz da

sciencia. diz de Evaristo aqueIle SI'.

con elheiro:
«Em nossas scenas politicas não ha

vulto mais digno de estima e sympalhia
do que o de Evaristo. Apre enta-se sem
pre com um patriotismo extreme de am
bição pessoal: não reclama os fóros de
homem de estado. sendo aliús a cabeça
que dirigc \.S e forços e com bi na os .la
nos do partido nacional; nnqnelle tempo
não havia mesmo a feI'tilidade de ge
nios, que hoje se multiplicam, para es
malte dos partidos, e que, pOl' milagrc
da Divina Providencia, nnscem estadis
tas. pI'ecisando apenas de um decreto
imperial paI': occuparem as cminencia.•
a quc têm direito: Evaristo appareccu
e foi um dos primeiros, quando a nação,
ainda inexperiente, não referendava de
cretações ele talento c primasia: teve tlc
conquistar essa primasia, mostrando ta
lento real, amor á patria e devotação
pejos interesses nacionaes.

« Sua energia, etlicaz para bons resul
tados, nunca afi'rontou a liberdade alheia,
nunca passou por cima dos principios de
justiça e equidade: repclJia a habili
dade scm cscrupulos, contentava-se com
uma sagacidadc honesta. ElJa aconse
lhou medidas de vigor: mas combateu
sempre as vinganças e abusos do trium
pilo. Foi grandc a sua coragem em ar
rostar o despotismo, porem foi maior
aind,l em conSl'n'ar-se acillla dos pre
conceitos a coleras do seu partido, pro
curando acalmar, sem adulação, as
paixões exaltadas do povo. »

Remattemos o icitor para essa carta,
lavrada peltl adcstrada penna do emi
nente publicista e poeta, que soube,
quando redigia o C01'1'eio l1Iel'cantil,
eleVaI' o jornalismo politico á maior al
tura a qne jámais chegou eIJe entre nós,
depois da agitada epoca em que dominou
EI'arislo.

O illustre patriota fluminense foi se
pultado em uma das catacumbas de
S. Fl'ancisco de Pallla, 'de onde foram
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depois transferidos os seus ossos em I

uma nrna de marmore para o cerniterio
publico de . Francisco Xavier no Cajú.

1843-Fallece no Rio de Janeiro o se
nadai' pela provincia da Bahia Francisco
de Souza Paraiso, escolhido a 13 de ja
neiro de 1 37 pelo regente Feijó e que to
mára assento a 28 de abril do anno se
guinte. O seu diploma' fóra approvado
pelo senado em sessão de 26 de junho
de 1837.

E' sepultado na egreja de S. Francisco
de Paula.

1879-Inauguração da linha telegl'a
phica de S. Francisco de Paula (Cacim·
bas) a Campos, na provincia do Rio de
Janeiro, com k. 52,30 de extensão.

1880-Il1au a ura-se á tarde o novo sei'·
viço de distl'Íbuição d'agua á capital do
Imperio, com a assistencia de SS. 1\1M.,
do ministro da agricultura e outro, do
emprez Irio das obl'as o sr. Antonio Ga
bl'Íelli e mai de cinco mil pessoas. O
granJe reservatorio, que é verdadeira
mente monullental, demora no alto do
Pedregulho, freg,uezia de . Christo·.-ão,
onde vai ter a canalisação, por mais de
oito leguas, dos rios do Ouro e de Santo
Antonio, executada pelo mencionado
emprezario e fiscalisada pelo SI'. tenente
cOI'onel de engenheIros Jeronymo Rodri
gues de Moraes Jardim, de conformidade
com o contracto de emp~eitada de 26 de
fevel'eiro de 1 76, em virtude da lei
n. 2,639 dc 22 de setembro de 1875,

1nfeli1.mentc, dias depois (Vejam-se as
folhas diarias de 26 e 27 de maio), o
grandioso reservatorio apresentava fendas
e ameaçava desmoronar-se. Fizeram-se
lhe, porém, successivos repal'D ,que pro
mettem mantel-o e lhe permittem func
cionar regulal'mente.

i\JAIO-13

1572-Luiz de Brito de Almeida. que
rende a Men de Sá no governo geral
do Brazil, chega á Bahü na presente'
data (J. de JlJimlles) e governa até o

ultimo do anno de 1577, em que é sub
stituido por D. Lourenço da Veiga.

Luiz de Brito não succedeu em toda a
auctoridade ao seu antecel;sor, porque,
como tivesse prosperado a colonia sob
a administração de Men de Sá, foi divi
dido todo o Brazil em dois govel'Dos
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 tel'l'itorio meri
dional das possessões portuguezas. O
dr. Antonio Salema, ouvidor de Pel'Dam
buco, foi o encarregado d'este segundo
governo.

1589-0s monges benedictinos recebem
no Rio de Janeiro, com a obrigação de
um legado perpetuo, o terreno em' que
edifi.:aram o seu mosteiro e que lhes
doára Manuel de Brito por escriptura
publica.

16 5-Toma posse do governo da ca
pitania de Pernambuco Jo'ão da Cunha
::iouto Maior, que substitue a D. João da
Silva de ::iouza.

Foi o decimo primeiro governador
d'essa capitania· e exerceu o cargo tres
annos, um mez e dezeseis dias, termi
nando em 29 de junho de 1688.

O seu governo foi de tal modo arbi
trario e prepotente, que obrigou o go
vernador geral do Estado do Brazil a
interpor a sua auctoridade e a ameaçaI-o
de o de\llittir do governo, a não mudar
elle de proceder.

Foi no tempo da sua administração
que grassou em Pernambuco uma mo
lestia a que o povo deu o nome de Males,
e na Bahia, onde tambem se propagou, o
de Bicha e que não foi outra cousa, se
gurameute, sinão a feb,-e amarella, e
cuja origem se attribuiu a umas bar
ricas de carne putrefacta, que tinham
ficado da tornaviagem <\e uma embar
cação vinda da ilha de S. Thomé, O que
é certo é !tue a primeira victillla do con
tagio foi um tanoeiro do Recife, que ao

20
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lrbrir uma d'essas barricas exph'ou im
mediatamente, nssim como algumas pes
soas da sua falili'lia. Ó mal estendeu-se
adm tal rapidez por toda a cidade·e seus
9uburtJios, que em poucos d'ias pere
ce'ralm d'eRe mais de dnas mil pessoas.
A-maior part-e mOI'ria no meio de deli rios,
an'cias e sgranl1e f~bre, lançando ,pela
bo~ca 'copiosas golfadas de samgue..Es5a
epidemia apenas affeetou a população
bl'anca, 'atacando de pre'ferencia os in
diViduos mais robustos, especií'llmente
os dados á vida cio mal' e os habitantes
do 1'ittorl1l.

'1688-Chega á sua diocese o S' arce
bispo da Bahia D. fI'. Manuel da Resur
FeIção, natural de Portugal. doutor em
ambos os direitos e oppositor na uni-

'versidane de!Coimbra. FOra conego dou
toral 'na -Sé de Da.mego e membro do
conseTho·6 Inquisição.

Renunciando o seculo, professâra '!la
religião de S. Francisco da nova Reco
leta de Varatojo, adoptando a vida de
missional'io. E' o 2' dos nossos arce
bispos, si só contarmos os que etrecti
vamente exerceram o cargo.

JFoi elIe quem, com'o arcebispo, recolheu
a 1]6 de 'abril de 1689 e publicou os suf
fragios para a eleição do apostolo das
Indias, S. Francisco Xavier. para pa
droeiro rlia 'ci\1áde do 'Bahia, conforme o
''voto !:la 'respectivil camara, tomado em
10 tI\! 'maio oe 1688, 'por occasião da
peste, que grassava na 'capitania, pro
vinda da de Pernambuco desde ·1686.
O Roteiro dos Bispados reproduz as peças
officiaes relativas a esta eleição.

1"01' morte tio governador geral Mathias
da Cunha. tomou 'o arcebispo parte no
governo civil aa capitania até á posse
do navo governador, o almotacé Antonio
Luiz Gonçalves ''da Camara Coutinho,
eiD 10 de outubro ue 1690, e o exerceu
por quasi fiOUE ilnnos. Visitou depois
d'isso as comarcas meridionaes do arce
'bispado, 'vindo a faDecer no sitio de
j3elém da então viUa da Cachoeira (Bahia),

a 16 de janeiro de 1(591, qu:mdo cumpria
essa pal'te do s~u mwnus episcopal.

Jaz na capella-mór da egrrja do antigo
seminario de Belém, na CachoeÍl'a.
- 1767- asc'.) em Lisl)aa o rei D. João VI,
que tivera o titulo de pl'incipe dó Brazil
desde 11 de setembro de 1788, por 'falle~

cimenio tle seu irmão mais velho D. José
occoi'l'ido nesse dia.

177i-D. Jos';, filho primogenito da
rainha D. Maria I, tem o titulo de PI'iJl
cipe do Brazil.

179i-Jeronymo José de Melloe Castro,
governador da capitania da 'Para:hyba,
fallece nesta data e assume interinamente
o governo respectivo um triumvirato
eleito .pela lei de 12 de de7.embro de 1770.
o qual ndminisnrd a capita-nia até 22 de
março de 1'798; no dia seguinte começa
a governal-a ;Fernando Delgado Freire
d'e Castilho, que foi depois capitão
general de Goyaz.

LOe-Decreto de D. João VI restau
r.IDdo e ampliando a ordem de antiago
da Espada. Na carta de lei, que acom
panha o dito decreto, diz-se que fora
esta 'ol'dem CJ'eada em 1459 pelo rei
D. Affonso V, o A (J'icano.

Para o historico da referida ordem
offerece -<lados o Almanak Laemmert
para 18,9.

- Decreto creando IlR ·cidRde do Rio
de Janeiro a lmp"e'I'IJSa Regia: era o dia
anniversario do principe regente, depois
D. João VI.

Quando o commendador de Araujo e
depois conde da Barca, se passou nesse
anno para o Brazil, trouxe a bOI'do da
nau Medusa, em que viera de Lisboa,
uIna typogl'aphia que mandál'a vir de
Londres. e que muitos escI'iptores sup
põem ter sido a primeira qne se esta
belecera no Rio de Janeiro. Já porém
na primeira metade do seculo XVIII
havia nessa cidade uma officina typo
graphica, graças ao louvaval impulso
que dera ás lettras na capitania o
conde de Bobadella, Gomes Freire de
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Andrada, durante cujo governose haviam
fundado as duas academias particulares
dos Felizes e dos Selectos. Antonio Isi·
dol'o da Fonseca montára a refel'ida
officina, da qual sajliram as seguintes
obras: Relação da entraqa que fez ...
D. Frei Antonio do Desterro Jfalheiro,
bispo do Rio de Janeú·o.-Em applauso
de ... D. Frei Antonio do Desterro (ro
ma?tce heroico in folio).-Collecção de
onze epigrammas e um soneto (sobre
iclentico assurnpto ao precedente),-obl'as
estas publicadas todas em 1747. Ha va
lio&ps fundamentos para se crer que da
mesma officina sahiram clandestinllmente
impressos o Exame de bombeiros-e o
-Exame de artilheiros,-compostos am
bos pelo general José Fernandes Pinto
Alpoim.

Essa officina foi supprimida por ordem
expressa da metropole, que, naquelles
tempos, não podia ver com bons olhos
que Gomes Freire permittisse o diffun
dir-se d'esse modo a civilisação pelas ter·
ras portugueza:> da America, que deviam
nisso, como em tudo o mais, limitar-se
ao que Uie viesse, temperado, medido,
calculado, da mãe-patria.

Para administrar a Imprensa Regia em
1808 foram escolhidos o desembargador
José Bernardes de Casko, José da Silva
Lisboa (depois visconde de Cayrú), Ma
rianno José Pereira lia Fonseca (poste
riOl'mente marquez de Maricá\, Silvestre
Pinheiro Ferreira, Manuel Ferreira de
Araujo Guimarães e o conego Francisco
Vieira Goulart.

- Crêa-se a Fabrica de polvora, que
se manda estabelecer na lagõa de Ro
drigo de FI'eitas.

:TInha ella por fim conseguir com per
fei ção e facilidade a po rção d'aquel1e
producto. necessaria não s6 para o Es
tado, como tambem para consumo dos
particulares,' em todos os dominios do
continente do Brasil e ultramarinos.
A creação, inspecção e direcção scienti
fica e technica da fabrica 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 administrativp. da fabrica foi
confiada ao dr. Mariano José Pereira da
Fonseca.

Está hoje este estabelecimento oolio
caco na ,raiz d.a serra da Estrelia.

-Entrada publica e solemne na cidade
do Rio de Janeire do 8' bispo d'esta. dia
cese D. José Caeta.no .da Silva Coutinho,
a que assiste a !amilia real (Vide 4 de
novembro de 1805).

1810 -Alvará. creando na cidade de
S. Paulo o logar de juiz de f6ra. O
primeiro magistrado que o exerceu foi
o di'. Estevão Ribeiro de Rezende, que
foi depois senador, conselheiro de estado
e mal'quez de Valença.

18U-Fundada nesta. data, segundo
Abreu eLima,a.Bibliotheca Publica da Ba
hia nos vastos Sil-lões do lado da cathe
d1'al, no Ferreiro, pelo conde dos Arcos,
governador e capitão general da capita
nia, deu para elia os primeiros livros o
coronel Pedro Gomes Ferrão Castelio
Branco. Começada então com tres mil vo
lumes, conta hoje(I881)mais de vinte mil.

Fundara-se na sala do docel do palacio
do governador, de onde passou a fllnc
cionar nos sal6es do antigo collegio dos
jesuitas, hoje cathedrlll. O.Guaranll (jor
nal illustrado publicado no Rio de Ja
neil:o peJo sr. Felix Ferreira) a dá como
fundada a 13 de agosto, e accrescenta que
em 1850 a restaurara o senador barão,
depois visconde de S. Lourenço, quando
presidente da provincia. O Almanak da .
ProlJincia da Bahia para 1881, que nos
merece plena confiança, dá ainda o dia
~4 de agosto para a fundaç~o d'esta
bibJiotheca, primeiro estabelecimento do
scu genero quase creou no Brazil.

No seu grande salão est.á o retrato de
Cayrú~ como O determin~r" O deçl'eto
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presidenchl da Bahia de 13 de mnrço
de 1837.

1814-D. frei Francisco de S. Damaso
de Abreu Vieira, que foi o 14' al'cebispo
da Bahia, é nomeado goverUtldor e vi
gario capitular do arcebispado, pelo
bispo de S. Paulo D. l\1at!J.eus de Abl'eu
Pereira (Vide 19 de setembroj.

. 1818-E'eleito bispo de ;\larhnna D. fl'ei
José da Santissima Trindade. que foi o
6' prelado d'essa diocese. Consta pelo
Roteiro dos bispados 'que' fóra religioso
franciscano da Bahia, natural de Por
tugal. Foi confirmada a sua escolha a,
27 de -setembro de 1819, no pontificado
de Pio VII, e tomára posse do eu cargo,
pOI' procurado I', aos 20 de março de I 20.
Res~a.beleceu O· seminario. que estava
fech.ldo, c falleceu a·:.!8 rle setem bro de
1835.

Depois d'este prelado fôra eleito D.
Carlos Pereira Freire de Moura, que não
foi confirmado.

- E' escol.bido arcebispo da Bahia o
padre João l\Ianzoni, natural de Portugal,
da Co~gregação do Oratorio.
, Ré~unciou porém ao .cargo, allegándo

a sua. avim'çacla. edade e achaques habi
tUaes. E:oi o 15' na respp.ctiva ~el'ie.

1820-Abre-se a Praça. do Commercio da
cidade do Rio de Janei{'o. Em principios
de 1834 o governo concedeu-lhe o ántigo
armazem do se110 na altimdega e nomeou
uma comrnissão para. promover a con
strucçâo da obra,. que se fez á Cu ta de
uma subscripção e foi abprta solemne
mente a 2 de .Deze)llbro d'esse mesmo
anno. Uma outra corri missão orgnnisou
o respectivo reguhlmento interno, que
foi apIJrovadO peio aviso de '9 de ::ie
te.mbro do dito anuo:

F22-É.ratificàdo pelo sllnado lLl ca
mar~ do Rio d.e Janeiro o titulo ue Pl'O

ecto,re Defensor pet'petuo do TJra.:;il eom
que o povo e. tl:opa dil.l· e 2' linha. que
c achavam ~I'eunidos no largo do Paço,

aCabávàl.'n de acclamtil' ao pl'jncipe re
gente D. Pêdro, depois primeiro impe-

rador. D'essa ratificação da camara la
vrou-se um termo, assignado pelo prin-

. cipe e pelos vel'eadores José Clemente
Pereira, João Soares de Bulliões, DO,min
gos Vianna Gurgel do Amaral e José An
tonio dos Santos Xavier, authen.ticado
pelo secretario do senndo da camara José
Martins Rocha.

1825-Aviso imperial deelaran,\o que
p governo está na firme resoluç "P de
manter a observaneia da constituição e
reprova as tentativas qUI;: têm feito algu
mas localidades da provincia de S. Paulo
p,rra réstabelecer o regime absoluto,
como pretendeu o juiz de f61'a de Tau
baté Manuel da Cunha de Azeredo Cou
tinho Souza ChichoJ'l'o (Vide a epheme
?'ide do dia 1").

- Carta patente (ll que se refere a
carta de lei de 15 de novembro do mes-·
mo anuo). pela qual D. João Vflegitlma
a inrlepcndencia politica do Imperio do
BraziJ, resaLvando formalmente a suc
cessão do imperador Pedro I á coróa de
Portugal. Passada em Lisboa, etc. (Col
lecçao dos t"atados, cont'ençõ"s, ele" de
Borges de Castro, torno V, pago 503).

1836-Restauração do Pal'á. Nomeado
presidente e commandante.das armas da
provincia, o mal'echal de campo gra
duado Francisco José de Souza Soares
de Andréa mimda occu'par a cidade de
Belém pelo capitão de mar e guerra
Fl'edel'Íco Ma.riath e por urna columna de
infantal',a e artilharia commaudada pelo
tenente-coronel Joaquím José Lujz de
Souza; e em seguida entl'a na cidade.
Esta estiyera inteiramente abandonada
pela população e enti'egue á devastação
dos cabanas por espaço de nove mezes.

« Munido de poderes discI'icionarios e
dotado de uma grande energia, o mare
chal Ándréa occupou-se' desde logo da
liacificação da lwovincia e teve tl'aças de
conseguir tudo sem tel' de lançar mão de
recursos extremus ; os chefes da rcbeJlião,
que se lJa.viam homisiado nos serlões do
interior da provincia foram presos c des-
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felTados para diversos logares, havendo,
os que escapar'alll da morte, volvido aO

seio de suas f'lmilias por etreito de uma
amnistia promulgada pelo Imperador, "

lS40-Projecto aprcsent~do no senado,
declarando maior o SI', D, Pedl'O D.

lSi3-São eleitos D. José Atronso de
1I10rae8 Torres, natural do Rio oe Ja
neil'o, bispo do Pará, e D. Frei Carlos
de S. José e Souza, natural tle Pel'nam
buco, bispo do 1\1 \'lInhão (Vide 15 de
maio e 2 de junho de lS14 e 3 de abril
de 1 50).

- Parte ,par.\ a Europa. a bordo da
corveta francezll Belle Poule, em Mm pa
llhia de seu marido o principe de Join
ville, a princeza D. Francisca, O Impe
rador vai a horda despedir-se de sua
irmii e cunhado (Vide 27 de março e 1 de
maio).

]842-Rompimento da robelião em So
,'acaba, que propriamente começára no
dia lO, Raphael Tobias pe Aguiar é ac
clamado presidente a 17 na cidade de
Sorocnba e a 18 na villa de Itú.

Na pl'esente data o bal'ão de Monte
Alegre, presidente legal ela pI'ovincia de

, Paulo, communica o faoto ao ministro
da guerl'a José plemente Pel'ei!'a e pedo
com llI'''enoia a remessa de forças,

Os chefes d'esse movimento procla
maram oomo causa d'elle a lei de 3 de
dezembro de 1 41, que reformára o co
digo do processo cl'iminal, o a que creava
um conselho de estado, leis a que o par
tido liberal oppuzel'a nas camara' a mais
viva hostilidade e cuja adopção não pu
dera impedir, por, e aclIar em mino"ria.

1861-Toma asseuto no senado, como
representante da provincia de Minas, o
o senado I' Firmino Rodrigues Silva, es
colhido a 29 de abril (Vide julho 4 de
]879).
lS70-F~llece em Roma o IS' bispo

de Olinda D. FI'anci. co Cardoso Ayres,
cujos restos ulli jazem na capella dos
padres da Caridade (Vide 15 de março
de 1868).

Suspeita-se que tanto este prelado,
como o seu antecessor D. Manuel do
Rego Medeiros, foram envenenados. Já
egual desconfiança cercara a morte do
]4' bispo d'ess::! diocese, D. Frei José
~Iaria de Araujo (Vide 21 de Setem
bro).

MAIO- 14

1633-Carta regia agraciando Antonio
Felippe Camarão com brasãO d'armas e
quarenta mil réis de soldo e-fazendo-o
capitão-m6r, não s6 dos pitiguares, de
cuja nnção era, mas de todos os indios
do Bra~,i1,

1653-Tcrmo assignado pelos olficiaes
da camal'a, homens bons do povo e os
padres da companhia de .Jesns, pelo qual
são restituidos os ditos padres aos seus
collegios na capitania de S, Paulo.

7 2-Fallece na sua diocese o 5' bispo
do Pará, D, frei João Evangelista Pe- I

reira da ::iilva, franciscano, n,\tlll'al de
Portugal,

Eleito no reinado de D. Jo é, foi con
fll'mado pelo papa Clemente XIV por
bulla de 17 de junho de 1771. Chegando
á SU:I dioce;e u 17 de novembro de 1772,
tomou posse d'ella, pai' seu procurador,
o arcediago l\lanuel das Keves, nesse mes
mo dia, e fel. a sua entradado ritual a 28
do supradito mez e anno, Fallp.c~u a 14
de maio' de 1782 ,recebendo apenas a
ex trema uncção, po,' tm: fic~do de "/1
pente tolhido da {nUa, diz o conego dr.
Gaspar de Siqueira e Queiroz na sua
Tabella histo"iç'" e ch,'onologica dos
bispos da diocese Pa,-'aense,

Jaz ao lado da epistola no pl'esbyterio
da respectiva cathedral, que ficár:J
prompta no seu episcopado.

I 1824-Edital da junta provi -ol'ia ad
mini tI'ativa da província do Mal'anhão
relativo ao jUI'amento do projecto de
Consti tuição brazileira ordenado pelo
decreto de 11 de II1arc;o d'este mesmo
anno. Transcreve a portal'ia 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
19nacio dos Santos Freil'e Brune, l\ de José
Joaquim Vieira Belfort, Sisnando José
de Magalhães e do secI'etado José Lopes
de Lemos.

1830-Fallece repentinamente no Jar
dim Botanico da lagoa de Rodrigo.de
Freitas, onde estava de passeio. fuI mi
dado por um ataque de apoplexia, o
monsenhor .José de Souza Azevedo Pi
zárro e AI'aujo. bacharel em canones
pela universiaade de Coimbra, deputado
da Meza da Consciencia e deputado pre
sidente da Assembléa legislativa do
BrBzil em 1825. Nascera no Rio de ;!a
neil'o a 12 de outubro de 1753; contava
pois i7 annos de edade, quando morreu,

Publicou em 1820 a 1822 as suas ME
MORIAS HISTORICAS DA CAPITANÍA DO mo
DE JANEIRO E DAS PROVINCIAS ANNEXAS

A' JURISDICÇÁO DO VICE'REI DO ÉSTADO

DO BRAZIL, em 10 volumes, repletos de
numerosas e importantes noticias. ba
seadaS em documentos que cuidadosa
mente excavara dos archivos publicas e
que constituem hoje um rico manancial
dá informações historicas, indispensavel
a quem cultiva taes estudos, si bem que
bastante confusamente expostas e, sem·
methodo algum, nem systema.

1845- Fallece na cidade do Rio· de Ja
neiro, o colDmandante interino das ar
mas Manuel Jorge Rodrigues, barão de
Taquary.

1852-lnstallação do hospicio de alie
nados da cidade ge 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 SI'. dr. Joaquim Floriano de
Godoy (medico) como representante
da provincia de S. Paulo, escolhido a
20 de abril do anno anterior.

1877-Faz a sua entrada solemne na
archidiocese, . D. Joaquim Gonçalves de

Andrad·e. 19' primaz do Brazil (Vide a
ephemeride de 6 de novembro de 1879)., .

MAIO-15

1555-Desêmbarca em S. Vicente o
padre Luiz da Gran, afim de ir reunir-3e
ao. seus cómpanheiros José de Anchieta
e Manuel de Paiva e proseguirem na sua
missão de catechese.

1594-Parte de CancaUe para o Mar;},
nhão Francisco Riffault, armador de
Dieppe. trazendo tres navios e. gente,
para aUi estabeleceI' uma colonia, ten
t ,tiva que abortou (Vide 26 de julho de
H112).

lS03-Fráncisco Nunes Marinho é no
meado governador da Parahyba.

1653-Fallece D. TheolÍosio, filho pri
mogenito de D. João IV. e o primeiro

. que teve o titulo de pri'ncipe do Brazil,
que fóra elevado por decreto de 27 de

I outubro de 1645 a principado.
I 1685-Gomes Freire de kndrada, avô'
: do conde de Bobadella, de egual nome,
inomeado governador e capitão~genel'al

do Estado do Maranhão, chega ao porto
de S. Luiz, capital d;aquelle Estado, e

! guarda. o seu desembarque para o dia
seguinte, em coosequencia de se achar

, a cidade em poder dos revoltosos, ca
i pitaneados por Beckman (Vide a ephe
. meride dc 2 de novembro).

Gomes Freire ia render a Francisco de
, Sã e Menezes e levava comsigo uma es
quadrilha para. subjugar a revolta. Tendo
os sediciosos abandonado a cidade ã sua
chegada, toma elie com effeito posse do
governo no dia 16 (Vide essa data).

1719-Fallece no iRia de Janeiro o seu
quinquagesimo sexto governador Antonio
de Brito de Menezes. Fica de novo iote
rinamente no governo o mestre de campo
Manuel de Almeida Castello Bl'Ilnco, seu
antecessor.

1759-A missão Paupina (lioje Mece
jana), na p'ovincia do Ceal'á, adminis
trada pelos jesuitas, é elevada ã cate
goria de yilla por aeto do capitão-gene"
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ral governador de Pernam bueo. Foi
inaugurada a 1 de jaueiro do anno se
guinte.

1793 - Fallece Manuel da Silva Rosa,
mu ico notavel pelas suas composições
sacras, en tre as quaes se considel'llva
ohr... prima a da Paixão de Jesus Chl'isto,
ErJ. n Itul'al do Rio de Janeiro.

1 17 - Acção de Ipojuca.
As tl'opas patrioticas pernambucanas,

com mandadas pelo general de divisão
Francisco de Paula Cavaloauti de Albu
querqne, são delTotadas pelas forças
realistas do com mando do marechal de
campo Joaquim de Mello Leite Cogomi
nho de Lacel'da, para esse fim enviado
da Rlhia pelo governadol' conde dos
Al'cos.

'" O fogo da al'tilhuría republicana, que
\'0111 pe pelas tres horas da tal'de é aeti
vissim~ e s6 cessa com a noite, 'quandO
os rebeldes conhecem q ue são' tomados
peh s flancos e rectaguarda; protegidos
pelas trevas. abandonam as suas peças e
bagagens e deixam o campo do com.
bate. Fl'ancisco de Paula retil'a-se para
o Recife com um punhado de combaten
-tes, que consegue reunir (Rel;ista popu
lm', EPIIEMERIDES). "

1823 -O comm:lndante das ,u'm.IS do
Piauhy, major João José da Cunha Fidié,
que se oppunlla â inclependencia do BI'u
zH, mal'l'ha ria vi lia de Campo-maior para
a de Caxias, hoje cidade, na provincia do
Ma. anhão, onde foi fortificar-se e esta
belecer a base das suas operações mili
tares.

1828 - Abertura do curso jlll'iclico de
Olinda, presidida pelo dr. Lourenço José
Ribeiro.

1 '~~ - Toma posse tio governo da sua
diocese, por Pl'ocuI'ador, o 9° bispo do
Parâ D. J osá Affonso de 1\10l'aes Torres,
clerigo secular, nascido a 23 de janeiI'o
de 1805 na cidade do Rio de Janeiro.

Era vigario collado da freguezia 'de
S. Francisco Xavier do Engenho Velho,
da capital do Imperio, quando foi cha-

mado ao episcopado pelo actual ímpe
radar a 13 de maio de 1843; confirmou-o
o S. S. Padre Gregorío XVI por bulia
de 24 de janeiro de 18#. Sagrou-se
a 21 de abl'il d'esse mesmo anno no
Mosteiro de S. Bento da; cÔl'te, paTa
onde se l'ecothel'a logo que fOFa; apresen
tldo bispo.

Chegou ao Parâ a 29 de junho e fez a
sua entrada solemne . na diocese a '1 de
julho do referido anno.

Oito vezes percorreu o seu bispa10 em
visfta pastoral, indo até aos confin8 da
pl'ovincia do Amazonas, com todos os
incommodos e riscos de vida inherentes
ás penosas viagens por tão extenso e
ainda tãu pouco povoado te1'l'itol'io.
G"eou dous seminarios episcopaes, um na
cidade da Barra, outl'O na villa de
Ob4dos, destinado este a meninas des
validas. Soffreu muito. no dizer_de al
guns dos seus biogl'aphos, flor causa.. do
seu zelo no desempenho dos deveres
episcopaes; esses incommodos moraes,
reunidos a alguns de ordem [1hysiéa,
além de graves escl'upulos de consciencia
que lhe assaltaram o espirito~ ó obriga
ram a resignai' o bispado em 1851, dei
xando-o a 19 de julhu d'esse anno. A sua
pastoral de despedida ao clero Paráense
tem a data de 8 d'esse mez e anno.
Aquell,L séde foi declarada vaga pelo
cabido a 11 de. fevereiro de 1858.

Ko Rio de Janeiro, para onde se reti
rou, consagrou-se D. José Atr6nso ao
ensino da mocidade, leccionando latim,
rhetol'ica e outras disciplinas no acre
ditadissitno collegio S. Pedro de Alcan

.tara, dos irmãos padres Paivas, então
estabelecido no palacio episcopal do Rio
Comprido.

Falleceu a 25 de novembro de 1855 em
Min"s Geraes, onde fóra debalde procu
rar lenitivo e remedia a seus encommo
dos moraes e physicos.

D. Jos' Atronso concluira os seus es
tudos no f.lmoso colJegio Cal'aças em

.Minas e aJli receberll ordens sacras do
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respectivo bispo, D. frei José daSantis
sima Trindade.

Temos da sua penI1a dous trabalhos
conscieneiosos e modestos, destinados
todavia a um grandioso fim, o de instruil'
a mocidade estudiosa da sua diocese:
umas Lições elementares de eloquencia
nacional, modeladas pelas de Francisco
Freire de Carvalho e impressas no Pará
em 1851, e um Compendio de philosophia
raciJnal,. publicado no anno seguinte na
mesma cidade, /l.lém do Itine"ario da
sua viagem pastoral pela diocese, escri
pto sob a fórma de cartas, dirigidas a um
amigo na cÔI·te; impresso tambem' no
Pará nesse mesmo anno de 185~.

lS41-São escoihidos senadores pela
provincia de Pernambuco os ::;rs. Ernesto
Ferreira França e Antonio Pinto Chi
chorro 'da Gama (Vide 16 de julho de
1865).

Em consequencia d'esta escolha, o mi
nistro da fazenda e interino da ma)'inha
Hollanda Cavalcanti pede exoneração:
entra para o seu Iogar o senador Cae
tano Maria Lopes Gama.

lS5S-Toma assento no senado como
representante da provincia das Alagoas
o SI', conselheiro João Lins Vieira Can
sanção de ::;inimbú, escolhido a 21 de
abril-do anno anterior,

lS60-1nauguram-se em Santo::; os tra_
balhos da via ferrea d'aquella cillade á
Jundiahy.

1871-Tomam assento no senado como
representante de Pel nambuco, o sr. Al
varo Barbalho Uchoa Cavalcanti. esco
lhido a 4 de abril, e como I'epresentante
das Alagõas o SI', Jacintho Paes de Men
donça, escolhido a 27 de abril. ambos do
mesmo anno.

MAIO-16

1565-Parte de Pernambuco a nau San
to Antol1io. em que volt:lva para LiSboa
Jorge de Albuquerque Coelho.

Tormentosa viag3m teve esse navio.
Encontra elt) caminho um dos piratas

francezes que por esse tempo infestavam
os mares; depois de porfiado combate foi
forçoso render-se. Os fr<lDcezes tomaram
n'o, fazendo prisioneiros a sua tripolação
eos pa sageil'os que conduzia, e levam-n'o
de conserva.

Sobrevindo, porém, um temporal, que
os maltratou por muitos dias, e com que
a que mais soffreu foi" náu portugueza,
por ser mais velha e estar, bastante ar
ruinada, os corsarios, receiando perde
rem-n'a, retil'am de bordo os seus homens
e o que de precioso encontraram neHa e
a aoandonam com a gente portugueza
ao furor inclemente d'IS ondas. Tendo
pel'dido os mastros e, fazendo agua por
diversos pontos, a nau desmanteladà
vagou por muitos dias á mel'cê dos ventos
e dos mares, parecendo a cada momento
que ia submergir-se de todo no pelago
revolto e profundo, mesmo depois de se
renada a tormenta; pal'a cumulo de
males. a fome e a sOde obrigaram os
miseros navegantes a devorar restos de
pannos velhos e muitos d'elles mOl'reram
á mingua,

O poeta pernambucano Bento Teixeil'a
Pinto, auetor da famosa frosopopeia, a
primeil'd obra em vers,o composta por
um natural do Brazil, e que vinha lam
bem nesta viagem, refere que a constan
cia e o animo de Jorge de A!lbnquerque.
poupou mais lamentaveis desgraça', já
acalmando os quP., dese~perados, lenta
v:lm matar-se, já concitando a lIlarinha
gelO aempregar-se na manobra do navio,
a que ninguem quel'ia mais altender.

Depois de tantus revezes e tãu crueis
padecimentos, deram por fim á costa nos
baixos de Cascaes, nas proximidades do
Tejo, pa;recenrlo todos os sobreviventes
mais cadaveres do que homens vivos
qUllndo tocaram finalmente em terra
(Vide a ephem, de 29 de abril de 1539).

1653-0. Atronso. filho da D. João IV
e de D. Luiza de Gl.smão, tem o titulo
de pl'incipe do Brazil. titulo que desde (l

.principe D. Theudosio ·competia ao heI'
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deiro do throno, Teve-o D. Alfonso VI
até succeder 1l. seu pae a 6 de novcrnbl'O
de 1656.

A 23 de novembro de 1667 foi este rei
deposto c tomou as redeas do governo
seu irmão D, Pedro, que reinou como
principe-regente e depois sob o nome
de D. Pedro II.

16 5- Gomes Freire de Andrada toma
posse do seu CllI'gO de governador e ca
lJitão general do estado do Maran hão e
Grã Pará, substituindo a Fracisco de

á e Menezes, deposto pelos revoltosos.
Foi 18' na ordem cJ~ronologiCll e go

vernou urp anno, dez mezes c dez dias,
terminando o seu governo em 26 de
março de 1687.

Diz-se que Gomes Freire escrevera
uma Histol'Ía do Ma"anhão que não
chegou a public.lr.

1703-T1"Íplice tratado, pelo qual a IloJ
landa, InglateI'l'a e Allstria ga"al1tem
a POl'tugal a po se perpetua e exclusiva
das terl'as situadas entre os rios Ama
zonas e Oyapok, cujo dominio ficál'a por
decidir no que se celebrára em 1,00 la 4
ia março) entl'e a França e POI'tugal.

1793-Parte par'a Li. boa, com facul
dade régia, o bispo de Pel'Oambuco D·
f:ei Diogo de Jesus Jar'dim.

Chegaudo ao reino foi trasladado pIra
o ti p,ldo d'Elva , de cujo hispo já era
futw'o succe SOl', Fallcell cm Lisboa 11 30
de ltaio de 179G,tendo sido um excelIente
prela:lo pelas suas vir'tudes christãs,

ISll-FalIece na cidade do Rio de Janei
ro, na edade de 76 pal'a 77 annr) ,a infanta
D. ~lal'ianna, irmã da rainha D. Maria I
(Vide 11).

1818~Decr'eto estabelecendo a colonia
suissa dI MoI'l'o Queimad{\, hoje Nova
FriLuI'go ('"ide janeil'o 3 de 1820),

MAIO-17

1629-P31'te de Am~erUam a primcir'a
divisão dru e.;quadra hollandeza desti
nada á conluista dc' Pernambuco. A se~

gUUlla partI do Texel no dia 23 c a tel'-'

cei a larga de Goréa no dia 28 (Vide
setembro 14),

1661-Pal'te da capital do P:lrá para o
Mar,lOhão o vereador municipal Manuel
Cordeiro Jardim, afim de representar ao
governador e capitão-general do Estado
D, Pedr'o de :l1ello, em nome do senado
da camara da primeira das referidas c}
dades, ácerca do estado de excitamento
em que se achava a população pelo pro
cedeI' irregular e acintoso dos jesnitas
em relação com os indios, de cujo serviço
faziam elies amplo H onopolio em seu
proveito pessoal e da sua ordem, dei
xando na miseria e na penuria os outros
habitantes do municipio, por falta do
auxilio de seus braços para o tra
balho,

Já em janeiro havia a municipalidade
dil'igido ao famoso padrc Antonio Vieira,
superior e visitador' das missões d'aquelle
Esbldo um memorial no mesmo sentido.
O vereador Jardim vinha, pois, pedir ao
governador promptas e energicns provi
dencias. tendentes a melhorai' esse estado
de cousas, O governador n. Pedro de
Mello á forç.l de instancins apenas con
serruiu do po,'o que os padres voltas em,
co~sel'v,lU o-se pUl'ém no seu coliegio,
como em cnstodia, pois os havia o povo
al'l'ancado d'elle, fazendo-os sahir da ci
dade de BelJm, camiuho de Santo An
tonio (Yide li de julho).

lG O-O sargento-moI' de b~lalha An
tonio de Albuquerque Coelho de Cal'valho
(o filho) toma posse do govel'no ger.d do
Estado do MÚl'anhão em substituição a
Artltur de Sá c i\leuezes.

Foi o vigesimo na ol'flcm dos gov-er
nadares respectivos e exerceu es~e car'go
por onze annos, um mez e deze eis 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
nã'o CarJilho em vir,tode de uma carta
regia que a isso o a~lctorisava, Garrilho
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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 D. João Manuel de Menezes; mo
vimento a que dera causa o ter este
mandado prendei' o intendente dr. Ma
nuel Pinto Coelho, a quem havia suspen
dido do exercicio de suas funcções, por
motivos de desobediencia, e ordenara
fosse internado na aldêa de Pedro nL
Estabece-se por esse motivo um desagra
davel confl!icto entre o gr,yernador e a
camara, que terminou tarde da noite pela
dispersão d'esta ~ COOl o partir âs 4 horas
da manhà de IS. o intendente Coelho
pal'a Cal'l'etão. no meio de uma escolta
de dragões, conforme as ordens do ca
pitão general D, João Manuel de Menezes.

• I

1837-Toma assento na camara vita-
licia, como senador, pela provincia de
Goyaz, José Rodrigues Jarclim. escolhido
a 19 de janeiro pelo regente Feijó (Vide
outubro 'Zi d~ 1812).

lS40-Combate de Calonga, no 1!ara
n.hãofem .que são del'rotados os revolto
SQS commandados por João Gomes Bal
daia, e este gravemente' ferido-., -eso.

1842-Ro 'pe 8. rebellião da c:d~de de
SOrOCal)l\, sendo acclamado' !)residilnte
da prO\:ncia ó coronel Raphael Tóbia:;
de .!j.guiar pela ca.mara e poro. O no
meado toma posse do cargo c díl'ige á
po~ulação uma, proclamação, em r:ue e:t
põe os motivos porque o aceita.

1845 - Chéga á: capital do lmperio
D. Fructuoso Riyel'a. prE:sidente da Re
public10riental do UI'uguay.

1857-0 conselheiro José ~laria do }.ma·
ral, ministro plenipotenciat'io do Bl';2:j1
na Republicá do Paraguay, retira-se
li'alli, seUl que tivesse chegado a um
accorlÍo com o presidente Lopes aCCi'CI,
da sua missão.

1859-Toma assento na camara vioo.lj·
cia Gomo representante da pronucia do!
Sel'gipe o SI:.. senador Anto ,io Diniz de

Sequeira e 1\1ello, escolhido a 5 de março
do mesmo aono.

1871-0 sr. consclheiro Joaquim Jero
oymo Fernandes da Cunha, escolhido a
4 de abril senador pela pl'ovincia da
Bahia, toma assento no senado.

1879-Fallece no Rio de Janeiro o coo
I selheiro Adolpho fanuel Victorio da

Costa, nascido na, villa de Soure, em'
!Portugal, a 5 de junho de 1808. Havia
I recebido na universidade d~ Coimbra o
I grau de licencieldo em philosopbia,
!quando foi obrigado a sahir para 11

: França e alli recebeu da faculdade de
; Paris o grau de doutor em medicina.IRetirou-se depois par,\ o "Rio de Janeiro.

onde fundou em 1810 o CoUIJ:;io Victprio.
Icuja dil ecção COnserv{)u até ~J ~ol'te e é
i· hoje mantido por seu di ~n) filho o sr.
I dr. Emygdio Adolpho Vie1:0rio da Costa.
I ISSO-Partem o imperador e t; impera
. triz par.\ a pI'ovincia do Paràná, no
; paqueLe nacional Rio G,·and,. Vão as
I sistir á inauguração (Vide 5 de junho)
I' da estrada de feno de Parl1naguá á

I
Coritiba, primeira via ferrea quc ,'ai

I funccional' naquella provincia e a'pri
. me:ra. que- será levada a elfei to peIs

ComlJagnie (franceza) àes chemins rlt
fe~' brésiliens. •

A 7 de junho estavam SS, 1I1M • .Ie
volta á corte. tendo visto o que de mais
nota:fel encerra a provincia, que ,em
em si todos os elementos para o :uais
espiendido futuro.

MAIO-18

1638-Vendo Nassau que não pod'a pro
lon arpor mais tempo o cercoquelunha á

I .lidade (Bahia;, ataca as suas trÍlcheiras
ao cahir a noite. Encontra porem yig9·
rosa. resistencia nas guardas avançadas
que estavam emboscad'ts e quelhe fazem
!Iluito~ pri:!ionciros. Como [avia luar,
volta II os Ilssalcantes á caróa pelas oito
lloras da noite, dirigindo prircipalmente
o ataque á trincheira de SaILo Antonio,
·"ue esta''11 D. Fernando le Lodenha,
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levados pelo proprio Mauricio de Nassau.
Trava-se nesse ponto uma luta encar
niçada, em que tomam parte o conde de
Bagnuolo, o govemador e Duarte de Al
buquerque. Durava já o combate cel'ca
de duas horas sem vantagem para nen
hum dos lados, quando acodem ao ponto
os nossos dos outros postos, levados pelo
v~lente Luiz Barbalho, e cahem sobre o
flanco e rectaguarda do ínimigo. o que
induz o conde de Nassau a tocar a reti
rada, havendo perdido o engenheiro Ber
chen. o capitão Houwyn e outros oito
officiaes distinctos, cahindo em poder dos
nossos 52 prisioneiros e elevando-se o
numero dos soldados holhiDdezes mor
tos a 95 (Vide a ephem. de 19).

1719-AYI'es de ald<lnha e Albuquer
que Coutinho. Mattos e Noronha, 5'1' ca
pitão genel'al do RiO' de Janeiro, toma
posse da administração da capitania, que
governou com gerAl applauso até I!) de
março de li25. em que embarcou para
Lisboa com liceuça. Tinha ido a Santos
\'Ísitar as minas do sul. 'o tempo de seu
governo levantou-se a fonte chamada da
Carioca, começada em 1719 e terminada
em lí23. distribuindo·se por 16 boacas de
bronze a agua sufficiente para o· abaste
cimento da cidade, A instancias suas
ficaram no Rio de Janeiro os pl'imeiros
missionarios capuchinhos italianos, que,
destinados á ilha de S. Thomé, arribal'am
a este porto em 1720.

Seu successor, Luiz Vahia Monteiro,
assumiu o exercicio do cargo a 19 de
maio de 1725.

17i3-Nasce no Rio de Janeiro Marian
no José Pereira da Fonseca, marquez de
Maricá, denominado o La Roch {oucault
brazileiro e tido como um dos mais con
spicuos pensadores e homens d'Estado rio
Brazi1.

. Mandado aos 11 annos de euade para
Portugal, alli estudou humanidades no
Real CoUegio de Mafra e formou-se em
mathematica e philosophia em 1793 na

universidade de Coimbra, regressando
logo depois para o BI'azi1.

Aqui tomou parte na Sociedade ou
Academia Scientifica, que se fundára soll
os auspicios do vice-rei marquez de 'La
vradio e· de que era a alma o poeta e
professor Manuel Ignacio da Sil"'a Al
varenga. Essa sociedade foi em 1794:
dissolvida pelo succeSSOl' de Luiz de
Vasconcellos, o sombrio conde de Re
zende, que pOT toda a parte via conspi-

. radores, estando ainda muito recentes
as recordações da tristemente celebre

. conjuração mineira da Inconfidencia, e
foram encarceradod 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.
Solto, voltou o dr. Mal'Íanno da Fonseca
á pl'oflssão de negociante, que havia
abraçado. Serviu depois d'isso diversos·
cargos publioos, até que, etrectuada a
nossa separaçào da mãe patria, foi em
1823 chamadC' ao ministerio da fazenda,
cargo que exerceu até 1825 com o: a me
recida reputação de illibada probidade .•

Nomeado por esse tempo conselheiro
de Estado etrectivo, foi um dos coHabora
dores e signatarios da constitut-gão poli
tica Jo Imperio.

Escolhido em í::2 de janeiro de 18;26
senador pela sua provincia natal. teve

.o titulo de visconde e mais tarde o de
marquez de Maricá, titulo que pas~ará á
posteridade como o de um profundo ·pen
sador e moralista; segundo o attesta a
preciosa coUecção de 'ltIaximas, pensa
mentos e ,'efi'xõcs, que nos legou e que
constitue o seu maior padrão de gloria;
cumeç,ál'a eHe a escrevei-os aos sessenta
,UlllOS de euade, depois de longos annos

e madura meditação e de retrahimento
rios ruídos da vida ,publica. Como que a
Ilorte só esperava que completasse esse

repositol'Ío !las suas aturadás vigilias,
sabedoria e experiencia dos homens e
d:ls cousas, para. lhe cortai' o fio dl!o exis'
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tencia. O venerando philosopho e mora
lista falleceu uo Rio de Janeiro a 16 de
setembro de 1848 com mais de 75 annos
de edade.

Diz a seu respeito, no Anno Biogl'a
phico, b SI'. dr. J. M. de Macedo:

« Foi sabia escriptor que em seu ge
nero não tem igual na lingua portugueza
e disputa lll'imazia aos mais illustl'es de
todos os tempos no mundo civilisado.»

O iIIustrado conselheiro José Feliciano
de Castilho, que o ti'" tou de perto e foi
seu amigo, fOl'mava d'elle o mais Iison
geiro conceito (Veja-se o pel'iodico Iris,
tomo II, pag, 49'l). Castilho fal-o toda
via fallecido ·no dia 6 de setem bro.

Diz·se que escrevera algumas odes
anacreonticas, que foram postas. em mu
sica pelo insigne José Mauricio.

]77i - D. Pedro Ceballos sahe de
lVIonte\'idéo para atacar a colonia do
Sacramento.

]82:> - Conselho de gu!!na na "ilh,
Iloje cidade do Crato, provincia do Ceará,
presidido pelo capilão-mór José Pereil'a
Filgueü'as, cbefe do governo temporal'io
d'aqueIla provincia, afim de se tomarem
medidas que conti\-essem ao comman
dante da tropa de linha, que estava
na capital, Francisco Felix de Cal'villho
Conto, e sua pal'cialidade, que conspira
vam contra o govcrno.

Entre outras deliberações tomadas,
resolveu-se enviar para as prisões de
Pernambuco a José Gel'aIdo Bezena de
Menezes e outros, que naquella referida
villa estavam presos como anelores de
uma conspiração pal'a deposição do
governo,

1836 - Toma assento no senado, como
representante da pl'ovincia da P,uahyba,
o padl'e Antonio da Cunha Vasconcellos,
escolhido a 23 de dezembro de .1835 pelo
regente Feij6 (Vide maio 25 de ]868),

1842 - Rompimento da rebe1l1ão de
Itú, em cnja cidade entrapam 140 ho
mens a cavallo sahidos de Sorocaba. E'
alli tambem acclamado presidente o co-

ronel RapbaeI Tobias de Aguiar. Este
movimento estende-stJ ás villas de Capi
var}", Porto Feliz, Pirapora, ltapetininga
e Campinas,

185"9-Publica-se o primeiro numer/) do
ARCHlvo MUI'ICIPAL, jornal creado por
Francisco de Paula Brito, que devia
suhir uma vez por semana e em que a
camara municipal da côrte publicaria ás
suas actas. Teria nelle o municipio uma
collecção complet'l e regular de sua le
gislação propria e de todo o seu movi
mento administrativo, que poderia até
sei' de futuro um opimo auxiliar para a
historia, Poderiam al'chivar-se nelte
muitos documentos aggl'upados debaixo
de cel'taordem e apartados de toda outra
materia extranha; co.m "antagem para o
municipio. Pouco tempo porém viveu:
sorte que tem cabido l\ muitas outras
idéus uteis en tre n6s. Não poderia ser
esta aproveitada ainda?

186]-Sagra-se em Petropolis o í' bispo
de S. Paulo D. Sebastião Pinto do Rego:
oJlicia o arcebispo de" Athenas, internua
cio apostolico, :Issislido das monsenho
res Narciso e 11'1eirelles e conego Ge
raldo 'Leite Bastos: esteve presente o
bispo de Goyaz, D. Domingos Quirino
dos Santos (Vide março 21 de 1863).

1880-Fallece na cárte o coronel gra
duado do cnrpo do estado-maior de ar
til haria Pedro Francisco Nolasco "Pe
reira da Cunha, bac'hal'el em mathema·
tica pela antiga Escola Militar do Rio
de Janeiro.

Tinha a medalha da primeira divisão
que assistiu á batalha de Monte Caseros
e as de l'aysandú e campanha geral do
Pal"aguay, esta com passadm' de ouro;
tinha além d'isso o officialato da Rosa e
as condecorações de cavu lIeiro de S, Ben to
de Avi? e de'Chl'istv.

MA.IO -19

163,1-Ohe"a â Bahia O 7' bispo do
Brazi.l D. Pedro da Silva e Sampaio
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(Vide as ephemerides d.e 14 e 15 de abril
de 1649).

Entre este bispo e o seu antecessor
D. frei Miguel Pereira esteve a séde em
vacancia dez annos, por causa da guerra
que' traziamos com os hollandezes, ou,
mais ~eguramente, pela pouca attenção
que dava o govel'no dos Filippes aos
negocios da colonia.

1638-Na vespera tinha o pl'Íncipe de
Nassau sido repellido no ataque que
levara ás trincheiras da cidade da Bahia.

O dia de hoje é de tL'eguas e de luto
e destinado pal'a o enterro dos mortos.
Lamentam os nossos especialmente o
passamento do capitão Sebastião do
Souto, em consequencia de um tiro que
recebera no combate do dia anterior.
À sua perda foi-lhes muito sensivel,
pelo "alor e fidelidade com que s~rvia

(Vide a ephemeJ'ide de 25)'.
- l66'1-Provisão conferindo o titulo de
administrador dos descobrim;)ntos de es
meraldas nI\ provincia do Espirito Santo
a Agostinho Barbalho Bezel'ra.
: Em 1731 acharam-se d'aquellas pedras
no sertão ao norte do Rio Doce, as quaes
foram entregues ao governador, e em
1778 acharam-n'as em Cuietê. As que se
encontram na comarca do Serro, em
Minas, são muito escuras e brandas.

1666-D. Pedro de Mascarenhas. 32'
governadol' e' capitão genel'a1 do Rio de
Janeiro, nomeado por provisão régia de
7 de dezembro anterior, toma posse do
seu cargo e 'exerce·o até 1670, isto é, por
cel'ca de quatro annos. Ignora-se em
que dia e mez terminou o seu governo.
, 1~12 ....:. Manuel Ignacio de Sampaio e
Pina, '12' governador da capitania do
Ceará, toma posse do seu cargo, segundo
o visconde de Porto Seguro. Succede a
Luiz BUI'ba Alal'do de Menezes e governa
até 13 de julho de 1820, em que passou
a administràção a Francisco Albel'to
Robilll (Vúfe 21 de ,junho de 1808).

Foi durante o governo de Sampaio e
Pina (1817) que se deu naquella cap,i-

.'

tania a revolta filiada á de Pernambuco
e em que tOlllára part'e o padre José
Martiniano (.Perei'·a) de Abncar, depois
senador do Imperio, enviado pelos revol·
tosos de Pel'nambuco áquella capitania,
de onde era natural, com a missão de
propagar nellá a revolução; este movi
mento foi, porém, completaqJente aba
fado pela vigilancia e energia adinini
strativa do dito governador Manuel
Ignacio de Sampaio e Pina.

1813-Funeral da infanta'D. Marianna,
fallecida no dia 16 (Vide essa dat ).

1817-Revolllção 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. Frabcisco até o Rio
Grande do Norte, recusa aceitar as pro
posições de capitulação do governo revo
lucionario e exige a entrega do Recife
sem condições.

No dia seguinte arvora-se naquella
cidade a bandeira real, retirandO-ia o
dictador Domingos Theotonio na' ves
pera' com toda a gllarnição. Ninguem
então cuidou mais sinão em se' salvar
(Vide a ephemeride de 14).

1831-E' exonerado ,do cargo de s'ena
dor pelo Ceará, pará que fôra escolhido
á 22 de janeiro de 18'26 pelo primeiro
imperador, o mal'quez de Aracaty, João
Carlos AllgUStO de Oyenhausen, que se

, retirára para Portugal.
- 184'2-0' barão de Caxias, nomeado
commandante-chere das forças legaes
em operações na provincia de S. Paulo,
~arte para Santos.

1847-Desgostoso da politica, com o
coração physicamente abalado pelas pai
xões com que soe ella assenhorear-se 'da
alma cios qúe se deixam embalal' pelos
sel1s cantos de sereia, retirira-se para a
sua fazenda do SumidoUl'o, no muni
cipio de Santo Antonio de Sá, hoje Ma
cacü, c alJi expira o conselheiro Joaquim
Gonçalves Ledo, l'ictima de uma lesão
l:ardiaca." '
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MAIO-20

1654- O capitão Al varo de Azevedo
Barreto, nO!J1eado pelo go:verno de" Per
nambuco em seguida á, capitulação dos

. Neste anno o capitão-m6r Br.az Cubas
estabelece uma situação ou fazenda no
logar em que alguns annos depois come·
çou a povoação de Mogy das Cruzes.

I

1561-A camara .da villa de ,S•.P}l.ulo
representa ao governo da metropole pe·
dindo armas para se defenderem dos·
continuos ataques dos iadigenas bl'avios
e ontrosim.que sejtl o producto dos dizi·
mos gasto em fortificar a villa; pedem
ttlmbem ,que venham degradados para
povoar a terra, mas que não sejam
ladrõ~s.

Nascera DO Rio de Janeiro a 11 de de- tuados no Brazil, recordados .pelo cor
zembro de 17.81 e partira aos 14 annos respondent~ do JOt'nal do Commet'cio
de edade para POl:tugal, onde seguira na em Pal'is, na carta publicada a 2 de ma\o
universidade de CoimQra o curso da de 1880, a propos~~o dos decretos da Re
faculdade de direito, que n morte de seu publica F,rarrceza !ie 29 de março que
pae o obrigou a inter.romper, Cultivara supprimem a Companhfa ,dft Jesus no
todavia no silencio do g!lbint\te a brilhante seu territo~io.

imelligencia de que a natureza o dotara. 1864- Convenção celebral1a em Paris
Collaborador eflicaz dÇl conego Janua- com o imperador dos ~rancezeB, o presi

rio daCunha Barbosa no famoso periodico dente da RepubliQa do ,Haiti e os ,reis
Reve}'bero, .apaixonap.o propugnador dos Ide ltalia e de Portugal, pflr~ o estabele
se.ntimentos dos patr.iotas, foi Gonçalves cimento de uma linba telegraphica entre
Ledo um dos corypheus da indellendencia 'Europa e Amer.ica, tocando no Brazil.
patria. 187~-Eri"tra para o senado o dr, Can-

rl855-1'0r circular d'esta da,ta prohibe dido .Mendes .de Almeida> representante
o governo a entrada de noviços .para as da provinci!\ do Maranhão, escolhido a
orden,s religiosas. COIp este acto l~ch,a.-~e 13 de 'lflaiO.
a lillta dos mais acto,s realisados no O sen,!ldor C.and.ido Mendes, nascido ?o
Brazi) p?ora a totaLe;x:tincção !ias com- 14 de outubro de 1818 na provincia que
m~nidades monllsticas pesta parte da representou nili camara vitalicia, faHeceu
America, no Rio de Janeiro a 1 de março do cor-

Já ·em 1787 a sant-a sé, pela bqJ.la rente anno de 1,~81, tendo dei!;ado im
I,ngen,iosa Reginarum Jllustl'ium, soli- pressos importantes e variados escriptos
citada pelo venerando bispo dp Pará, de mais d~ llm genero, que lhe deram a
D. frei Caetllollo Br?ondão, approvára a repu~ação de infatigavfjl trabalb.ador'
extincção da ordem de Nossa Senhora erlL um investiga,!ior da ~istoria patria
das Mercês, cqjos bens subiam a mais de de inveja,vel criterio.
mil contos de réis.

Por carta impel'ial de 4 de maio de
1824 extingue-se indirecf;a.mente 11 Ol:dem
augustiniana da Bahia.

Pela lei de 7 de,dezembro de 1830 foi
supprimida a Congregação do Or.ato~io

de S. Ftilippe Nery da Bahia e .Per
nambuco.

A .resolução de 25 de .agosto de [ISal
Bupprimira a Ordem Cat-melitan/lo ,des
cJllça e a ordem franciscana de Capu
chinhos italianos, de Pernambuco ambas,
sendo l'egente do Imperio o ,padre Diogo
Antonio Feij6.

A lei provincial qe 8 de março de 1835
extingue o ordem carmelitana calçada de
Sergipe. A de 2 de'junho de 1840 .extin
gJle ,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-



EPHEMEÍUDES NACIONkES 319

holIandezes no Recife. toma posse do
commando do fOl'te do Ceará, succedendo
nelle ao commandante hollandez Garts
mano que se retira para a Martinica,
onde falleceu logo depois. de doença.

16 3-Chega á cidade de S. Salvador
D. fl'ei João da Madl'e de Deus, segundo
arcebispo da Bahia, que é o pl'imeiro que
vem exercei' o cargo, e toma p'osse d'elJe.
Era natural ele Portugal e pI'ovincial da
ordem de S. Francisco em Lisboa.

Segundo o mss. do sr. dr. fello Moraes.
por vezes citado, este prelado assumiu o
&xel'cicio do seu cargo a 2 de setembro
de 16 2.

Pela. renuncia de D. Gaspar Bal'ata,
l' arcebispo, foi eleito ]i). frei João. que
apenas occupou a séde metropolita por
tres annos e ::4 dias. faUecendo a 13 de
junho do 1686. Jaz ·ha 'capella-m6r da Sé,
tendo .sido primeiramente sepultado na
de Nossa Senhora das Maravilhas, POI'
estar a capella-mór impedida na occa
sião do seu trespasso.

J783-Na ce em Campos dos Gortacazes.
que então fazia parte da capitania, de
pois provincia do Espil'ito·Santo. José
Bernardino Baptista Pereira de Almeida,
filho legitimo de Manuel Baptista Pe
reira e de D. Anna Joaquina de Almeida.

Formou-se em leis na universidade de
Coimbra, onde pertenceu ao gl'upo dis
tincto de moços intelligentes e appli
cados, que foram depois estadistas emi
nentes e homens notaveis do BI'aziJ.

Exerceu na patria depois, a começar
de 1815, a magistl'atura. conquistando a
reputação de justiceiro no cumprimento
dos seus deveres e patenteando não vulgar
ilJustração.

a: De apparencias soberbas, diz d'elIe o
sr. dr. J. M. de Macedo:no seu AN~O'

BIOGRAP.HICO, e de accesso altivo (aliás
atrectuoso, amenissimo e brincador em
suas relações amigas), o mais pobre, hu_
milde e desprotegido dos requerentes ao
apresentar-se contava com O sobr'olho
carregado de José Bernardino j'mas tinha

plena, absoluta confiança no despacho ou
na sentença firmadores do seu direito
contra o mais rico e o mais poderoso
que pretendesse sopllismal-o. Infeliz
mente para a magistl'atura brazileira,
José BernardinC' abandonou-a em 1821.»

Eleito nesse TIlesmo anno pela .provin
cia do Espirito-Santo deputado ás côr
tes constituintes de Lishoa, como sub
stituto do effectivo, o dr. Manuel Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio, não tomou
todavia assento naquella assembléa; mas
escreveu (e publicou em 1823), uma me
mOI-ia intitulada Esboço sob,-e os obsta
culo.<. que se tem opposto á prospe,-idade
da vilta de Campos, da qual vimos um
bem conservado exemplar na Bibliotheca
Nacional da côrte.

Foi deputado pela provincia do Espi
rito-Santo á l' e 2' !egislaturas do Im
perio, em cujas actas o vemos com o
nome de José Bernardino Baptista Pe
reira (sem Almeida, e sem Sodd" que lhe
ajunta o Anno biographico); foi ministro
dos negocios da fazenda em junho de
1828, e em 1829 dos .da justiça, cargo
este que exerceu como talvez ninguem
no Brazil o exerceu depois d'eDe, usando
da maior energia na repressão dos cri
mes, visitando as prisões, ouvindo a to
dos os detentos, restituindo a liberdade
aos iJlega! e arbitl'ariamente privados
d'eJla, 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
nas duas primeiras legis!aturas da as
semb~éa provincial do Rio de :Janeiro,
onde occupou sempre a cadeira da pre
sidencia.

Desilludido afinal da politica. abando·
nou-a em 1836 e foi residir, p"ocul a. ne·
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gotiis, para uma fazenda que possuia
em Itaborahy, onde iniciou mllitos me
lhoramentos nos trabalhos agl'icolas,
sendo o primeil'o que empregou nesta
provincia machinas de vapQl' no fabrico
do assucar.

Ainda quando se põz em execução o
novo Codígo do Processo Criminal. foi o
conselheiro José Bernardino eleito pela
eamara d'aquelle municipio juiz de 01"

phãas, cargo em que ainda mais uma
vez deu provas do seu alto cl'iterio, pro
fundo saber e independencia de caracter

O conselheiro Jos6 Bernardino, c.om
mendador das ordens de Christo e da.
Rosa, dignatario d'esta ultima, faUeceu
com 18 annos de edade, na fazenda da
Boa- Vi~ta. freguezia. de S. Gonçalo, mu
nicipio de Nicteroy, a 29 de janeiro
dll.l861. :'

Havia pu1Jlicado em 1823, além do Es
boço a que nos referimos, umas Refle
xões histo,-ica-politicas, e em 182.,1, uma
Dissertação analytica sobre legislação
e lJratica o"phanologica, e em 1856 a
1857 sem o seu nome, uma lh'atica ho
mOlJJpathica, em dois volumes, que' tem
tido mais dt) uma edição.
. 182l-Procede-se na parochia da capital

de S, Paulo á. eleição de 31 compromis
sarios para nomearem eleitores, e estes
os· de com~rca, que tinham de eleger
deputados para as cOrtes geraes e consti
tuintes do Brazil.

1822-Termina o governo do tenente
coronel Thomaz Joaquim Pereira \ a
lente, successor de João Vieil'a Tovar
de Albuquerque, na ilha de Santa Catha
l:ina, come~ado a 20 de julho de 1821. Na
presente data, pondo o tenente-coronel
Valente em execução o decreto das c6rtes
geraes extraordinarias e constituintes
de POl'tugal, elege-se a Junta do go
verno provisol'io da provincia, que entra
logo em exercicio e se compõe do-ca
pitão-mór de ordenanças Jacinto Jorge
dos Anjos, presidente j major do estado
maior José da Silva Mafra, sec~'etario ;

capitão João de Bittencourt 00rr6a Ma
chado, vigarill da vara Joaquim de San
t'Anna Campos e major de milícias Fran
cisco Luiz do Livramcnto.

1825-Lord Cokl'ane. marquez do Ma
ranhão, ahIÚrante da al'mada nacional,
an'ora o seu pavilhão a líOl'do da fragata
Pú'anga e faz-se de "ela para- a Ingla
terra. Nunca mais voltou ao Brazil, onde
prestou relevantes s(:,l'viços á indepen
dencia, sendo pa,'a lastimat' que /(io
mesquinho se most,-asse em questões pe
cunia,-ias, diz o auctol' das EPHEMERTOES

publicadas !lO vo1. XIV da Revista Po
pulm' do Rio de Janeiro.

1833-Começa na provincia de S. Paulo
a execução do novo codigo do processo
criminal.

1840-0 projeetq declarando maior o
sr. d. Pedro II, I\presentado sete dias
antes, é rejeitado no senado por uma
maioria de dous votos.

184-2-Assigna-se em Vienna d'Austria
o conb'acto de casamento do actual im
perador do Braz11 com a princeza das
Duas Sicílias D. Thereza Christina, hoje
imperatriz. O imperador ratifica o con
tracto a 7 de agosto e assiste por esse
motivo a um Te-Deum.

1S59-Fallece na fregue7.ia de' Ponte
Nova, municipio de I1Ial'ianna, linas-Ge
raes, o barão de Pontal Manuel Ignacio
de Mello e Souza, senador por aquella
provincia, escolhido a 26 de. se~elDbro

de 1836 pelo regente Feij6 e ql1e a 11 de
outubro do me mo anno tomál'a assento
na respectiva camara.

l876-Inaugura-se a linha telegra..:
phica de Linhares a Sa(lta Cl'UZ, !la pro

'vincia do Espirito-Santo, com lL 61,000
de extensão.

lS80-FaUece no Rio de JaneÍl'o a res
peitavel matrona D. Anna Nery, a mãe
dos brar:ileú'os, que fizera como enfer
meira espontanea a campanh!\.' do Pa
l'aguay.

O nome de D. Anna Justina Ferreira
. ery está: burilado nas paginas heroicas
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da historia brazileira contemporanea,
pela aureola com que o cercou, acompa
nhando os no sos seldados nos campos
inhospitos do Paraguay, suavisando
lhes com os seus carinhos e disvello,
de mãe as dôres das feridas, enxugando
lhes os pI'antos da saudade,cerrando-Ihes
as palpebras quando morriam,

Serviu-lhes de enfermeira dedicada no;;
hospitaes dc sangue, chcgando a sua ca·
ridade a ponto de abril' na propl'ia resi·
dellcia, em Corrientes, em Humaytá, em
Assumpção. hospitaes onde recebia os
que cahiam feridos das balas inimigas
ou eram atacados da peste que sóe acom
panhar as grandes agglomerações de
gente naquellas COl1dições,

Era na tUfaI da cidade da Cachoeira,
na Bahia, viuva do capitão de fragata
Isidoro Antonio Nery, e contava 65 annos
dc edade quando falleceu.

~IAIO-21

1765-0rdem do capitão-mór, gover
nador do Ceadl, tenente-corónel Antonio
José Victoriano Borges da Fonseca, para
que, á vista ~la permissão concedida pelo
g"vernador de Pernambuco, os capitães-

I móres das villas continuassem a per
ceber 80 rs, mensaes pOl' cada indio que
dessüm a soldad'o, cabendo 1\OS directo res
dos indios 6 '{, do que elles cultivassem,
Mandou-se ainda observar es~a pratica
por ordens de 8 de maio de 1768 e 16 de
do o utubro de 1775.

179i-Nasce na cidade do Bio de Ja
neiro o cOI\selheiro Antonio de Menezes
Vasconcellos de Drummond.

Tendo entl'ado em 1829 na carreira
diplomatica, como cncarregado de nego
cios interino e consLll geral do Brazil na
Prussia. Saxonia e outros Estados da
Alleman,ha, exerceu cm 1834 o cargo de
encarregado de nego cios do Imperio na
Sardenha, e em 1835 nos Estados Ponti
ficios, Toscana, Parma e Napoles; no
ahno seguinte é elevado á categoria de
ministi'o residente naquelles Estados,

na Toscana e na Sardenha; em 1837 foi
mandado a Portugal como en viado ex
traordinario e ministro plenipotenciario,
cargo de que foi exonerado em abril de
1853. Nessas diversas incumbencias di
plomaticas sempr,e se houve Drummond
com a necessaria in telligencia e discrição,
e na côrte de Lisboa, sobretudo, era a
sua residencia o refugio a que se acou
tavam os vencidos de um ou de outro dos
partidos politicos em que se dividia o
paiz, um terl'eno neutro em que se refL1
giavam os foragidos, e a imagem viva
da patria para o artista e viajante bra
zileiro que não di,spunha de grandes
meios ele fortuna.

Em 1862 foi aposentado como enviado
extraordillario e l'ecolheu~se ao Brazil.

Na sua velhice cegou e, indo a Paris
pl'ocurar remedio a esse mal terrivel,alli

_falleceu a 15 de janeiro de 1865. 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 Janeiro, a 30 de DO
vembro d'aquelle anno.

Deixa duas illhas, que foram genero
samcnte recolhidas e paternalmente am
paradas pGr seu amigo o sr. visconde de
Mauá; uma tl'ellas casou em juuho de
18i7 com o barão da Estrella na Europa,
sendo testemunha do acto o illlperador
do Bl'azil, sr. D. Pedro II.

O sr. dr. !Ilello Moraes, amigo ele
Drummond, publicou no Brazil Histol'ico
a sua biographia acompanhada de re
trato.

1811-0 chefe de esquàdra Paulo José
ela Silva, Gama, capitão-general do Ma
ranhão, assume o governo d'essa capi
tania e exerce-o até 24 de agosto de 1819
(Vide essa data). E' o 48' na respectiva
sel'Íe por ordem chronologica.

1817-Suicida-se, enforcando-se em um
dos corredores' da capella do engenho
Paulista, o padre João Ribeiro Pessoa
de Lacerda, que tão importante parte

21
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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 pad-re José Rodrigues Ma
Iheiros Trancoso Soutomaior, como o
principal motor do tumulto de 26 de
abril (Vide essa data) e manda sobre esse
fucto abrir devassa pelo juiz de f6ra de
Porto-Alegre.

1822 -O irmão Joaquim. que tão 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 Missão o se
minario 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).

lS23-E' preso no acampamento de Pi
rajá o general do exercito pacificador
(Bahia) Pedro Labatut, com o seu se
Cl'etario José Maria Cambucy do Valle,
pela brigada da esquerda, que tem
por chefe o coronel Felisberto Gomes
Caldeira. O general havia mandadc,
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
absblvido por um conselho de guerra a
9 de fevereiro de 1824.

Passados annos veiu Labatut habitar
na Bahia e alli fal1eceu a 24 de setembro
de 1849. Sepultado no mosteiro da Pie
dade, a 4 de ~etembro d~ 1853 foram
seus restos mortaes transportados, como
elle pedira, para a matriz de Pirajá, e
aUi jazem encerrados em uma urna de
marmOl'e vínda 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 IlJajor Fran
cisco Lopes Jequiriçá.

1846 -Inaugura-se na cidade do Recife
ª caixa d'agua da Companhia do Bebe
ribe. Era o primeiro manancial d'agua
que·a população de Pernambuco via, ha
300 annos, aberto em seu seio.

IS11-Por decreto d'esta data é esco
lhido bispo de S. Paulo, o sr. D. Lino
Deodato Rodrigues de Carvalho, actual
diocesano.

Ka cido na cidade de S. Bernardo das
Russas, na província do Ceará. a 23 de
setembro de lS26, 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 1812 e
sagrado na cathedral do Ceará pelo
bispo d'aquella diocese a 9 de março de
1873, tomára posse do seu cargo a 6 de
janeiro d'esse anno, por procurador.

Chegando aSantos a 22 de junho do re
fel'ido anno, fez a 29 a sua entrada so
lemne na capital da diocese.

E' o 9' na seriedos prelados de S.Paulo.
- E' eleito bispo de Pernambuco

D. frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira.
D. frei "' ital (fio seculo-Antonio Gon
çalves de Oliveira Junior) nasceu em Pe
dras de Fogo, província de Pernambuco,
a 27 de novembro de 1844. Foram-lhe
conferidas as ordens de plima tonsura
pelo então bispo, D. João da Purifica·
Cão Marques Perdigão, em 16 de dez'em
bro de 1860.

Tendo concluido o primeiro anno do
curso cUl theologia moral no seminario
de Olinda, partiu em outubro de 1862
para a França, onde. r.ompletados seus
estudos theologicos e de philosophia 110'

seminario de S. Sulpicio, vestiu em 15
de agosto de 1863 o habito de S. Fran
cisco de Assis no convento dos capu
Chinhos de Versailles, professando solem
nemente quatro annos depois. No con
vento de Tolosa recebeu em 1866 e 1867
desde as ordens meno;t'es 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 seminario leccionou a aula de
philosophia, alé ser chamado ao episco
pado de Pernambuco. Preconisado no
con istorio de 22 de setembro do mesmo
anno (1 71), sagrado na, cathedJ'a1 de
S. Paulo (Brazil) a 17 de março de 18i:Z,
sendo ]Jispo sagrante o actual diocesano
do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de
Lacerda, fez D. frei Vital a sua eutrada
solemne na cidade de Olinda a 22 de maio
d'esse anno e tomou posse do seu car'go
no dia 24.

Da pastoral dirigida ao clero de sua
jurisdicção a 21 de nove!!Jbro d'aquelle
mesmo anno acerca da maçonaria data
o confiicto religioso. que se levantou Da
sua diocese e se propagou por todo o
lrriperio, dando em resultacJo a condem
nação do bispol (bem como a do diocesano
do Pará, por egual motivo) pelo Supremo
Tribunal de Justiça da corte a 21 de
fevereiro de 1 74 e a sua detenção na
fortaleza de . João, na bahia do Rio de

.Janeiro, tendo ,sido n 12 de de7.embro de
1873 pronunciado no art. 96 do codigo
criminal, e a 2 de janeiJ'o de 1 74 preso
e recolhido ao arsenal de marinha do
Recife, antes de vir para a corte. Em 17
de setembro de 1875 pelo ministerio
presidido pelo duque de Caxias foi·lhe
perdoado, assim como ao bispo do Parã,
o sr. d. An tonio de l\Iacedo Costa {Vide
julho H de 1'61 l, o r sto do tempo que
lhe faltava para cumprir a sentença a
que fora condemnado, que el'a de quatro
anDOS.

D. frei Vital seguiu do Rio de Janeiro
para a sua diocese no dia 4 de novem bro
de 1876 no paquete francez Pa,·and. Al
gum tempo~epois partiu para a Europa,
e os diarios do norte do Impel'io dos pri
meiros mezes cfo anno de 1 8 deram-n'o
corno gravemente enfermo em França de
phthisica da lar)'nge e sem esperança de
cura. Divulgou-se tambem a noticia,
dada em primeiro logar pelo Jornal do

Recife, oe que D. frei Vital havia renun·
ciado ao seu cargo, o que não é exacto.

Obispo de Olinda acolheu-se em França
ao seminario de S. Sulpicio, onde fizera
os seus estudos theologicos e recebera u
habito (Vide novembro 4 de 1876).

18,2-0 SI'. conde de Baependy, Braz
Carneiro Nogueira da Costa Gama, sena
doI' pela provincia do Rio de Janeil'o, es·
colhido no dia 15, torna assento na res·
ppctiva camara.

~'\IO-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 Pel'o Lopes. seu irmão.
Entram dous dias depois na Bahia do
Rio de Janeir'o, á espera da nau Nossa
Senho,-a das Candeias, aprisionada em
2 de fever'eiro do anno :lnteriol' aos
ü'ancezes, antes de chegar á Bahia.

Pel'o Lopes vai no g~leão S. Vicente,
levar ao rei noticias do occorrido na
viagem que fizeram Martim Affonso e
elle ao Brazil.

1644-Tendo seguidq por terra, corno
dissemos, do Recire para a Parahyba,
embarca Mauriciú de Nassau com des
tino á Hollandaj voltam com elle para a
Europa muitos negociantes impOl't lOtes,
por considerarem perdida a colônia de
pois da 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 carc,ere, deixando uma carta (Epist.
in ca,-cere, unde e,-upit, scl'ipta), que
por esse tempo se publicou. Vão tam
bem onze indios de diversas tribos, que
desejam ver a Hollanda.

Do governo ILue ficâra em logar de
Jassau já demos a compo~ição: tinha por

secretario a J. van Balbeeclc.
1694-D. João de Lencastre recebe na

. Bahia o governo geral do estado das
mãos de Antonio Luiz Gonçalves da Ga
mara Coutinho, que fôra nomeado vice-
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rei para a lndia. Coutinho veiu depois
a faliecer (em 1702) na Bahia, onde tocou
quando voltava d'aquelle seu governo,
e foi sepultado na egreja do coliegio dos
jesuítas.

D. João de Lencastre, que foi o 32' na
ordem chronologica dos governadores da
Bahia e capitães-generaes do Estado,
exerceu o cargo até 3 de julho (como
verificámos e.m documentos manuscriptos
da Bibliotheca Nacional) de 1702, dÍ<1 em
que começa o governo de D. Rodrigo da
Costa, seu successor.

n02-Toma posse do seu arcebispado,
segundo Varnhagell e o padre Peixoto
de Alencar. no seu Roteiro dos Bispados
do Brasil, {1 5' arcebispo daBahi I D, Se
bastião Monteiro da Vide. Outros do's
nossos chronistas coliocam este facto na
data de 22 de março (Vide a epheme
,-ide de 7 de setembro de 1722).

1773 - Antonio Carlos Furtado de
Mendonça succede ao conde de Vallada
res no governo da capitania de Minas
Geraes. tomando posse do cargo na
egreja de Ouro Preto de ViÜa Rica. como
escreve o dcsembargad 01' Jo é João Te;i
xeira Coelho na sua Inst,'Ucçtio pal'a o
governo da capitania de Minas-Gemes,
1780. Incumbido do governo da ilha de
"anta Catharina, onde fez tão triste fi
gut'a, deixou interinamente encarregado
do de Minas ao tenente-coronel Pedro
Antonio da Gama e Freitas, que o
exerce desde 13 de janeiro de 1775. -

1792-Embarca,m os réus da Inconfi
dencia de Minas na nau Nossa Senho,-a
da Conceição de po,·t'ugal, surta no porto
do Rio de Janeiro.

Nesse numero conta-se o poeta Ignacio
José de Alval'enga Peixoto, nascido na
cidade do Rio de Janeiro em fins do
anllõ de 1748, e formado em direito ca
nonico pela universidade de Coimbra.
Era coronel de milicill-s da Campanha do
Rio Verde (em Minas), tendo renunciado
á magistratura, quando em J789 foi en
volvido na conjuração, pal'a cujo estan-

darte diz-se que fóra elie quem forne
cela o lemma-Libel'tas quce se"a ta
rnen; preso: conduzido em ferros para
os calabouços da ilha das Cobras' no
Rio <ie Janeiro, alli permaneceu incom
municavel, passando POl' interrogatorios
inquisitol'iaes, até 18 de abril de 1792,
em que foi, como seus companheiros de
infortunio e de sonhos de liberdade,
condemnado á morte. Essa sentença po
rém foi-lhes a todos, menos a Tira-dén
tes, commutada em degredo perpetuo
pàra a AJrica. AAlvarengaPeixototocou
o presidio de Ambaca, onde, ralado de
saudades pela terra natal e pela familiu,
que idolatrava, morreu no fim de alguns
mezes, isto é, a 1 de janeiro de 1793.

Diz-se que em uma s6 noite, a que se
seguiu á da sentença de morte, os ca
bellos se lhe mudaram de cór e de cas
tanhos quc eram He tornaram completa
mente brancos.
, Thomaz Antonio Gonzaga partiu na
mesma expedIção, com destino a Moçam
bique, ondc tinha de cumprir os dez
annos de degredo por que lhe fôra com·
mutada a primitiva pena de morte.

Cumpre advertir que Innocencio da
Silva dá. Gonzaga como embarcado no
úia 23.

18D9-Nasce no R~o de Janeiro o con
seliJeüo i\liguel Maria Lisboa, barão de
Japurá, ministro do Bra~il na côrte de
Lisboa, desde 1868.

Começára a sua carreira diplomatica.
em novembro de 1828, como addido á
legação brazileira em Londres; promo
vido a seu secretario em 1831, serviu
alli de encarregado de negocios in terino
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 commissão na secretaria
de estado dos negocios estl'angeiros. de
onde sahiu em 1 51 para. desempenhar
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o cargo de ministro residen le na Bo
livia.

Em março do anno seguinte foi man
dado em missão especial para Venezuela,
Equador e Noya-Granada. Exonerado a
25 de agosto de 1854, foi posto em dis
lJonibilidade de novo na secl:etaria de
cstado dos negocias estrangeiros.

Promovido em 1855 a enviado extraor
dinario e ministro plenipotenciario pa: a
a republica do Perú, foi em 1859, no
mesmo caracter, para os Estados- Unidos,
de onde foi removiuo em 1865 para a
Belgica e em 1868 para Portugal.. J

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 abra que publicára,
os ~eus Romances histol'icos, hoje rara,
veja-se o Diccionario bibliog'-aphico de
Innocencio lia ~ilva, que otI'erece curiosos
promenores.

1824-Jura-se na capital de Goyaz o
projecto de constituição do Imperio. O
acto effectua-se nos paços do conselho,
presentes a Junta do governo provisorio
e mais funccionarlos publicos: dirigem-se

'depois â cathedral., e ao salJirem do
templo, o corpo do governo encaminha-se
para a praça e, em presença da tropa,
profere o seu presidente a scguinte allo
cução:

« Camarad>1s! Acabamos de jurar a
, constituição politica do lmperio ; ella é
a base em qlle vai erigir-se li nação bra
zileira: ella vai firmar a nossa indepen
dencia e a nossa felicidade. Este passo
era necessario, para sermos pelas nações
cultas reconhecidos corno nação livre e
independente.

O dia 25 de março foi o em que o nosso
augusto monarcha a jurou Ija capital do
Imperio; hoje na de Goyaz jurAmos res
peitar e guardar a mesma constituição.
E v6s, camaradas, jurais o mesmo?

« Viva a nossa santa religião!

« Viva o SI'. D. Peelro I, iínperador
COllstitucional e defensor perpetuo do
Brazil !

cc Viva a constitui.ção!
_ « Viva a independencia!

« Goyaz, 22 de maio de 1824.-AlvMo
José XaviCl-. »

O projecto de constituição, oflerecido
pelo primeiro imperadol', tem, como se
SAbe, a data de 11 de dezembro de 1823.

185'l,-Toma assento no senado como
representante da provincia do Rio de Ja
neiro o conselheiro de estado Euzebio
de Queiroz Coutinho Mattoso da Camara,
escolhido a 17 (Vide maio 7 de 1868).

1IIAIO-23

1535- Vasco Fernandes Coutinho, do
natario da capitania do Espirita-Santo,
desembarca com sessenta pesso&s pouco
mais ou menos, entre as quaes D. Jorge
ele Menezes e Simão de Castello Branco,
fidalgos degradados, na margem direita
ele uma enseada comprehendida nas ter
ras da sua elonataria. Por ter chegado
a esse ponto d'ella em um elomingo do
Espirita-Santo, dá â primeira povoação
que ahi funda este nome, que passou
uepois a toda a capitania, \

1625-Surge li. vista da bana da Bahia
a frota holJandeza do almirante Bou
elel'wyn Hend"iksoon, composta de 34
navios. enviada pela companhia das
lndias Occidentaes para impedir a re
staul'ação da cidade. Hayia. porém, já
tres semanas qoe esta capituJál'a. Veri
ficou-se mais uma vez a conhecida ma
xima da guerra, corno pondera o visconde
de Porto Seguro, de que muitas vezes
algumas horas tlesaproveitadas podem
decidil' elo exito díl uma empreza. Infor
mado da rendição da cielade, ainda assim
Hendl'iksoon entrou no porto; 1119, vendo
qlle se lhe não dava combate, fez-se na
volta da ilha de Itaparica e aproveitou a
noi te pal'a reti rar-se.

Depois ele ter cruzado tres dias em
frente ela barra, faz-se de vella, 1'l1lnO
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do norte, a esquadra inimiga no dia 26.
Chegando na altura do Cabo de Santo
Agostinho (levava então 28 vasos), man
dou o almirante ho11andez o navio Gou
den Soune reconhecer si poderiam ten
tar com successo um assalto sobre o
Recifa; verificada a difficuldade da em
pl'eza, 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 l\1athias de
Albuquerque e dOa Parahyba pelo gover
nador Antonio de Albuquerque, para
desa'ojal-os, fizeram-se de veUa lIO dia
l' de agosto, deixando crivado de sepul
tUl'as o acampamento Ique tinham occu
pado; porque, quando a11i chegaram era
tão grande o numero de doentes que
desembarcaram, que moniam aos quinze
e vinte por dia.

Os indics que os haviam auxiliado
'oram acofsados pelos nosso . Foi nessa
occasião que entrou em serviço André
Vida] de Negreil'os, que se tornou depois
tão famoso.

HH4- l- arte do porto da Pal'abyba a
frota ho11andeza em q ue voltava á patria
o príncipe MallJ'icio de Nassau, embar
cado na vespera (Vide essa data). Con
sta va a esquadra de 13 vasos de alto e
peq ueno bordo com 4.400 homens de
equipagem e montando 3~7 peças. Le
vava um consideravel carregamento de
assucar, fumo, pau-braziJ, couros e ou
tros generos, tudo no \'alor de dous mi
lhõe~ e seis<;entos mil florins, dos quaes
pal·te pertencente a particulares e parte
á Companhia das Indias.

Depois de uma prospera tl'avessitl,
chegou esta frota ao porto do Texel no
rnez de j ulbo.

A 20 de setembro (Vide essa data)
apresentava I ass.lu ao Estados Oeraes
um extenso relatorio acerca da situação
em que deixara a colonia.

1650 - Fallece Duarte C01'l'êa Vas-

queannes, tio de Salvador COI'rês de Sá,
e que por tres differentes ve7.es gover
nára a capitania do Rio de Janeiro. Jaz
na egreja do collegio dos jesuitas.

16 2-Toma posse do governo geral do
Estado do Erazil, na cidade ~a Bahia,
Antonio de Souza e Menezes, conhe
cido na historia pejo appellido J.t·aço de

prata, porque, tendo perdido um braço
em Pernambuco, na guerra com os hol
landezes, o substitui!'a por outro d'es e
metal. Ha uma sylva de Gregorio de
Mattos. em que o poeta allude a esta cir
cumstancia.

Em um dos seus famosos sonetos, diz
elle ainda:

< SOl' Aolonio de SOUl:l de Menele-,
Quem obo:l :lHo log:!r que não meroce,
Homem sobe, :l 110 vni J burro pnl'oc<';
Que o subi!' é de gmça muil:lS 1'0lOS. >

Antonio de Souza e Menezes, que foi o
28' governador da Bania. succede ao
mestre decampo general Roque da Costa
Barreto, e governcu tres annos e nove
dias, até 4 de junho de 16 4, em que o
rende 02' marquez das Minas, D. Anto
nio Luiz de ~ouza Tello de Menezes. Du
rante a sua administração edificou-se a
casa da polvo!'lI no campo do DesfeITo, e
fizeram-se naquellacidade muitas outra~

obras e fortiflcações.
Não foi, comtudo. dos mais felizes o

seu governo, porque. deixundo,se comi
na!' por Fral cisco Telles de 1\1enezes,
que nenhum conceito merecia da ropu
lação por climes de que fôra accusado.
sutscl'eveu sem mais exame ás vingan
ças que este quiz exercer á sua sombra
e commetteu ' ssim ::1uitas al'bitr'arieda
des e injustiças I A data da sua posse
anda menos exacta em Vanhagen e A.
e Lima: a que damos vem con ignada no
]'egistro das suas cartas de govel'no, na
secção de M S. da Bibliotheca Nacional.

- Manuel I\Iuniz, capitão-mór do Rio
Ol ande do Norte, succede a Antonio da

'Silva Burbosa no governo da capitania.
O registro da nomeação de seu successor,
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Paschoal Gonçalves de Carvalho, tem a
data de 1 de agosto de 1635.

1781-P01; carta d'esta data manda o
governador da capitania de Pernambuco
(José Cesar de Menezes 9) que o. capitão
mór do Ceará, João Baptista de Azeredo
'Coutinho lIIontaury, faça vir á sua pre
sença o escrivão da fazenda (do Ceará)
Francisco Bento Maria Targini, lhe es
tranhe a falta de respeito e d~ subordi·
nação com que se hou vera para com este
e o prenda pelo tempo que julgar sufl:l
ciente para castigo das suas grandes

, culpas.
Este Targini foi mais tarde o conbeci

dissimo visconde de S. Lourenço, thesou
reiro geral do real erario. Exerceu
tarnbem !la Ceará o logar de escrivão
deputado, que corresponde hoje a in
spector de theslluraria. Foi victima de
muitas accusações, que elle atlrihuia á
opposição que fizera ás despezas do go
vernador Bernardo Manuel e do natura
lista Feijó, seu amigo (Vide J. Erigido
dos Santos, RESUMO CH!WNOLOGlCO DA

HlSTOR1A DO CEARA'),

Targini,que morreu em França em 1827,
fez uma traducção em verso do l'al'aiso
pel'dido de Milton, publicada em Pal'is,
e outra' do Ensaio sob"e o Homem de
Alexandre Pope, traduzida verso por
verso, publicada em Londt'es.

A Bibliotheca Nacional possue um
primoroso exemplar manuscripto d'esta
ulti a obl'a em quatro bellos volumes.

1822-José Clemente Pereira, como
presidente e orgão do senado da camara
d0 Rio de Janeiro e levando ao principe
a representação da municipalidade nesse
sentido, pede a D. Pedro I a convocação
de I1ma constituinte (Vide 3 de junho).

- Sedição na capital Je 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 Martim Francisco foi obrigado are·
tirar-se para o Rio de Janeiro por ordem
do governo provisorio. A' testa d'este
movimento apresentara-se o coronel
Francisco Ignacio de Souza Queiroz, que
tambem 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. Tambem por
sua vez pouco yempo depois, por carta
regia de 25 de junho, era extincto aquelle
governo.

184-2-Chega a S. Paulo o brigadeiro
barão de Caxias, que sahira do Rio de
Janeiro a 19, levando forças para de
bellar a revolução qüe rebentára em So
rocaba, para ónde 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
aqueIla provincia e lente da Faculdade
de Direjto.

ascido na referida cídade a 1 de abril
de 1816, era aos 20 annos de edade ba
charel em direito civil- pela respectiva
Faculdade, perante II qual defendeu
theses dous annos depois. recebendo oca·
pello de doutor, e em IBM foi nomeado
lente. .

Um dos mais illuminados e convencidos
membros do partido liberal do 1mperio e
dos seus mais eloquentes orgãos na ca
mara dos deputados e naimprensa, o
dr. Rodrigues dos Santos acompanhou
com fidelidade e coragem os seus corre
ligionarios e soffreu com e1les a sorte
dos vencidos.

No artigo. que a este illustre paulista
consagra o sr. dr. Macedo no seu Anno
Biographico, lê·se a seguinte aprecia
ção dos seus dotes physicos e. intelle
ctuaes, em que estão compendiados os
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traços mais salientes do u bello retrato
moral:

'\.Nada lhe faltava para ser orador de
primeira ordem.

ElJe tinha figura elegante. rosto como
iIluminado, bellos olhos, pl'esença -sym
pathica, voz sonora e "ibl'adora de to
das as cordas dos sentimentos, palavl'R
facil, fluente e tão prompta que pHl'ecia
adivinhar a idéa, al'l'ebatamentos de elo
quencia que obl'igavarn a adnlil'ação dos
adversarios, logica-Hercules, a esma
gar a argumentação que combatia, ima
ginação vivissima, critel'Ío e frio bom
senso no meio dos vulcões das proprias
discussões mais tumultuosas.

Foi um' mete6ro:
Apagou-seI"
Morreu pobre. Não 'tinha q\le ver: é a

sorte commum ás naturezas pri vili
giadas, que. pelos interesses geraes, se
descuidam do proprio interesse.

Luiz Augusto Rebcllo da Silva, um
dos mais esclarecidos e vigorosos- en
genhos POl'tuguezes do presente seculo,
cuja penna inspirada o gelo da morte
paralysou por ua vez, deu-nos no VI
voI. do Al'chiro Pittol'esco {Li boa, 1 63}
um importante 'estudo biogl'apilico-po
Htico do dr. GabJ'iel José Rodrigues dos
Santos, que recommendllmos ao leitor
como uma obl'u-prima no seu genero.
Nesse seu escripto dá o iIlustre bionra
pho para o falleoimento do notabilis;imo
t-ribuno paulista a data de 2~ de junho,
no que o acompanha Innocencio da
Silva no seu Diccional-io Bibliog.'aphico
Po"tugue::. Andar:lm nisso erradamente:
o Correio Paulistano de 21 e o J Ol'nal elo
Commercio de 28 de Maio de 185S dão
ambos o faJlecimento do' iJJustre pal'
lamentar paulista occorrido na presente
data. I

1865-Toma assento na camara vita
lícia o sr. senador Antonio I1Iarcellino
Nunes Gonçalves" escolhido represen
tante da pl'ovincia do Maranhão a 27 <le
abril do mesmo anno.

ISSO-Inanguram-se solemnemente os
retratos do vice-rei conde da Cunha e do
bispo D. Antonio do Desterro no Impe
rial Hospital dos Lazaros, na f1'eguezia
de S. Ghristovão, cidadc do Rio de Ja
neiro. Descerram as cOl·tim\s que os
vellavam o sr. )arão HomeJ11 de 1\1ello,
ministro do Impel'io, e o sr, Luiz Au
gusto de l\1agalhães, escrivão do hospital.

O cond~ da Cunha fUra, como se sabe,
quem. observando a promiscuidade dos
atacados da clephantiase' dos Gregos
com o resto da população da cidade c
com miserando-se do seu estado,destinára
aquelJe hospital para seu refugio c tra
tamento (Vide a ephernel'ide de 21 de
outubro de 1832).

O bispo fora tambem um protector
d'aquella instituição.

- Fanece no Rio de Janeiro o mare
chal de cllmpo graduatlo Pedro Mal'ia
Xavier de Castro, na edade de 71 annos
c mais de 35 de sel'\'iços ao paiz,

Tinha o curso completo de estado
maior de primeira classc pelo regula
mento de 18'71.

Era um dos poucos que restavam da
gloriosa phalange dos veteranos da
nos;' l independencia.

~l.\10-24

1~62 - A camal'a e povo de S. Paulo
elegem' Jo::io Ramalho para capitao da
gente quc tem dc ir á guol'J'a contra os
indios da Parahyba. ,

J619 - Carta régin nomeando l\Iartim
Soares ?llol'eno capitão-m6r do Cear:.í.

1608 - Carta régia cl'eando uma ouvi
doria geral nas capitanias de S. Vicente
e de S, Paulo.

17-!:'-Pragmatica em 21 capitulos, nos
quaes se menciona o trajo permitticlo
{IS difl'erentes classes sociaes, côres e
condições. Kinguem. ]101' exemplo, podia
trazer prata, bordados ou galões em
scus vestidos, sob certas e detel'minados
penas.

O cap. í' plohibia' aos negros
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mulatos (filhos de negro~, e mulatos de
mães pretas com brancos) de qualquer
sexo, ainda que se achem (o,.,.os, o tl'a
zerem vestidos de prata e ouro ou te
cidos de lã, holJandas. esguiões, joias,
etc., sob pena de açoites e degredo para
a ilha de, ::;. Thomé. '

No capitulo 9' vedava·se que nas al
fandegas se recebe~sem de importa~ão

objectos de )uxo, como carruagens,
mezas, bufetes, com modas, papelleiras,
cadeiras, tamboretes rernalhados, t,'eúlóS
e meias de seda.

No 12' commiuava-se a pena de de
gl'edo 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 ninguem poderia
andar embuçado de capote a ponto de se
lhe não ver a cara, sob pena de perder o
capote e a carapuçà.

_-o cap. 30 se declarava que não era
preciso corpo de delicto para a punição
dos transgressores, sendo bastante a
noticia da transgressão.

Lei singular, que registramos pela sua
mesma singularidade.

1809-FaIlece na cidade da Bahia o
conde da Ponte, governadol' e capitão
general d'esslt capitania desde 14 de de
zembro de 1805,

Em consequencia da sua morte ntram
a governar a dita capi.tania o arcebispo
D, Íl'ei José de Santa Escolastica, o cban
ceIler Antonio Luiz Pereil'a da Cunha,
posteriormente marquez de Inhambupe,
e o marechal de campo João Baptista
Vieira Gódinlio; 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
llJ'gentino, 'que ficou completamente des
tl'oçada, perdendo todos os cavaIlos en
silhados que montava e mais 500 que havia
tomado das ~stancias visinhas. O. inimigo
deixou muitos mortos 1)0 logar da acção'

e quasi todo o seu armamento, lançan
do-se a nado, os que escaparam. no Rio
Jaguarão.

- Convenção prelimina.r entre o go
verno imperial e o de Buenos-Ayres, em
que, pelo artigo 1', renunciava este a
todas as suas pretenções sobre o t.erri
torio de Montevidéu. Para celelJrar esta
convenção mandára o dito governo ao
Rio de Janeiro o proprio ministro Ma
nuel José Garcia, que, em novembro de
1825, havia declarado a guerra ao lmpe
rio (Vide junho 18).

1840-E' sagrado no Rio de Janeiro o
bispo eleito d'essa diocese D. i\Iunuel do
Mo'nte Rodrigues de Araujo, assistindo
á ceremonia o imperador e suas irmãs, o
regente Araujo Lima, o tutor do impe
rador e das princezas e granele numero
de senadores e deputados. O bispo de
Cuyabá D. José Antonio dos Reis e o de
Anemuria presidiram o acto. O conego
Januario da Cunha Barbosa foi o orador.
O Roteú'o dos bispados dil, estefactoc1lmo
occol'l'illo a 24 de junho, o que não é
exacto,como sep6de verificar dos jornaes
elo tempo e nomeadamente do Dirwio do
Rio de 25 de maio' de 1840 (Viele a ephe
me"i,de de 10 de fevereiro de 1839).

1856-Iniciam-se os tl'abalhos de con
strucção da estrada de ferro do JOi1zeiro,
na Bahia. A benção dos trabalhos foi
lançada pelo arcebispo, D, Romualdo, de
saudosa n;emoria, que pronuncia um dis
curso apropriado ao acto (Vide 28 lIe
junho de 1860).

1862-0rganisa-se um novo ministerio
tendo o conselheiro Zacarias de G6es e
Vasconcellos por presidente do. conselho,
om :\ pasta dos negocios do Imperio; o

dr, Fr>lncisco José Fur'tado com a dos da
justiça; o senador Carlos Carneiro de
C>ll11pOS com a dos estl'angeiros; o SI'.

senador José Pedl'o Dias de Carv~lho

com a dos da fazenda; o SI'. dr. José Bo
nifacio de Andrada e Si'!va (hoje senador)
com a dos da l11>lrinhaj o barão (posterior
mente conde) de Porto Alegre com a dos
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da guerra, e o conselheiro Antonio Coelho
de Sá e Albuquerque com a dos da agri
cultura, commercio e obras publicas.

Este gabinete apenas aturou tres dias,
pois a 28 do mesmo mel. pediu dispensa
do encargo e foi chamado para orgtlnisar
outro, primeiro o sr. visconde de Abaeté,
então presidente do senado, e em segui
da o marquez de Olinda (Vide a ephem.
de 30).

1866 - Fere-se no Paraguay uma das
mais renhidas e mortiferas pelejas, que
jâmais se hão travado na America do
Sul. Na historia da memoravel guerra
do Paraguay a data d'esta batalha é
uma das mais gloriosas .pura o Brazil.

Tratavam os alliados de se postar
convenientemente no seu novo acam
pamento de Tuyuty, quando o inimigo
ca'he de subito sobre elles das 11 horas
para o meio dia, favorecidos por capões
de matto, que lhe encobriam a frente.
Os paraguayos eram C'lmmandados pelos
generaes Bardos, cunhado do dictador
Lopes, Resquin e Dias. O inimigo car
rega com tanto impetJ sobre as nossas
forças, que uma das nossas divisões e a
dos orientaes se viram obrigadas a re
cuar. Nessa occasião a artilharia brazi
,eira 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 obriga por sua vez a hesitarem;
as carga das divisões dos generaes
Sampaio e Argollo, liepois visconde de
Itapal'ica, ajudam a repellit· o inimigo;
a nossa pequena ca vallaria dá as mais
temerarias e brilhantes cargas que se
viram nessa tão prolongada caDlpanha.
Em vão o inimigo emp"ega os mais des
esperados esforços para nos tlominaI',
batalhões inteiros seus tombam dizi
mados pelo nutrido fogo da nossa arti
lharia, e milhares de cadaveres alastram
o campo. Flôres, Sampaio, Castro, Pau
nero, Argollo, Netto e ontros valentes
chefes do exercito alliado commandam

dignamente e obram prodigios de valor.
O I'ulto, porém, mais grandioso d'essa
memoravel 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 cs nossos generaes foram fe
ridos Osorio e Sam paio. Este fallece nos
primeiros dias de Junho, das gloriosas
feridas que recebêra neste combate, e as
d'aquelle consel'varam-se vivas por muito
tempo: s6 a morte as fechou de todo.

1867-0 sr. conselheil'o 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 egualmenta assento na ca
mara vitalicia o . r. visconde de Bom Re·
tiro, conselheiro Luiz Pedreira do Couto
Ferraz, escolhido senador pela mesma
provincia tambem 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 ~O annos
de edade.

Fôra presidente da provincia de S.
Paulo em 1838, da do 1Ilaranhão em
1842, e eleito deputado á Assembléa
geral por esta provincia em 1843 e pela
cJo Rio de Janeiro na legislatura de 1850
a 1854.

MAIO-25

1633-Um tro,o de 200 hollandezes,
providos de mochilas para carregal' as
sucar, assaltam os engenhos de Guara-
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rapes: voltavam já com as prezas feitas,
quando lhes sahe ao encontro o capitão
Domingos Dias á frente dos moradores do
logar, mata-lhes alguns e obriga grande
numero d'elles a lal'gar o qne carre
gavam.

1638-Manda Nassau á noite retirar
todas as uas tropas que siLiavam a
cidade da Eama, sem que d'isso se aper
cebessem os nossos, que ainda na man'1ã
. eguinte dispuravam balas e l)ombas
para o campo inimigo, como si elle
ainda alli estivesse.

O cerco aturara 4-0 dias.
Depois de eml)arcadas as tl'opas hol

landezas, conservaram-se ainda alli dous
dias, deixando as aguas da Bahia na
noite de 2 . A 29 )endem os habitantes
graças a Deus pela victoria alcançada, e
destroem todas as fortificações levanta
d'lS pelo inimigo.

A nolicia d'este reyez de Nassau. foi
mui bem recebida em Li boa e Madrid
e a mãos largas foram recompensados
os que para eIle haviam concorrido: ao
governador Pedro da ilva, o Dtwo, foi
conferido o ti ulo de conde de . Lou
renço (por carta passada em Madrid a
26 de junho de 1640); o conde de Ba
gnuolo te"e o de principe em Napoles:
a D. Antonio FJ1ippe Camarão concedeu
se ullla commenda lucrativa e a Luiz
Barbalho outra.

16,9-0 cal itão-general Antonio Luiz
GOl.çalves da Camam Coutinho toma
posse do governo da capitania de Per
nam]}uco, recebendo-o das mãos do bispo
diocesano D. Mathias de Figueiredo e
Mello, que a regia interinamente por
faIlecimento do governador Fernão Ca·
bral BelmQnte.

Cam8l'a Coutinho foi o decimo terceiro
na ordem chronoJogica dos governadores
de Pernambuco e occupou esse logar POI'
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 pal'!!. a'

séde de Vizeu, em Portugal, embarca
para O reino.

Foi o fundador do seminario episcopal
de S. José e do Aljube (côrte), que se
converteu depois em cadeia publica. e ha
alguns annos em casa das sesRões do
Jury, apezar da sua impropriedade para
esse fim.

1786-Fallece o rei D. Pedro UI, prior
do Crato, tio e marido da rainha D. Ma
ria r.

1817-Fl'ei Joaquim do Amor Divino
Caneca é preso, pOl' ter ido dp. capeIlão
de uma tropa que sahira a 20 de abril
para o sul de Pernambuco.

A 2-1 de julho de 1820 ainda requeria
e11e, da c.ideia da Bahia,'a sua. soltura,
a11egando o que padecera por ,cádeias,
posto em ferl'os, soffl'endo nudez e fomes
e outros tratos, que se não cl'ém, diz
e11e, entl'egue ao arbitrio de um monstro,
o carcereil'o da cidade. Tinha ainda pae,
com 67 annos de edade, tre irmãs sol
teiras e duas sobrinhas rpbãs, a quem
servia de arrime antes de preso.

lS38-Fallece o senador pela provincia
de "ergipe José TeixeiJa da l\latt'.1 Ba
cellal', escolhido a 22 de janeiro de 1E26,
na organização inicial do ~ellado:

tomára a,sento a 4 de maio do mesmo
anno.

1853-Toma assento no senado como
representante da provincb de i\linas
Geraes o SI'. conselheiro José Ildefonso
de Souza Ramos. po teriOI'mente barão
das Tl'es Barras, hoje visconde de Ja
guary e presidente d'aquella casa do
parlamento. Fora escolhido no dia 21,
quando occupava n pasta da justiça no
gabinete 11 de maio de 1 52). presidido
pelo conselheiro Rodl'igues Tunes. depois
visconde de ItabOl'ahy.

1864 - Chega a Belém do Pará o
sr. dr. Jo é Vieira Couto de Maga.lhães,
pl'esidente da pro vinci a de Minas Geraes
e que prcsidira anteriormente a rie Goyaz.
Corajoso viajor; pal'tira. da capital d'esta
ultima pl'ovincia ,até enconrl'Ul' o Ara-
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guaya e, em um bote, pel'correra cel'ca
de 400 leguas de uma navegação por
assim dizer vertiginosa, toda acciden
tada de saltos, cachoeiras, entaipcroas,
"ebojos, corren tezas 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 provincias interiore e
occidentaes do nosso vasto terri torio
possam communical'-se entre si sem a
dependencia da longa navegação ocea
nica.

1865-Ataque e occupação de Com'ientes
pela esquadra e fOl'ças bl'azileil'as e
argentinas. sob o commando do general
Paunem-. Corrientes tinha sido anterior
mente tomilda pelos paraguayos, em cujo
poder estava.

1368- Fallece o padre Antonio da
Cunha Vasconcellos, senadol' pela pl'O
vineia da Parahyba, escolhido a 23 de
dezembro de 1835 pelo primeiro regente
do Acto Addicional Diogo Antonió Feijó,
e que - tom:l.ra assento na respectiva
cam ara a 13 de maio do anDO seguinte,
tendo pOI'tanto uma vida senatorial de
32 aunos e 7 dias, a contar da posse.

Tinha 75 annos de edade.
Jaz no cemiterio de S. Francisco de

PUllla.
IS11-Parte o imperador para a Europa,

com S. M. 11, imperatriz, em viagem de
recreio. E' a primeÍl'u vez que S. M.
sahe do Imperio. Voltaram a 30 de'
março de 1872 (Vide essa data).

lS75-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro D. Violante Ab):>alipa Ximenes d.e
Bivar e Vellasco, tlIhá do cons~lheiI'o

Diogo Soares da Silva e Bivar, nascida
na cidade da Bahia a 1 de dezembro de
1316. Era uma escript.ora distincta.

Foi ella a primeira do seu sexo que no
Brazil redigiu um periodico, o JOI'nal
das 8enho,·as. Ainda ultimamente pu
blicou, tambem uo Rib de Janeiro, a
folha hcbdomadaria O Domingo, cujo 1

numero sahiu em 23 de novemlJro
de 1873.

Além dos dous mencionados periodicos,
deixou-nas D. Violante algumas versões
das liuguas franceza, italiana e ingleza,
de que trata especiflcadamente Innocencio
F. da Silva no seu DICCIONARIO InnLIO
GRAPHICO,

MAIO-26

1614-Chega ao porto do Recife a urca
em que vinha o sargento-m6r Diogo de
Campos Moreno, nomeado pura fazer a
cllnquista do Maranhão, então em poder
dos francezes. Estava, porém, já encar
reaado da referida conquista Jeronymo
deOAlbuquerque. O governador general
do Estado achou todavia meio de conci
liar as duas nomeações, e estabeleceu as
cousas de modo que um não ficasse sub
ordinado ~o outro, mas nada podendo
nenhum doS' dous decidir sem o voto
d'elle governador.

A' sua chegada encontra ~loreno um
caravellão da costa apenas com 300
alqueires de farinha, que ia leY'ar de
soccorro á gente do forte da DAIHA DAS
TARTARUGAS, que havia tres mezes s6

. se alimentava de hervas cios campos,
sofrrendo quasi absoluta precisão de
todas as cousas. 'ão obstante isso, essa
gente se havia defendido galhardamcnte
contra cerca de 300 tapuyas selvagens
que tinham numa madrugada atacado
o forte, e por tal modo os batel'a, que
os indios fOI'am obrigados a pedir-lhe
paz.

16±l- Francisco Cordovil Camacho,
nomeado capitão-m6r do Pará pelo go
vernador do estado do Maranhão e Grão
Pará, toma posse do CaI'go e oxerce-o
até 17 de setembro de 1642.. dia em que
falleceu.

1737-0 rei D. João V ordena ao go
vernador de Pernambuco que mande
occupar a ilha de Fernando de Noronha,
expd~ando cI'alli os francezes e levau-
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tando as fortillcações necessarias 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 iIJla, promovendo a plantação dos
generos necessal'ios á subsistencia e a
criação de animaes domesticos.

1804-Caetano Pinto de :Miranda Mon
tenegro, nomeado governadol' e capitão
general de Pel'Dambuco, assume o exer
cicio do cargo, recebendo as redeas da
administração das mãos do governo in
tel'ino que desde 29 de dezembro de 179.8
(Vide essa data) a occupava.

Governou a capitauia até 6 de março
de ISI7, dia em que irromí)eu o movi
meu to sedicioso da provincia, ; fo i en tão
preso e enviado para o Rio de Janeiro.

A' chcgada da familia real a esta
cidade, Caetano Pinto de Miranda Mon
tetlegro viera cUlnprimental-a, haveudo
POl' isso uma interrupção no seu governo
de 18 de março a 20 de setembro de U;Q8
(Vide essa data).

1812-Fallece no Rio de Janeiro o pre·
sidente da Meza do :Desembargo do Paço
e da Consciencia e Ordens, Henrique
José de Carvalho e i'lIello, marquez de
Pompal e conde de Oeiras, filho do
grande ministro de egual titulo. e
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 imperadO!; D. Pe
dro 1 dirigida aos habitantes da pro
vincia do,Rio Grande do Sul:

" Habitantes do Rio Grande de S. Pe
dro.-Proximas a cahirem em total
ruina cstão essas phalanges lus~tanas,

que ainda enxovalham a m"lfadada ci
dade da Bahia. Cercadas pelo bravo
exercito e esquadra brazileira, serão pl'e
cipitadas no abysmo, que teceu o seti
orgulho, c que mel'ecem os seus cl'imes!

o mundo conhecerá com mais um exem
plo, que não se ataca impunemente a
independeocia de uma nação briosa.

" AaWvez dos lusitanos tem sido tro
cada pela raiva, pela desconfiança e
medo, de que estão possuidos.

"Habitantes do Rio-Grande I Cedo
voltará aquella cidade ao gremio brazi
leiro, e eis o mais bello fructo do s es
forços de todos os povos desde o Rio de
Janeiro até Parahybd. do Norte, A vós
toca outra tarefa igualmente importante.
Não vêdes 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 iu triga para
vos fazer a guerra? Esquece-vos acaSo
a ingratidão com que vos pagam o bem
que lhes fizestes em vossos lares e os
perigos de que foram li\'l'es na guerra
pelo valor dos vossos soldados? I ,

« Habitantes do Rio-Grande, reuni-vos,
empunhe-se a espada; vã para longe ou
morra quem não quer ser brazileiro, e
subdito do Imperador Pedro r. O ferro,
o pó e a morte cubram os inimigos que
ainda pisam nosso belio territorio ; re
mordam-se, vendo-nos independentes e
victoriosos. - L\IPERADOR. D

18,j,3 - O brigadeiro Bento iUauuel Ri
beiro, com a colurnna do seu com mando,
ataca junto a Ponche-Yerde os rebeldes
do Rio Gl'ande do ui e denota-os. D'essa
data em diaute nada mais ernpreheudem
ellesllté á annistia geral (Vide I de março
de 1845), com 'que termina a revolução
rio-grandense.

Na acção de Ponche-Verde, Bento fa
nuel apenas contava com 1.400 homens
em suas fileiras, e os rebeldes apresen
tara'm 2,500 combatentes, eutre os quaes
alguns orientaes 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 uo reinado de D. Pedro I
do Bl'azil a 12 de outubro de 1~26, con-
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firmado por bulIa do papa Leão XII de
12 de julho de 1827.

Foi o 6' bispo de S. Paulo, si contar
mos como 4' a D. frei Miguel da Ma,dl'e
de Deus, o qual, posto que confirmado e
sagrado, renuncial'a o cOl'go e fora de
pois nomeado al'cJbispo de Braga, onde,
corno tal, falleceu.

1854-FalIece na sua fazenda do QUEI
MÂDO, em Campos dos Goytacazes, o L'
barão de Santa Rita, capitão-m6r Manuel
Antonio Ribeil'o de Castro.

Nascido a 8 de novembro àe 1767 no
lagar de Aldros, arcebispado de Braga,
em Portugal, matriculára,-se negociante
em 1786 na REAL JUNTA de Lisboa, e
naquella cidade permaueceu 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
ã lavoura, em que desenvolveu um ad
nliravel tino pratico e accumulou con
sideravel fortuna.

Ao falIecer deixou uma descendencia
de 76 pessoas entre filhos e netos, que o
veneravam e que tiveram sempre neUe
o exemplo do trabalho intelligente e
perseverante e o de muitas virtudes pri
vadas. Era sogro do visconde de Ara
ruama\ de qurm já tratámos nestas
paginas. e do barão de Muriahé, e pae
do actual barão de Santa Rita.

-Além de titular, foi o capitão-m6r
;Manuel Antonio Ribeiro de Castro ca
vaUeiro de Chl'isto e offieial da ordem
da Rosa.

Falleceu de uma quéda da escada da
sua fazenda do QUEIMADO.

1865-A' bordo do paquete francez
Péluse, que o transportava d~ente para
Europa, succumbe' o conselheiro Candido
Baptista de Oliveira, senador peLa pro
vincia 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 Bohia. '

1878-Nascido no RlO de Janeiro a 10
de fevereiro de 1820, fallec~ na mesma
cidade na presente da ta o dI'. Fl'ancisco
de Menezes Dias da CI'UZ.

Formál'a-se na Escola de Medicina da
oidade natal em 1847. Lente substituto
nella desde 1854, por occasião da refor
ma por que passal'am os CUI'SOS medicas
do Imperio, 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. Publicál'a em 1'76 um compen·
dio d'aquello materia. '

O suffragio popular' deu-lhe um logal'
na municipalidade da cÔrte em 1856 e
reelegeu-o em 1860. Em 1866 foi eleito
deputado pelo municipio nl'utl' á Assem
bléa geraL, na ltlgislaturo que foi depois
dissolvida.

O seu cadaver, levado no dia 27 para
o cemiterio de S. Francisco Xavier, teve
um brilh'lonte acompanhamento, derra
deira homenagem aos seus reaes mere
cimentos.

MAlO-27

1534-Cal'ta de doação da capitania
de Porto Seg 1'0, 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, tOllla posse
do seu cargo na sala do senado da ca
mara da cidade de S. Luiz. Era doutor
em sciencias juridicas e substitui a a
Ignocio 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-m6l' do ~Jaranhão ao
sal'gento-m61' do Estado Balthazar Fer
nandes.

1"158- Por decreto de 11 de junho
(Varnhagen) de 1757 tinha sido cl'eada
uma capitania no Alto Amazonas, com
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seu governador privativo, subalterno ao
capitão-general do Pará, dando-se-Ihe o
nome de capitania de S. José de Javary
ou do Rio Neg'-o (este ultimo nome foi
o que prevaleceu), e fÓl'a nomeado para
governal-a o coronel Joaquim de Mello
Povoas, que toma posse do seu cargo na
presente data, se&undo", arnhagen, ou
no dia 7, egundo Abreu e Lima. que dá
o mez de julho para a creação da nova
capitania.

1 ll-Morl'e na ilha Tel'ceil'a José
Vieira Couto, que percorrera como mi
neralogista os mais longinquossel'tões de
Minas, deixando de seus tI'abalhos e
excursões memorias curiosas, das quaes
algumas COl'rem impressas, duas d'ellas
pelo Instituto Historico do Brazil, como
se veriílca do Dicciona.'io Bibliog"aphico
de Innocencio da Silva (Vide a epheme
ride de ' de outubro de 1800, § 3·).

1 2;3-A expedição que ia do Ceará,
sob o commando do capitão,m6r José
Pereü'a Filgueiras, em SOCCOITO dos in
dependente do Plallhy, deixa a villa do
Crato em marcha para o seu destino,
indo acampar em Varzea de Vacca.

182! - Frei José Maria de Macerata,
3· I?relado de Cuyabá, chega á sua pre
latia.

Era religioso capuchinho, natural de
Italia, e fora nomeado pelo im perador
D. Pedro I, a pedido dos povos d'aqueUa
parte do Imperio, a 29 de agosto de 1823.
Chegando a Cuyabá na data que fica
indicada, 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 ~ governo imperial que por
estrangeiro, não podi'l frei José exercer
aquelle ministerio, deu por nuUa a sua
nomeação.

Foi o ultimo prelado de Cuyabá, ele
vado depois â categoria de bispado
(Vide 18 de outubro de 1829).

18!13-E' escolhido "enador pela provin-

cia de Goyazo conselheiro de estado José
Antonio da Silva Maia, ministro dos ne
gocios do Imperio (Vide a ephemeride
de 3 de outubJ'o de 1853).

1854-0 pl'imeiro deputado que repre
senta a provincia do Paraná' na Assem
bléa gerallegislativa (eraa 9" legislatura)
é o bacharel Antonio Candido 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 Pa.rthenon Litte,'a,'io do Rio Grande
do uI, que devia estai' bem informado,
o faz nascido a 17 de junho.

D. Feliciano Prates era alferes·capellão
reformado do exereito e exercia a vi
gararia encommendada da parochia de
Santa Barbara da Encruzilhada, quando
foi, a 5 de maio de 1851. escolhido bispo
do Rio Grande. A bulla do S. S. Padre
Pio IX que o confirmou nesse cargo tem
a data de 26 de setembro do anno se
guinte. Sagrado no IDosteiro 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 Histo,'ia do
B"azil e o Roteú'o dos Bispados. O Pal'
thenon Litte,'a"io citado dá para a sua
entrada na diocese adata de 20 de junho.

Tinha D. Feliciano, quando falleceu,
quasi 77 annos de eda-de e apena.s 4 annos,
10 mezes e 24 dias de exercicio do epis
copado. Morreu pobre. O unico dinheiro
que se lhe encontrou no espolio foram
tres onça.s 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 nào dispunha de
grande erudição, mas fez-se notavel pela



336 EPHElI1ERIDES NACIONAES

sua caridade e mais virtudes chl'istãs.
Na falta de um edifido apropriado,ha

via fundado na propria residencia epis
copal um seminario, que era mantido
pelo seu bolsinha, auxiliado por uma pe
quena contribuição dos cofres proYin
ciaes.

O bispado do Rio Grande do Sul, des
membrado do do Rio de Janeiro, fora
instituido pelo decreto de 27 de agosto
de 1847 e pela bulla do papa Pio IX de
17 de maio de 18;18. '

186!-Desembarcam na capital do Ua
ranhão os restos mortaes do distincto
historiographo e publicista João Fran
cisco Lisboa (Vide março 22 de 1812).

Nascido na casa dos seus av6s uterinas
em Pirapemas, que margeiao caudaloso
Itapecurú, 1reguezia de l\ossa Senhora
das DÔres de Itapecurú-mirim, fallecera
em Lisboa a 26 de abril de 18 3. O seu
cadaver, collocado em um caixão de
chumbo hermeticamente soldado, foi de
positado na egreja de S. Paulo e d'alli
transferido para o mausoléu do nego
ciaute Sebastião Jbsé de Abreu, no ce
miterio dos Prazeres. Um anno depois,
transportado no brigue Angelica I para
o Maranhão, por QI'dem de sua viuva, que
fora esperaI-o, é depositado na capella
m6r do convento de ~ossa Senhora do
Cal'mo, em uma sepultura rasa com
uma lapida singela, que contém ape~as

o seu nome e as datas do seu nascimento
e morte.

1 69 - Expira no Rio de Janeiro a
conselheiro dr. Claudio Luiz da Costa,
nascido na cidade do Desterro, capital da
proyincia de Santa'Catharina, a 26 de
setembro de 1798.

D'entre as incumbencias de que fora
encarreg'ldo destaca-se a de director do
Imperial Instituto dos meninos c~gos,

para que fóra nomeado por decreto de
15 de outubro de 185(j, logar que desem
penhou com zelo constante e caridade vel'
dadeiramente paternal. A irmandade da
Casa da Santa Misericordia da cidade de

I

Sant.os collocou no seu consistol'io o re
trato do conselheÍl'o Claudio Luiz da
Costa, que muitos serviços prestara não
s6 á cidadc como ao paiz desde 1822.

Consulte-se o Esboço biogmphico que
d'elle escreveu o conego dr. J. U. Fer
nandes Pinheiro e que foi lido per<mte o
Instituto Historico: corre impl'esso ~m

avulso (Rio de Janeiro, 1871).

MAIO-28

1503-Toca em um ponto da costa do
Brazil, não se saue qual, a esquadr'a de
Alfonso de Albuquerque, que sahira de
Lisboa a 6 de abril em viagem para a
India.

'este anno Fernão de Noronha, man
dado em exploração 'á Amcrica, descobre
a ilha que tem hoje o seu nome e que
primeiro se chamou de S. João. Diz-se
que Americo Vespucio o acompanhãra.

A 16 de janeiro do anno seguinte faz
D. Manuel doação d'ella ao mencionado
Noronha, fidalgo dasua casa,e D. João III,
por carta passada a 3 de março de 1522,
confirma a doação, afim de que o dona
tario lançasse gado na ilha e a rompesse

_e aproveitasse, obrigando-se ao tributo
do quarto e dizimo. Nada, porém, Ihe
ram o donatario e seus herdeiros para
a beneficial', contentando-se com o goso
de se chamarem donos d'ella c tendo o
cuidado de, em cada novo reinado, tira
rem a confirmação da doação obtida.

Mais de dous seculos depois (em 1737)
estava ainda a ilha despovoada.

1634-Duarte Gomes da: Silveira, que
fóra mandado á frente de 450 homens,
dos quaes 300 indios, pal'a atacar . s al
deias dos indios Janduis, no sartão do
Rio ,Grande do Norte, que a convite dos
hollandezes tinham descido a tallar os
campos d'aquella capitania, encontl'a-se
neste dia com uma partida dos mencio-
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nados hollandezes, composta de solda
dos sahidos do forte dos Reis Magos, e
trava combate com elies nas margens do
rio Potenguy, que acabava de atravessar.
Os inimigos retiram-se com alguma
perda e Duarte Silveira julgou prudente
não ir mais além, contentando~se com
permanecer alli, para embal'açal' a junc
ção dos Ladigenas com os holiandezes,

1638 - A esquadra flamenga, com
mandada pelo conde de Nassau, depois
da mallograda empreza de conquistar a
Bahia velleja ao cahir di' noite pal'a
Pernambuco, levando' como despojos da
guel'ra 4000 e5Cr,1\'OS (Vide maio 25),

1678-Faz a sua entrada pontifical na
respectiva diocese o 1" bispo de Per
nambuco D. Estevão Brioso de Figuei·
redo (Vide a ephemeride de 14 de abril
de 1678, 2').

1688-Chega á sua diocese o 3' bispo
de Olinda D. I1Iathias de Figueiredo e
Mello (Vide julho 18 de 1694:).

lí37-Anton i o de Oliveira Bastos, ca
pitão de infantaria é mandado por com
mandante da ilha de anta Catharina
pel governador da praça de Santos
João 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 tres commandantes
militares, dos quaes é este o 3° na
ordem chl'onologica ..

180S-Alvará detel'minando que todo o
tabaco que sahir da casa da al'recadaçao
da Bahia para consumo da capitania,
pague 4.00 réis por arroba, e bem assim
na, alfandega o que vier por mar e no
registl'o d~ Itaguay o que vier POI' terra.

1 24"':"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 exereiam
na provincia.

No dia seguinte privou-os tamliem·
dos cargos militares.

1827-Fallece na villa do Rio Pardo,
no Rio Grande do Sul, o marechal Pa
tricio José Corrêa da Camara, visconde
de Pelotas.

Nascido em um navio, em que seus
paes, sahidos da ilha Terceira, se diri
giam pa:'a Lisboa, bnptisou-se em Portu
gal e alli recebeu cuidadosa educação e
alguns conhecimentos litterarios.

No Anno Biogr·aphico esboça·llte o
sr. di', Macedo a vida, entremeiada da
narração dos serviços que prestára·em
Lisboa, fazendo sentinella ao real erario
por occasião do terremoto de 1755; na
India, com praça de subalterno, e nas
guarnições de GOa, Diu e Damão; em
Moçambique e Loanda, e finalmeute no
BI'aúl, 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, "deix~ndo o mais
be110 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.

18!12-Como diss-emos, rompera em So
rocaba e ltú uma revoHa, queacclamára
presidente da província de S. Paulo ao
coronel Raphael Tobias. de Aguiar (Vide
17 e IS de maio), Paradebellal-a fOra
enviado da capital do Imperio o briga
deit'o barão de Caxias, que chega a
S. Paulo no dia 23 e segue a 24: em di
recçao 'â Sorocaba. foco da rebellião.

Na presente data ha um tiroteio entre
as forças legaes e as dps insurgentes no
logar dEtnominado Jaguaraé, duas leguas
distante da cidade de S. Paulo, retiran
do-se os revoltosos sem aceitar combate
(Vide junho 7).

MAlO-29

1M9 - Thomé de Souza, primeiro go
vernadol' geral do Brazil, de cujo gover
no já havia tomado posse, manda para

22
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S. Vicente o ouvidor gera! Pedro Borges
e o provedor-m6r An tonio Cardoso, em
uma fiotilha commaQdada pOl' Pedro de
G6es, para regularisarem a administra
Ç.ão da justiça e fazenda naquelle ponto
do territorio.

1630-Assume o governo da capitania
do Pará. o provedor·m6r da real fazenda
Jacome Raymundo de Noronhã y - que
pouco tempo esteve á testa do governo
(Vide a epltemeride de 28 de novembro).

Diz a respeito d'este governador o auc
tor das Eras do Pat'á:

« Decimo Ca'pitão-M6r Jacome Rai
mundo de Noronha" Fidalgo da Ca~a 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 o Governador do Estado para substi
tuir ao Capitão-MoI' Luiz Aranha de Vas
concellos. "

1638-Rendem graças os habitantes da
cidade da Bahia pela victoria alcançada
contra os hollandezes, que a atacaram

I para conquistai-a, e destroem todas as
obras, de fortificação, que haviam el1es
feito para aquelle fim.

Despacharam-se logo para a· Hespanha
tres caravel1as com a nova do occorl'Ído
(Vide a ephem. de 28).

1774-:Faz a sua entrada solemne na
diocese do Rio de Janeiro o seu 7' bispo
D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas
Castel10 Branco. .

Nascido na cidade do Rio de Janeiro a
23 de agosto de 1731, baptisou-se na fre
guezia da Candelaria a 6 de setembro
do mesmo aJ;lno.

Ordenou-se pI'esbytero em Lisboa em
1754;, teQdo recebido antes da upiversi
dade de Coimbra o gl'au de licenciado
em canones.

A 15 de janeiro de 1773 fora nomeado
coadjuctor e' successor do bispo D, frei
Antonio do Desterro, cal'go em que foi
connrmado pelo papa Clemente XIV por
bulla de 20 de dezembro d'a.Q.uel1e anno,
sob o titulo de bispo de Tipassa. Quando

a 16 de abril 'le 1774 chegou ao Rio de
Janeiro, já havia fallecido o bispo pro
prietario (a 5 de dezembro do anno ante·
rior), e na presente data 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 Oe epis·
copado, falleceu a 28 de janeiro de 1805,
contando 73 anuos, 5 mezes e 4 dias de
edade. Jaz na capella da residencia epis
copal da Conceição, fronteiro ao seu an
tecessor D. frei Francisco de S. Jeronymoj
que foi o que edificára aquella resi
deneia.

Na sua cam;>a ha apenas o seguinte
letreiro: Santa Maria, ol'a P"o nobis.

O sr. dr. A. Ferreira Vianna, na sua
Relaç~o nominal dos Bispos do Rio d~

Janeiro àesde 1.681. a 1.871.. diz que
este prelado tomára posse do seu cargo
a 1.5 de abl'il de 1774.

Teve por successor a D. José Caetano
da -8ilv I Coutinho.

1775-D. Antonio de Noronha, 9' go
vernador de' Minas Geraes, assume o
exercieio do seu cargo e occup.a-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
Bl'agança, casado com a princeza D.
Mal'ia 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 repr'esentante da provincia
de S. Palllo, o bispo do Rio de Janeiro
D. José Caetano da Silva Coutinho, no
meado í1 22 de janeiro d'esse mesmo
anno (Vide 27 de janeiro de 1833).

1856-Toma posse da presidencia da
provinda de S. Paulo o dr. Francisco
Diogo Pereirll de Vasconcellos (Vide a
~pheme1"ide de 1 de maio de 1858).
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MAIO-30

1556-CarLa regia confirmando na pes
soa de D. Leonor do Campo Tourinho,
viuva de Gaspar Pesqueira, a doação da
capitania de Porto Seguro, por suc
ceder ella nos direitos a seu irmão
Fernão do Campo Tourinho, que os her
dára de seu pae, o primeiro donatario
Pedro de Campo Tourinho (Vide maio
27 de 153'1).

16'15-Recebe o Supremo Conselho hol
landez do Recife uma carta anonyma,
revellando·lhe a conspiração tramada por
João Fernandes Vieira, André Vidal de
Negl'eiros e outros, contra o seu do
minio.

Soube-se depois que havia sido escripta
por Sebastião de Carvalho, Fernão do
Valle e Antonio de Oliveira, o primeiro
dos quÍles tambem entl'ado na conspira
ção. A denuncia assignada-A vel"dade
Plus ultra-, fllt'a entregue ao medico
Abraham Mercado e acha·se traduzida
na obra de Nieuhoff: o sr. J. de Vascon
cellos transcreve-a nas suas Datas
celebres.

Despertados por esta e anteriores de
nuncias, reuniram-se os do Conselho no
dia 31 e deliberaram enviar por toda a
parte avisos de alerta, sem entretanto da
rem inteil'o credito á possib~lidadede uma
sublevação. S6 mais tarde, quando sou
beram que já estavam em marcha tropas
guiadas por Camarão e Henrique Dias,
foi que viram que o caso era mais serio
do que pensavam.

1751-Pedro de Albuquerque e Mello,
nomeado capitão-m6r do Rio-Grande do
Norte pat' patente de 14 de novembro
anterior, assume o governo da capitania
e exerce-o até 4 de dezembro de 1757,
em que o rende João Coutinho de Bra
gança.

Albuquel'que succedera a Francisco
Xli.vier de Miranda Henriques, contra.
cujo prolongado governo (Vide n ephem.

de 18 de dezeI!1bro de 1739) o senado
da camara escrevera ao rei:

a Temos por noticia que se acha pro
vido Pedro de <Albuquerque e MeTIo para
capitão-m6r d'esta capitania... diremos
a V. Magestade que os governadores
estarem mais de tres aonos, causa gran
de descommodo ao povo; porque se af
feiçoam a algumas pessoas, e por razão
d'estas fazem injustiças. J)

1811-Nota confidencial de D. Rodrigo
de Souza Coutinho, conde de Linhares,
ministro do principe regente D. João,
depois rei D. João VI, dirigida á Junta
governativa de Buenos Ayres.

Depois de bistoriar 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 territo
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
o Paraguay fique sujeito ao governa~

dor Velasco, e o resto do vice-reinado
á junta de Buenos-Ayres; e finalmente,
que se nomeiem commissarios com plenos
poderes ptlra tratar com Hespanha, a
cuja appr'lvação se deve sujeital' eSte
ajuste; declarando S. A. Real ao mesmo
tempo que se ajunta.acceder a estes ter
mos, as suas tropas não aumarão o
vice-rei Elio, e que tal aUxilio somente
o dará no caso de recusarem acceder a
ene. J)

lS15-Alvará. creando a colÍlarca de
Olinda em Pernambuco. Foi o seu pri
meiro ouvidor o dr. Antonio Carlos Ri
beiro de Andradà Machado e Silva, depois
senador por aquena provincia, '

183'1-o-Mortandade na cidade de Cuyabá
e d'ali até aos pontos mais distantes da
provincia, 'Este estado de cousas pro
10l\gou-se até 5 de julho: neste ultimo
dia o coronel João Popino Caldas con:
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seguiu dominar a anarchia, que já havia,
entretanto. feito grande numero de vic
timas, d'entre as quaes muitas das
mais importantes pessoas da província.

18!3-Celebra-se em Napoles, na ca
pella Palatina, o casamento do actual
imoerador do Brazil com a orinceza das
Du;s Sicilias, a sra. D. Th~reza Chris
tina Maria de IÍourbon, irmã do rei
D. Fer~ando (Vide a ephemericle de 4
de setembro).

- Torna assento no senado como re
presentante da provincia de Goyaz o con
selheiro José Antonio da Silva Maia, es
colhido no dia 27 pelo actual imperador
(Vide outubro 3 de 1853).

lS55-Fallece em Porto-Alegre o ma
rechal de exercito reformado Bento Ma
nuel Ribeiro, que tão activa parte to
mára na guerra -com os gaúchos da
Cisplatina de 1817 a 1825 e na revolucão
do Rio Grande do Sul, de lS35 a lS43.

1862-0 senador marquez de Olinda
organisa novo gabinete, ficando com a
presidencia do conselho e a pasta do
Imperioj o senador visconde de Maran
guape encarega-se da dos negocios da
justiça, o senador m'lrquez de Abrantes
da dos estrangeiros, o senador visconde
de Albuquerque da dos da fazenda, o SI-.

conselheiro Joaquim Raymundo de La
mal'e da dos da máHnha, o conselheiJ'o
Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão
(posteriormente 'visconde de Santa The
reza, da dos da guerra e o sr. senador
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú
da dos da agricultúra (Vide a ephemel'ide
de 24).

1871-Assume a presidencia da pl'ovin
cia de S. Paulo o sr. conselheiro Josá
Fernandes da Costa Pereira Junior. que
a ad ministrou até 18 de j unho de 18,2.

MAro-31

1780-0 coronel ~osé Marcellino <le
Figueiredo (ou, por outra, Manuel Jorge
Gomes de Sepulveda), governador do Rio
Grande do Sul, entrega o governo da

capitania ao brigadcÍI'O Sebastião Xavier
da Veiga Cabral da Cam ara, seu suc
cessor, que esteve á testa da adminis
tração, com alguns iíJ tervallos de ausen
cia, até 5 de novembro de lS0l, dia em
que falleceu.

Diz Abreu e Lima que, tt como com o
provimento do govel'uo fosse tambem
Camara incúmbido de' começaI' a dili
gencia da demarcação dos limites !la
qualidade de primeiro commissal'Ío, tendo
por isso de auseutar-se da capital, ficou
encarregado do ex pec1ien te; 1', o coronel
Raphael Pinto Bandeira, por quasi tres
annos, e depois, o coronel Joaquim José
Ribeiro da Costa. "

1797-Faz a sna entrada poutifical 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
Piauhr, Pellro Cezar de Menezes, novo
governador d'aquella capitania.

Entretanto. lemos em Varnhagen que
este governador assumira o exercicio do
ClU'gO a 4 de julho (Vide essa data) e o
occupára até ]S05.

lSOS-Recebe o senado da camara de
Porto-Alegre o alvará do I' de ahril
d'esse auno, que permitte 9 estabeleci
mento de fabl'icas de toda a qualidade
de man ufacturas na capitania.

1824-Representação que ao governadol'
das armas da provincia do I1I'lranhão,
tenen te-coronel José Felix Pereira de
Burgos (que foi d pois hal'ão de Itapicu
ru.merim), dirigem os olliciaes dos
corpos de primeira e segunda linha da
capital, em virtude ele insinuações do
'mesmo governador elas armas, que es
tava em opposição com a Junta provi
soria administrativa da provincia. Tel'
minava requerendo tt que seja demittitlo
o governo civil e presos os seus mem
bros que mais accusa a opinião publica.
de suspeitos, os quaes deverão ser re
mettidos quanto antes para a côrte do
Rio de Janeiro. "
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1826-Toma assento no senado como
representante da p!'ovincia de S, Paulo
o barão, depois visconde de Congonhas
do Campo Lucas Antonio Monteiro de
Barros (Vide a ephelJlel'ide de 10 de ou
tubro ae 1851).

183li-Reconhec.imento da 'princeza im
pelial ,D. Janual'ia como herdeira pre
sumptiva da corôa do Brazil, feito pe
rante as duas camaras legislativas reu
nidas no paço do senado. Em vil'tude d,
cal'ta de lei de ~O de outubro do anno
anterior, que a declarám successora ao
throno, pl;esta a princeza o juramento
pI'escripto no art. 106 da Constituição
do Imperio.
. 183\}-Ba,'üo de Catas Altrts.-A his
toria u'este homem é bastante singlilal'.
Da sua narração se tirará mais dp. uma
lição jll'oveitosa, não sendo a de menos
ensinamento a de que, por maior que
seja uma forfuna, não resiste aos es
banjamentos e á dissilJação: para o per
dl'lario não ha minas inexhauriveis.

" EI'a sacristão na matriz da aldeia d'e
Catas Altas. Tendo herdado umll. parte da
mina oe Gongo, e tendo usurpado o I'esto
da propriedade,ficárR immen amente rico,
A pl'ospel'idade tOI'nal!l·o extravagante,
Julgando inexgolavel a sua mina, pro
dlgalisava o oúro á medidàqueo extI'ahill.
da tel'l'a. A sua mania el'a mar.lvilhal' o
mundo inteiro PCI'lS suas l'iquezas, No,
seus banq uetes, a sua felicitlade consistia
em quebl'ar tudo o que havia de fragil
na meza, p::lJ'a ter occasião de ostentar
no dia seguinte nova baixella de por
cellana e cristaes, Este doudo mandou
um dia fazer almondegas de uma especie
nova: el'am avelãs de ouro massiço, que
distl'ibuia. na sobremeza por seus nume
rosas convidados. r o tempo da pros
peridade, além da casa de Gongo,
possuia beIJas l'e idencias, que eu vi.
em Caeté, Ol1l'o-Préto, ~il b.lrá, Santa
Luzia, Brumudo, Seus ac1ministl' ,dores ti
nham ordem de consel'var meza franca,
FllÇ~-SC idéa das contas que clIo

veriam sobre o barão no fim do anno I
Não viajava sinão esçoltado de uns qua
renta papa-jantares e aduladores por
quem pagava as despezas, Por occasião
da viagem do imperador D. Pedro I a
Minas, fez mimo a~, M, de uma baixeila
de Oll,l'O massiço, A paixão do gasto
não sutrocou nelle a das honras, 'Pa
gou muito 'ouro para ser feito digni
tario do Imperio. Tendo sido apresen
tado ao iloperador, este principe per
guntou-lhe o -seu nome: - João Baptista
Ferreira de SOUZ:l. Coutinhll. respondeu
o ricaço ,-Maior é o n01De que a pessoa,
replicou o imperador, pois o aspirante
ás grandezas era de estatura muito
baixa. Para cons01al-o d'este dito,

D. Pedro nomeou-o barão de Catas Al
tas. Era um sorvedouro de dinheiro este

I Catas Altas. O dinheiro que obteve da
renda de Gongo foi bem depressa gasto.
Teve ainda a felicidade, si assim se 'p6de
chamar á facilidade de fazer novas lou
curas. de restabelecer a sua fortuna,
comprando lJor uma hagatella (3 contos
de reis la rica mina dei\1.lcahubas, d'onde
cxtralliu muito amo, ante de I'evendel-il,
por preço muito elevado, a uma com
panhia iilgleza, As suas I'epetidas extJ'u
vago.ncias acabaram por al'l'uinal-o com
pletamerite, Morren de paixão no mez
de i\laio do prescnte anno ( 1839 l, pobre
e devorado, por as im dizer, pOl' seus
credores. 'eu filho unico helbita uma her
lau~ pel'to de Caeté, que lhe fornece

apenas com que subsistir, A historia
tio bal'ão dc Catas Altas é, pouco mais ou
rn enos, a da mal' parte dos proprietarios
de minasda provincia de i\linas-Geraes."

Esta noticia, que extrahimos da Re
vis'a Nacional e Estl'angeira, publicada
no Rio de Janeiro em 1839 e 1840, vem
C0;'l10 nota em um artigo de Viagem á
mina de Gongo-Socco, dado pelo Journal
des Débats em 1 39,1' que se dizia es-
ripto por um ministro t'uropeu na oór

te do Imperio, que se assigna M. de L ..•
e que por aquelle' tempo percorrêra di-
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versas provincias do Brazil. Essa inicial
denuncia seguramente ~ o nome do du
que de J:,uxembourg, embaixador de
Luiz xvru na cÔrte do Brazil. Aprovei
tando-nos das indicações contidas no 1'e
ferido artigo, reproduziremos ainda os
seguintes factos acêrca do singular barão
e das famosas minas, que o teriam feito
um /ffonte-Cristo americano, si outro Itlra
o meio em que viveu. Pode um dos nos
sos homens de lettl'as urdir com estes
dados um romanco, que nada ficará a
dever ao do famoso Alexandre Dumas,
com a vantagem, além d'iRso, de ter um
funlfo historico e não ser de pura ima
ginação.

Gongo-Socco fica a 92 leguas do Rio
de Janeiro e pertence a urna companhia
ingleza de mineração. N,l lingu Igem dos
indigenas . Gongo-Socco quer litteral
'mente dizer: caveI-na de ladrões.

O barão de Catas Altas desposára suc
cessivamente duas filhas do guarda-mór
José Alves da Cunha, primitivo pro
prietario da mina d'aquelle nome, o qual
era ao mesmo tempo seu cunhado, pois
casára em segundas nnpcias com uma
irmã do barão. Em 1818, por morte do
sogro, o barão, que era administrador
ou intendente da referida mina, consti
tuiu-se unico dono d'ella, sem ter pre
stado conta alguma aos coherdeil'Os,

No espaço de oito annos ajuntou som
mas immensas, que se podem computar
em varias milhões de cruzados. Só clu
rante dous annos extrabiu, 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 lmpedal Brasilian
Mining Association, companhia que se
formára em 1824. No espaço de doze
annos esta mina extraordinaria rendeu
mais de 30,000 libras de ouro, perto de
um milhão e duzentas mil libras ster,
linas. ç> 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 libl:as, como direito
de exportação.

a: Em 1826 Gongo-Soeco era um mi
seravel anaial; agol'a é uma linda aldeia
eUl'opéa, que conta mais de mil habi
tantes adstl'ictos ao serviço da companhia,
Duas igrejas, uma d'ellas catholica e a
outra protestante, supprem aos misteres
espirituaes d'esta população ... Todas as
casas de Gongo são de pedra e a moI'
parte d'ellas rodeiadas de lindos jardÍLs.
O hospital é um edifl.cio espaçoso e bem
distribuido, que em caso de necessidade
poderia conter cem camas ... A cas 1 do
director (casa g.'ande) é 00mmoda e es
paço~& ; podia estar mais bem situada; a
hospitalidade qne nella rer.ebem os es
trangeiros é proverbial na provincia.
Um systema de ordem e de regularidade
constante pI'eside a todos os ramos da
administração, etc. "

1848-0 senador Francisco de Paula
Sousa e Mello é encarregado de organisar
novo ministel'io. o qual fica composto do
seguinte pessoal, occupando elle a presi
dencia do conselho com a pasta da fa
zenda:-Imperio, o sr, conselheiro José
Pedro Dias de Carvalho i jusliça, Antonio
Manuel de Campos 1I1ello; guerra, o ge
neral João Paulo dos Santos Barreto;
mal'inha, o sr. conselheiro Joaquim An
tão Fernandes Leão e estrangeiros,
Bernardo de Souza Franco.

1860-Em sessão da ociedado Auxi
liadora da Industria Nacional da côrte,
os soei os F. S. Cesar Bl1rlamaqui, en
tão presidente, Augusto Frederico Col
lin, secretario, M. A, GaIvão, J. B. Nas
centes de Azambuja e' dr. Francisco
Portella, apresentam um projecto con
cernente a levantar-sd na côrte uma
estatua ao chanceller João Alberto de
Castel10 Branco, introductõl' do cafezeil'o
no Rio de Janeit'o. base da fortuna pu
blica e particular actualmente no Bl'azi1.

« :si os hollandezes e os fran cezes, di
ze:n 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 oub'os; si os arabes nunca bebem
café sem desejar o paraizo a Gemalcan
de Dhubachin, os brazileiros, sobretudo
os fluminenses, não devem esquecer o
nome do chanceIler João Alberto de Cas
tello Branco, que para elles foi um ver
dadeiro bemfeitor. A glol'iflcação das
boas acções, ainda que tardiamente pos
thuma, estimula as almas nobres e excita
a imitação. O povo que glorifica, que
premeia os seus ho:nens utei~, que mos
tra a sua gratidão pelos beneflcios rece
bidos, é um povo mora1isado e digno de
vivei' na historia. "

Infelizmente. a idéa da Pl'Oposta aven
tada sob tão beIlos auspicios e tão sabia
mente fundamentada, não teve até hoje
principio de execução, e essa divida de
gratidão nacional estã ainda por pagar.

186?-Chegam ao acampamento brazi
leiro em Tuyuty os dous balões que se
esperavam para se observa1' as posi
ções inimigas (Guerra do Pm'aguay).

1870-0 SI'. conselheiI'~ Domingos José
Nogueira Jaguaribe, escolhido senado!:
pelo Cear'á por carta impel'ial de 27 de
abril, toma assento no senado.

1873-Fallece o senador pela provincia
de Minas-Gel'aes Gabriel Mendes dos
::5antos, escolhido a 7 de agosto de 1 51 e
que a 13 do mesmo mez e anno tomára
assento na respectiva carnara.

187 -Fallece em Pernambuco o dis
tincto poeta ahlgoano Ignacio de Barros
Accioli de Vil, concellos, victima da ele
phanti .si dos Gl'egos. que o acommet.
tera havia !tnnos.

Com a'fa~e desfigurada, sem dedos já
nas mãos e pés, com as articulações quasi
sem acção, lanceado de dores, o misel'o
poeta expandia o seu mal'tyrio, não mal
dizendo a desgraça que o pungia, mas
cnto~ndo hymnos â liberdade, ao pro
gresso, a t.udo que é grande, civilisador,
humanitario, .. Foi assim que o viram

quando, arrastando-se a cambalear, ap
pareceu no theatro Santa Izabel no Re
cife, em 'duas ou tres noitss, a victoriar
o general Osorio com versos de arroja
da inspiração, que lhe mereceram do
heroe a quem se dirigiam, e do publico
que o applaudia frenetico, manifestações
que, como elle proprie dizia na occasião,
e,'am flores sotre um cadaver. D'ahi
voltou para o leito, de onde resvalou
para a sepultura.

Taes são os termos por que nos an-l
nuneia o Diario de Pe,'nambuco o pas
same~to d'este desventurado poeta do
Norte, cuja ~xistencifl el".1 para nós
quasi desconhecida, graças á lamentave
falta de permuta litteraria de umas para
as outl'as das provincias do Imrel'io.

1717-Antonio Velho Coelho assume o
governo da capitania .da Parahyba em
dias d'este mez e anno.

1744-0s olliciaes da camara da Para
hyba tomam posse do governo da ca
pitania em dias d'este mez e anno. •

1782-Começam em dias d'este mez
a govel'nar interinamen~e a capitania
do Rio Grande dó Norte João Barbos.l.
de Gouvêa e o vel'eador mais velllO, Ma·
nuel Gonçalves Branco.

1845-Continúa neste mez a secca no
Ceará e a levar por toda a provincia a
fome, a desolação, a miseria. Não ha
pasto para o gado que sobrevive, não ba
um grão de cereal I ,

Já a 2 de abril se havia remeLtido da
cÔrLe farinha para oRio Grande do Norte,
que participa da mesma calamidade."

l8'i6-Inaugura·se a linha telegraphica
da Solidão a Benevente, na provincia do
Espirito-Santó, em dias d'este mez.

- Idem a de Coruripe ao Penedo, na
provinci a das AlagÔas, com a cxtensão
de ltil. 55,980.
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ás margens do
rio Pitang,\
e de seus af
fluentes;

ADDENDA

Maio 19

1871-Entra para o senado o sr. se
nadai' pelo Maranhão Lu iz Antonio
Vieira da Silva, escolhido no dia 13.

JUNHo-l

1534-Carta régia pass!lda em Evora
por D. João TIl, doando a Vasco Fer
nandps Coutinho· e a seus descendentes,
em recompensa dos seus serviços na
Asia, a capitania do Espirita-Santo, que
comprehendia uma área de cincoenta le
guas de terra, a principiar, segundo a
primeira ç1ivisão, na ponta do sul da
barra d.o rio Mucury e a findar ao sul
do Rio Cabapuana ou Itabapuana, em
Santa Catharina de M6s, com a obriga-
ção de a povoar. E' a província do Es
piri to-San to hoje.

1613-8ahe de Pernambuco, pela pri
meira z, Jel'onymo de Albuquerque
com uma flotilha de quatro pequenos
navios e cem homens de tropa, para con
quistar o Maranhão do poder dos fran
cezt;s. Esta expedição fôra pl'eparada
pelo govel'nador do Estado do BI'M.i1
D. Diogo de Menezes, segundo ordens
do Madl'id.

A eate proposito tem cabimento a jus
tíssima poneler Ic;'ão de R. Southcy, já
referida por um esérij!to nosso, qlllDdo
observa qUe-em toda a historia da Ame
rica portU!!t;leza e hespanhola, nada sur
prehende t lOto como il manir~s a insuffl
Ciellcia dos esforços invidados e dos
meios empregados pal'a os fins a que se
visava e os res ultados que se colhiam.

1627-A povoação de Serinhaen 161e
guas ao sul da cidade do n":ecife, f~ndada
por Duarte de Albuquerqne Coelho, 4'
donatario da. capitania de Pernambuco
t! põr elle mesmo elevada á ca egoria d~
viJla com o nome de VilIa Formosa,

funccionando o ouvidor da capitania
dr. Diogo Bernardes Pimenta.

IMO-Tinha Mauricio de Nassau expe
dido para a Bania o vice-almirante Lich
thal~dt com vinte navios, levando 2,500
homens de tropas ás ordens do cOI'onel
Carlos Tourlon, com ordem expre sa de
levar tudo a ferro e fogo. O almirante
hoUandez apresentou-se na Bahia a 28
de abril e cc foram sem conto (diz o vis
conde de Porto Seguro) os destroços e
mortes que causou na ilha de Itapal'ica
e no reconcavo, dos quaes aproprio
inimigo fez alarde: s6 engenhos foram
queimados vinte e sete. li

Em cal'ta da presente data dá o conde
da Torre, governador geral do estado,
conta d'esta invasão.

Quanto ao nu'mero e nomes dos enge
nhos incendiados no reconc[\vo pelo ioi
!Digo, ha na obra de Barlreus }las B,'a
silice (Amsterdam, l&!i), uma ""!'avura,
á agua forte, de Francisco Post, sem
data (mas de lq45), que alli occorre sob
o n. 31, representando todos os engenhos
assim destrllidos- pelo fogo. Essa gravura
tem por titulo: s )lVS OM"'JU~I SAl'CTURVM.

Eis aqui os nomes dos alludidos enge
nhos. segundo aquellc mappa, cOI'rigidos
como devem ser:

1., Punta dos Baleos (
(ponta das BHleas),

2. Eng'.Sta.Cnt::(1 erto n'l ilha ,Ielta
de ',"er.l CI"nz}, IJ<wica:

3. En{l· Dysauerlo (En-
geuho uo Azevedo),

4-. Eng" Ba,",·os,
5. En'i. Coelho.
6. En{j. Cazada (actual

Engenho S. Paulo),
í. Ellg. Nos: S"a. dos

Car,{lias, aliás rias
Candéas (actual En

. genho Pitanga),

8. Eng: dos Pa,"eclos (actual Matal"Ípe1);
9. Eng, St. E ·te~Gcto;
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ás n131'gens
tIo rio Par,,
guassú c de
seus affiuen
teso

10. Eng. BI.'rbo.::-a (Bar-
bosa), ,

11. Eng. de Catal'ina,
12. Eng. da G'·aci.:t.

(actual Engenho das á
Almas 1), s margens e

13. Eng. Pe"namerim, nas p I' o x i,
14. Eng. Bdtto (actual j miJades do

Engenho do MOD- rio Parame-
te?), rim;

15. Eng. dandrade (ED
genho do Andrade,
actualmente Ma-
druga), .

16. Eng. Famas (Engenho da ilha das
Fontes):

17. Eng. ilvero, á mal'gem do rio Ma
rapé;

18. Eng. Cajeboz'tt (act~lal Engenho Ca
jahlba, na ilha do mesmo nome, ou
Cazuayba do mappa);

19. E.,g. Batatinga.
20. Eltg. Taperande.
21. Eng. noua (novo),
22. En.q. Capanema,
23. Eng. Melasse (do Me

lado?!.
24. Eng. IX. S,·a. de Lu::,
25. Enfl. N. S,'a. do pay

nha de (I'allsa (?).
26. Eng. S .• AntollV

(Antonio),
27. E'lg. St. lago.
28. Eng. Velho.

De"emos estas informações curiosas e
fidedignas á diligente b nignidade d
SI'. dI'. J, Z. de Menezes Brum, chefe
zeloso e incaD,avel da importante secção
de estlmpas da Bibliotheca Na ional.

1153-Prov:' ão do conselho ultranlll.
rino incorporando a capitlluia da Pal'a
hyba do Sul !Í, corôa, POI' compra que
d'el1a mandou f.lzer eI-rei d. José r, pel'
tencendo á ouvidol'ia do E. pito- alto
(Yide ago to 3 de 1832),
l~O±-AntoDio de Saldanha da Gama,

H' capit1'\o-gellcral do estado do Ma
r,whão, tom a posse uo seu cargo e
exercc,o até 7 de janeiro de 1806, dia cm
que o reTIde o capitão-general D. Fran
ci ('o de lIlello Manuel da Cam.lra.

Antonio .ele :-aldllnha da Gama foi de
pois Peonde de Porto Santo, par do
reino em 1826, chele de esquadra da 11.1.'-

mada real. embaixador de Portugal a
diversas cÔrtes de Europa e o primeÍJ'o
presidente da Com missão Municipal de
Lisboa depois da restauração de 24 de
julho de 1833. Nascido a 5 de fevereiro
de 1718, falleceu em Lisboa a 23 de julho
de 1 39. InDoeen~io da Silva é quem nos
fornece estas ultImas indicações no seu
Diccionario.

1806 - A esquadrilha fr1tnceza do com
mando do capitão L'Hermitte, que an
dava cruzando e arribára a 2 de abril
ao porto da Bahia. deixa-o na presente
Jata, obrigada a is o pelo eJ.pitão genel'al
João de Saldanha da Gama, conde. da
Ponte, govern'I.~or ela Ba1lia. á vista do
comportamento pouco regular que ti
vera aquelle com mandante (Vide a ephe
me1'ide de 14 de dezembro de 1805).

lS07-Come a u' pLlblicar'se em Lon
dl'es a revista litteraria e politica Corl'eio
Brasiliense, cujo reLiactor, o taleuto o
publicista Hyppolito José da Costa Pe
reira Furt!\do de Mendonça, tinha em
mira JJrificipalmente tornar-se util á sua
patria, tl'ansmittindo-Ihe na sua p!'opria
lingua os acont,ecimentos capitaes da Eu
ropa.

Hyppolito nascera accidentalmente na
nova colouia do Sacramento (Rio da
P,'ata) :lo l6 de agosto de 1774; formara
se em dil'eito e philosophia, e, tIepois de
uma vida bastante aecidentada c tor
ment(1s3.. falie.'el! e:1I Keil ington, 11.1'-,

I'ab::tlde de Londres, a 11 ele seG~ll1bl'o de
1823. Era ir'mão do senad. r pCI' ~latto

Grosso' J 'só Satul'!Jino da Costa Pel'ei:'<\.
O COl'l'eio nrasiliençe contém. nos seus

2!J volumes, muitas e inleressantes no
ticias e mem ol'ias do t.em po, aproveit:weis
p:l.l'a a nossa histo!'i3,

1 17 - Magnifico e luxuoso b;tile of
ferecido á eohe de Yienna d''\'ust,'ia pelo
mal'quez de ilIaria I"a, em baixado!' d'el,rei
D. João VI junto llquelle governo, elll
applauso ao consoi'cio do principe D. Pe
dl'o com a al'chiduqucza a,ust!'iuca Maria
Leopoldina, mãe uo actual imperador do
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Brazil. Despende-se ,IJesta festa, a que as
sistem duas mil pessoas, mais de um
milhão de florins, e para maior ostentação
faz o marquez de Marialva presente dos
edificios, que para ella mandara levantai',
A de ,eus adornos e baixella de ouro, aos
pobres da cidade de Vieqna, em cujo be
neficio se dá depois out!'a funcção po
pulaI', destribuindo-se pOl' elles o ren
dimento que produzira.

1822 - Decreto do P1'lncipe Regente
D. Pedro, depois primeil'o imperador,
con vocando um conselho de Procuradores
Geraes das provincias do Brazil:

a U,'gindo a salvação do Estado que se
installe quanto antes o Conselho de Pro
cmadores das PI'ovincias do BI'azil, que
mandei crear por meu real decreto de 16
de fevereiro do anno que cone, Hei por
bem mandal' convocar para o dia de
amánhã osjá eleitos, e que aqui residam,
não obstante faltarem ainda os de outras
pI'ovincias, para a litteral execução do
citado decreto. José Bonifacio de An
drada e Silva. do l\I~u Conselho de Es
tado, e do Conselho de Sua Magestade
Fidelissima o Sr. D. João VI. e Meu Mi
nistro de Estado dos Negocios do Reino
do Brazil e Estr.mgeiros, o tenha assim
entendido, e o faça executaI'.

a Paço, 1 de Junho de 1822, - Com a
ruhrica do PRI CIPE REGENTE.-José
Do1t''facio de Andr'ada e Silva. »

- A Junta Pl'ovisoria govel'Dati va de
Pel'Dambuco reconhece a auctol'id:lde do
priqcipe D, Pedro, regente do Brazil.

1858 - Toma assento uo senado como
representante da provincia da Bahia, o
conselheiro d'Estado José Thomaz Na
buco de Araujo, nomeado em 26 de maio
do mesmo anno (Vide agosto 11 de 1813).

1860 - FalJece no Rio de Janeiro Charles
RibeyroIles. patriota e jornalista f~ancez,

expatriado, como Victor Hugo, Ledru
Rolljn e Louis Elanc. por Napoleão III.

RibeYl'olles I).ascera em Martel, de
partamento do Lot.

Jaz no cemiterio de Maruhy em Nic
tel'oy.

No dia 13 de Junho do mesmo anno
collocou-se sobre o seu tumulo uma
lápida de marmore branco com esta
simples inscripção - Charles RibeYI'olles
-I' de Junho de 1860.-

Tinha vindo para o Rio de Janeiro,
onde redigiu o be110 texto do Bra;:il Pit
toresco, de que se publical'am tres vo
lumes in folio, escl'iptos em fI'ancez e
portugne7. acompanhados de magnificos
desenhos do sr. VictOI' Frond, repre
sentando muitas das melhores scenas da
nossa esplendida natureza.

As homenagens posthumas que se lhe
prestaram foram·n'o por diligencias do
SI'. Quintino Bocayuva.

1861 - Toma assento no senado, como
representante da provincia de Sel'gipe,
o sr. bal'ão de Maroim, João Gomes de
Mello, escolhido a 21 de maio.

1863 - Fallece em Sonthampton, na ln
glatel'ra, o dr. Joaquim Gomes de Souza,
genio da mathematica no Brazil.

Nascera a 15 de fevereiro de 1829 na
provincia do Mal'anhão, A 14 de ou
tubro de 1848 sustentára these e recebêra
o grau de doutor em sciencias physicas
e mathemalicas na A cademía Militar' do
Rio de Janeiro, depois de ter feito exame
vago e successivo de todas as materias
do respectivo curso. Não se contentando
porém com o que sabia e já lente sllb
stituto da mencionara academia, fOI'a em
1854 estudaI' ainda em França, na lu
glatcl'I'a e na Allemanhll, al'ruinando de
vez a sua constituição, já de si dllbil,
com esse excesso de applicação.

Era sobrinho tio senador conselheil'o
Joaquim Vieil'a da Silva e Souza.

a Emquanto residi I na Europa appli
cou-se tambem ao estudo da medicina,
e todas as vezes que ia a Pad frequen.
tav I com assiduidade o grande hospital
Hotel Diet~ e' nelle seguia a clinica, fa
zendo-se especialista nas 1l10lestias das
mulheres. Assim que se julgou sufI:icien-



EPHEMERIDES NACIONAES 3407

temente habilitado, submetteu-se a exa
mes na faculdade de medicina de Paris,
onde defendeu theses e foi gl'aduado
doutor, facto este talvez ignorado de
muitos, po!" isso que não exercia a arte,
como tambem não fazia alardo dos
muitos titulos scientificos de universi
dades e dos das academias de Londres,
Berlim e Vienna d'Austria, das quaes
el'a sacio (Pantheon lIfa,-anhense, vo\.
II). :o •

Em janeiro de 1881 foi o ministro ple
nipotenciario do /Jrazil em Berlim aucto
risada pal'a mandar concluir a impressão
das memorias do . illustre mathematico
maranhense, incumbindo dos trabalhos
de revisão a pessoa que estivesse no caso
de desempenhai. os, de modo porém que
a despeza feita e por fazer com essa pu
blicação não excedesse a quantia de
5:0008, maximo da de q'Je dispõe o go
verno para esse fim, votada em 1880
pelo corpo Ipgislativo por injciativa do
deput.ldo gel'al, o SI'. JoaqniTT) Serra,
digno comprovinciano de Gomes de
Souza.

1875"":Inanguração ela linha telegl'a
phica de Nazareth a Valença, na Pl'O
vineia da Bahia, com a extenção de
46.802 kilometros.

1880-Chega á cidade da Victoria, ca
pital da provincia do Espirito an to, o
bi po do Rio de J,meiro, sr. d. Pedro
Maria de J;,acerda, em visita pastol'al
áquolla parte da sua diocese.

Depois de 61 annos de intervallo, é.esta
a terceira vez que aquella provinoia
reoebe a visita do sen pastor: a pri
meil'a foi-lhe feita em 1812 por D. ~osé

Caetano da Silva Coutinho (Vide a fplze
mm-ide dà 9 de setembro d'esse anno) e
a segunda em 1819, pelo mE\Sl110 prelado,
que peroorreu então toda aquella pro
vincia.

Em 1749, não podendo o bispo D. frei
Antonio do Desterro lVf.tlheü'o vi ·ital·a
pessoalmente, mandál'a em com missão .0

visitador g~ral do bispado D. João de

Seixas da Fonseca BOl'ges, bispo titular
de Al-eópoli, que foi nesse anno a Campos
dos Goytacazes. No anno anteriol' tinha
se dado o motim ou levante éontra Mar
tim Corrêa. visconde de Asseca, motim
de que resam as chl'onioas looaes e em
que tomou tão activa pal'te a herolna
campista BentaPereira.

-' Enll'ega-sc ao trafego a estação de
S. Pedr;'" no l\luriahé. d.l. estrada de fel'
1'0 do CarangoJa. distante ~3 kilomf\tros
d!\ do Cachoeiro, ponto inicial da 2' sec
ção. A I' começa fI'onteiro á cidade de
Campos.

No dia 4 de Agosto d'este mesmo anno
inaugul'ou-se a estação de Belem, a 10
kilometl'os da de S. Pedro e a 106 da ci
dade. Mede a linh:t constl'uida 128 k.,
contando com 23 do l'amal de Haba
puaua (Santo Edu lI'do l, 7-1 na I' secção
e 32 na 2'.

No 2' k. <1'esta secção está a mages
tosa ponte de encontros e pil1res de al-
venaria de pedra e supel'~tl'uctura de
tl'elliças de feiTO, que sobrepõe o rio.
i\1uJ'Í;\hé, na fazenda do sr. Antonio
Francisco TOrl'el:l Junior. Divide-se a
ponte em 3 vãos, medindo o do centro
33m. e os lateraes 22 cada um.

A 2' seocão d'esta promissora estrada
desenrola-se pela margem sempre do
Muriahé e corta muitRs fazendas impor
tantes, tOl'nando'se a viagem nessa parte
do seu peroul'~O muito apl'azivel pOl'
pi ttoresca.

Lançada no terl'eno dos faotos consu
mados pela perscvel'ante e inte!ligente
inioiati va do sr. dI'. Francis co Portella,
que foi o primeit'o presidente da sua
directoria, vai levando-a lia desejado
tel'mo o tino administrativo do seu
actual presidt'nte, o la)lOl'ioso e probo
sr. Francisco Feneil'a S"turoino Braga,
eflicazmente auxiliado pdos seus dignos
companheiros de dil'ectoria (Vide no
vem bro 1!J de 1877 I.

No s~u capitulo dos Poet'ls ,-e,plintistas
(Rsv. POPULAR,tomo Xiv, 1'362) o sr:
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Joaquim Norberto de Sousa e Silva, de
pois de nos apresentar a largos tl'aços
os delineamentos do pel'fi] de .Gregorio
de Mattos, de Gonçalo de Mattos, seu
filho, cujo nome mal resvala, fugidia
sombra, pela littel'ntura patria; de Lou
renço Ribeiro, contcmporaneo do inimi
tavel satyrico hahiense j de Jos{ Ba ilio
da Gama: de Domingos Cd.ldas Ba!'bosa;
de D, Lucas José de Alval'cnga, o ultimo
governadol' de iúacau,naturalde Sabará;
do dr. Joaquim Ignacio de Seixas Bran
dão, parente e comprovinciano d 1 afa
IÍlada 1I1m'ilia de Dil-ce2~ : do marech'll
Lniz Paulino de Oliveil'a Pinto da Fmnça,
que morreu portugue~; de João Ped,o
Maynal'd ; do marquez de Parana"uá;

,do vísconde de Pedl'a BI'anca. a meiguice
feita homem: -fccha esta cadei" admi
ravel com a figura sympathica de Fran
cisco Muniz Ban'eto, que era então o
nosso primeü'o impl'ovisador, de quem
conclue o auctor, «são numerosos os rc
pentes felil.es e magistl'aes de tão fertil
poeta.D Entretanto, o SI'. Tol'berto dá
como amostra do seu estro bocagiano
um soneto que se lhe attl'ibue cl'l'ada
mente.

O Dicciona,-io bibliogmphicry 'flryrt2~

gt~e:r (tomo IX) repI'oduz uma autobio
graphia do repentista bahiense, rica de
informaçõos aproveitaveis, e a I oticia
exacta das suas obras,

Ju:'mo-2

1556 - O I' bispo do Bra7.il (b ispo do
SalvadO?') , D, Pedro Fel'llandes Sardinha,
partc da Bahia para Lisboa, com o de
signio de ir pessoalmente qncixar-se ao

I

rei e submettel' á "ua decisão as dis-
cordias do clero com o governado!' geral
D, Duarte da Co,ta (' iele a ephemel'ide
ele 16).

l637-Bulla do pontifice PlUlo III, de
clarando qae os indigenas da America
são entes racionaes e portanto podem
pertencer ª,O gremio da egrej catholica.

O SI', J, de VasconcelJos nas suas Datas

celebres da HislOl'ia do B"azil assigna
para e ta famosa bulla a data de 9 de
junho de 1636. o que podemos aftlrmar
que não é exacto (Vide o Catalogo dos
Jfss, da Bibli'otheca Nacional),

16,10 - O povo e os camaristas da villa
de S, Paulo reunem-se na casa do con
selho e accordam em Íl'em -todos ao c01
legio dos padres da companhia de Jesus
intimaI-os na pes'oa do padre icohHl
Botelho, reitor, para que, no pra.o de 6
dias, despejem :.l viJIa e se recolham ao
collegio do Rio de Janeil'o. «para se
gurança de suas vidas, honras e fa~enelas

contra o levantamento do gentio, de que
não vivem seglll'Os, como n experiencia
tem mostrado, D

I'stã este assento assignRdo pqr Am,]dor
Bueno, o velho, Amaelor Bueno. o moço,
Fernando de Camargo, .José Ortiz de Ca
mal'go e mais 56 nomes, cuja relacão se
pode ver nl] Chronologia que acompanha
os Apontamentos sobre a provincia de
S. Paul pai' Azevedo Ulll'C[lles.

1724 - Cal'ta régia ordenando que,
quando sahit' O bispo á rua, repíquem os
sinos de todas as egrejas por onde ·pn'sar,
ajoelhando-se todas as pessoas om quem
se encontrar, até que elle de todo pa se.

lSOO-Obm'üo deHumboldt.-PI'ocurou
sempre a legislação portugueza mba
raçal' e contrariar a emigl:ação de POI'
tugal para a colonia, corno se vê de dif
ferentes actos emanados da corte. entre
outros, as cal'tas régias de 3 de setembro
de 1667, de 25 de abril de 1674:. de H ele
fevereiro e 21 de março ele 1694, dos de
cretos de 26 de n(lvcmbro ele 1709 e de
19 elc fevereÍl'o ele 1711 e das provisões
de 28 de março e ele 12 de agosto de 1709,
de 24 de março de 1713 e de 24 de feve
reil'o de 1744, A lei ele 20 ele março ele
1720, pOl' ser a mais ampla e explicita,
foi substanciada por João Francisco
Lisloa no sell JOl-nal de Timpn (Obl-as
valo III, pp, 385).

Transcrevemo!: hoje o officio dirigido
nesta data ao governador e capitão-ge-
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np.ral do Grão-Pará D. Francisco de Souza
Coutinho, ácerca do barão de Humboldt,
cuja excursão por aquelle terri torio se
tratou de prohibir:

ex O Principe Regente Nosso Senhor
manda participar a V. S. que na Ga
zela de Colonia do primeiro de Abril do
presente anno se publicou que um tal
barão de Humboldt, natul'nl de Bel'lim,
havia viajado pelo interior da America,
tendo mandado algumas observaçôea goo
graphicas dos paizes, por onde tem de
corrido, as quaes serviram para cOl'l'igir
algun& defeitos dos mappas e cartas geo
graphica e topogl'aphicas, tendo feito
uma collecção de 1500 plau tas novas,
determinando-se a dirigir sua viagem
pelag partes superiores da capitania do
Maranhão, afim de examinar regiõ,cs de
sertas, e desconhecidas até agora a todos
os naturl1listas; c porque, em tão cri
ticas cil'cumstancias, e no estado actual
das cousas, se faz suspcita a viagem de
um tal estl'angeiro, que debaixo de es
peciosos pretextos, tal vez pl'oclll'e, em
conjunctllras tão melinc11'os:ls c arris
cadas, surprehendel' e tentar com novas
idóas de falsos e cap iosos pl'incipios os
animos dos povos, seus fieis vas allos,
existentes ne~ses voastos dominios, alem
de que pelas leis existentes de S. A. R.
é prohibida a entrada nos seus domi
nios a todo e qualquer estraugeiro não
auctorisado com especiae ordens de
S. i\Iagestal1e: Ordena. mui expressa
mente o i\lesmo Augusto Senhor que
V. ::l. faça examinar com a maior exac
ção e eSCl'uplllo si com effeito o dito
barão de Humboldt, ou outro qualquer
viajante estrangeil'o tem viajado. ou
naturalmentc v i aj a pelos tel'ritorios
d'essa capitania. pois que sel'ia summa-.
mente prej udicial aos interesse poli
ticos da coroa de Portugal si se verifi
cassem similhantcs factos; e confia
S. A. R. que V. S. pelo sen zelo e effi
cal disvello empregará em um negocio
'de tanta importJancia toda aqueUa des-

treza c sagacidade, que é de esper'ar das
ltlzes e circumspecção de V. 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 s6 a estt'angeiros, mas até
áquelles portugu'ezes, que se fazem sus
peitos q'uando não são auctorisados por
ordens regias, ou com as devidas licen
ças dos governadores das respectivas ca- f

pitanias.
E confia finalmente S. Á. R. que V. S,

procederá a esse respeito com a mais
cautelosa circumspecção, dando logo im
mediatamente parte a . A. R. de tl:dé>
que achar aos ditos respeito~, por CSt.l

seCl'elaria de estado, para que o mesmo
Augusto enhor possa dar as ultimas
prOvidencias, que exigem factos de tal
natureLa.

Deus Guarde a V. S.-Palacio de Que
luz, em 2 de Junho de 1800.- D. Rod"igo
de SOl,.::a Coutinho. »

Em oilicio de 12 de outubro accusa o
go\rernador do Maranhão a recepção das
ordens a este re peito 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
chegai' a appreheudel-o.

1 '22 - O uecreto do Principe Regente
de 16 de Fevereiro, referendado por José
Bonifacio, tinha convocado uma Junta
de Procuradores das provincias. Chama
do~ a reunir-se por decreto do l' de
Junho, haviam-se apresentado apenas
no dÍf~ 2 os dous do Rio de Janeiro,
Joaquim Gonçalves Ledo e José Mariano
de Azeredo Coutinho e Lucas José Obes,
procurador da Usplatina.\ Recebeu-os
D. Pedl'o na presença do ministel'Ío;
prestaram elles ojuramel1to segundo uma
formula d'antemão preparada e dirigiu
lhes o principe uma falla, em que expu
nha os mo.tivos por que os convocara,
dos quaes era o princip,ü o' de não re
tardar as providencias pl'Elcisas á salva
ção do paiz (Veja-se Historia da fun~
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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
principe uma representação pedindo-lhe
que convocasse uma assembléa legisla
tiva constituinte (Vide li. ephem. de 3).

1827 - O general Bento G',nçalves, que
ia em perseguição do general argentino
Lavalie, derrota uma partida de inimi
gos, que encontra junto á Estancia do
Sego, fazendo-lhe 11 prisioneiros e ma·
tando-Ihe 8 homens.

1838 - Sentença dada pelo jury da ca
pital da Bahia contra o dr. Franoisco
Sabino Alvares da Rocha Vieira, pro
motor da revolução do anno anterior que
tomou a denominação de sabinada (Vide
Novembro 7 de 1837):

l[ A' vista da decisão do jury, con
demno o réo Francisco Sabino Alval'es
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 cOl'l'espondente
á metade do tempo; pelo crime do
art. 203 em 7 annos de pl'isão 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 pl'isão e multa cor
respondente á metade do tempo; pelo
crime do art. 8~ em 23 annos e 4 mezes
de prisão j pelos crimes dos arts. 68, '85
e 87 em prisão perpetua com trabalho,
e finalmente pelos crimes dos al'ts. 113 e
192, condeIflno o réo ã.. morte. Guarde-se
na imposição d'estas penas o disposto no
art. 61 do codigo penal e condemno
tambem o réo por todos estes crimes na
indemnisação, que se liquidará em juizo
competente. I

O escrivão faça as intimações da lei,
pagas as custas pelos bens do réo. Bahia,
2 de Junho de 1838.- Victor de Oliveira.»

-1844 - E' sagrado bispo do Maranhão

D. frei Carlos de S. José e Souza, na
egreja do convento do Carmo, em Per
nambuoo, 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 anlfOs (Vide 3 de Abril de 1850).

O Roteil'o tios Bispados refere a seu
respeito as seguintes singulares coinci
dencias:

l[ Na capella-m6r da egreja do sen
convento do Carmo tomou o habito;
nelia professou a regra da oi'dem i 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 frleram as ultimas
exequias, e nella, finalmente,' se acha
sepultado aoladu do Evangelho! E agora
accrescenta o fraco historiador: foi elia
para elie a porIa e o caminho do Céo.»

1853- Explosão do vapor mercante
Rio de Janeiro junto áIlha Grande pela
uma hora da madl'ugada.

Havia este vapor sahido do Rio para
Santos no dia antecedente, quando se
descobl'e ánoite que ha incendio á bordo
e que este lavra com tal intensidade,
que serão baldados todos os esforços para
extinguil-o. Os pa~sageiros e tripolantes
sabem então, transidos de horror, que
o navio transporta por conta do governo
eet'ca de 200 arrobas de polvora! Com a
coragem e o sangue-fl'io 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.
, Aprõa em um ilhote, seis milhas dis
tante da terra, e aUi desembarca sem

,perda de tempo todas as pessoas que
vinhaIP a bordo, que são conduzidas a
salvamento para a cidade de Angra dos
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Reis. Meia hora 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 incendio que o consumia.

1868-Fallece na cidade da Bahill, de
pois de prolongados soffrimentos. o in
:ligne poeta repentista Francisco Muniz
Barreto, nascido na mesmll cidade alO
de Marçn de 1804.

Imprimiu-se no mesmo anno, naquella
cidade, um opusculo de V, 60 pp. in-4',
contendo os discursos, poesias e noticias
necrologicas dos jornaes compostos por
occasião do seu passamento.

JUNno-3

1654-E' registrada nos archivos do
senado da camara de Belem do Pará a
provisão e carta de lei de 17 de outubro
ante'rior (Vide essa data) auctorisando
e regulando o captiveiro dos índios. Esta
provisão fdl'a alcançada pelas diligencias
que tlmpregára em Lisboa o IJrocll1'adol'
d'aquella capitania capitão Manuel GUr
des Aranha e os do Mal'anhão que o
acom panharam,

1677 - Toma posse do seu cargo, por
procurador, o I' arcebispo do Brazil
D. Gaspar Barata de Mendonça, natural
de Portugal.

Começára como advogado, seguindo a
carreira da magistratura, que trocou
depois pelo estado ecclesiastico. Como
juiz dos casamentos em Lisbo" votára
pela nnllidade do do rei D. Affonso VI
com a princeza D, Maria Francisca Isa
bel de SaboYll, que se casou depois, em
virtude d'isso, com seu cunhado o prin
cipe D. Pedro, regente do reino e mais
tarde rei llob o nome ue D. Pedro II.

D. Gaspar Barata e1'a abbade de Ges
tass6. do bispado do Porto, quando
aquelle principe o escolheu para arce
bispo da Bahi&, cargo que o nomeado
exerceu mesmo de Portugal, por dele
gados seus, por causa de seu estado va
1etudinariQ.

Tendo renunciado á mitra 9 Ilnnos,
6 mezes e 8 dias depois da sua posse,
falleceu Da villa de Setubal a 11 de De·
zembro de 1686. Gozou da reputação de
sabio e virtuoso,

1682- Duarte Teixeira Chaves, 38' go
vernadol' da cllpitania do Rio de Janeiro,
assume o exercicio do cargo em que
succede ao mestre de campo Pedro Go
mes, pOl' patente régia de 6 de setembro
do anno anterior. A sua jurisdicção es
tendia-se ás capitanias e villas da re
partição do snl. Em virtude d9- conven
<Ião de 7 de Maio de 16 1, em que aRes
panha restituia a Portugal a colonia do
Sacramento, foi Duarte Teixeira Chaves
incumbido pelo principe regente de a
receber; pal'a esse fim partiu do Rio de
Janeiro a 6 de janeiro de 16 3, deixa~do

esse governo a cargo do senado da
camal'a. Concluilla a sua missãu 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
ricio 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 presen te data, e
exerce-o por mais de 12 annos, até 16
de agosto de 1817 (Varnhagen dá o dia
H). Falleceu depois no Rio de Janeiro
no posto de tel1ente-coronel do estado
maior.

Succedera-Ihe no mencionado governo
João Vieira Tovllr de Albuquerque, co
ronel de cavallariados Voluntal'ios Reaes.

1809 - Generalisa-se a todos os pl'edios
urbanos das cidades e villas do Brazil o
imposto da decima urbana, creado pelo
alvará de 7 de junho de 1808 para as
povoações á beira-mar. Exceptuavam·se
da decima os dominios portuguezes da
Asia, em attenção á sua decadencia, e
os pl'edios pertencentes ás santas casas
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de Misericordia, pela piedade do seu in
stituto.

-Alvará com força de lei estabelecendo
o imposto da siza por compras e vendas
e arrematações de bens de raiz, e de
meia siza pOl' compras e vendas de es
Cravos ladinos, sendo aquelIa de 10 e
esta de q %.' .

-Alvará estabelecendo a taxa de 5 réis
por al'l'atel de toda a came de vacca
que se vender no Brain é dominios ul-
tramarinos. .

Todos estes actos do pri,ncipe-l'egente,
depois D, João VI, são passados no Rio
de Janeiro e referendados pelo então
coude de Aguiar. .

1822-Decreto do imperador D, Pedro I
convoc,muo um::! assembléaconstituinte e
legislativa para' o então reino do BraziL
Referendou-o corno ministro do reino o
conselheiro José Uonifacio ele Andrada
e Silva, Devia compor-se de cem depu- .
tados.

Na vespera instalIára eIle o conselho
ç10s Procuradores das provincias.

. No dia 13 de Maio tinha ido a camarã
municipal do Rio de Janeit'o orrerecer a
D. Pedl'o o titulo e encargo de JJ.efensol·
pe"1Je~uo do B)'azil para si e seus suc
cessores, sendo procla~ado tal com
grande regosijo publico.

Tendo sido em janeiro chamado o dr.
José Bonifacio aos conselhos do principe
corno ministro dos negocios do reino e
de estrangeiros, fôra o seu primeiro
cuidado restabelecer a união das provin
cias. .Para esse fim se convocára por
decreto de 16 de fevereiz'o o conselho dos

. procuradores. a que nos referimos.
. Eis o decreto de cou vocação da as
sembléa geral constituinte:

« Havendo-me rel)l'esentado os procu
radores geraes de algumas provincias do
Brazil, já reunidos nesta côrt~, e diffe
rentes camaras epovo deoutr,ls, o quanto
era necessario e urgente para a mantença
da integridade da monai'chia portugueza,
e justo decoro do Brazil, a convocação

de uma assembléa luso-brasiliens', que,
investida daquelIa porção de sob.cl'ania,
que-essencialmente reside no povo deste
grande e riquissimo con Linente, constitua
as bases sollre que se devam erigir a sua
independencia, que a llatu;'cza Dlarcul'a,
e de que jáest::tv'L de posse, e asua união
com todas as outras partes integr'antes
da grande família POI'tuguez L, que cor
dialmente deseja, e, reconhecendo en ó1.

verdade e a força das razões que me fo
ram pondel'adas, nem vendo outro modo
de assegurar a felJcidade. deste reino,
manter uma justa, igualdade de direitos
entre 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 o pal'ecer do meu conselho de Es
tado, mandar convocai' uma asscmbléa
geral constituinte c legislativa, composta
de deputados das pi'ovincias do BraziJ
novamente eleitos na forma das instruc
ções que em conselho se accol'darem e
que serão publicadas com a mai6r brevi
dade •

"José Bonifacio de Andl"lda e Silva, do
meu conselho de Estado e do conselho
de S. M. F, el-rei o Sr. D. João VI, e
me'l ministro e secretal'io de Estado dos
negociosdo reinodo Brazil e estrangeiros,
o tenha assim ent.endido e o faça executar
com os despachos necessarios.

« Paço, 3 de Junho de 182Z,-Com a
rubrica de S. A. R. o PRINCIPE RE
GENTE, -- José Bonifacio ,le A'l']d"dda e
Silva. »

Foi a Assembléa Constitt;Iinte a mais
augusta e solemne que a nossa patria
te,m visto, Diz a se~l respeito o sr. harão
Homem ele i\Iello, juiz competelltissilllo,
na sua baila monogrul)hia A constituinte
pel"ante a historia:

« Havia então um grande movimento
nas idéas... Muitos dos d~putados havião
recebido asna edncação litteraria em
Portugal nos aunos immediatamente an
teriores á epocha de 1820, e ahi se li.avião
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inspirado nas idéas -constituclonaes, que
então circulavão o mundo.

oc Dos deputados á constituinte alguns
havião-se já distinguido nas côrtes de
Lisboa em 1822, como Antonio Carlos,
Araujo Lima, Moniz Tavares, Verguei
1'0, José Ricardo, Fernandes Pinheiro, e
Alencar.

oc ~ão é pois vel'dadciro o juizo de Ar
mitage, quando diz que, exceptuados os
tl'es Andl'adas, que havião sido eleitos
deputados, havia entre todos mui poucos
individtws, si é que os havia, acima da
medioct'idade. "

Passa depois o auctor em lucida re
vista os homens eminentes que se desta
cavam do seio da constituinte: José
Joaquim Carneiro de Campos (marquez
de Caravellas depois), José Bonifacio,
Luia José de Carvalho e Mello (depois
visconde da Caclioeira), José da Silva
Lisboa (posteriormente visconde de Cay
rú), Martim Francisco, e, em linha mais
afastada, mas ainda á luz do quad,'o:'
Pereira da Cunha (Inhambupe), Maciel da
Costa (QueluZ'), marechal Arouche, 0
gucira da Gama. (Baependy) e José
Ricardo, sem contar os representantes
da geração nova,

A 19 de junho expedil'a José Bonifacio
inst!'ucções mal'cando o numero de depu~

tados que devia' dar cada provincia, in
cluida a Cisplatina (Vide,aquella data).

o dia 3 de maio de 1828, já firmada a
independencia, foi a assem bléa sole,m-,
nemente aberta pelo imperador D. Pe
dro I (Eram 53 os presentes).

Para essa assembléa tinham sido eleitos
deputados pelo:

lHo de Janeiro- Bispo capellão-m6r
D, José aetal10 da Silva Coutinho. De
pois senador.

Barão de anto 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 tambem 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.
Bahia-Dr. José da Costa Carvalho.

Depois senador e mal'quez de Mont'Ale
gl'e.

Dr. Miguel Calmon 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 dê Cal'valho e Mello. De
pois visconde de Cachoeira e senador.

Dr. Francisco Gé Acayaba de Monte·
zuma. Depois visconde de Jequitinhonha
e senador.

Dr. Franeisco Carneiro de Campos.
Depois senador.

Dr. Manuel Antonio GaIvão. 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-DI'. Pedro de Araujo
Lima. Depois senador, regente do Im
pel'io e marquez "de Olinda.

Dr. Bel'Dardo Jo&é da Gama. Depois
visconde de Gorana.

Dr. Manuel Ignacio Cavalcanti de La·
cerda. Depois senador e barão de Pira
paUla (É o unico que ainda vive).

DI'. Antonio José Duarte de Araujo
Gondim. Depois senador.

Dr. Manuel Caetauo de Almeida Albu-
querque. Depois senador.

Padre Francisco Muniz Tavares.
Padre Ignacio do Amaral Fontoura.
Padre Venancio Henriques de Rezende.
Padre Luiz Ignacio de Andrade Lima.

23
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João da Silveit'a Ferreira,
Fran~jsco de Carvalho PRes de An-

drade.
Antonio Ribeiro de Campos.
Manuel Maria Carneiro da Cunha.

Minas-Geraes-DI·. João Severiano Ma.
cie! 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 viscgndede Congonhas do Càmpo
e senador.

Dr. José Teixl!irá da Fonseca Vascoil~

cellos. DepoiS visconde de Oaethé e se
nadeI'.

Dr. Manuel Ferreira CalDara de Bit·
tencourt é Sá. Depois senador.

Dr. João Evangelista de Faria Lobato.
Depois senadOl'.

Dr. Lucio Soares Teixeira de Gouvªa.
Depois lenador.

Dr. José Antonio da Silva. Maiã. De~

pois !lenador.
Dr. Jacinto Fúrtado de Mendonça.

Dr. J'OsEÍ de Oliveirà Pinto ~otelho

Mosqueirá.
Dr. Antohio Teixeira da' CBsta.
Dr. Manuel José Velloso Soares.
Dr. Theotonio AI vares de élliveira Mã-

cie!.
DI'. jos~ ANAl es do Cõuto Sàraiva.
Padre Belchior Pltiheii'o de Oliveil·a.
Padre Manuel Rodrigues da Cósta.
Pad~e Francisco Pel'eü'a de Santa Apo·

10nia.
Bl'igàdeiro João noines dã Sl1veiJ'a

Mentiolll;a. Depoi§ ltI11l'qúez de 8abarâ I

llenador.
.to!ê JOIl/iuini 'da RMha.
José de Rezend' Costá.

§. FãütlS-DI'. Nicõlad Periira de Cam·
pos Vergutiro. Depois ••mador.

Dr. Ahtóhio Carlos tlibeil'o de Ándrada
Maêli.ii.do e SilTá. Depois senador.

DI'. iaM Felidtnb Fei'nandes Pinheiro.
Dr. joM Ílôflitàció dé Andrada e Silva.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An
drada.

Dr. Antonio Rodrigue Velloso de Oli·
veira,

DI'. Jose Ricardo da bosta Aguiar de
Anclrada.

Marechal JosE! Arouche de Toledo Ren
dono

Francisco de Paula Souza tl Mello. De
pois senador.

Diogo de Toledo Lnra e Ordonhes.
S. Pedro-Dr. José Feliciano Fernan

d~~ Pinheiro. Depois stlnadol' e visconde
de S. Leopoldo (Eleito tambem por
S. Paulo. tomou assento por S. Pedro).

DI'. Joaquim Bernardino de Sena Ri
beiro da Costa.

AntonIO Martins Bastos.
ê~ará-DI'. joão Autonio Rodrigues de

Carvalho. Depois sen Idor.
Padre josé Mal'tiniano de Alenc~r. De-

pois senador.
Padre Manuel Pacheco PImentel.
Padre José Joaquim Xavier Sobreira.
t'adre Manuel Ribeiro Bessa de Hol-

landa Cavalcanti.
Padre Antonio Manuel de Souza.
Maiol' Pedl'o José da Costa Barros.

Depois senador.
josE! Mariano dll Albuquerque Caval

caliti.
A láfJtJas - bl'. Caetalio Maria Lopes

Gama. Depois senador e viscohde de
Marànguapé.

bi'. Ignacio Accioly de Váscorcellos.
br. Miguél JoaquIm de Cerqueira e

Silva.
PalÍI'e José Ahtonib Caldas.
José de Souza e Mello.
Pa,-ahyba-Padre José I!'erreil'a r obre.
PAdre Virgióio Rodrigues Campello.
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha.
Augusto Xavier de Carvalho.
josé da Cruz Gouvên.
Santa Catha"intt - Diõgo Duarte d&

Silva.
Matto·G,·osso-Tenente-coronel An tonio

Navarro de AbriU.
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Gova.3'-Padre Silvestre Alves da Silva.
Major Joaquim Alves de Oliveira'.

Espirita-Santa-Dr. Manuel Pinto Ri-
beiro Pereira de Sampaio.' .

Rio G,-ande do Sorte - Dr. Francisco
de Arl'uda Camara.

Não houve eleição nas provincias do
Maranhão. Pará, Sergipe, Piauhy e Cis
platina. que deixaram de ser represen
tadas na Constituinte. A de Sergipe,
depois desmembrada da Bahia. devia
dar dous deputados, segundo deliberação
da Assembléa de 4 de Agosto.

Não tendo comparecido, ou fazendo-o
mais tarde, alguns dos deputados eleitos,
estiveram com assento os respectivos
supplentes pelo:

Rio de Janeiro-Em substituição ao
dr. Agostinho Corl'êa da Silva Goulão o
dr. Martim Francisco Ribeiro de An
dratla.

A Joaquim Gonçalves Ledo o dr. José
Joaquim \ arneiro de Campos. Depois
senadOl' e mal'quez de Garavellas.

Bahia-Em substituição ào padre Fran_
cisco Agostinho Gomes o dr. Luiz Pe
dreira do Couto Ferraz.

Ao brigadeiro Felisberto Caldeira Brant
Pontes o dr. Antonio Calmon du Pin e
Almeida.

Pernambuco-I';m substituição a João
da Silva Ferreira o dr. d. Nuno Eugenio
de Lossio e eilbtz. Depois senador.

A Francisco de Carvalho Paes de An
drade o padre Francisco Ferreira Bar
reto.

Jlfinas-Geraes-Em substituição ao dr.
Lucas Antonio Monteiro I de Barros o
padre Jos~ Custodio Dias. Depois se
nador.

Ao dr. João Evangelista de Faria Lo·
bato o padre José de Abreu e Silva.

Ao dr. Jacintho Furtado de Mendonça,
que tomou assento pelo Rio de Janeiro,
o padre Antonio da Rocha Franco,

Ao dr. José de Oliveira Pinto Botelho'
Mosqueh'a, que fallecêra, o dr. Candid

José de Araujo Vianna. Depois senador e
marquez de Sapucahy.

Ao padre Francisco Pereira de Santa
Apolonia. o dr. Antonio Gonçalves Go
mi<te. Depois senador.

S. Paulo-Em substituição ao dr. Ni
colau PereÍl'a de Campos Vergueil'o o
tenente-general ~I:1nuelMartins do Couto
Reis.

Ao dl'. Martim Francisco Ribeiro dE'
Andrada, que tomou assento pelo Rio de
Janeiro, o dr. Manuel Joaquim dc 01'
nellas.

A Diogo de Toledo Lara e Ordonhes o
dr. José Corrêa Pacheco e Silva.

s. Pedro-:rem substituição ao dr. José
Feliciano Fernandes Pinheiro o marechal
Francisco das Chagas Santos.'

Rio-Grande do N01-te-Em substituição
ao dr. Francisco de Arruda Camara o
dr, Thomaz Xavier Gal'cia de Almeida.

A assembléa constituinte funccionou
de 3 de maio a 12 de novembro de 1823,
sendo neste dia, á uma hora da tarde.
dissolvida por decreto referendado por
José de Oliveü'a Barbosa e Clemente Fer
reira França e apresentado á a'sem
bléll. pejo general José Manuel de Moraes.

1834- Vota-se na camara dos deputa
dos o, banimento do ex-impel'a<lor D. Pe
dro I; este projecto, I1presentado á ca
mara popular pelo deputado pela Bahia
dr. Antonio Ferreira França, cahiu em
primeira discussão no senado no diá 18,
pela maioria de sete votos.

1861- Chegam á cidade de Coritiba 50
índios da tribu coroados, aldeados em
Palma, com o seu cacique Viry, a pedir
trabalho. exigindo modica ret!'ibuiçào;
fOl'am brindados pelo presidente da pro
vincia, de quem receberam -as commodi
dades de lhabitação e alimentação.

1869 - O sr. conselheiro José Antonio
araiva, escolhido sehadol' pela provincia

da Bahia por carta imperial de 12 de'
outubro de-1867, toma assento no senado•.

1876 -Fallecf\ em PliriS o conselheiro
e Estado Francl~c() de Sallés Torres Ho-
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JUNHO-4

1557-Volta para a França, carregado
de pau-brazil, um dos navios da expe~

dição de Bois-le-Conte: n 11e vão de pas
sagem dez indios de menor 'edade e o p.
Chartier, com a incumbencia de consul
tar a Calvino sobre a doutrina da ceia,
para se decidir uma duvida susci,tada a
esse. respeito entl:e Villega~gnon e João
de Cointa, doutor pela So nona.

mem, visconde de Inhomerim, doutor em 160S-Lança-se a pl'Ímeira pedra para
medicina pela Faculdade do Rio de Ja- a fundação da casa conventual e egreja
neiro, bacharel em direito pela Universi- dos padres Capuchos da provincia da
dade de Paris e senador do Imperio pela Conceição na cidade do Rio de Janeiro,
provincia do Rio Grande do orte, esco- sob o titulo de Santo Antonio. Assistem
lhido a 27 de abJ'il de 1870, tendo tomado á ceremonia o prelado diocesano dr. d.
assento a 20 de junho do mesmo anno. Matheus da Costa Aborim, o govcrnador

Nascêra na cidade do Rio de JaneiL'o a da capitania Alfonso de Albuquerque, o
29 de janeiro de 1812. Foi director geral seu antecessor Mal,tim Corrêa de Sá, os
das rendas publicas do Impel'Ío e depois padres rcitol' do collegio dos Jesuitas
presidente do B!lnco do Brazil. Exerceu j Pedt'o de Toledo e vigario da matriz de
por duas vezes o cargo de ministro dos ~. Sebastião Martim Fel'llandes, além de
negocias da fazenda e representou na muitas pessoas gradas da cidade (Vide
assembléa geral, em diversas legislatu- 7 de fevereiro de 1615).
ras, as provincias do Ceará, Minas-Ge- 16U-Fallece cm Belém do Pará o
raes e Rio d~ Janeiro, tendo tambem capitão Pedro Teixeira, com sentimento
feito parte da assembléa provincial d'esta geral dos habitantes e dos que o conhe
ultima. 'ciam pela fama das suas eminentes vir-

Como escriptor politico, orador parla- tudes. Digno emulo de Alfonso de AILu
mental' e financeiro gozou o visconde de querque pelos grandes commettimentos
Inhbmerim de merecido cl'edito e renome. que emprehendêra e realisára, e de d.
O escripto politico que mais nomeada João de Castl·o pela austeridade de ca
lhe valeu foi 0- Libello do Povo, P01- racter, typo da coragem civica e da hon
Timan dI-o , publicado pela primeira vez radez, como um e outro, Pedro Teixeil'a
em 18,12. nunca teve outra ambição que não fosse

A' relação das suas obras, dada por In- o engrandecimento da patria, e desde
nocencio Francisco da Silva (vols. III e IX que Sê lançaram os primeiros funda
d~seuDiccionario), cumpreacCl'escentar: mentos da cidade de Belém foi sempre o
Pensamentos acerca da conciliação dos mais decidido propagnador dos seus
par'tidos. publicados em 1853 com as ioi- foros e isenções.
ciaes S. T. H. e -anteriormente insel'tos
no Cor-,-eio Mercantil. « Onde havia um negocio grave a de-

O cadaver do visconde de Inhomerim, cidir o seu voto era sempre ouvido com
transportado de' Paris para o Rio de Ja- o acatamento respeitoso que impõe ou

attl'ilhe uma autoridade iIlustrada e umaoeiro, aqui chegou em novembro do mes- .
. consciencia sem mancha; e quando osmo anno de 1876, e jaz. no cemiterio de

S J inimilIos ameaçavam a capitania por. oão Baptista da Lagôa. -
ambição ou por inveja, nunca a sua es-
pada se embainhou sinão depois de al
cançar a victoria (Datas Celeb,-es). "

Breve Apostolicum benedictionem, do
papa Urbano VlJI, louvando os ser
viços prestados á religião pelo eremita
de S, Paulo frei Manuel do Salvador na
guerra hollandeza em Pernambuco.

1684-D. Antonio Luiz de Souza Tello
de Menezes, 2' marquez das Minas, toma
posse do governo geral do estado do
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Brazil na cidade de S. Salvador da Bahia
como seu 29' governadOI'.

No tempo do seu goveJ'llo 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. Além d'isso, pelo seu tino
administrativo reparou muitas das injus
tiças e arbitrariedades commettidas pelo
seu antecessor, o denominado Br-aço de
pr'ata CVid~ a ephemer-ide de 23 de maio
de 1682).

16S7-Ao marquez das Minas succede
no govel'Uo geral do estado do Brazil
Mathias da Cunha, que já havia gover
nado a capitania do Rio de Janeiro e
depois a provincia de Entre·Douro e
Minho, cm Portugal.

Não concluiu o tempo d'este seu go
verno, atalhado pela morte a 24 de ou
tubro de 1688. Na vespel'a, por faltar
a via de successão,' convocára elle a
camara, nobreza e o.fficiaes superiores,
para elegerem os que deviam substi
tuil-o: por voto geral, depois de alguma
divergencia que se conciliou, I'ecahiu a
escolha para a parte politica no aJ'cebispo
D. frei Manuel da Resul'l'eição, não ha
via muito chegado á diocese, e para a da
justiça no chanceller da Relação Manuel
Carneiro de Sá, os quaes pOl' carta régia
de 8 de março de 1690 tivera'm as propinas
que lhes competiam pelo exercicio dos
cargos.

Mathfas da Cunha foi sepultado na
capella-mor'do mosteiro de S. Bento.

Nos ultimos' dias do seu governo ha
viam-se amotinado os dous terços aa
tr6pa existente na cidade, exigindo de
arm~s na mão o pagamento de nov~
mezes de soldo que se lhes deviam: reu
niram-se no campó do Desterro, cer
ca~am a casa da polvora, ameaçando
entrarem na cidade e saquearem-n'a, es
pecialmen te a casa dos offlciaes 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 dão quizeram depQr as armas, sem
promess& formal .de perdão, assignada
pelo governador, que ainda vivia, e
pelo arcebispo, que tinha de lhe suc
ceder. Alcançado o indulto, que Mathias
da Cunha ainda chegou a assignar, ex
pirou este, cce os soldados marcharam pa
cificamente para os seus alojamentos.
assistindo depois ás honras funebres que
se lhe fizerqm (Rev. do Instituto Hist.,
tomo II, pago 65 da 2' edição) D.

. A morte de Mathias da Cunha não
'podia ter sobrevincjo no mesmo anno da
sl.\a posse, como o consignam Val'nnagen
e ontros, porque, sendo substituido pelo
arcebispo, não o podia ser sinão em
1688, visto que o prelado s6 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,
o tacitt,r-no, suspeitoso e somb"io conde
de Rezende, como o denominam todos
os chronistas, e governa até 14 de ou
tubro de 1810 (Vide essa data).

Foi o 14' na serie geral dos viêe-reis
do Brazil e o 5' dos que tiveram as
sento no Rio de Janeiro._

cc Este vice-rei, diz do oonde de Resende
o general Abreu e Lima na sua Synopsis,
foi um verdadeiro contraste do seu ante
cessor, Luiz de Vasconcellos. Natural
mente melancolico e suspeitoso, fazia
verter sobre o 'povo todo o f\ll da sua
atrabilis. Quando terminou o seu go
verno, que havia começado sob máos
auspicios, 'deixou o povo, sobre quem
pezára o seu pessimo e inconstante ca
racter, repe~idasvexações e arbitrarieda
des sem desculpa na utilidade geral, como
que alliviado de um medonho pezadelo. ))

Eis em poucas linhas a synthese do seu
genio e do seu governo, no que s~o cor....



358 EPHEMERlDES NAGIONAES

testes todos os nossos chronistas e his
toriadores.

Varnhagen dá o dia 9 para a posse
d'este funccionario, mas Abreu e Lima
e o Calalogo dos capitães-móres, go
vernadores, etc., do Rio de Janeil'o, 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 suecedeu no cargo
D. Fernando José de Portugal, filho do
3' marquez ·de Valença e que foi pos
teriormente marquez de Aguial'.

1850-Toma assento no senado, como
representante da provincia de Pernam
buco, o visconde, posteriormente conde
da Boa-Vista,Francisco do Rego Barros,
escolhido a 6 de abril (Vide outubro 4
de 1870).

1853 -o SI'. dr. (hoje c lD,selheil'o) Jo
sino do Nascimento Silva toma posse da
presidencia de S, Paulo, cargo que exerceu
até 25 d~ junho de 1854.

JUNHO-5

1635-Pal'tira das Alagoas, no dia 1',
um gl'ande barco conduzindo farinha
peixe salgado e> outros generos pal'~
abastecimento do forte de Nazareth do
Cabo, sitiado pelos hollandezes. Alagoas
estava ainda livre da acção do inimigo
e o conde de BagnuoJo e o provedor da
real fazenda André de Almeida e Fon
seca, que alli se achavam, tinham re
cebido ordem do general Mathias de
Albuquerque para soccorrer o forte.

Depois de uma exce:lente e desa~som

brada viagem até á altura do seu destino,
á este navio preza dos hollandezes, que
rondavam a costa para impedir que pas
sassem SOCCOl'l'OS á nossa gente. Não se
descuidava com tudo o general de lhe
enviar por terra e por mal' mantimentos,
apezar d'esta e de outras tentativas que
deblllde fizera nesse sentido. I

Na presente dat I IlIanda elle de novo
pma crqb<trca9ão cal'regada de fal'iuh~1

carne e mais generos, que fez sahir á
noite e conseguiu chegar elll poucas ho
rãs á calheta do Cabo de Santo Agosti
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 infructifera tentativa de conquistaI'
a B Inia.
1640~Toma posse do governo geral

do Brazil, na cidade da Bahia, D. Jorge
de MascarlJnhlls, marquez de Montalvão,
como vice-rei do estado. Foi o 1.' que
teve esse titulo e dignidade e era o 18.'
dos governadores pela ordem chronolo
giea.

Governou exactamente um anno, até
5 de junho de 1641 (Vide essa data).

Tendo achado, quando chegou á Bahia.
o espirito dos habitantes a1)aludo com as
depredações feitas pelos hollandezes no
Reconcavo, tratou logo de prevenir no
vos ataques, multiplicando as fortifica
ções nos pontos em que eram elIas pre
cisas, reparando e melhorando as antigas
e promovendo outros meios d defeza,
com o que reergueu o animo alJatido da
população.

1611 - A Junta intrusa do governo do
es.tado na Bahia, presidida pelo bispo
D. Pedro da Silva e Sampaio, remette
para Lisboa ao marquez de Montalvão,
governador legal, destitui do do seu cargo
e preso a 24 de alJril (Vide essa data).

1665-Assume o governo da capitania
do Parâ o capitão-mór Feliciano COl'l'êa.

1690-D. Antonio Felix Machado' da
Silva e Castro, marquez de !\lonte-Bello.
H' govel'Dador e capitão-general de Pel··
nambuco, sulJstitue a Antonio Luiz Gon
çalves da Camara Coutinho no governo
d'essa capitani!.\ e occu pá o cargo por
tres annos e oito dias, isto é, até 13 de
junho de 1693, em que é rendido 10 1'

Caetano ele Mello e Castru.
Entre o marquez de Monte-Bello e o

bispo diocesano, D. l\lathias de Figuei
redo e Mello, del'a,m-Se serias contesta-
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ções, conflictos de jurisdicção, que pas
saram aos annaes da historia; começaram
por questões de cel'Ímonial, COIIIO dire
\!lOS. Tinha o prelado ordenado numa.
pastoral que os governadores civis não
se sentassem nas egrejas em cadeiras de
braços CQm sitiai, quando estivesse ex
posto o ::;S. SaCl'amento. D'esta decisão
aggravou o governador para a coroa e
a Relação da Bahia deu provimento ao
recu/'soj o prelado porém não cedera a
esta decisão, negando-se a dar execução
ao pl'ovimento, sIJb o fundamento de que
os juizes haviam procedido na causa com
coudemnavel condescendencia. Este acto
do bispo trouxe-lhe alguns dissabores.
Na exta-feira san ta de 1692, ia elle pal'a
a sé de O inda, quando se lhe apresenta,
em pleno dia, o tabellião Jorge da Costa
Calheil'o e intima-lhe um despacho, que
o prelado ou viu callado, proseguindo
liepois no seu caminho.

Esperava o mal'quez que com essa.
ameaça o bispo desistiria do seu intento,
mas vendo que ainda não oedia, lançou
mão de outros 'Helos, Estando um dia o
bisp~ no colleg'io dos jesuitas no Recife,
entrou o govel'nadol' pelo convento e man
dou dizer-Il e que vinha pedil'.lhe satis
fação do seu pI'ocedimento. O ouvidorge
ral da capitania, di'. José de Sá, ao saber
do que se passava, dil'Ígiu-se logo ao col
legio e, para evitai' um tão desagradavel
conflicto, pediu ao prelado que não apga
recesse. Este, pOI'ém, não aceita o con
selhJ, deixa o cubiculo em que estava a
descançar a sesta, e apl'esentando-se co
rajosamente ao governador, diz-Ihe:« Eu
sou legitimo portuguez e leal vassalo de
el-rei nosso senhol', e si o SI'. govel'Uadol'
me quu dai' uma bofet'lda., tenho obr
gação de lhe otferecer a outl'a lace, por
que assim me m md<lo mell senhor Jesus
Christo.»

Este rdsgo de bumildade desarmou a
colera dJ governador, que sem re:;pQuder
tomou para Olinda,

Opovo tOlllounesta questão o partitlQ do

pI'elado, que era nimillmente caridoso, e
que pouco tempo depois cessou de viver
com prenuucios de santidade (Vide a ~.

phem, de 18 de Julho de 169!).
No tempo do governo do marquez de

Monte-Bello pel'durava ainda a notavel
epillemia, que aftligiu a capitania por mui
tos annos e na qual o bispo praticou pro
digios de amor do proximo.

1728-Parte de Cuyabá, de volta para.
S. Paulo, o governador Rodrigo Casar do
Menezes, tendo na vespera convocada
por uma pprtaria os juizes e vereadoreil
da comarca pai~~ lhes significar que no
meára ao senado da camara de Cuyab6.
para regente das minas da capitania,
como cabeça que era da )'epublica. A esta
portnria respondeu a camaN com um
atlestado em favol' do governador, que
pela redacção e estylo parece dll lavra do
proprio governador ou do seu s"ecretado.

Neste anDO foi remettido de Cuyabã o
producto do quinto do ouro pelo govel'
nador Rodrigo Cesal' de Menezes, para
ser entregue ao provedor da fazenda
real em S. Paulo, Sebastião Fernandel
do Rego. Eram quatl'o caixões de cu
nhetes, contendo sete arrobas de ouro;
vinham elles ao cuidado do padl'e AD
dré dp5 Santos Queiroz e faziam parte
da monção mais de mil pessoas. Sendo
entregues devidamente sellados e fe
chados 800 provedor, este os I'emetteu
com as devidas cautellas pelo Rio de Ja·
neiro para Lisboa, onde abertos, supo
põe-se que em presença do rei D. João
V, d cOrte e de alguns ministros es
trangeiros, con vidados de proposito pllor8.
esse acto, s6 se encontraram dentro dos
caixotes bari'as de chumbo em ve;>; daa
de ouro que se espel'avam I Por esse mo
tivo foi preso o prove 01' da fazend l de
Cuyabá, Jacinto Barbosa Lopes, e re
m~ttido para Lisboa, onde esteve muitol
annos, até que foi reconhecido inDo
cent~, "recahindo os indicios do furto no
provedor de S. Paulo, que foi preso.
çeV6 co$~qos QS bep.s. FOi'o, ell~
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regado da respec,tiva deva'ssa o JUIZ do
fisco do Rio de Janeiro'Roberto Cal' Ri
beiro de Bustamanteo

«O povo de Cuyabá, que tinha sido
muito vexado pelos exactores dos direitos
Reaes, e cujos bens arrancados á força,
cbm a mais odiosa violencia, perfizeram
as referidas sete arrobas de ouro, viu
n'este acontecimento inesperado um mi
lagre do céo em castigo de tanta cruel
dade, Assim se acha consignado este
facto nos Registras ofTiciaes do Senado
da Camara da vma, hoje cidade de CUya
bá (Ao e Lima, Synopsis) »0

1719 - O brigadeiro Francisco de Bar
ros Moraes Araujo Teixeira Homem, de
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 fégia que o nomeara tem a
data de 5 de dezembro de 1778. Teixeira
Homem' fÔra tambem nomeado 1" com
missaria da demarcação de limites, de
conformidade com o tratado de 24 de
março d'esse mesmo ann.o, emprego
que não chegou a desempenhar pelas
suas molestias e a avançada edade de
80 an,nos.

« Observador e)l:acto da lei, distribuiu
justiça imparcial. Procurou os meios de
reparar as ruinas da provinci~.o' des
velou-se por ser uti! á humanid ,de (M. J.
de Almeida Coelho, Memm'ia historica
da p"ovincia de Santa Catha,-inalo »

. 1791 - Fallece na cidade do Des terro o
dr. Luiz Carlos Muniz Barreto, primeiro
natural da ilha de Santa Catharina que
se doutorou.na unive~sidadede Coimbra.

Nascido naquella cidade, então vma,
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
oria no Colle-gio dos Nobres em Lisboa
de onde veio despacliado ouvidor da co~

marca do Santa. Catharina, cargo que

I

I

exerceu desde 16 de agosto ele 1787 até o
dia em que falleceno -

São pi'ovavelmente suas hs tres obras,
de que, sob o seu nome, tracta Innocencio
da Silva no seu Diccionario bibl'iog"a
phicoo

1805-Posse, segundo Varnhagen e
Abreu e Lima, de D. Luiz Mauricio' 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 memoria.(Vide a e'Rhemeride de 3) o

182I-Decreto do principe Do Pedro, de
pois primeiro imperador, nomeando o
seu primeiro ministerio~

C! Desejando em tudo satisfazer aos vas
sallos de el-rei, meu Senhor e pai, e con
correr para o bem geral, que é e tem
sido o meu particular desvelo, determino,
por justas e bem attendiveis razões que
me foram ponderadas pelo povo. e tropa
desta éidade, que os mini tl'OS e secreta
rios de Estado continuem a despachar
com a minha real pessoa, confOl'me man
dam as instrucções de 22 de Abril, que
meu augusto Senhor e pai me deixou, e
crear uma junta provisoria, composta ele
9 deputados escolhidos de todas as clas
ses, perante a qual os sobreditos ministros '
e secretarias de Estado verj~quem a sua
responsabilidade, qJle lhes é imposta pelo
art. 31 das bases constitucionaes portu
guezas. Esta junta será responsavel ás
cÔrtes c;onvocadas na muito nobre e leal
cidade de Lisboa pela sua conducta activa
e passiva. l

C! Determino, outrosim, que todas as
leis que pela necessidade publica eu fór
obrigado a fazer, sejam remettidas em

'.projecto pelos ministl'os e secretarios de
Estado á junta, para que, depois de por
ella serem examinad>ls,. subam á minha
real presença para TU as sanccionar,

cc Os ministros e secretal'Íos de Estado
são os que constam da relação junta, as·
signada pelo conde da Louzã Do Diogo.
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ministro e secretario de Estado dos ne
gocios da fazenda.

a Paço, em 5 de Junho do 1821.-Com
a rubrica do Pl'incipe Regente.-Conde
da LouzãD. Diogo.-Carlos Frederico de
Caula.-Manoel Antonio Farinha. »

1828-Bulla do papa Leão XII, expe
dida por sollicitação do imperador D. Pe.
d('o I, declarando que as dioceses do Ma·
ranhão e Pará, até então suffraganeas do
patriarchado de Lisboa, fiquem perten
cendo á metroro1e da Bahia.

1843-Chegam ao Rio de Janeü'o Limpo
de Abl'eu, Leite Bastos e Salles Torres
Homem, presos em 19 de junho de 1842
e deportados em con equencia das oc
currencias d'aquella epoca.

1880-Entram para o senado, como re
presentantes da provincia do Rio Gl'llDde
do Sul, os srs. conselheiros Gaspar da
Silveira Martins e tenente general José
Antonio Correa da Camara, visconde de
Pelotas, escolhidos ambos a 31 de março.

- Inauguram-se os trabalhos da via
ferrea de PJranaguá á Coritiba, provin
cia do Pal'anã. com a presença de SS. MM.
e do sr. ,conselheiro Buarque de Macedo
ministro da agricultura (Vide a ephem.
de 17 de n:aio).

- FalIece no Rio de Janeiro o conse
lheiro Antonio Poreil'a Pinto, nascido na
mosma cidadc a 20 ue murço de 1819.

Recebera em, 1841, com pouco mais de
21 annos de euade, o grau ue bacharel
em sciencias sociaes e j Ul'idicas pela aca
demia de '. Paulo, e nesse mesmo anno
elegeu-o aquolla provincia deputado á
assem bléa IJrovi ncial. Exeroera di v,ersos
cargos de magistl'atur:!.; pr~sidira ás pl'O
vincias do Espil'ito Santo e Santa ClI
tbarina e a primeü'a d'ella mandou-o
deputado'á Assembléa Geral em duas le·
gislaturas. servindo de secl'etario d'essa
camal'a por quatro annos. Entre os car
gos que occupára conta· e o de director
do ArchlVO Publico do Imperio. Erasocio
effectivo do Instituto Historico do Brazil

e um dos fundadores do Instituto da
DI'dem dos Advogados.

Como escriptor politico começára na
redacção do Publicola, jornal que se im
primia em S. Paulo e sustentava a causa
da maioridade do actua! imperador.

A' enumeução feita por Innocencio da
Silva das obras, que de si deixa este mo
desto e benemerito trabalhador, cumpre
acrescentar a dos Annaes parlamenta"es
do Imperio,que comprehendem os annos
de 1823, de 1826 a 1834 e de 1850 a 1856,
pl'omptos os de 1840 a 1847. Esta im
portante publicação dá a medida da sua
perseverança. Quem a completará?

JUNHO - 6

1588 - Reunem-se a enmara e povo da
villa de S. Paulo e assenta-se que e'-a
bom que na dita villa houvesse igreja
mat,-iz e vigal"io e que se fizesse entre as
casas de Diogo Teixeira e André Mendes,
aos quaes elegeram para receber dona·
tivos ?ara 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 pala que
lbes mandasse vigal'io, ornamentos e si
nos para a matdz, que se achava em
const'l'ucçiio. •

1630-DQ1Uingos lia Veiga Cabral, ca
pitão-moI' interino nomeado para o Rio
Gl'ande do Tarte, toma posse do governo
da capitania. '

Esta noticia nos vem das Datas Celeb7"es
aosr. José de Vasconcellos: Varnhagen
diz apenas u tal respeito: a Interino, Do
mingos da y'eiga Cabral, em 163, .. » D
ratalogo pubJicado n:!. revista do Insti·
tuto Historico. tomo XjVII, u. 13, começa
por Valentim Tavares Cabral, nomeado
em 1663.

1654, - E' nomeado capitão-mOl' do Rio
Grande do r or-te AntoDlo fernandes
Fuma.

D'estes e dos anteriores governadores
d'aqueUa parte do Brazil não consta. a
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data da posse, por f .•lta de arcm vos nes·
da epoca na capitania. A penas sabe-se
das respecti vas nomeações pelas ohancel·
~al'iaS d· s reis que os nomeal'am, exis
entes oa Torre do Tombo.

1674- Alvará de licença obtido por
Antonio Luiz Gonç l1ves da:C:.tmal·a Cou
tinho (que foi depois govel'nador de Pel'
nambuco e em seguida da Bahia) parI!.
reouncial' lU pessoado coronel Francisco
Gil de A! ~1~ljo,resideot':l n I Bah:a, a pos
stl da cailitania do Espil'ito-3aoto, de
que er'a dj atario, p--h quantia de qua
renta mil.cl'u7.ados (Vide março 18 de
1675 e de 'c:nbl'O 2'1 de 1685).

1729-;'.Lsce na villa d,) Rib'il'ào do
Cal'mo, hoje cidade episcopal de Mari
anll.a, provi ncia de Minas·Geraes_ o illustl'"
e infortunado poe~a Claudio Manuel da
Costa ( Vide i de Julho de 1789 .

1759- Celebl'a a slla 1· sessão na ci
dade de S. -all'ador da B,lIda a Sociedade
brasilica dos Academicos Renascidos.

Compunha-se de 40 me:nbr,ls effect;yos
e de 76 supra-numer'al'ios, cujos nomes
constam de dous catalogos alphabeticos
juntos aos estatutos, Tomára pOI' cm
preza uma phenix fibndo os olhos no
sol, CJm a lettra - \/ultiplicabo dies -,
tendo I'epl'esentadas v.• rias al-es da Eu_
ropa e da America em seguimento tia
phenil::, com >IS seguintes palavras de
Claudlano: '

cc Conveninnt aqui/re, cunctreque ex o,'b'
voiucJ'e,;·

Ut solis comn;itentu,' avem, "

O selio de que usava em seus despachos,
cal'tas e diplomll~, r'epI'esentava ames·
ma ave abL'asando-se em chammas, com
este distico: Ut vivam-, e o" cil'cumfe,
I'encia, o titub-.Jcad. Bras. dos Renas
cidos.

1'1'o;Jl1nha-se II" esc..evel' a historia
uúl:crsal tia Amcl'ic:l portugueza",

ApC;\lIl' de !'(lStl sob a dil'ec~ão do 50

bel'aUll e de tdr tORl:.ldo por Meceol\s o
conde de Oeir.ls, toi viotima da prepo-

teocia do absolutismo e do acanhamento
tllS ideias do tem po.

A sua ultima sessão cel·1Jrou-se 11.26
de Abril de 1760; pouco pois viveu.

li71-P,lssa a reger como arcebispo a
diocese que até então regéracomo coad
Jutor, 09' pl'inlaz do Brazil, D, frei Ma
nuel de Santa. Ignez (Vide a ephemerid~

de 22),
lTI5-Lança-se a primeira pedra para

o actual templo da C::.ndelaria no Rio de
Janeiro, sobre as ruinas de uma hermida
que já havia no logar, Era o I' auno do
pontificado de Pio VI, 2' do episcopado
de O, José Joaquim Justiniano Masca
renhas Castello Bl'aoco e 6' do vice-rei·
nallo do mar'quez de Lavradio.

()oncluiua a obra na i parte essencial
para o cult divino, foi sagrada a egreja
a 8 de Setembro de 1811, tJ'asladando-se
as respectÍ\'as imagens para os seus 7 ai·
tal'es, em pomposa pro"cissão, no dia 18 e
dizendo-se a pl'Ímeira missa solemne a 19,
.:om assistencia de el-rei D. João VI, en·
tão regcnte.

Eotretaoto, s6 em março de 1878 foI
que ficaram concluidas as obras do tem
plo propriamente dito, efl'ectlllmdo-se na
pre ença do im[,eL'ador e da impel'atl'ÍZ,
a 24 do dito mez, o benzimento da cruz
do I mtel'nim que COL'óa o seu zimborio.
'a cimalha u'este, collocou-se uma cha

pa de bl'olllle com LI seguinte ins"l'Ípção:
aCom est" pedl'a se fechou o !lDoel do

zimborio da matl'iz de Nossa _enILora da
Ci'l1delaria, e,,, 15 de Dezenlbl'o de 1877».

Todo o zimborio é cllnstl'uido de mJr
more lioz de Lisboa, ligado ;.01' p'lÇas de
bronze, A cJrilZ que o sobrepuj.l excede
em 2,5m de ultu I'a o pont'l cnli:iirw,nte
do Mo!'l'o ,lo Ca~tell ,

Ficou l.i'~~te modo concluido externa·
mente o lI'lliol' e loais importao'te templo
da ciddde lb Rio (le JanciJ-.,. No que I'esta
'pOl' faze~' iotel'oamente ep6de sel'ac"ba
do em um pr.. zo lião nluito longo, traba
'lh:l-se aindd. em junl:o de 183l.

lS18-D(lCl'eto,creando o MLUl~·u Real,
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hoje Museu Nadonal do Rio de Janeiro,
Assignou-o TbomazAntonio de Villa-Nova
Portugal, como ministro e secl'etario
d'estauo dos negocios do Reino e presi
dente do real erario, No mesmo decreto se
ordenava qne se compra~self: para esse
fim as casas que possuia no campo de
Sant'Anna João Rodrigues Pel'eira d'AI
meiua, mais tarde barão de Gbã, Foi
chamado para directol' d'esse estabeleci
mento o notavel naturalista frei José ,da
Cost Azevedo, de quem tratamos na
ephemeride de7 de Novembro de 1'22.

Para mais miuuciosas infol'mações so
bre este importante edlbelecimento. a
que deu nova vida o sr" conselheil'o
Thoma? José Coelho d'Almeida, quando
ministro da Agricultura, instituindo os
cursos scientiflcos que alli funccionam,
veja-se a be11a mcmol"ia quc sob O titulo
- Investigações 1tistoric IS e scicntif!eas
sobre o Museu Imperial e acillnal do
Rio de Janeir'o - publicl1u m 1 70 o seu
illustr'ado e digno director o SI', di', La
dislau etto,

, 1826- Toma assento no senado o bal'ão,
depoi' visconde de Caethé, José Teixeira
d.t Fon~eea Vasconcellos, como represen
t~nte da pro \"incia de Minas-Geraes, esco
lhi o a 22 de janeiro do mesmo anno (Vide

- a ephemel'ide de 10 de fevereiI'n de 1838).

- F1l1ece no Rio de Janeiro o desern-
bal'gador dn Paço Luiz José de Carvalho
e 1I1ello, 1" visconde da Cachoeira, aenador
eleito pOl' tres provincias e escolhido
pela da Bahia a l'2 de janeiro d'esse
mesmo anno na plimiti va oJ'ganiza~ão

do senado, onde todavia não chegou a
tomar assento, O Jlappa nec,'ologico dos
senadores, publicado na revi!ota do Insti
tuto Historieo (t. xxno, e um trabalho
identico estampado no Almanak Laem
mert parll 1860 o fazem erradamen te
escolhido a 29 de abl'il : aquelle primeiro
ainda claudica dando-o vagamente falle
ddo em dezembro.

Eril O villconde dl Cachoeil'a, conse-

lheil'o de estad", e um dos collaboradol'es
da Constituic;ão do Imperio,

Nascido n t cidade da Bahia a 6 de
rraie; de 1764, forn ara-se cm leis na
universidade de Coimbl'a. Fóra um dos
membros mais illustl"ados da Consti
tuinte, onde repl'esentára a sua pro
vincia natal. e oecupára a presidencia
d'aquella memoravel assembléa no mez
de novembro, Referindo-se á não vulgal'
illustraç,ão de Luiz José d" Cal'valho,
diz o sr, barão de Homem de Mello na
sua b~lIa monographia-A Constituinte
pe;'ante a historia (2' edição): "Seus
discurses na constituinte, como os do
visconde de Cayrü, accusam uma erudição
muito val'iada, Como monumento do seu
uraude saber, ahi estão os pJ'imeiros
;statutl)S organisados pal'a os dous
C\ll'S')S ,juddicos do Imperio, um dos
t"alJalhos mais severoS' e mais substan
eiaes que tenho visto (CoUecção abuco,
tomo 6", pag. 65 a 71), Tomou assento
a 21 de julho. »

Oc upou por tl'e~ vezes a pasta .!os
negocios estrangeiros: em 1823 no gabi
nete 14 de n oomb"o, elll 18'?4 no
dll 14 dI! (tt{ubro e em 1825 no de 9 de
novembrO. 'essá. qualidade foi um dos
que assignal'am, p, r parte do Brazil,
o tratado de reconhecimento da nossa
independencia pelo I'cino de Portugal,
por mediação da Inglaterra.

185-!-Desmembl'auo de Madanna na
mesma data pm qne foi erigido o do
Ceará, por decreto da Assem bléa geral
de 10 de agosto de 1853, no actual
rói nado e no pontiflcadQ. de Pio IX, pela
bulia (;l'avis~ímum sollicitudinis, da
presento dat.l, é i:1stituido o bispado
Diarna" ino. O pdme.iro bispo p.Rra elle
nomeado, o paure 1hrcos Carduso de
Paiva, l'ennDci,',u o c lrgo cinco annos
depois, e em seu lagar foi escolhido o
SI". D. João Antonio dos Santos, que
actualn.ente o rege.

1861--015' bispo do Maranhão, D. Ma
nuel Joaquim da. ::;ilveira, entrega ao
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cabido o governo d'essa diocese, por ter
nesse dia recebido as bulias da SU:l.

confirmação de arcebispo pl'Íma7. do
Brazil (Vide a epheme"ide de 23 de
junho de 1874).

JUNHO-7

1632- Lei declarando o sal no Il'azil
de contrabando real.

1713- O mestre de campo Francisco
Xaviel' de Tavora, governador da capi
tania do 'Rio de Janeiro (omittido por
Varnhagen no seu. Catalogo), assume o
exercicio do cargo, rendendo a Antonio
de Albuquerque Coelho de Oarvalho. que
a ficãra governando depois da segunda
invasão franceza.

Foi Francisco de Tavora quem deu
principio á construcção da fortaleza da
Lage na bahia do Rio de Janeiro e mais
segurança ã da ilha das Cobras. Pór or
dem expressa que trouxera de Lisboa
foi prender ao mestre de campo Fran
cisco de Oastro de Mornes e a outros,
cumplices na entrega da praça do Rio de
Janeiro aos ft'ancezes de Duguay-Troin
em 1711, consel'vaudo-se cm rigoroso car
cere até_chegar a alçada de sete ministros
nomeada para os julgar.

Fez egualmente ade1',"ama entre o povo
de qua,tl'ocentos mil cruzados. para paga
mento dos seiscentos e dez mil que,
para resgate da dita cidade, se haviam
tirado dos cofres publicos e exigido dos
particulares, mandando-se, por ordem
régia, ablj.ter UO 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 córte O partira para Lisboa em
1716, deixando o governo, coufol'mea de
termínação 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 sao'e
qu,an.dO o recebeu, mas já gO'V!lrnava 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-m6r
de artilharia José Pereira Piuto, seu de
cimo quarto governador.

Governou-a até 17 de janeiro de 1791.
em que foi rendido pelo coronel Mauuel
Soares Coimbra.

Pereira Pinto fez abdl' a estrada nova
chamada de cima da Sel"ra, desde La
guna uté Lages, franqueando d'este mo
do o sertão, que se julgava até então in
penekavel; animou e promoveu 11 cultu
ra do café e do anil, e mandou conti
nuar na plantação da urumbeba, 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 Thesouro
aos fornecedores d'esse gene\.'o.

1797- Nasce na Bahia Manuel Alves
Branco, 2· visconde de Caravellas. ba
charel em leis pela universidade de Ooim
bra, deputado geral, ministro por cinco
vezes, conselheiro d'Estado, c senador
pela sua provincia natal, escolhido pelo
regente Feijó, e qne tomára assento a 19
de junho ele 1837.

Falleceu em icteroy a 13 de julho
ele 1855 ( Vide essa data),

Estadista profundo, orador pal'lamen
tal' de primeira ordem, não foi somenos
cultor das musas, do que nos deixou
beIlos testem unhos Das suas poesias que
ficam mencionadas em outra párte d'este
trabalho.

1807-1nsurreição de pretos da nação
Ussd na Bahia e que se desenvolveu em
varios pontos elo Reconcavo e immectia
ções da cielade, Foram muitos dos in
surgentes punidos com a pena ultima,
depois de summariameute 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
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tempo do mesmo governador, a 4 de ja
neiro de 1809, praticando toda a casta
de' atten tados tres leguas distan te da
ciàade. Retiraram-sedepois para o Riacho
da Prata, nove leguas mais longe. e ahi
se fortificaram. Foram completamente
derrotados pela tropa de linha, restabe
lecendo-se logo a tl'anquillidade publica.
Essa insuneição apenas aturou 48 horas.

Ainda em 1813, a 28 de fevereü'o, go
vemando o conde dos Arcos, insurgi
ram-se de novo os escra"os da mesma
nação Ussá na Bahia, pertencentes á ar
mação do visconde do Rio Vermelho, á
fazenda de João Vaz de Carvalho e outras
contiguas: apresentaram-se mais de SOO,
armados, commettendo as maiores atro
c\dades 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, qne matou
e prendeu a muitos. Apezar de se dever
áquelle oflicial em grande parte a sal
vação publica, mandou o conde dos Arcos
reprehendel-o por halJe,' obrado sem Or

dem, empregando armas cont"a ttnS mi·
seralJeis. Não obstante, foram os cabeças
do levante condemnados á morte e exe
cutados a 18 de novembro do mesmo
anno na praça da. Piedade. •

1816-Escriptura la.vrad:t no cartorio
do honrado tabellião de Campos dos Goy
tacazes. Manuel Marques Simões, de SO
braças de terra em quadra á margem
da 'La.gõa de Cima, doadas por Manuel
.José Martins Leão e sua mulher D, Anna
Pereira para patrimonio da egreja e tre·
guezia de Santa Rita (Vide monsenhor
Pizarro. Memorias, tomo fi, pago 102).

Em maio d'esse mesmo anno de IS16
estavfbo.concluida a capella-m6r do men
cionado templo.

1831-Fallece no Rio de Janeiro o te
nente-coronet D. Lucas José de Alva
renga, ultimo govemador de Macau e
um dos poetas repentistas de que o paiz
se orgulha. Foi s~pultado em uma das
catacumlJas da egreja de S. Fraucisco.

de Paula (Vide o Bl'azil Histo"ico do sr.
dr. Mello Moraes, tomo JI, pago 177).

Além do volumezinho de Poesias, de
que falia Innocencio da Silva no seu
IJiccionario, publicou mais D. Lucas um
outro intitulado: Btatira, e Zoroastes
NOlJella, Rio de Janeiro. 1826, 1 vo1. in S"
de 1 fi. de' Dedicaw'·ia. XXVI prelimi
nares e 5S pags , do qual a Bibliotheca
Nacional conta "mexempiaI'. Temos d'elie
uma Memol'Ía sobre a expe4ição do
governo de Macáo em 1809. e 1810
em socCo>"'O ao -Impe'-io da China con6'a
os insul-gentes piratas chine;:es, prin
cipiada, e concluida em seis me::es pelo
Govet'nadot-. e Capitão Get'al daquella
cidade, Lucas José d'A llJaren(Ja. iluthen
ticada com documentos justificativos,
Foi impressa no Rio de Janeiro na Typo
graphia Imperial e Nacional no principio
de 1828. Setimo da Independencia e
do Impe'·io. E' um vo1. iil 4" de XIV,
66, 36 pp. O' auctor ajuntou-lhe um
volume de Obse"lJações á Jllemo,-ia e hum
?-esumo ela sua vida, impresso na mesma
typographia no anno de 1830, do lDesmo
formato e que contém V, lU pp, de
impressão_

Apezar do abstruso e incongruente do
seu estylo, ha porventlU'a o que se re
spigaI' nesta Memol-ia. 1e1la r~fere-se o
auctor a um outro escripto seu publi
cado em Londres em IS17 e, ao que parece,
sem o seu nome.

D. Lucas nasceu na villa de Sabará,
em Minas-Geraes, a 19' de fevereiro
de 1768, como elle proprio declara
na 2' part'e d'aqueUa sua Memor~a.

Aos 16 para 17 annos estava prompto
em grammatica portugueza, latina, ü'au
ceza; em logica, metaphysica e ethica;
em rhetorica. poetica e geographia, mais
do que era então exigido na univel'sidade
de Coimbra. Tinha estudado tambem a
chronologia e a geographia. « A esse
tempo já eu fazia versos, diz eUe; c toda
a minha inclinação era principalmente
aos Improvisos; por isso, que bem poucos
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se abalanç' vão á clles: e d 'entre esses
mes'nos, qne os tentavão, nem hum s6
era feliz.» Naquclla universidade Se
formou, não nos diz o auctor quando.
suppomos que na faculdade de direito.

D. Lucas faz parte do grupo dos no~sos

poetas repentistas, de que tI'ata o SI'.
Joaquim Norberto na Revista Popula,',
vaI. XIV.

18±2-E' derrotada uma column de
rebeldes .da provincia d~ S. Paulo, em
numero de 300, perdendo 17 mOltos
e 15 prisioneiros,' nas immedhções d..
cidade de Campioas, no logar denomi
nado Venda G'rande: inclue-se no nu
mero dos prisioneiros o commandante
da força Antonio JoaqGi:n Vianna. As
forças legaes, que constavam de 150
praças, t.iveram dous mortos e um ca
pitão e alguns soldados feridos.

Na vespera tinham entrado na cida,le
de Campinas, provenientes de Jundiahy,
as forças legaes ao mando do coronel
José Vicente de Amol'im Bezerra (Vide
maio 28 l.

1865-A column" do exercito para
gllayo, que havia invadido a provincia do
Rio Grande do :Sul, sob o commando do
coronel Antonio de la CI'UZ Estigarribiol,
oecupa a villa de Itaquy, ao passo que
apontava na r.iba opposta a vanguarda
da columna com mandada pelo sargento
mór Pedro Duarte.

Itaquy foi saqueada como o fôra
S, BOi'ja, no I' dia em proveito dos
officiaes, depois pela tropa, mas não
soffreu tanto como S. BOIja, porque os
habitantes tinham tido tempo para salvar
grande parte do que possuiam. I

Foi assim que o saque de ltaquy não
foi tão rendoso como o de S. Borja. Em
compensação, porém. foi extraordinario
o estrago que os paraguayos fizeram
nas caSd8 da villa, a grande parte das
qúaés deitaram fogo.

1S70-Fallece na cidade do Rio de
Janeiro, victima de uma congestão cere
bral, edro de Araujo Lima, marquez

de Olinda, nascido no lagar denominarJe!
Antas. na provincia de Pernambuco,
a 22 de dezembro de 1793.

Doutor em canones pela universidade
de Coimbra, foi um dos deputados á
Constitllinte portugueza pela provincia
do seu nascimento e depois â Consti
tuinte do Brazil. Foi pela primeira vez
ministl"', occupando a pasta dos nego
cios estrangeiros, em 1823, mas só por
tres dias, qnando o primeiro imperador
dissolveu a Constituinte brazileil'a. Em
se.gl1if~a paz·tiu para '1 Europa e visitou
a FI'ança e a Italia. Embora ausente,
foi eleito pela sua provincia depu tado á
primpir:.L legislatura do Imperio e nclla.
tomou assento em lS27, occupando a
cadeira presidencial. -Senador por Per
nambuco desde lS37, escolhido pelo re
gente Feij6 a 5 de setembro, foi por
sua vez regente do Imperio, primeiro
interino e depois effectivo, post eminente
que desempenhou por quasi tres annos.

Tomando posse da sua cadeira na
senado a 6 de setembro de 1837, oe·
cupou-a por 32 annos, 9 mezes e I dia.
Preenchia a vaga deixada pelo conse
lheiro Bento Barroso Pereira.

Oito vezes ministro, conselheü'o de
Estado por mais de 27 annos, Araujo
Lima influiu consideravelmente nos des
tinos da patI'ia. symbolisando durante
a ~ua ~onga vida l)ublica o ,-espeito e ct
obediencia ao poder legal do gove,-no,
como no-lo diz o SI'. dr. J. M. de
Macedo no respectivo artigo do seu
ANNO BIOGRAPHICÓ,

JUNHO-S

1545~BrazCubas. o fllndaclor 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-m6r da capitania de
S. Vicente rS. Pauio), como Jogar
tenente do seu donatário Martim Affonso
de Souza, sendo investido no mencionado
posto por D. Anna Pimentel, mulher do
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donatario e sua procUl'adora na auseocia
dó marido. '

Foi Brar. Cubas quem fundou, no co
meço do anno de 1543, o primeiro hos
pital ou Q,\sa de Misericordia que teve
o Bl·azil.

Ignora-se em que epoca ao certo foi
que isso se deb, mas escl'iptul'as passadas
nesse tempo ddxam conjectllrar que
seria de 14 de agosto de 1543 a ~ de
j~neiro de 1547.

Ka data de hoje dá elle ao po: to de
Santos o foral de "ilJa.

Sanios foi elevada á categoria de
cidade por lei provincial de 2' de janeiro
de 1839.

1550-0 ouvidol' geral de S. Vicente.
Pedro Borges, convoca o cnpitão-m6I',
cnmaristas e homens bons tio povo pal'a
que accortlem no preço dó resgate do
serviço dos escravos indios, com mais
equidade que anteriormente.

Começou neste anno o jesuita Leonardo
Nunes a prégar o Evangelho aos l't1i
mtano~, indigenas da Ilha de Santa
Cathcll'ina. chamada enLào pelos natul'aes
Jureré-mirim. Foi o primeiro padre que
neDa aportou. Tinha elle vindo em no
vembre do anilo anterior, a mandado do
padre Manuel da Nobrega, pal'a S. Paulo
( S. Vicente), Mm AffobsO BI'ar. e Diogo
Jacome, primeil'os que pisaI'am ten'as
de Martim Affonso e a11i d,el'ilm começo
á 'CatilChese dos autocthones.

1569....H.eliodoro Euban, mandado pelo
governador::;alvador COI'!'êa de Sá contra
os franceze~ em Cabo-Frio, alli tallece
numa sortida que fez contra elles na
presente data.

Era natural de Portugal, primo-irmão
de Estacio tle Sá. o tundador do Rio de
Janeiro, e f6r<l um dos povoadores de
S. Vicente, onde residiu por muitos an
nos administrando a primeira fabrica de

assucar que alli houve, Em 1565 fóra
posto á testa do reforço de 300 intligenas
e mamelucos que foram mandados de
S. Vicente em auxilio de Estacio de Sá
no Rio de Janeiro. em luta com os
fl'ancezes e tamoyos, aflnal derrotados
a 20 de janeiro de 1567.

1635-Rentlição da rOl'taleza do Arraial
de Bom Jesus, depois rle um apertado
cerco de tres mezes e tres dias, que se
p6de tlenominar memordvel pelo valor
e constancia com que o sofi'J'el'am os si
tiados. Occasião houve em que a falta
de mantimentos era tão gl'ande que não
escapou animal que não se aproveitasse
para alimento: não só os eavallos, cães
e gatos, mas até os couros e o: pl'oprios
ratos se aproveitaram. As propl'ias mn
niçõe& escasse>lram e chegou a faltar a
polvora. i\ão el'a mais humolDamente
po sivel evitar-se a capitulação, EtTec
tuou-se esta. sahindo a guarnição com as
bagagens e todas as honras da guerr~.

Eram 54:7 praças, além dos escravos e
paisanos, que fOl'llm entregues á dis
cr'ição do vencedor. Passou de 140 o
numero de feridos durante o sitio.

Ao COI'onel Arcizewski, o general ven
cetl Ol' , decretou a Companhia das Indias
uma medalha de prata, o: da qual ainda
se encontram exemplares na Hollanda
(Netscher citando Van Loon e citado
por Val'llhagen na sua Histo,·ia das
lutas, etc.).

Seguiu-se, quasi um mez depois, a ren·
dição da fortaleza de Nazareth do Cabo.
a 2 de julho, e cujo sitio foi dirigido pelo
proprio Segismundo Sehkoppe. primeiro
coronel e governador das armns hoJlan
dezas no 13razil.

1644 - Antonio de ilIArins Loureiro,
prelado do Rio de Janeiro, nomeado a
8 de outubro do anno anterior (Vide essa
,lata, a 2' eph,'m. de 1 , de outubro de
16 'O in fine e a de li de outubro de 1659),
assnme o exerci cio do cargo.

Fóra uelle provido por D. João IV, por
conspirar o dr. Lourenço de Mendonça,
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seu antecessor, éontra a pessoa do rei e em junho de 1662, falleceu no Recif<l
o novo estado de cous.as no reino. (Hem-ique Dias ),-senl1o abonados pela

Passando então a visitar os logares su- fazenda real; por ordem do governador
jeitos á sua jurisdicção espiritual, nega· Brito Freire, os modicos gastos feitos
ram-Ihe em S. Paulo a devida obediencia, com o seu funeral, que teve logar no
unindo-se os moradores e tramando con- dia S do mesmo mez, e importamm,
tra a sua vida. Sabendo elle d'este in- além da polvora para as descargas, em
tento, .procurou refugio no convento quarenta e oito mil setecentos e vinte
de Santo Antonio, onde foi cercado; reis. Foi, porém, I s6mQnte depois de
poude porém escapar-se, iIludindo as morto que os seus sel·viços receberam
sentinellas, e retirou-se para a cidade no Brazil (não sabemos em que data
de S. Sebastião ·do Rio de Janeiro, séde a mais gloriosa recompensa, ordenan
da prelazia. Proseguindo d'ahi em vi- do-se que, para perpetua memoria, se
sita pastoral á capitania do Espirito- organisassem, em varias das capitanias
Sauto, o odio, que po'r toda parte o per- corpos de soldados e ofliciaes todos
seguia, proporcionou-lhe veneno á co- pretos, com o ·nome de ([ regimentos dos
mida, com o que perdeu logo o uso da Henriques ".
razão. Nesse mjs~rando estado embarcou Demos o valente cabo dos pretos como
para ;Portugal, onde falleceu não se sabe fállecido a 31 de agosto de 1661; corri.
em que anno, sem ter nunca experimell- gimos aqui esse erro. Da, noticia que
tado o menor allivio em seus males. naquella data consignamos, ped\mos ao

Ficou regendo interinamente a prela- leitor que apenas conserve o juizo que
zia o padre Manuel de Araujo, vigario do douto historiador do Brazil tinhamos
geraL apr.oveitado como o glorioso epitaphio

Ao infeliz Marins dedicou o magistral do heroico preto_
Pinheid:o o seguinte distico:· O commendador Antonio Joaquim de

Mello na s~a Biographia dos lJOetas
Mille inter curas, ac inter mille labores, pernambucanos, tomo II, pag. lS1,' diz
Et mentem et vitam perdidit iste suam. que Henrique Dias fallecera a S de junho

1654- ([ Parte do Pará para Lisboa o· de 1662 no Recife, sendo sepultado' á
padre Antonio Vieira. a pretexto de· ir custa do Estado no convento de Santo
buscar remedio a sof1'rimentos que ad- Antonio, onde porém ~ão resta noticia
quirira ali; mas realqIente despeitado, nem signal d'essa sepultura. Consulte-se
não s6 por ver desfigurada na cÔrte a tambem a tal respeito a sua biographia
conducta dos seus missionarios, como escripta pelo conego dr. J. C. Fernandes
pelos males que acarretava a publicação Pinheiro, Pllbli.ca~a no tomo XXXI,
da lei de· 11 de outub~'o<de 1653 á sua parte I, da Revista do Instituto Ris- '.
evangelisação (Datas celebres dC6 hist. torico.
do Brazil). » . 1707- Entra no Pará o capitão general

, 1662--Depois de referir as régias recom- ChI istovão ela Costa Freire, governador
pensas que receberam. os que tomaram do estad.o do Maranhão, e escreve ao com
saliente parte nos combates que anni- mandante da tropa de resgate de indios
quilaram o dominio hollandez no Brazil Ignacio C rrêa ele Oliveira, que então es-
e o fim ulterior que tiveram, tratando tava no Solimões, ordenando-lhe que faça
do heroico chefe do tJrço dos homens retirarem-se do territorio os missiona- I

pretos, diz o visconde de Porto Seguro rios estranhos; e este, dirigindo-se á
na. sua HistoriC6 d'aquellas lutas: principal povoação dos Cambebas, nella

([ D'ahi, a pouco mais de quatro almos, intima a ordem evacuatoria aos missio-
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narios Pedro Bolarte, Antonio E covo e
Mathias Lapço, todos regulares da Com
panhi'l d, prol inci L de Quito, e ao padl'e
João l':aptista Sano, que fa7ia as vezes
dcsuperior das missões de S, Paulo, S. Joa
quim e Santa Maria Maior, na ausencia
do padre Samuel Fritz. Trata bem aos
indigenas e volta depois de se retirarem
os missiona rios cJstelhanos.

1711- Penlão reaL a favor dos envol
vidos n'l revolução de 1710, denomi
nada Cue;or'a dos mascates:

a Felix José Machado de Men donça.
a Eu El-rei vos envio muito saudaI'.

Havendo considerado os justas causas
que o Bispn teve jJara conceder aos mo
radores dessas capitanias um perdão, em
meu Nome, do crime, que confessaram
ter commettiúo, de sublevação contra o
governador Sebastião de Castro e Caldas,
obrigados dos vexames em que os tinha
posto COIl1 o seu governo, de que se li
vl'aram com ,ua retirada para a Bahia,
rogando ao Bispo, que, na fórma d"s
minhas ordeus, entrasse a governal-os,
perdo"lldo-lhes taes delictos: Houve por
bem de confirmar, como por este confir
mo, o perdão, que em nleu Nome deu o
Bispo a e, se povos, as im e <.Ia maneira
que elIe lhes concedeu: do que vos aviso
para que assim o façaes publicar, Lisboa,
8deJunho de 171L.-REL" [Vide a
ephemet'ide de 7 de novembro de 1710).

-O governador e capiião-general da
capitania de S. Paulo e Minas, Antonio
de Albuquerque Coe1l o de Carvalho, mu
da o arraial de Ouro Preto para o sitio
em que presentemente existe a cidade do
mesmo nome. quatro leguas distante do
primeiro assento, e dá-lhe o nome de Vil
la-flica-.

1739- Por provisão d'estadata o 4' bis
po do Rio de Janeiro, D. f, ei Antonio da
GuadeJ upa, insti tue na sáde da sua dio
cese um collegio, a no qual hou "essem ele
ser recebidos e creados meoino~ ol'plJãos
de paes pobres e desamparlldos úe C1:ea
ção, etc,,, e para o qual :lera estatutos

em 20 de outubro d'esse mesmo anno.
P~ra que se forme ideia do são discer
nimento e espirito generoso e civilisador
do virtuoso prelado, transcrevemos em
seguida uma Rute do preambulo dos
mencionados estatutos:

a Toda a felicidade das republicas, toda
a concol'dia dos povo', toda a reforma
da christandade,todo o lustre das igrejas,
e tod" a obse1' vancia das religiões, tudo
depende da boa criação dos filhos. Com
esta os tribunaes se animam, os canones
se observam, as leis se vigor<lm e recti
ficam, os vicios se desterram e as virtudes
se plantam; faltándo porém esta, por de
mais são as pragmaticas, ÍDuteis são os
decretos, e frustrados todos os rigorçs
ou penas da justiça; porque se a natu
reza foi na infancia pel'vertida, se foi com
o leite dos maus costumes relaxada, tão
inept<l, tão diversa e tão contr~ria ficou
aos sequitos das virtude, que ou nunca
ou raras vezes chega a perder os habitos
viciosos na mocidade contrahidos. D

Est., estabelecimento de educaç.ão, que
teve e tão o titulo de Collegio dos or
phãos de S. Ped,-o, P'ISSOU <.Iepois a de
nominar-se Seminario de S. Joaquim,
e ultimamente, até os nossos dias, teve
o nome de Impería1 Collegio de D. Pe
d,-o II lo externato),

O mesmo zeloso prelado havia creado,
por provisão de 3 de fevereiro do refe
rido anno de 1739, o S mina"io episcopal
de S. Jo;é, na mesma cidade do Rio de
Janeiro, e que começou a fundar com o
pequeno p Itrimonio da Érmida de N. :'e
nhora do Desterl'o, cujos bens, julgados
devolutos á Corõa, lhe foram para esse
fim concedidos Vide a ephem. de 3 de
fevereÍl'o de 1739).

lSl5-Ratifica, approva e confirma o
principe real, na côrte do Rio de Janeiro
o tratado de abolição do trafico de negros
em todos os logares da costa d'Africa ao
norte do Eq uador, tl'atado feito em Vienl,a
aos 22 de janeiro pelos plenipotenciarios
do principe regente conde de Palmella,

24.



mo

Antonio de Saldanha da. OlUDa e D. JOII~

quim Lobo da Silveira, e por pal'te da ~'ei

rei da Grã-Bretanha o visconde. de CastlEl
l'engh. Obrigam-se &S duas altas partes
oontratantes a fixar por um oul.ro t.ra

. tado o periodo em que deve a tl'a.fic.o cea~

sal' universalmente, de modo que fique
prohibido nos dominios de POl'tUgal,

1869 - O SI'. Francisco de Paula da
Silveira Lobo, escolhido a 22 de julho do
anno anterior senador pela provincia de
Minas Geraes, toma assento no senado.

- Toma assento no senado, como re
presentante d(l. província do Rio de Ja
neiro, o SI\ visconde de Nictel'oy, Fran
cisco de Paula de Negreiros Sayão Lobato,
escolhido a 8 de maio.

1871-Morre no Rio de Janeiro o ge
neral orgllntino Wenceslau Paunero..

Ju:mo-9

1597-FaUece em odor de &antidade a
famoso e douto jesuitllo José de A,nc.hieta
na aldêa de R,eritiQa. perto de Bene
vente, capitallia do ESIlirito-Santo. com
63 annos de lidade e 44 de residencia no
Bl'azil, pois chegárll fi Bahia de Todos os
Santos em 13 de j ull10 (Ie 1553 ("ide essa
data). em companhia de D. Duarte d~

Costa, segundo govern~dor gerl\l do 8ra
ai! (Vida maio 8 de 1553).

Diz Onrlos Sainte-Foy na sua Vie du
ut!nifrable Joseph Anchieta, traduzida em
portuguez e publicada em 18i8 na cidade
de S. Paulo, que nascera Ancl1ieta em
S. Chl'istovl\m da Laguna, capital dailha
de Tenerite, a 7 de abril dtl 1.534 e en
trára para o, nov·iciado da Companhia
de Jesus no l' de maio de 1551, com 18
annos apenas de edade. Todos os outros
Íl.uctores que consultámos, e não foram
poucos, dão este venel'a.vel pt'opagan
dista da fé nascido em 1533, sem espe
cificarem o dia e o mez do seu nascilllento.
O padl'o SillJão de Vasconcellos mesmo,
que dispunha de apontamentos fOl'neci
'dos pelo proprio Anchieta,além das obras

que tivera á mão, fal-o nascido simples·
mente uaquelle anno.

No seu Agiologio lusitano chama-o
o padl'l> Jorge Cal'doso~" Apostolo do
Bl'az(l, sE\gl1ndo Thaumaturgo da Igrej<\
militante, kombeta do Eurmgelho, pro
digio dl\ Graça, pOl'tento da Natureza.
luro oa Gentilidade. solda America, glo
ria da Companhil\ & não menos de
Tenal'ire (SUl!. patria) ilha principal de
Canal'iIlS .•. "

Diz d'elle·Augllsto rle Saint·[Jilail'e T,,,
sua Viagem ás p"ovincias de S. Paulo
e Santa CCllhal"Ína I

" José de AnCl1ieta, que mereceu sei'
appel\idado o aposlolo do T3ra:::ii, foi a
um tempo poeta, gnel'rpiro, natural:sh;
pal'a se fazeI' util sabia tomaI' todas as
fórmlls~ dav.1 escolas ás criandnhas,
comm.andava trop!\s, pensava doentes e
não se desdenhava aind" dos mais vul
gares trabalhos. Pórle lier contado pOI'
um dos homens mais extraordinarios do
seu. tempo. "

Este admil'avel evangelista pl'estou
assignalados serviços á civilisação no
BI'azil, cllamando ao gl'emio da Cbris
tandade tl'ibus inteiras de indigenas no,
lYladM e barbal'os, congraç IOdo-os entl'e
si, e isso com t\ mais desassombl"lda co
l'agel'(l, com o lllais ardente devotamento
e desinteressada cal'idade, embrenhan
do·se cem, duzentas e mais legUl\s pelo
mais çerrado dos bosques, a pé semp!'e,
descn,lço, sem outro arrimo além 00 seu
bordão, exposto ás injurias do tempo,
á rudeza dos enr~dados e aspel'os ca
minhos, á tremenda voracidade das fel'lIs
e vibol'as e fi voracidade ainda mais tre
menda do gentio! cLl!'tindo a fome, a
sede, o cansaço, e infatigavel sempre!

"Nomeado pl'ovincial do Bl'azil (em
1578), percorreu como tal todas as capi
tanias; fundou escolas em Pernambuco,
Bahia, Espil'ito-Santo (e S, Paulo); visi·
tau as tl'ibus indias menos ci vilisadas,
os Tupinambás, os Aymorés, os Papa
nazes. Fez el'guer II mór parte dos mo.
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numentos religiosos que ainda existem
no Bra1.i1. nomeadamente a egreja e an
tigo hospital de ~jsericordia do Rio de
Janeiro (em 1582); foi emfim um do~

pl'imeil'os a lançar nestas regiões as se
mentes do Christianismo (Pedro La
rOusse, DICCIONAR10 D'1"-IX SECULO). »

Finalmente, alquebrado pelas fadigas
d'uma vida tão trabalhosa, retit'ou-se
para Reritigbá, uma das reduc~ões de
indigenas que fundãra, e ali exhaiou o
derradeiro suspiro em um domingo 9 de
junho de 1597,

O seu corpo, conduzido em procissão
por mais de cem indigenas par'l a então

iII>! da Victoria, na distancia de 18 le
guas, foi ali deposto na capella de S.
Thiago, de onde, em 1611, se tl'anspor
taram os seus restos para o colleglo dos
jesuitas da cidade da Bahia (Vide os
quatro primeiros fasciculos dos ANNAES
DA BIBLIOTHECA NACIONAL).

Em 1628 mandou o papa Urbano VIII
começar o processo par:! a sua beatifi
cação, que flcóu depois suspenso até
hoje.

Além do seu Poema em louvo.' da Vir
gem, em 5766 bellissimos versos latinos,
que ficou inedito, temos d'eUe uma Arte
de grammatica usada na costa do Bra
zil, impressa pela primeira vez em
Coimbra em 1593, reimpressa '280 :mnos
depois pelo benemerito sr. Platzm,mn
em Leipzig.

Em 18S0, estando o sr. bispo D. Pedl'o
de Lacerda na cidade da Viptol'ia, capi
tal da provincia do Espirito-Santo, em
visita p.astoral a essa p:lrte da sua dio
cese..promoveu::i. Ex. a celebração de
exequias solemnes, que se realisaram
com toda a pompa na egreja de S. Thia·
go, antigo collegio dos jesuitas, hoje ca
pella nacion:!!, !leio duocentesimo octo
ge!\imo terceiro anniversario da morte
do famo~o thnumaturgo. Effectunda as
si rr., no proprio logar para onde. fOl'a
transportado o seu cadaver ainda qllen
te, teve essa commemoração. que tanto

tinha de religiosa como de historica
ull1a dupla significação,

O Almanakdo Imperio da Santa Cruz
para o anno de 1881, q·u e vem ol'nado de
um beilo retrato de Anchiet , dá a re
lação cl'essa com memoração, preceden
dO·fI de uma Breve noticia da sua vida.

l635-ehega ao acampamento de Villa
Formosa (Serinhaen) a noticia da p~rda

do Rtlal (arraial do Bom Jesus). o que
impl'essionou em extremo a tropa e es·
pecialmente ao general Mathias de Albu
querque. por ter sido cl'eação sua aqueila
praçq. que a sustentAra em pessoa por
tanto tempo e coro tal reputação que
merecera elogios do proprio inimigo (Vide
a epheme"ide de 8).

1636-0 conde de Bagnuolo, que sub
stituira a D. Luiz de Rojas y Borja no
com mando rias forças contra os hoUan
dezes e se flx:ha em Porto Calvo, manda
o capitão·mór D. Antonio Camarão com
tresentos indios, Henrique Dias. já no
meado flove"nador 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 !,udessem chegar, tal1ando as fa
zendas dos inimigos e causando nelles o
destroço possivel. Foi esta uma das mais
importantes corl'erias feitas nesse tempo,
em que a guerra se reduzia á. assolação
mutua sobre as propriedades e tel'ritorio
occupado pelo adversario. Esta. que che
gou até á Goyana, m!is de 60 leguas
distante do ponto de partida, fez prodi
gios, voltando a Porto Calvo tres mezes
e meio depois, com um grande numel'o
de moradores, « que prefel'iram os sof
frimentos de acompanhaI-os aos vexames
e tYl'annias do jugo de um conquistadO\'
cobiçoso, os quaes já haviam saboreado
amargamente.» Nesta excursão, d·entre.
os inimigos que Camarão exterminára,
oont..-se Jeronymo de Paiva, que tendo
sido na India Oriental expulso rIa compilo.
nhia de Jesus antes de ser sacerdote,
passara-s0 para os hollandezes e com
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elles fôra para Pernambuco, onde ~e

casára.
1647-i\forre em Lisboa. para onde fóra

a chamado d'el-rei em fins de 1635 (Vide
16 de dezembro), o gl'ande capitão Ma
thias de Albl1querque, conde de Ale
grette. que se im mortalisál'a comn go
vel'Dador de Pernambuco e genel'al das
suas tropas na invasão hollandeza.

Consigna o sr, J. de Vasconceilos nas
suas Datas Celeb,-es csta como a da morte
do famoso general. Em nenhum outl'O
escriptor a vin1Qs confirmada,

1669-0 capitão-mór Feliciano Correa
assume o governo da cápitania do Pal'á
e exerceu-o por nove mezes e dnte e
um rlias, isto é, até 1 de abril de-1670,

1671-Pedro Cesarde Menezes, nomeado
capitão-general para o Maranhão, toma
posse do governo d'aquelle estado l~a

cidade de S. Luiz, succedendo a Antonio
de Albuquerque Coelho de Carvalho,
o Velho,

Foi 11 15' dos governadores e o l' dos
c Ipitães-genel'aes do Maranhão, ( ue go
vernou por seis' annos, oito mezes e oito
dias, até 17 de fevereil'o de 1678.

1707-Toma pO,sse do governo da ca
pitaIjia de Pernambuco Sebastião de
Castro Caldas e con ervn-o até 'j de no
vembro de 1710, em que, recebendo um
tiro no movimento revoltoso do Recife
denominado gueJ't'a dos mascrlles, se
retirou para aBahia no dia 9, deixando
assim violentamente o governo.

Tinha de lQ95 a 1697 goveluado 3

caritania do Rio de Janeil'o.
1715-Pol' commissào do ouvidol' geral

Luiz Botelho de Queil'oz. eri n-e o mestre
de campo Antonio Pil'es de Á"vila a yilla
de Pitanguy, em S. P,lulo.

'1816-0 duque de Luxemboul'!.( i\Iont
mOI'enc)", par de França, cOlb,tixa:lor de
Luiz XVIII, é recebido com toda :1 ;-0

lemnidade na cÔl'te do Rio de ,Janeiro
pejo rei D . João VI. Conu uzi do ao paço
da c:dade em cóche ela CtlS,( real, com
pompa ,\ m.gni'ficencia, pejo marque7. de

\TaIlada e o conde de Belmonte, é ad,mit
tido á presença do principe-regente pelo
marquez de Aguiar, reunida toda a
córte. O cavalHl'o de Saint-Mars, como
secretario, e o conde de Clarac, Paul de
Fl'onfl'eçle, Julio de Coubertin e De Mon
tecor, l'azt>m p lrte da sna comitiva,

18±2-0 bal'ão de. lIIonte-Alegl'e, pre
sidente da provincia de S. Paulo, com
munica ao governlJ o appm'ecimento da
I'ebeliião nas yillas do norte da pro
vincia.

1870-FalJece o senador pela provincia
das Alago:ls Antonio Llliz Dant s de
Barros Leite. escolhido a 31 de julho de
1~!3: a 8 de agosto do mesmo anno pre
stára jlll'amento e tomára assento na re
spectiva carnal a.

- T ma assento no senado, como re
pl'ésentante da provincia do Amazona,
o sr. Ambrosio Leitão da Cl1nha, esco
Ihid I a 27 de abl'il do mesmo anno.

1876-.'ente- e cm Ouro-Preto e na
cüJade Christin" em ~linas Geraes, rias
4: para as 5 horas ela ,nadl'ugada, um
violento tre;nor de tena, que se repete
na nnite seguinte,

JUNuo-IO

1503-Pal'te de Lisb.,a li 111 a nova expe
dição, composta de ~eis c,l1'a\'ella~, sob o
cOlnn,1I11(lo de Gonçalo Coelho na opi
ni~o IlIais gCI'nllllcnte aceita, mandada
pai' n. Manllel com o fim de, pela'ex
tremidade mel'idional da te/Ta ele Santa
C,'u;;-ç achar uma passagem pal'a M lacca
( ,li olt,cas).

Como na primeira, capitaneada por
Anrrl'd Gonçalvcs (V:de a ,-pheIJJeI"i.'ie
de 10 (,e maio de 1501), veio tambem
np.sla o famoso cosmogr!l1Jho fiorentino
Americo Yesp~l'cio, que faz assim :1 sua
segUI/da viagem a estas regiü~s.

D'l. particularidades pOl' ellc dadas
ácel'ca d'esta expedição sabe-se q ue foram
de Lisboa em direitul'a a Cabo Verde,
onde estivel'um 13 dias: d'ahi dirigiu o
commandante a expedição para Serra
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Leõa na Afric'" contl'a o voto dos ou
tros capitães; d'alli voltal'am, obrigados
por um tempar.ll. ao anteriol' ponto da
viagem, Depois dc uma navega<;ão de
tresentas leguas, a vistam no meio do
occano uma ilha deseda, de duas leguas
ele comp!'irlo e um:! de lal'go, sobre cujos
uITecife, bate uma das caravellas e se
despedaça, salvando-se, pOI'élll, a sua
equipagem, Esta ilha é segul'amente a
ele Fernando de SOl'ollha, a que se deu
por esse tempo o nome de S, Jolio.
"esl ucio, mandado a explorai-a, acha.
nella U:ll ancol'adnuro exceilente, e alii
se demora nito dias sem ter notich 'dos
outI'os navios, Havia na iII},} bo.~ agua
de beber e pass:\ro do mal' e tle tel'!'a
em tão grande quantidade e tão pouco
receiosos da pl'e ença de homens, que se
deixam agalT,u' Ú mâo,

N nono dia, emtlm, encontra um dos
navios c com eBe segue para o sul: esteve
então na Bahia Je Toelos o~ ';anto , desco
berta na vhgem ant"riol', e ali ,e demo
I'OU por algum tempo, ~cglliIltlO <.Iepois
viagem, f;;lll.loll uma feilol'ia, onde
c1eixou parte da tl'ipolação, Ain<.l.\ lLOje
ha duvjjas ,iccl'ca do ponto em que se
estabelecen ess., feitoria. Segun<.lo Val'
nhagen fui em eaIJo-Frio; segundo o
senador Can<.lido Mendes foi el11 Cara
vellas, Em qualquel' parte. que fosse,
d'ahi \'oltou Vespucio para lJJuropa, ondE'
já se :!chava em setem bro de 1501.

Quanto a Gonçalo Coelho, pI'os'gniu
tambem para, o sul e chegou, confol'me
suggestões plausíveis, até á altura de
Cananéa, de ontle voltou para o Rio de
Janeil'o. o Rio de Janeiro permaneeeu
elIe ba~tante tempo. a ponto de dal'em
as cartas coevas a ~, te logar' o nome de
Coelho detentio. Pensa Varnhagen que,
tambem ahi foi por elle fundada. uma
feitol'ia, a que, seguntlo o me,mo auctol',
se chamou Ca?'ioca, isto é, r!Z a de
branco.

O fim d'esta viagem não era examinai'
O paiz, que já fonr, antes explor(ldo:

era simplesmente achar um caminho
pal'a ::'.lalacca, quel' dizer, cnconi;l'ar a

'passagem ,I:] ue, mais feliz, descobriu
anno' depois, o gran ele na vegador Fer
nando ele illagnlhães. Entretanto, est'l
passagem foi procunvla ainda em 1505
e 150J pela expedição de D. Nuno Manuel,
si tem I'azão ql1em aml'ma que em tal.
anno,enãoem"50I,comoquervl'j condc
de Porto SeguI'o, foi qlle el1a se effecLuou.
Envi-lmos o leitor, quanto a e~tes p n os
obscuros ela nossa histol'ia, par,~ a lumi
nosa memol'ia qne a eu respeito, n!'Í')
h I lI1uit.. , pnblicotl o r. ,João Capi 'Lrano
de Abrp-u e p.lra os e cri ,tos do senador
Cal1t1ido i\[endes,

1560-Carta de Meo de Sá, dil'igida de
S. Vicente á rainha D, Cathal'ina, I'zgente
do I'eino, na. quallh_ partiGii,a a assiO'na
larla vicloria que alcançára contra os
ft'ancezes e tamoyos no Rio de JaneÍl'o
(Vide lIS ephemel'ides de 15 e 16 de
mal'ço),

1611-Fallece em S. Paulo o govel"
nador ger .• l D. FI'ancisco de Souza, que
tinha ido par'a aquella viila .em 160~

(Vide fevereir'o 19), como administl'ador
geral das mina, com a mcrc';' de mar'quez
das Minas e triut I mil cruzados de
juro c herdade; foi substituido por seu
filho D, Luiz tle 'omm,

Qlllltl'O leguas adiante de Sor'ocaba no
itio denominado ser'm de Bi,'açoyaba,

levantára D, Francisco pelourinho, por
conta das jazidas (!e OUI'O, prab e ferro
quc nella <.IeFcobril'a o paulista Alfonso
Sardinha, e ]Jl1zer'::l-1hes o nome de minas
ele N. Senhol'a do i\10ntsel'l'at, ou de Ita
peúoçtt ( egundo A. :\1al'ques). Com a sua
ausencia p,II'a o reino em 1602 cessára o
labor das me:.cionadas minas, at' que
em m lhor sítuação se fundou a villa
Soroeaba).

HOllve naquelIa serra um grande en·
genho tle fundir ferro, construido á
cust t de Sardinha, e que, tomando gran
ele incl'emento. em 1609, se extingUÍl'a
depois com o decui'so dos allllOS.
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Ne~sa lIlesma sel'ra. extrahira boa pra.ta
l~ei Pedro de Sou;r,a, religioso da San
tissima Trindade, mandadQ a ex.aminar
aS ditas minas pelo principe regente
D, Pedro em 16S0;

1612-Reclama de novo o povo de
S. Paulo perante o conselho contra os
padres jesuitas. r

1627~Entra outca-vez na Bahia de To
dos os Santos. com quatl'o vasos de
guerra, o almirante hollandez Piet Heyn,
que a 1 de abril sahira d'aquelIe pOl'tO
(Vide a ephem, de 3 de março), e toma
dous navios mercantes que estavam fun
deados em Itapagipe, de onde passou em
lanchas armadas a'capturar outros tres,
que se tinham refugiado no fundo do
Reconcavo.

De novo alli s'e demorou Piet Heyn,
scn~or do porto, por mais de Ultl mez,
até o dia 14 de julho (VicIe essa data),
em que partiu de vez par~ a Europa,
Foi nessa viagem que capturou a frota
do Mexico, a mais importante preza que
se tem feito no mal'.

1763- Aggravando-se os soffrimentos
do governadol' do Rio Gl'ande do Sul ~o
ronel Ignacio Eloy dê Madureil'n, ol'de
na-lhe o governo intel'Íno do Rio cie Ja
neiro que se recolha á Santa Catharina
pal'a curar-se, passando o governo da
capitania ao tenente coronel Luiil :\j a
nuel da Silva Paes, designado para ex.er
cel-o intel'inamentll,

pQ,f f.,llecimento do coronel Madureira
(Vide fevel'eÍl'o 24: de 1164:) foi Domeado
governado I' etrectivo o coronel José Cus
todio de Sá e F/.Lria (Vide junho lU de
1764),

,1837-Toma assento no senado como re
pl'esentanto da provincla do Maranhão
Antonio Pedro da Costa Fel'1'eira, depois
barão de Pindal'é, nomeado senadol' POI'

carta imperial de 20 de dezembro de
1l:l34. .

O bll!'ÜO de Pindaré fafleceu no Rio de
/lnejro a 18 de ~ulho de 18601 tendo nlUl-

cido a 26 de dezembro de 1778 na então
villa de Alcautara, no Maranhão.

Do artigo magistral, que ao seu passa.
menta consagrou o sr. consellleÍl'o F.
Octavü\Oo no COl'/'eio Mercantil de 19 de
julho de 1860, reproduziremos os seguin
tes magnificos tl'echos:

a E' raro o homem que, teneio atraves
sado um periodo de cerca de quarent!\
annos de vida publica, desÇ<1. lia tumulo
com a mesma fé. com os mesmos princi
pias, que abraçou no começo da sua. al'
reira." ,

afIa um anno cortejavamos a Verguei
1'0; hoje cortejamos a Cost<t. Ferreira,
Vivêl'ão sempre juntos, na luta, na vic
toria e nos reveze!: no dia em que mor
reu o primeiro começou a agonia do
segundo. ,

"A nossa sociedade se vai transfor
mando: a geração contemporanea de
nossos paes desappareceu quasi toda.:
-acaso irão desappllrecendo tambem as
grandes virtudes cívicas, de que essa
geração nos deixou tantas e tão I.Jrilhan
tes provas Y"

Co ta Fel'reira formara-se em Coimbm
em direito cano nico a 2 de junho de
1803

ü seu hiographo no Pc~ntheon JI1a'l'a
nhense diz que, esclJlhido senadol' Da
duta que mencionamos, tomál'a assento
no senado lÁ 10 de j li U ho li o anho seg'Uüt
te: foi trcs aunos depois, como vtlritl
cámos nos Annaes u'aquella casa <.lo p"r
lamento (Actas de 1837, vaI. I, pag 34}.

1842-Rompe em Barbacena, p-ovincia
de Minas-Geraes, uma rel.Jollião e é o
veador José Feliciano Pinto Coelho
aeclamado presidente da provincia, em
lagar do J)I'esidcnte legal BernHI'do Ja
cinto d., Veiga,

)1ais longa e mlis dispnlll,da que a de
S. Paulo do mesmo anno, tllha Llns
meSDlOS mo~ivos, teria c!'eado profundas
raizes, a não serem, na opiniàode UDl !lis
toriaaor 1I0SS0, as acertadas u promptas
medidas tomud:\S pelo govel'Do para.
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debelaI-a., !lIareh'lram logo varias con
ti npen tes de tropas pa.l'a. os limites dl1
provincia, e o bal'ào de Caxias, já des
embara~ado da rebellião paulista, (ai ()
enearl'e,,;ado de accumular cm Minas
todas as fOI'\as de que pudesse dispo!',

_'0 dia 20 de julho evacuaram os re
belde Bal'bJc 'na e dirigiram-se pal'a
Ouro Preto, que el'a um dos pontos
onde ilavia mais enthusiasmo pela revo
lução. « Em um me;" justo, de 20 'de
junho a 20 dc juli1O, cal:Lit'am 'Cm podor
uo gO\'el'nO os dois centros da rebellião
de ~1i!las e de:S. Paulo, sem um tiro d1J
fuzil. D

Qnando Caxias chegou de S. Paulo,
no tlia 23, e p:ll'tiu parll :1Iiinas, afim tle
tomar o com mando das fOI'\3.s leglles
e dil'jgiL' ;'S opeL'a~õescootraos rebeldes,
tính m esLes marchado de S, João d'El
rei par& a "ilIa de Que!ull, que tomaram
fi vb'a força no (ia 2ô de julho. A:? de
agosto CS 1I"a O geueral elll Barbacena e
teu ionav!! ir' a marcllas fo _;:atlas inter
pOl'-SO entre os vencedIJrc;; de Quelul\ e
a. cidade de Olll'O PI'eto, PUl'!! onde se
dil"gialn depois d'aquelle Lriulllpho. No
dia (j consegue Caxi~s, pOl' UlIl movi
mento r,,-pitlo e bem sllccedido e sem
ser molestado, entrai' eLll Ouro Preto
com os 700 homelJs de que apeDa~ dispu
nIta, tendo ~ntl'et'loto os rebeldes mais
de dois mil á meia legl1a apenas de
<1istuncia.

Vrndo que não podiam occupar a ca
pital, marcham estes sobre a cidade de
Sabnrá, que occupaJ'am: ahi f'\flem
.iunc~ão com varias columnas da sua
parciaiidal!e, que sobem então a mais de
tl'es mil homcns, e sc retiram pal'a o
AI'!'l:tilll de Santa Luúa, oU<1fl se medeul
os rebeldes com as forças leglles no dia 20
<1e agosto ( Vide e.sa data).

AI i e ness13' dia rel'mina a revolução
de i\Iin ,s-Gel'aes, iniciada em BaL'ba
cena.

1::'65-8. Borja. villn. d,! pl'ovinci:l, do
Rio GI'llocle <10 Sul, iLuad.\ a' ponco

mais de um kilometro da margem es
querda do rio Uruguay, é neste dia
occupada pelas fOl'CdS paragu;lyas ao
mando de Estigal'ribia ( Guel"'a do Pa1"1J,
guay).

Estigal'I'ibia partira do acampamento
de S, Carlos. tendo di vidido o seu exer
cito em duas columnas, e com a mais
forte, composta de 9,000 homem e 4 bocas
de fogo, marchára: par o passo de
S, Borja, não encontrando sinão a 1'e
sistencia que lhe podiam oppor 130 ho
mens da. cavallaria da guarda nacional
e o l' corpo de ,"oluntarios da patria.
que, bisonhos corno estavam ainda, pro
varam comtddo ao invasoL' que eram
suldados, e brazileiros ...

A 2" columna, commandada pelo sal'·
gento-mór Duarte, composta de 3,000
homens, marchava parallelamente á prl
mei 1'11. , de modo que pudessem ,auxi
lial'·se e proteger-se mutuh.menLe,

Com essa expedição tinha por fifi! o
dictador do P,ll'aguay l'evolucional' a

'provincia do Rio Grande e, dirigindo·se
nO Estado Oriental, apoiai' em seu lU'o
veito o partido blanco. Os acontecimentos
proval'am o quanto errados eram os seus
calculoso

« Em seus arredores (de S. BOl"ja), diz
o sr. dr. Macedo nas suas Lições de co
l'o!Jl'aphia, viveu por >tlguns anuo> ha
bi tando UI la ru,tica choupana, o botanico
fmocez Bompland, companheiro de BUIDE
boldt em sua viagem ás regiões equa
toriaes da America. "

Aimé Bonpland nasceu a 22 ele ngosto
de I,,;) e falleceu a 11 de maio de 1838.

1 0-3' eenLenario da morte do iui
mitavel cantor dll.s glorias portuguezas.
LtJ.i;" de Camões, quo por si s6 podada
resumil' toda a littcratura patria. si um
cataclysma universal submergi e tudo
QUInto antes d'elle e depois .e escl'e"eu
U<L nossa fOl'mosa Iingtta: é comlllemo
rado no Hio de Janeil'o com !l!; mais
ftwventes manifestações de enthusiasmo
que o nome de um homem podia in.;,pirar
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á admiração que o seu genio despertâra
e se foi accumulando durante tresseculos.

Longe iriamos si quizessem'.ls archivar
nestas paginas tu lo quanto se passou
neste dia e transbordou para os tl'es ou
quatro que se seguiram, como homena
gem ao epico portuguez que, pelas glo
l'ias que cantOl1 e pela lingua, é tambem
nosso. Desde a colJocnçfro solemne da pe
dra fundamental para a bibliotheca que
o Gabinete Portuguez de Leitul'a vai es
tabelecer no Rio de- Janeil'o e de cuja
benemerita directoria partira a idéa
feliz da commemoração do tricente
nario, até á inesperada apotheóse de
nominada Exposição Camoneana, com
que a Bibliotheca Nacional se associou á
grandiosa festa, coroada pela deslum
brante illuminação da praia e ens'ada
de Botafogo, que realisul'a o Ch~b de Re
gatas 'Gt~anabarense, podel'osamente au
xiliado pela nOSSfl explendida natureza,
tudo foi mais para se ver e sen til' do
que para se dizer. Em todos os moldes
em que pode fundir-se o talento do homem
hodierno: no livro, no bronze, no OUl'O,
na tela, no verso, na prosa, na musica,
no ruido popular, no congraçamento in
timo de nacionalidades diversas. embora
irmãs na origem, nas crençl\s, na lingua:
tudo se deu as mãos para honrai' a su'(
memoria e glorificar o seu nome pela
sua obra,

Fique ao menos assim, com esta sim
ples referencia, commemorada nestas ob
scuras paginas o tr'ibuto de admiração
pago na America ao cantor immortal
dos LUZIADAS.

JUNHO-lI

1557- 'uccumbe nos paços da Ribeira,
fulminado de uma apoplexia, o rei
D. João III, a quem o Brazil deve a sua
c.olonisa9ão, e Portugal, mais infeliz elo
que nós, o restabelecimonto da inqui
sição.

Succede·lhe no throno, na edaele de
tres annos apenas, seu neto D. Sebas-

tião,filho posthumo do principe D. João,
ficando como regentc do rcino, duranle
a sua menoridade, sua avó D. Cathal'Ína
de Austl'ia.

1633-0 tenente-coronel Segismundo
Schkoppe succede no posto de cOl'onel
e no commando das tropas do Bl'azil
Hollandez no Recife ao COlonel Lourenço

, Rembach, fallecido a 1 de maio.

l,02-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 anho
seguinte. Fôra sagrado a 27 de dezllmlJro
do me mo anno (1701),

E' esta uma das vel'sões encon tradas
nos auetol'es ác;erca da data da pos, e
d'este prelado (Vide a ejJhemeride cle
dezembro 10 de líOO} , O Roteiro dos
Bispados, consignando o facto na pre
sente deI ta, al!crescenta:,., d. a da San
tissima Trindade,

líOf~-Antonio de Albuquerque Coelho
de Carvalho, 52· governador do Rio de
Janeiro e capitão-genel'al da repartição
do sul, pOl' patente p' ssada em Lisboa
a 7 de mal'ço d'este anno, começa o seu
governo (Claudio Manuel da Costu dá
outra data para esta patente),

Partiu immediatamente p~l'a :1IIinas
Gel'aes, onde os animos andavam exacer
b"-dos pelas dissensões, e rixas en tre
Sebastião Pel'eir:l de Aguilll', natunl da
Bahia, homem rico e pouel'oso no logar,
e o POl'tuguez Manuel r unes Vianna,
remanescentes da famosa guerra de
nominada dos emboabas, que dividia
aquelles povos desde o anno anterior.

Anlonio de Albuquel'que eonseguiu
acabar com aquellas desllrc)ens, só com
a sua politica sdllaz e model'ada, sem
arriscai' a sua auctol'idadc. A provado
o seu procedimento pelo 'rei, fOl'am com
tudo exceptuados Vianna, chefe ela re
volta, e Bento do. Amaral Coutinho,
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o p:'imeiro dos quaes mOl'l'CU na cade,\
da cidade da Bahia.

O governo.de Antonio de Albuquerque
nesta capitania terminou li 30 de abril
de 1710. dia em que começa o do mestre
de campo Francisco de Castro de Moraes,
sendo ell!l nomeado pai'" reger a de
S. Paulo e Mina, então desmembrada
da do Rio de Janeiro.

1716-0 capitão-mór Jo:::é Yelho de
Azevedo, teucnte-general de artilharia,
assume o governo da capitani\ do Parâ
e exerce o cargo até 15 de agosto de 1728,
em que o passa ao capitão-mór Antonio
Maneiros.

1809-0 intendente geral da poiicia
Paulo Fernandes Yianna publica um
edital pl'ohibindo a continuação do uso
de rotulas na cidadc que gosa dos fóros
de côrtc da monarchia, como contrario
ao scu afOJ'moseamento e falta cle civi
lisação dos seus habitantes, Ordena-se
pois que dcsappal'eçam em 8 dias as
rotulas das sacadas de sobrados, e se
substituam dentro de seis mChes por
grades de fel'ro ou balaustrcs de madeira
que as imitem,

lS:26-Tiroleio em fl'ente' de Buen s
Ayres, no' logal' denominado Po,::os,
entt'e pa.;:te da esquar!l'!\ bl'azileira, cio
com mando dos chefes James Norton e
Roque de SenDa Pereira, e parle deI es
quadra argentina, com mandada pelo
almirante B~own.

Foi uma. insignificante escaramuça,
que os argeutinos consideml'am como
uma gl'and bat ,lha e esplendida vic
toria. Não pa sou de umo\ tentativa de
ataque, em qne fizeram til'os por ele
vação os nosso. e n ,da se levou a
etreito :.... Ilcn l1uma aval'ia sotrreram os
nossos navios, nos quaes não houve um
E6 ferido ou morto; na esquacll'a inimiga
apenas flCOll um mal'jnheiro ferido,

lS28-i\Iotilll na cidade do Rio de
Janeiro promovido por um batalhão de
tropa allemã, em razão do castigo que
se aplJlic,ava a um dos seus camaradas.

Sabendo d'esse movimento accorreram
os il'landezes a coadjuvaI-os. A pl'in
cipio isolado, tomou depois este tumulto
o cal'acter de sedição: os soldados mer
cenarias estrangeil'os deixaram os quar
teis e espalhal'am-se -pelas luas da
cidade, I'oubando algumas casas e com
mettendo outl'OS attentados,

Cresceu no dia segninte o numero dos
revoltosos; foi assassinado o major do
batalhão dos:lllemães eforamferidos mais
dous ofliciaes: a cidade ficou por mais
de qual'enta e oito hor.ls em estado de
anarchia, até que o ministl'o eh guerra
Bento Barroso Pereira deu ol'dem ás
tropas brazileiras -que at·,cassem os sol
dados estrangeiros, dos quaes mais de
cem cahiram mOl'tos e muitos foram
feridos, Um soldado allemão conside
rado cabeça do motim, foi fuzilado por
sentença. Mil e quall'ocentos irlandezes
voltaram pal'a o seu p'aiz em conse
euencia d'esta l'evolta.

1839-Fallece o senadol' pela provincia
de IVlinas-Gel'aes Sebastião Luiz Tinoco
da ::iii va. escolhido a 22 de janeil'o de 1826,
ná ol'ganisação do senad~. e que a 4 de
Illaio tomára a 'sento naquella camar...
O .\Ja[lpa nec,-olu,qico dos seI/adores, pu
blicado no vo1. XXIX da Revista du
Instituto, o dá fallecido a 11 de janeiro,
qUl111do do JOl'nal elo COnlme}'cio de H
de junho de 1839 se evidencia a data
que damos, con10 I) verificou o lu.borio~o

s,'. João Peçanha ao escl'ever o seu
patriotico tl'abalho hislorico- Noticia
biog/aphica . elos minist,·os ha~iclos no
B,'a,::il, que o JlJonitol' Caml)ista está
editando.

Sebastião Luiz Tinoco da Silva era
magistrado e foi o primeiro juil. de f6ra
qu~ teve Campos dos Goytll'Ca/es, então
viHa. Substituiu como ministl'o da jus
tiça a Caetano Pinto de Miranda Mon
tenegro no primeil'O gabinete ol'gani
sado pelo pl'imeiro i mpel'adol' (16 de
janeil"o de 1822), e para o qual entrou
a :28 de ol;tubi,o, occupando o 10gal'

I
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apenas pOI' dous dias. Fez ainda. depois
parte do iO de novembl'o do anno
seguinte, occupancJ,o a pasta dos negocios
d~ fazenda, mas ~IOI' tres dias 6mente,
pois a 13 de novembro succedeu-lhe
Marianno José Pereira da Fonseca, pos
teriormente marquez' de i\lal'icâ.

Ainela no gabinete t 7 de novembro
do mesmo anno substituiu a Clemente
Ferreira FrRuça (marquez de :-;azal'eth)
n" past" d" justiça, Que <festa vez
pl'eencheu POI' Dlui' tempo, voltando
depois ao ca'1'l:~o no ministerio 2 i de
novemb,'O de 1825; até que em 1826
entl'IlU para o senado.

18,12-0 general barão de Caxias, em
operações cOI1tI'a Os I'evoltosos deS, Paulo.
lé'l'anta o acamlJamento á m'll'gcm do
rio dns Pinheil'os e m!u'cha com llS

forças d J seu com mando em dkecção á
Sorocaba t Vide maio 11). Dous di:ls
<Jepois chega á fazenda de (arapicuyba
e ahi acamp',l com as suas forças no
mesmo Iogar de que na ante-vespera
havialJI os revoltoso levantado o seu
acampamento.

Ko dia 17 acampa elle no,logar deno~

minado Vargem Grande, entre a vilJa
da Cutia e a cidade de S. Roque (Vide
a ephem. de 19).

1 ,l8-Fallece repentinamente o pl'in
cipe ímpel'iaI D. AtIonso, primo:.renilo
do sr. D., Pedro II. NascêrIL a 23 de fe
vel'eiro de J8,15 no Rio de Janeiro.

No tomo IV. 2' serie {ou XI l, de 18±3
(volume supplementar), da Revista do
Instituto Hi'LOrieo, podem,se ler as peças
oratol'i"s referentes ao fallecimento <.lo
princi 'e, como \Jresidente bOBoral'io
ll'aquella COI'P01'llÇào:

18ô3-Fallcce no jJalacio episcopal da
Conceição o l.iispo do Rio de Janeiro
D. llIanuel do Monte I{odrigues de
Araujo, conde lle Irajá (Vide la de
fevereiro de 18~a).

1865-Cornbate naval do Riacllllelo:
"feito glol'ioso <Ia nossa a~'mada. que
a'nação p6de registrai' COIr. Ol'gulllO e

gl'atidão, porque essa victoria foi a
porta dos nossos Ü'illInphos na guerra
do Pa.raguay e talvez a suprema ga
rantia de exito para t::ssa luta gigante
(R.edacçcio elo GI,OBO), »

Neste dia e nesse logar a esquadra
])I'azileira, composta de S vapores de
guerra. a Ama:onas, a Jequitinhonha,
a l'a,'nahybu, fi Iguatem!}, a. Belmonte,
a J1ear171'. II Beõeribe, e II A,-agttary,
com 66 bocas <le fogo e ] ,000 homens
de guarniç-o, ataca e 'denota a os
quadra pUl'agu.lya, co!nposta tambem
de S vapores, além de 6 chatas ou
baterias fluctllantes, e di 'pondo de :l4
peças de artilhal'ia, de 1.,100 homens
dA guarnição, pl'otegida por uma ba
teda ,de 32 canllões, collocada La hal'
ranca do rio, e por uma linha de 2.000
infantes lIO mando do cotonel Bl'u
g'uez (Vi<.le Guel'l'a do l'a,-aguCtY pelo
l' tenento Emilio Carlos Joul'd lO)_

"esse combate. que atuI'ou horas,
dei am-se episo lios de lal modo estu·
penQos, que ensoherbec6riam a qual
quer potencia maritima de ,primeira
orc/em: a Am.a::onas. commaudada pelo
velho e heroico chefe de di visão Fran
cisco Manuel Bal'l'oso. hoje barão do
Amazonas, m'3tte a pique suecessiva
mente tres navios inimigos; li Jequi
tinhonha. encalhada c/ebaixo da ba
teria paragllaYd, continúa, apezal' ti'isso,
a combater e l:epell pai' lr.uitas vezes
a ahol'dagem ele' um inillligo tellllZ e
'encarnif;ado; a l'Ctl'nahllba, abol'daua
pOI' tr-ls navios e cm cujo convez
callem tl'e.s hemes - Pedl'o Affonso,
Gl'eenh ,J'gll e i\larcilio Dias- lIomes
hoje que a gratidão naeiol1l11 inscre
veu nas pagillas de' hl'onze da his
toria cum leLtl'as de ouro e luz ...

lS72-Fa!lece no Rio d Janeiro o
poeta t1uminense :'I.. nuel Ramos <la
Costa, nascido :l () de sctem bl'o de 1 411 •

Pos'uimos UIl1 volume <.le com posi
ções suas em pl'OSa. e vel'so, editado
em 187'; (Rio ele Janeiro, Typogl'o.pllia
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Cinco de M al-çO I pelo professor publico
José de Abreu Amnrall drimicias de um

'belIo talelltQ poetico, qLle a Rlorte
ceifou em fior.

JU~Ho-12

1621-0 valent~ Almirante hollandez
Piet Hein, que no dia 10 voltára de nove,
com '1 dos navios doi sua esquad. a, á
Babia ( 'ide 1 de março I, d-pois de um
encarlliçudo combate derrota UmtL fOl'ça
nossa commandatla pelo bravo capitão
Francisco Padilhu, o mesmo que matál'a
Johan van Dorch, o qual defendeu com
tanta coragem o seu posto, a bordo de
um dos vusos abcados que o illimigo
teve de lhe dar abordagem, passando a
:fio de espad.\ Padilha e toda a equipagem,
exceptu ados apenas tres meninos gru
metes (Vide tambem julho 1'1),

16'1l- Tratado celebrado em Haya
entre a HolIanda e Portugal, de allian(:u
oEfensiva e defensiva contra a H 'spanha
e tambem de treguas, que dUI'uriam dez
annos, para as colonias das Indias Occi
dentaes e Odentaes e que começal'iam a
ser contadas em cada logar uesde que
alli fosse apresen tada a sua ratificação,

Constava de trinta e cinco al'tigos, em
um dos quaes se admittiam reciproca

'mente consules nos pontos de UDla e
outra nação; em outl-O estipulou-se "
liberdade religiosa; pulo vigesilllo I)ri
meiro se reconheceu ao goverllo ltollandel.
o dominio adquil'ido pel" conquist~;

o \'igcsimo ,'egundo I'cconhccia tam uem
aos suudi tos hollalldebes o uireito ás
propl'ieL1adcs e engenho,; de que estavam
de posse; pelo decimo setimo estipu
lu\'a-se que nenhum subdito portuguez
pode-ria fI'ctar nem comprar nuvio, par"
a navegaçiio do Brnzil, que não fosse
hoIlande/. Úutl'OS artigos versavam 'ol)l'e
a India Odental e ullla it'ot:t de vinte
navios COIl1 que devia desde logo <lo Uol
landa soccol'l'er lortogal.

Neguciára este tratado, por parte de
Portugal, Tristão de Mendonç.\ Furtado,

16-l5-sihem furtivamente do Recife.
durante a noite, divel'sas [JartiL1as de
tl'opa hollandeza e vão celoca I' as casas
dos principaes motol'es da conjuração
con tra o dominio batavo em Pel'nam
buco. João Fernandes Vieira, Antonio
Cavalcanti, Franci,'co Berenger (sogro
de ViClraj, e outl'OS, em diversos enge
nhos da frcgueú,l da VUl'lea,e prendel,os,
pal'iI fazer abortaI' a referida cOlljuração,
que, segundo u denuncia dada por Sebas
tião de CIlrvalho aó SUpl emo Conselho
(Vide maio 30), devia rebentar no dia
seguinte.

Acharam, pOI'ém, vasias de gente as
casas, }Jcrque os conjurados, que já sa
biam da deuunc'a, as hadam abanuonado
durante a noite, indo pernoitar nas
mattas (Vide ii ephemel'ide L1e 13'.

lí07 -Reune-se na cidade da BallÍ<\ o
pl'imeil'o Synodo diocesano que se eifeetua
no Brazil. convocado e presidido pelo 5'
arcubi 'po D. ebastião ~lonteit'o da Vide.
::>1elle foram propostas e I\cceit I as Con.
stituições primei/'as do Al'cebispado, que
são ainda lIS que servem hoje pUl'a re
gula)' os negoeios ecctesia ticos dQ 1m
pel'io. Curnpl'e confes.ar que, apeza'l' dê
serem oura ,le um prelado ue muitas luzes.
não estão ellas, na altura dos progl'es os
que a llumunH.!.lde tem feito, nem, coI'
I'espondem ás actuac necessidades sob o
ponto ue vista )'eligioso. A ninguem é
<.lado Í!' adiante do seu Lcmpo.

l,'oralll estas C ,nstitl~içõe.. im pressas
pela pl'imeira vez em Lisboa em 1719,
acom panllauas de UlU Cutalog(} dos Bispos
que teve () Br'as,l até o anilO de 1676,
e um Begiiilet~to do Aw.lüol'io Eccle
sio.stico lio ri 1 cebi~pado da Bàltia. Em
CoimlJ:'a fez-se el1l 1720 nova edição
G'cllas, A Dibliolbecil :\acioual possue
uma edição de 1765. de que não falia ln
nQcellcio du i!va, além da feitu. em
::;, P'H1l0 em 1 33 pelo couego Ildefonso

'Xavier ))'el'l'eil'a,

I 17J2-Cltega a Bl'''St. de \'olta do
BI'azil, a esquadr... cxpedicional'ia de

1
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ti

Dug'uay-Trouin (VicIe setembro 12 de
1711).

1717 - D. frei José De1garte, 3· bispo
do ManlDhão, ÜIZ li sua entl'ada publica
na cidade de . Luiz, capital d'uquelle
estado e séde da diocese. Tomou posse
do cargo a 22 de julho d\'sse mesmo
anno (Vide essa data). segundo o catalogo
appenso á RI TORLA GER.\L DO j- RAZIL.

Demorando-se em . Luiz o tempo lle
cessal'ÍO para apagar os vestigios dos
'passàrlos disturblOs ercles:asticos. mo
tivados por D. fI'ei TimotlJeo do Sa
cramento, seu anteccssol' no bispado, frei
José Dalgarte chegou a ReJem do Pará a
24 de dezembl'o, e foi alli recebido, não
só COln 'tm~ita a!egrta,diz Abreu e Lima,
mas com libe,-al ostentação.

Este prelado era natUl'al da cidade de
Coimbra, trinital'io calçado da ordem da
SS. Trindade da rerlempção dos cnpti vos,
mestre na sagracb,Theologia; fór,! reito1'
no collegio da sua ol'dem em Coimbra,
vigario geral da sua religião e era in
signe pr'egador.

Nomeado no reinado de D João V,
sob o pontificad,) de Innocencio xrrr,
ehegou á diocese maranhen. e no anno
de 1717.

Foi no seu tempQ. no anno de 17J9,
que se desmembrou o territorio do Pará
para se f:tze:' bispado á pal'te.

D. frei José Delgarte ülleceu a 14 de
dezembro de 17U e jaz na sacl'i. tia do
convento de N. . das Merces 'da I'e
dempção dos captivos, na capital do Ma
ranhão.

180S - Retira-se com licença para o
Rio de Janeit'o o gO\'ernador e capitão
general de S. Paulo Antonio Jo é da
Fran7fJ: e HOI'ta, ficando interinamente
no govel'Do da cal'itania o bispo D. !lIa.
thcus de Abr'eu Pel'eira. (1 ouvidor :\!figuel
Antonio de Azevedo Veiga e o intendente
di' marinha Joaquim nIanllel do Couto
até o mez de outubro do nSesmo >lnno.

1816 - Parte pal'a O sul a divisão de

voluntados mandada vir de Portugal por
D. João VI (Vide março 30).

18l1- ão fuzilados na cidade da Bahia
Domingos José Martins, um dos cabeças
da revolta de Pernambuco de 9 de mal'ço
d"~sse anno. o padre Miguel Joaquim de
Almeida e Ca tro, secr'etario do governo
provisorio. e José Lui'l de ~lendonça.

membro do referido governo. Já a 29 de
março havia som'ido egual pena o padre
Roma e, em Pel'l1ambuco, outros nove
implicados na me ma revoluçã, tinham
subido ao dadafalso. sendo I.'stes 9 de[lois
mutilados de cabeça e mãos, para serem
estas expostas nos logares publicos 1

-Thomaz de Souza Mafl'a a~sume o
governo' da capitania da Parahyba e
exerce-o até 24 de agosto de 1819. se
gundo o catalogo organisado pelo coro
nel Fl'ederico Carneiro de Campos e pu
blic<ldo no tomo VIII da Revista do Insti
tuto Histol'ico.

lS39-Deixa o porto de Pernambuco
o bl'igue mercante O,'estes, escoltado
pelas e C-unas de guerra Nicte.'oy, condu
~indo para o Maranhão uma fOl'ça expe
dicionaria composta de 324 praças, sob o
com mando do major .1 sé Thomaz Hen
que:,que ia engl'ossal' as fileiras dos que,
pela legalidade, batiam os revoltosos
d'aquelIa provincia.

1855-Toma assento no senado como
r~presentanteda provinda do Par{1 B~r

nal'do de Souza Franco, depois visconde
de ouza Franco, escolhido no dia 6
"Vide a ephemel'ide de 8 de maio de 1 75).

JUNHO -13

1633 - Por morte de Mal,tim dc Sá
toma posse do governo da capitania do
Rio de Juneit'o Rodrigo de M randa Hen
riques, provido nesse cargo p lo govcl'
nador gel'al do Estaão do Bl'azil Diogo
Lui~ de Oliveira, ernqllanto não "iesse
ordem régia elTI contrario.

16'1:5 - Rompe a revoluçiio pernambu
canu,' pr'omovida por João Fel'nandes
Vieira, Francisco Berenguel' de Andl'ada
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e outros, para a expulsão dos hollan
dezes.

O compromisso que para esse fim ha
viam firmado em 23 de maio, tem as
dezoito assignaturas seguintes: João Fer
nandes Vieira, Antonio Bezerra, Antonio
Cavalcanty, Bernardino de Carvalho,
Francisco Berenguer.de Andrada, Anto
nio da Silva, Pantaleão Cirlle da Silv".
Luiz eh Costa Sepuireela, Manuel Pereira
COI'te Real, Alltonio Borges Uchoa, Amaro
Lopes ;I'fadeira, Bastião de Cal'valho, Ma
nuel Alves Deusdará, Antonio Carneiro
Falcato, Antonio Carneiro de Mariz,
Francisco)3eze,rra Monteiro, Alvaro Tei
xeira de Mesquita e o padre Diogo Ro
drigues da Silva, todqs moradores nota
veis. Devin, segundo parecer deFernandes
Vicil'a, rebentar a revolução no dia de
S. João, 24 de junho; mas foi impos
sivel guardar um segredo confiadp a
tanto.s e que já vimos como fóra denun
ciado ao conselho holl-1ndéz por Sebas
tião Oarvalho, um dos conjnl'aelos (Vide
maio 30).

Com as bu, cas daelns pelos hol1aI:dezes
pnra captnl'al-os, reuniram-se na pre
sente elat I. dja de Santo Antonio. Vieir'a,
Cavalcanti e mais scis eles conjurados e
ontras pessoas, com !eus criados e mui
tos 'escl'avo , passal'um todos a arnpl
chal'-se em um logar' secreto da Mnta,
onde se lhes aggregaram mais alguns
n)'oradores, e deram assim abel'tnmente
começo á rebellião.

1667 - Toma pos-e do govel'no da cll:
pitania de Pernambuco Bernardo de Mi
randa Helll'iques, em substituição a An
dl'é' Vidal de Negreiros, que governou
pela segunda vez esta capitania a come
çar Cte 24 de Jaueiro', (V'ide, essa data).
'- Alexandre de Souza Frcil'e toma

posse, na Bahia, dó govel'l1o geral do
Estado. Substitue ao conde de Obidos,
d. Vasco de Mascarenhas (2' vice rei), e
foi o 25' governador geral. acabando o
seu tempo a 8 de Ma,io de 1671, em que o
reude o visconde de Barbacena.

1682 - Faz a sua entrada do ritual na
diocese o I' bispo do Rio de Janeiro,
d. José de Barros de Alarcão, que a ella
aportára no dia I' (Vide março 28 c!.e
1700'.

1683-Duarte Teixeira Chave~, gover
nador' da' capitania do Rio ele Janeira,
tenelo concluído fi sua cOl11missão no Rio
da Prata. rehltivament~ á colollia do Sa
crame!!to (Vide 3 de junho de 16S2),
reassume o exerCÍcio do seu cargo, que
flcára ent.regue intcrinament.e ao senado
da Cflll"Ura, e occllpa-o até 1686. ,

A 22 de Abril d'esse anro tomava
posse do governo João Furt-tdo de i\1en
dança, que fÓl'a nomeado para rendeI-o.

1686-Fallece na Bahia D. Í1'ei João Cla
iVIadre de Deus, l' arcebispo 'do BI'azil
que efrecti I'amente e~{el'ceu o ca.rgo, posto
que 2' naordem chl'onologica doseJeitos e
confirmados (ViCIe a ephem. (.e 20 de maio
de 16 3).'

1693-C'letano ele i\Iello e Ca~tro, 19'
governador d ' capitania de Pernambuco,
toma POSS} do ~eu cargo. succedendo ao
mdrquez ele Montebello, e exerce-o até 5
de março de J699.

Abreu e Lima (Synapsis) dá a fosse
d'es.te governadol' :L J3 ele junho de ]696,
o qLie não está de accordo com o cata
logo do visconde de Porto Seguro. nem
com as tllemol"Ías de Fernandes Gama,
nem com o q!.le se veri fica do registro
ollicial das cart'ls elos governadores ge
raes do estado doBrazil, do das de Anto
nio Luiz Gonçalves da Camara 'Coutioho,
que a Bibliotheca NaCÍ9nal possue sob
o n. CLX:X;XI (16-47), mencionadas nos
seus Anllaes.

Foi no seu tempo de governo que se
conseguiu extingLlÍL' a fOl'midavel repu
blica dos Palma,-es.

Foi ainda pOL' esse tempo que falleceu
o famoso sat)rico bahiano G!'egorio. de
Mattos Guerra, no dia em que chegou ao
Recife a noticia da desfruição d'aquelle
celcbl'e mocambo de negros fugidos.

1714- O 2',\ conde de Villa-Verde e
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]. marquez de Angeja, D. Ped;,o Antonio
de Noronha, 3' vice-rei do Estado do
BI'azil, toma 'posse do seu cargo na cidade
da Bahia, e exel'ee-o f1 tá' 2] de Agosto
de 1718, em que o substitue o 2' conde
de Yimieiro, D.. Ancho de Faro e Souza,

Na ordem ch1'onologica dof. governa
dores geraes do Estado do Brazil o mar
qucz de Angeja foi o trigesimo septimo.

O visconde de Porto Seguro dá o mez
de julho par\l- a sua posse.

]732-Bando mandado publicar nas mi
Das de Goyaz por Bartholomeu Bueno da
Silva.. prohibindo de ordem régia que se
façam nellas pla.lltações de cannas e en
genhos de assucar e aguardente, sob pena
de pagar a multa de 150 oitavas de ouro
e 30 dias de cadeia.

1763-Nl1sce na então villa de Santos.
pl'ovincia C\e S. Paulo, o patl'iarchn da
nossa independencia Josá Bonifacio de
Andrada e Silva.

Como si não bastasse para a tornar
éelebre o ter sido berço do jesuita André
de Almeida, do padre Gaspar Gonçal ves
de Araujo, de frei Simào Alvares, de
frei Patricio de Santa Maria, do padre
Bartholomeu, o inventor do ael'ostato,
de Alexandl'e de Gusm,ão (irmão dos tres
precedentes). do padre Ignacio Rodri
gues, do padre João Alval'es de Santa
Maria (estes dous ainda da familia Gus
mão), de frei Gaspar da Madre de Deus
do visconde de S. Lepoldo j Santos tev~
ainda a fortuna de ver nascerem em seu
fecundo seio os tres iI'mãos Andrada~,
que tanta prepoderancia tiveram nos
destinos da sua e nossa patria,

Aos )4 annos de edade foi José Boni
facio para a cidade de S. Paulo, afim de
seguir alli não s6 os cursos de philoso
phia e rhctOI'ica como (j estudo das tin
guas vivas e (~e litteratura, havei)(lo já
aprendido o latim em Santos, Tinha pouco
mnis de ]8 annos quando partiu pa.ra
Portugal. No fim de seis annos de fre
quencia da universidade de Coimbra
bacharelou-se em philosophia e direito.

AJli, e mais ta~de em Lisboa, para onde
depois se dir'igiu, creou elle para si llm~
das mais bem firmadas e vigorosas re
putações pelos seus adiantlidissimos co
nhecimentos nas sciencias natul'aes e na
}itteratllra. reunidos a um decidido bom
gosto para a poesia, tendo ainda tempo
e talento pal'a escrever de tal modo
aceroa de questões sociaes de ponderação,
que ao chegar ã córte portugueza foi
logo admittido na Academiadas Soiencias
da qual foi por sete annos se:retario, e,
por proposta d'esta, mandado pelo go
verno a viajar pela E'uropa. que per
corl'eu dez annos com o desígnio de se
aperfeiçoar em sciencias naturacs, espe
cialmente em metallll'gin, sobre que
deixou el'uditas memodas, muito apre
ciadas no seu tempo.

l?ara darmos uma resenha biogl'aphica
d'este nosso eminente concidadão, que
satís:aça aos)eitol'es d'estas paginas. pe.
queno é o espaço de que devemos-dispor.
Baste-nos apresentar 015 principaes facto i

'da sua vida, de cuja melhor porção se
apossou a politica.

Em setembro de 1819 voltou para o
Bl'azil, depois de umaausencia de 39 an
nos, e aqui se consevvou al'l'edndo dos
negocios publicos até que os aconteci
mentos de 1821 o incitaram a tomar
parte activissima neJles. Declarada a
nossa independencia, de que foi elle o
principal fautol', organisoll o primeiro
ministerio que houve no Brazil. Depu
tado lÍ. Constituinte, em que exerceu de
cid ida preeminencia. não poude corotudo
manter-se por muito tempo no poder,
nem su tentar a luta accendida pela acri
monia dos partidos, Sendo dllmittido do
ministerio e dispersada violenttlmente
aquella assembléa. José Bonifacio e seus
irmãos foram desterrados pal'a a Europa.
Procllrou a França para asylo, e nos al'
redores de Bordéus viveu sete annos,
até que em 1829 voltQu á patria, tl:'ndo
publicado no exílio um volume de com
posições poeticas ~ob o titulo de -l?OE-
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SIA AVULSAS DE AMERICO ELYSIO (Bo,-
dp.us, 1825) .-que por si s6s fariam uma
nomeada invejaveI (Yide f<Jvereit'o 27 de
]S"25). De volta ao Brazil desenganado
do mundo, retirou-se para a ilha de Pa
quetá. onde o foi surpI'ehender a no
meação do l' imperadol' para tutor de
seus filhos. o imperador actual e suas
irmãs. cargo de·honrosa f1las espinhosa
confiança que não poucos desgostos lhe
acarretou ainda.

Depois d'uma vida toda cheia de sel'
viços á sciencla e á patl'Ía, sem outra re
tribuição mais do que fi s~tisf"ção da
propriaconsciencia (Vide abril 4 de 1 'lO),
o con elheil'o José Bonif"cio morreu em
S. Domingos (cidade de 'icteroYJ a 6 de
abril de lS3S, com perto de 75 annos de
edade. ~eu cadaver, convenientelllente
embalsamado, f"i depositado nas ~ata

ctlmbas da ordem do Cal'mo na córte, e
mais tarde tl',ID,ferido pal'a a terra do
sen berço, como em testamento pedira
(Vide a ephem. de 23 de julho de 1872).

Hoje a sua esta tua, fundida em bronze,
orna a praça de '. Francisco, na Capital
do Imperio, desde o dia 7 de setembro de
1872. jLIstO tributo pago á memoria de
tão grande cidadão.

Pam conhecimento dos escriptos· que
deixou publicados lei'lIll-Se o Diccionm'io
de Inllocencio da Silva, os 14!?'õe~ illus
t"es do sr. conselheiro Pereira da Silva,
<> Anno biog,-aphico do SI'. di'. Macedo,
etc. O sr. Latino Coelho, eminente pen
sador pol'tuguez, leu a 15 de maio de
1877. em sessão magna da Ar.ademia (las
Sciencias de Lisbotl. o elogio historico
de José Bonifacio. digno por mais de um
titulo da valiosa homenagem que a douta
acndamia, por um orgão tão auctol'isado,
se julgou obrigada a )'ender·lhe, em
ra7.ão ae ter elle sido um dos seus secre
tarios perpetuos.

Oomquanto a nossa admiração por estas
tres grandiosas figuras do drama tla nossa
emancipação, de José Bonifacio, 1I1artim
Francisco e Antonio Carlos, orce' quasi

pelo fanatismo, damos uma prova da 1m
parcialidade com que ~e deve escrever a
historia, transcrevendo o juizo que rI'elIes
forma .Tohn Armilage (Histo?'ia do BI'a~il

traduzida por Joaquim Teixeira de Ma
ceiJo, brazileiro adoptÍ'·o). Foram h!'
mens, e é quanto ba~ta para que pre
tendamos dar-lhes o dom da in vulnera
bilidade.

Diz AI'mitage:
ce Com tudo. apezal' de que a seus es

forços devesse o Brazil a sua indepen
dencia e D. Pedro a corOa, cumpre con
fessar que sua subsequeute administração
não pode deixar de ser cen UI'ada. Pos
suião Yistas extensas, e intenções pa
trioticas; porém dominados pelo mesmo
espirito de impaciencia e de ambição,
que os levára a principio republicanos,
emquanto o seu paiz estivel'a sujeito ao
systema colonial, tOI'naram-se arbitl'arios
e intolerantes quando empolgárão o
podeI'. "

1S±?-Fallece o marquez de Barbacena
Fali berto Caldeira Brant Pontes, pri
mitivo senador pela provincia das Ala
gôas. escolhido a 22 de janeiro de 1 26:
tomâra assento na sua cade;ra no se
nado a 4 de maio: fUl'a apresentado por
tres provincias á escolha impel'Íal.

Nascera a 19 de setembro de 1772 perto
da ciclii.de de J\larianna, em Minas Geraes,
descendendo pelo lado paterno de uma
familia de Utrecht, na HoIlJnda, de que
viel'a um memb~'o para o Bl'azil em 1700

Conclui dos brilhantemente os estudos
de humanidades na provincia natal, foi
como cadete pnra Lisboa, e alli estudou
na Acade.mia de mal:inha, depois de ter
frequentado o Collegio dos Nobres. Es
teve depois d'isso em Angola como aju
dante de ordens elo govel'llador D. Miguel
de IIJello, e alli pl'estou serviços nssig
nahlclos,

Para pleno conhecimento da sua v:idn
o leitor consuItarf1 com vantagem não s6
o AnilO Riogl uphif'O, qnde vem ella com
peneliad~,moldada pela que sahira nll.Gal-
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leria dos b,'azileiros ilZ!!st"es, como aNis
toÍl-e générale des hommes viva nts et
des hommes mOi'ts dans le XIX siecle
(Genebra, 1 50-70).

O marquez de Bal'haeena foi o intl'o
duetor da vaecina no Rio de Janeiro, e
do primeiro barco de vapor no Brazil.

Fóra um dos d0putados á nossa Consti
tuinte, na qual tomou assento R 11 de
outubro de ]823, lendo sido até então
substituido pelo surplente Antonio Cal
mon Du Pin e Almeida,

No s~u commando do exel'cito do Bra
zil na guel'l'íl. com a CisplaLina cm 1 27,
de que já nos occllpámos, a estrella do
marquez dc B lI'baeena como que empal
lideceu, m~s a sua honra salvou-se in
tacta. ii.. respeito d'esse pel'iodo critico
da sua vida public.' as apreciações são
divel'gentes: ajnda não foi pronunei ,d;1
a ultima pabvra sobre esse pa"ticlllar.

Quanto á d,\ta da sua nomeação de se
nador, não p6de hayel' a menor duvid'l
que foi a 22 de ,iane'"o de 1826; por
que em documento oilici"l, officia]meute
puhlicado (ride aquella d lta), "em men
cionado Barbacena, então visconde, d\m
tI'O (IS 50 senadores que iniciaram e
con tituiram aquelle ramo do poder le
gislativo.

o. SI'. di'. J. rI. de Macedo fa'-o inad
vertidamen te fal I cido em 1841 : o mesmo
succede na Cale"ia dos bm;;ileú'os illus
t,'es. Vel'Ífica-se entl'etanto a data que
riamos pelo, Jo,-nal do Commer;cio do 15
de junho de 18l2.

Chamado mais de uma vez á alta ado
ministração publica no primeil'o roinado,
OCCUPI)U Bal'baeena a pasta da fazenda
no gabinete 21 dI! novemb,'o de 1825 e
no 4 de dezemb"o de 1829.

" O marquez de Barbaccna foi um dos
espiritos mais adiantados do seu tempo
e liberal como um lord do partido wight.
Era enthusiasta das praticas governa
mentaes e dos costumes dos inglezes. No
senado brazileil'o teve f61'oS de ol'ador
eloquente e substancioso ... Tillha o dom

e o gosto da exhibição pessoal em modo
grandio o. Dizia·se quo o mal'quf!Z de
Barbacena sempre que entrava no se
nado, attl'ahia todos os olhos e produzia
impl'es ão (AnHo 8iogl aphico). »

Tinha uma belLt physionomia. de ac
cardo com o seu gosto pela ostentação.

1R75 -1naugur"ção da estl'ada de felTo
Macal1é e Ca','pos, provincia do Rio de
Janeiro, a que assistcm :-iS. M~r. e o SI'.
conde d'Eu. que pela primeira y\lz visita
a cidade de Campos. Essa via fe1'l'ea tem
desdo o ponto inicial da Imlletjb'l até
aquella cidade 9 e 1/2 kilometros de
extensão.

1 79 - Inangnra-se o trafego do Ra
mal de ' anto Eduardo (ltabapullna) da
estrada de ferro do Car,lDgolJa, no mu
nicipio de Campos dos Goytacazes.

Do JOi'nal do Cammercio do dia 20,
extrahimos os seguintes dados, relativos
a csse tmeto da via-ferrea, que rlá saliida
aos productos agricolas de uma uber
)'ima zona da provincia do E-pil'ito Santo
e constitue uma das mais im, ortantes
fO!lte, de rellda de toda a estrada do
Carancrola:

" Desde o fim do anno proximo pas
sado acham-se abertos ao trafego 7,1 kilo
metros desta ferro-via. e ·tre a cidade de
Campos c a estação da Cachoeira do Mu
riahé (Vide 19 ele nOl:ernb.'o dI! 1877).

A 13 do c01'l'eute r,li aberto ao trafego
o ramal de ltabapoana. que entI'onca na
estação do l\'[ul'Undú, /la kilometro 50, e
com o desenvolvimento de 23 ],ilometros
"ai ter a 700 metrõs do Barranco do rio
Itabapoana.

Até dezembro havia sido empregada
nas obras da feno-via a importancia de
2,066:550S996 réis, cujos juros de 7 '/"
em parte afiaRçados e em parte gtl
ranrantidos pelo Estado, se elevão a
198:38284027, sendo de 166:152 022 a
quota que a provincia do Rio d· Janeil'o
se comprom~tteu a pagar (Vide 1 de
jttnho de 1880). »

Por todo O mez de julho de 1881, segu-
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ramente no dia D, deve-se entregar ao
trafego mais uma estação d'essa estrada,
a de S. Domingos, no kilometro 113.

1880 - Na cidade da Búhia, no seu novo
preclío á rua 28 ele Setembro, inaugura
se a Academia de Bell"s-Artes d'aquella
pI'ovinda, seudo collocado em uma das
sallas o retl'ato do dr. Antonin de AI'aujo
Aragão Bulcão, postcriormente 3' barão
de S, Francisco, presidente da provincia,

Ju:<no-14

1621-Fazem os c lmarislas de S. Vi
cente uma exposição escripta ao conde
de Monsanto sobre o que se dera com o
seu loco-tenente o capitão-m6r Manuel
Rodrigues de Mames e pedem solução
ás duvidas suscitadas acercll- da legiti
midade dos pretendentes ao governo da
cüpitani:.l.

1636-Doação regia nomeando Bento
Maciel Parente senhol' perpetuo e dona
tario da nova capitania do Cabo d9 Norte,
que devia estender-se d'esse cabo ao rio
de Vicente Pinzon,comprehenuendo trinta
e cinco a quarenta leguas de costa, in
cluidas as ilhas adj Icentes, até dez leguas
ao mar na demarcação fronteira.

1631- "Por morte de Francisco Coe
lho de (;arval110, l' govel'Oador do es
tado do M ,ranhão, tomou, bem ou mal,
posse do governo desse cst'ldo Jacome
Raymundo de Noronha a H de Junho de
1631, em cujo tempo foi creada pelo rei
a capitania bl'..zileira do Cabo do ~o"te,

com o intuito de cabril' o Amazonas con
tra os francezes da Cayenna (DI', J. M. de
Macedo, Lições de Histol"Ía do Bl'a oil,
Vide a Hist, (}eràl do B,'azil, 1'01. 2',
pag, 456 da P edição). D

Francisco Coelho fallece)'a na povoação
de Cametá, no Pará, a 15 de setembl'o
de 1636, depois de 11avel' govel'nado o
estado do Marúnhã\J por espaço de dez
annos. Pela vaga deixada por sua morte
foi que o provedor da fazenda real, Ja
come Raymundo de No,'onha, se fh ac
clamar governador, como se lê na Sy-

nopsis do general Abreu e Lima. Entre
tanto, na citada Histol"Ía Geral, entre o
segundo governo de Fr.,ncisco Coelho de
Carvalho (10 de mal'ço de 1631) e o de
Bento Maciel Parente (21 de janeÍl'o de
1638), nenhuma menção se faz de Jacome
Raymundo.

Este ponto carece por certo de mais
detido exame.

1642-Installação do Conselho Ultra
marino.

No seu regimento encarrega-se aos voo
gaes o muito cuidado que deviam ter em
.",denar e p,'ove,' tudo o que convi!1sse
a bem d'aquelles estados (ultramarinos)
e o seu c,'escimento e bom govc,'no, e a
promulgação do Santo Evangelho.

1702":' Entrada solemne de D. frei
Francisco de S. Jeronymo, 2' bispo do
Rio de Janeiro, na sua diocese (Vide a
ephem. de dezembro 10 de 1700).

l753-Cal'ta de padrão dada por el-rei
d. José a Martim tJorrêa de Sá e Bene
vides, 4.' visconde de Asseca, em com
pen 'ação da donataria de CAMPOS DOS

GOYTACAZES, cedida á corôa pelo dito
visronde. Por isso estabelecia-lhe uma
pensão annual de quatro mil cruzados,
e não de tres. como diz Milliet de Saint
Adolphe no seu Diceionario Geographieo
do B..azil, e dava-lhe outrosim as honras
e regalias de grande do reino que com
petem aos coudes. E' passada, quanto ã
sua substancia, nos seguintes termos:

." por ter elle viseonde uma grandeparte
da sua casa na mesma Capitania, a qual
fica muito exposta e diminuta perdendo
li j urisdicção, e tendo contra si a notada
des...feição d'aquelles moradores, e muito
mais pai' ser elie visconde descendente
de Salvador Corr1\a de Sá, que tinha tão
justa acção a esta mercê, e que fez tão
importantes serviços que ainda boje me
recião a Real attenção de Sua Magestade
em beneficio d'elIe visconde, que pela sua
qualid<lde e .pessoa era notoriamente
digno da referida mercê que nestas cir-

'I;
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cumstanciasl e razoes de especialidade
não podia fazer exemplo. »

Ficou por es se acto incorporado o ter
ritorio de Campos dos Goytacazes á
ouvidoria da capitania do Espirito.Santo,
e d'eUe tornou posse pela corÔa o ou\'i
dor Francisco de vaUes Ribeiro em 30
de novembro do mesmo anno de 1753.

1760-Toma posse do govel'Do da. cupi
tania do Rio Grande do Norte o capitão
mór Joaquim Felix de Lima, cujo go·
verno terminou por sua morte. occorrida
a 28 de setembro de 1774. succedendo
lhe interinamente José Baptista Freire,
commanJante das armas.

No tempo do governo de Joaquim F~

lix foi pUblicado o bando de 14 de no
vembro de 1761, que prohibia, em vir
tude da carta regia de 14 de junho do
mesmo anno, o' dêspacho.de mulas ou ma
chos, ordenando que fossem mortos os
que entrassem para o Estado depois da
publicação da lei, e que ninguem 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 qUê
fosse til'llda do do e de 28 rs. da de f6ra
d'elle.

1775-Martim Lopes Lobo de Saldanha
toma posse do governo da capitania de
S. Paulo. O visconde de Porto Seguro
dá-lhe o nome de Antonio.
~aldanha foi o U' governador e ca

pitão general d'essa capitania, contando
8e .com o 'governo do conde da Cunha d.
Antonio Alvares da Cunha, e occupou

I 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 Guilhel'me Lund, de quem demos ra
pidas indicaçj5es biographicas (Vide maio
5 de 1880), que de certo não satisfazem
ao interesse que eUe nos merece e o seu
Dome desperta.

nepois de algum tempo de residencia
enU'e _~9S, VOltAl'a. á. Europa, em 1830.

e percorrer'a a França e Italia. Em 1831
tornou ao Brtlzil, e então encetou a sua
gl'ande viagem em companhia do allemão
dr. E. Riedel, que estaV:l aq ui ao ser
viço do govel'no da Russia, atravessando
as provincias do Rio de Janeiro e '. Paulo;
entrando pela de Goyaz. seguiu para a
cidade de Pal'acatú pelo rio rio mesmo
nome; :.!tl'avessou o de S..FI·sncisco em
direcção ao Curvello. on,~e se demoruU'
occup!lndo-se, com o seu compatriota, o
dr. Claussen, em explor'ações de f6sseis
na lapa de Maquiná. No prosegllimento
da viagem passou por Lagôa Santa em
direcção a Ouro·Preto, dc onde voltou
para aqllella lagOa em setembro de 183,1:
d'ahi fez el'le o centro das suas explo
raçõcs uI'cheologicas em mais de mil la
pas, durante dez annos, ao sul ue Cur
vello. Terminou esses estudos em 18<H,
tendo enviado par.l a Dinamarca as col
lecções de fosseis que snccessivamente
preparára.

D'essa epoca em diante não lhe con
sentiu o seu estado de saude prosegnü'
em investigações aCUl'adas; principiou
porém a occnpar-se em organisar col1ec
ções botanicas e geologicas, o que fez até
1866. Desde então teve de abandon r os
seus estudos de sciencias naturaes e vi
veu isoladrlme.nte em sua casa.

Era muito esmoler e, apesar de pro
testante. contribuia .sempre com a sua
bol§,l para as festivirlades do culto ca
tholico.

Escreveu varias memorias de btlstante
valor scientifico, muito estimadas, e en·
tre eUas a que tem por titulo Uma visita
sobre o mundo zoologico do B"azil.

O seu nome reviveu nos jornl1es do Rio
de Janeiro, a proposito da visita feita pe
lo imperador a 7 de abl'il de 1881 á casa
em que morou á Lago.l Santa o sabio
professor dinamarquez, S. M. procnrou
intencionalmente aquelles sitios panesse
fim, na sua recente excursão pela provin
cia de Minas, a que partira com a impera.
triz a 26 de ,março do ~esmo anno.
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o predio em que elle vivéu uma longa
vida condemnada na Enropa a ser ane
batada fatalmenb pela phtIJi-ica pulmo
nar é uma casa pequena, regularmente
repartida, tendo no fnndo um espaçoso
jardim. A sua liVl'al'ia, que é bastante
escolhida. compõe-se de obl'as scienti
ficas de auctol'es conhecidos. escriptas
pela m61' parte em aJ.lemão e' dinamar
quez. O imperador examinou-a de ida
mente.

Era o dr. Lund um d'esses homens
metlJodicos e de vida regular, aos quaes
o fOVO denomina philosophos. Gonb-se
d'elle que, quando o SI'. rluque de Saxe,
em viagem por Minas, o procurou para
visitaI-o, o sabio anachÓl'eta. q ue tinha
o tempo de antemão marcado. respon
dera que a ho,-a das "ecepçõcs e,'a a das
t,-es da ta,'de. •

AIii expirou o illusü'e paleonthoJogo
a 5 de maio de 18 O, deixando os gens
que possuia a diversas pessoas que o
haviam sel'vido é a livrarill a seu Jilho
adoptivo, o SI'. Nel'eu Cecilio dos Santos.

1837- Lei n. 46 da a-sembléa. provin
cial de Pemambuco auctorisllndo a con·
tractar com urna pessoa ou conpanhia
o fornecimento de agua potavel á cida_
de do Recife. O presidente. que então
era Francisco do Rego Barro., depois
barão e ulteriormente conde da Boa-Vis
ta, celebrou em li de dezembro de 1838
o primeiro contracto, que depois foi re
novlido, com os cidadãos Bento José
Fernandes B 1I'l'OS, Manuel Coelho Cin
tra e Francisco Sergio de .\fattos, para
levai' a etreito aquella ideia cem um pri
vilegio, que se elel'ou dep IÍ a 55 annos,
Em data de 10 de maio de 1843 foram
apprôvados os seus estatllLos' e flco'j 01'

ganisada a companhia, Antes, a 7 de
setembro de L12, fóra lançada a pedra
fundamental úa caixa d'agua do açude
úa Prata, manancia \ q Lle tinha de dar a'
agua pl'ecisa, situa10 a 5.000 braças ao
N. O. do Recife.

Fizeram o plano para o encanamento

das aguas os coroneis de engenheiros
Comado Jacob de Niemeyel' e Pedro úe
Alcanla\'a Bellegartll'l e foi a sua execnção
conflad I aos meslres Augusto Kel'steng
e Andl'é Wilmel'. .

Essa graude obra consumiu, pela na
tureza do te1'l'eno que atravessa, muito
tempo: s6 em novembro de 1844 foi que
começou o assentamento dos canos
de ferl'o, sob a dÍl'ecção do engenheiro
David W. Bowman, em continuação aos
primeiros quatro assentados um anuo
antes. Construia-se ao mesmo tempo o
reservatorio ou a caixa d'agua. na Boa
Vista, li rua do Pires, sob a direcção
úo reíáido Wilmer: tem a capacidade
de 90 mil bal'l'Ís,' comportando cada bar
ril dous palmos cuhicos d'agua,quantitlade
sulliciente para abastecer por quatro dias
a cidade, que consome diariamente, se
gundo dados cuitladosamente recolhidos,
22 mil bal'ris.

Era essa naquelle tempo (ha quarenta
e quatl'o 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 Aqueducto d,! Prata ou caixa d'agua
da COJnlJanhia <lJ Beberibe foi inau
gurado a 21 de maio de 18<16.

1839-Nasce em Campinas, cidade d<1
provincia de ~. Paulo, o famoso com
positor Antonio Carlos Gomes, auctor
das operas Jyric,ls Noite no Castello,
Gua,'an I, SallJator Rosa, Fosca, Ma
.-i' Tudor, do HyulJlO do celltena.-ioa,tle
"icano, do Hymno do t1'Ícentena,'ío de
Camões, etc.

E' filho de M;lnuel José Gomes e UI! D.
Fabiana Jagual'Y Gomes, natuL'aes da
mesma cidade de Campinas.
. Tendo ido aperfeiçoar-se na sna arte
ua Italia, ali compoz a maior parte das
suas bellas 1J(11'tittwas. que foram sem
pre recebidas com o mais phl'enetico en-
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thusiasmo nos theatros d'aquella terra
classica das artes e berço da harmo
nia Lá permaneceu o inspil'ado maest"o
nacional até 1 !lO,

A 6 de abril d'esse anno' chegou elle
á Bahia, tllndo tocado antes em Per
nambuco; em ambas essas localidades fOi
o illustre compositor alvo de estrondosas
ovações, A 18 de AbJ'il (1880) chega
elle á CÔI'te, onde tem uma racepção
triumphal promovida pelo corpo acade
mico. Depois de haver visitado a provin
cia natal, tornou para a Iralia, onde
vai retocllll' a s ua Ma,'ia Tudor e com ple
tal' a Palma, em que o laureado maestro
presentemente trabalha.

1843 - El' sanccionado pelo imper..ldor
o decreto que manda applicar o art.
170 do codigó do processo ao julgamento
dos crimes individuaes dos deputados e
seIladores do Imperio.

1 '57-Inaugura-se 'na sala de honra
do Hospicio de Pedro II a estatua do be
nemerito provedor da Santa Casa de Mi"
sericordia do Rio de Janeiro, o conselheiro
José Clemente Pereira, e~cl1lpidaem mar
~ore bl'anco por Femando Petl'ich.

Assistem os imperantes á cerimonia,
a irmaudade da Misel'icordia, o ministro
da justiça, con,elheiros de estado, I?essoas
de distin.;ão e a viuva de José Clomente,
a condessa da Piedade. Depois do dis
curso inaugural do provedor', descerra-se
a cortina que vellava a estatUa, e o sr.
dr. Thomaz José Pinto dt! Serqueira re-/
cita a biographia do illustre morto, cuja
memoria o m Irmore perpetúa, depois
de escripta nos sumptuosos munumentos
que. servindo á humanidade, ao seu pro

'prio nome levantára.

1866-0s paraguayos rompem um forte
bomb ,rdeio sobre o exercito alliado (bra.
zileiro, argentino e oriental) na van
guarda de TUYl1ty (Gue"'-a do Pamguay).

1875-Assenta-se a primeira pedra para
a estação principal da estrada de ferro
de Caran!?olla na 'margem esquerda do

rio Parahyba, defronte da cidade de
Campos.

O imper,ldol'" 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
afianç..'1,da pelo goveJ'Uo imperial (Vide
as ephemerídes de 4 de junho de 1875,
de 19 de novembro de 1877 e de 13 de ju
nho de 1879).

JUNHo-15

1646-~0 dia l:{ tiuham partido do Ar
raial Novo do Bom Jesus, em Pernam
buco, João Fel'nandes Vieira e André
Vidal de Negl'eirps, levando comsigo
quinhentos homens e duas pequertas peças
de artilharia, com o fim de atacai' e to
mar a ilha de Itamaracá, unico ponto de
ondé os hollandezes, cercados no Recife,
estavam tirando algum alimento,

Estes, receiando similhaute tentutiva,
tinham posto tres navios de sentinella
no meio do rio que banha a ilha pelo
lado do sul e nos pontos em que a maré
dá vau nas occasiões de aguas vivas.

Dirigi'ram-se oS.nossos até em frente
da fOl'taleza Ol'ange, no logal' chamado
Marcos, e,' pl'otegidos pelo mIngue, le
vantal'am uma bateria, em que colloca
l'am duas peças, arl'anjal'am duas pe
quenas embarcações e duas jangadas,
que tripu"lal'am as -pl'imeir IS com doy.e
homens cada uma,pol' não cabel'em mais,
e as segundas com dous, com Ol'dem de
ata'cal' o navio inimigo que estava de
vigia naquella passagem. Dispostas as
sim as cousas, esperaram pela noite de
15 para dar o ataquc. Foram em con
sequencia chegando·se p,lra o vaso hol
landez, cuja tripulação foi logo desper
tada pela sentinella,que bradou ás armas:
prepara.se a gente hollantleza para re
ceber os nossos, disparando antes sobre
as embarcações d'estes as peças do
navio,

Um dos til'oS alcançou a canôa em que
ia o alferes Affonso de Albuquerqu..e, a



EPHEMERIDES NACIONAES 389

qual foi ao fundo, salvando-se a gente
nas jangadas: a ouüa porém conseguiu
atracar ao n'lvio, subindo para elle cinco
soldados e o sargento Fl'ancisco Martim
Cachadas, que os com mandava. os quaes
se apoderaram do castello de prôa e nelle
se flzel'alll fOltes. 86 um dos assalt.lIltes
foi fel'ido na cabeça e cu tiu ao mal'.

0s sete com panhelros do outro bote
não tiveram te]npo de subir, porque. a
correnteza do I'jo levára a pequena em
barca~.ão para longe do navio.

c Vendo.se s6~, continua o sr. José de
Vasconcellos ;Datas Celeb1'es), e em tão
criticas circumstancias. aqueIles cinco
homens tornaram-se cinco leões, e avan
çando unidos contl'u a tripulação, que
amedrontada e não podendo vel' o nu
mero dos aggressores. havia fugido para
ré, m~taral11 a sete, e afln:.l ficaram
senhOl'es do navio, po!'que do resto da
gente, er m trinta homens, fugiram
oito a nad o para a terra c quinze se
renderam.

c E' um feito de armas verdadeiramente
notave!. "

Durllnte E'sta luta, as duas peças col
locadas pclos nossos no logar denomi
nado Marcos faziam fogo sobr'e a forta
leza,paraembal'açur qued'ella mandassem
SOCCOI'l'O aos hollandezes, o que conse
guiram, como deixámos dito (Vide a
ephem. de 16).

1722-Cal'ta do paulista Paschoal Mo
reira Cabl'al ao sober'ano, participando
lhe o descobrimento que lzera das minas
de OUI'O de Cua;ipó, tendo vadeado os
sel'tões de Cuyabá, Pal'agU1IY, ~linas

G~raes e Maranhão, no que levára seis
annos, em continua guerl'!1 com o
geMio.

l80S-Alval'á com força de lei elevando
á primazia de capella real a egreja de
Nossa 8enbOl'I\ do Carmo da cidade do
Rio de Janeiro, e creando-a parochia do
paço real.

O c bido e cathedr'al da côl'te tinham
até en~ão funccionndo na egl'eja "do Uo-

sario, de onde na tarde d'esse mesmo dia
se transfere o c'abido para a capella
real, depois de cantar vesperas solemnei;
na antiga :Sé.

lS22-Carta de D. Pedl'o, principe-re
gente do Brazil, ao coronel Ignacio Luiz
Madeira de Mello, nomendo governador
das al'mas da Bahia pelo govel'no POI'
tuguez, Q1'denando-lhe quese retire d'alli,
á vista da opposição que lhe faziam os
habitantes.

E' do seguinte teor:
CI Ignacio Luiz Madeira de Mello, go.

vernador das armas d,1 Babia.-Eu o
Principc Regente vos envio muito ~audar.

Os desastt'ados acontec mentos, que co
bril'am de luto essa cidade nos infaustos
dias lO, ~O e 21 de fevereiro, maguaram
profundamente o meu coração. Verteu
se sangue de meus filhos, que eu amo,
como os que me de I a natureza. E não
podendo restabelecer-se a paz, o bem
e alegria dos lhlbitantes dessa provincia,
nem a minha propr.a alE>gria, emquanto
não se praticar na Babia o mesmo que
felizmente se executou nesta c'orte e em
Pernambuco, sendo a~é necessario para
a tranquillidade de todas as provincias,
e para se apel'tal'em de novo os rela
xados vinculos de amizade entre ,os dous
reinos, que o Brazil fique s6 ent!'egue ao
amol' e íldelidade dos seus naturaes de
fensores.

CI Por tão poderosos motivos ordeno
vos, como Principe Regente deste reino.
do qual jurei ser defensor pel'petuo, e
depois de ouvir o meu cClnselho de Es
tado, que. logo que receberdes esta. em
barqueis para Portugal com a tropa, que
tão impoliticamente d'llli foi mandada,
na certeza de que fico responsavel a meu
augusto pai pela falta das suas relles
ordens, as quaes ellc certamente vos teria
dirigido se pudesse ver de tão longe, e
no m..eio das escuras nuvens que rodeam
o seu throno, a urgencia e absoluta ne·
cessidade desta' pro videncia.

CI Espero que assim o executeis; e á
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auctorisada por Simão de Vasconcellos
na sua Chroni'a da Companhia, 2' édição
(brazieil'a), livro 1", §~ 80.

Quanto ao logar do naufragio, diz o
dI'. Joaquim Caetano d I Silva. que lhe
dá, como outros, o nome de Baixos de
D. Rodrigo: « flc:l quasi defronte elo !'io
Cururipe, Algumas leguas ao nOI'te do
rio ele S. Francisco, na actual provincia
el IS AlagoRs. »

1560 - Men de Sá. governador gel'al
do Brazil, expede de S. Vicente, para
onde partira elepois el~ vencidos O' ta
mOJos e fnmcezes de Villegaignon, aviso
á rainha D. CatharillA, regente do r~ino,

participando-lhe esta sua x signalad:l
victoria.

Tendo·se den:torado em . Vicenb dous
mezes e dezesete dias, parte d'alli Men
de Sá com toda a sua armada do dia 18
de junho pal'a a Bahia, onde é recebido
com alvoroço de jubilo motivado pclo
ti iumpho alcançado.

J645 - Tinha rompido (\ revolução d.:>s
pntriotas pernambucanos con I'a o do·
minio hollandez no seu te1'l'itorio no dia
13. como ficou dito.

A 16 os chefes da revolta fazem a pri
meira resenha dos soldados com que po·
diam contar pal'a a eml,reza. que bem
. al;j~m que seria difficil e porfiada, e
apen<ls acham cento e trinta 110men e
esses mesmos mal al'mados. Com esse
peq ucno nucleo de exel'cito deixam o es
condi'ijo em que se achavam e m:lrch'lIn
pal'a e'lmul'agibe. tres leguas distante
do Recife, e allí acampam. D'esfe logar
dão aviso ao. mais c'onjurados .que igno
I'avam ainda o ponto da I'eunião, convo
cam os mOl'adores e ol'ganisam o peque·
no exercito em companhias. As ho ti
lidades só começam no dia 19 l Vide essa
data a tlc 18).

1646- Ao amanhecei' o dia n gente
hollanrJeza que gLlarnecia os dous oub'o
vasos ficou tào amedl'ontaelil, .vendo to
m!lào o primeil'o (Vide a ephemeJ'ide de
15), qUCl trataram de abandonar 05 seus.

GENTE. » •

1836-Effectua-se na cidade de Porto
Ale~re uma reacção conlra os rebeldes
que a occllpam, E' preso o vice-presi·
dente dr. Marciauo Pereira e volta a ca
pital da provincia á obediencia legal.

1-;69- Toma assento no senado o sr.
barão de Mamaugu.lpe, Flavio Clemen
tino ela Silva Fl'eil'e, senador pell pro
vincia da Parahyha, escolhido a 2- de
maio.

li'l7i-O papa Pio IX recebe em audi
enda s~tenta peregrillos brazi1eiros, que
Ihelev;\vam osellcontingente pal'a o obu
Iode S. Pedro. Foi orador o SI'. D. Pedro
de LacenJa. bispo do Rio de Janeiro.

JUNHO -16

1556-Nauh'agio da nau em que ia da
Bahia para Lisboa o primeil'o bispo do
Brazil, D. Pedro Fernandes Sardinha.
Esse lalllentavel successo deu-se ná en
seada cham!lda dos I';l'ancezes, entre o
rio de ~. Francisco'e Coruripe. O bispo,
o proveel.or mór da f(lz~da Antonio
Cal'doso de' Barros, que o accompanhava,
com toda a tl'ipulação, que se tinha
salvado na costa, homens. mulhel'es,
crianças e velbo', toclo.s, em numel'o de'
cem, foram devol'ados pelos indios Ca
hetés, em cnjo poder cal1iram. escapando
apenas um portuguez que s ,bia a lingua
do gent o e dous'indios ela Bania.

O auctol' do ROTEIRO nos BISPADO, o
padl'e CarIo.'! Augusto Peixoto de AlencaI',
dá este facto e a partida do .prelado como
occol'ridos em .iulho.

A data qu,e seguimos é além deouGros,

junta. provisoria deste governo escrevo
tamhem par:l que aprompte embarca~ões..
e tudo o que for necessario, par:l o vosso
immeeliato e commodo regresso; quando
não ficareis responsavel a Deus, a el-rei,
a mim e ao antigo e novo mundo, pelos
deploraveis resultados e funestissimas
éonsequencias da vossa desobedi'encia.

« Escripla no palacio do Rio cl~ Janeiro
em J5de Junho de 1822.-PRI 'CIPE RE-

I

,
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queimando um d'elles, e refugiando-se
na fOI'tnleza. AlIi encenados não ousa·
ram sahil'd'el1:, A nossa gente espalha-~e

então pela ilha (Itarnaracá I, queima o
que não POUM levar comsigo, deixando
assolados os alojamentos e aldeias dos
indios e tudo o que p~dia ser de utilidade
para o inimigo,

Depois do que torna para o Arraial,
de que havia sahido para esta expedição
aventUI'osa, carregada de muitos des
pojos,

Apl'isionflram os nossos na dita ilha
um chefe indio com quarenta companhei·
ros, que fOl'am remettidos a D. Antonio
l'iJippc Camarão, com recommendação
de o tratar bem e de lhes dar alojamen
to ao abrigo das armas hollandezas.

1695- Remctte o governadOl: do Rio de
Janeil'o, Sebastião de Castro Caldas, para
Portngal as primeiras amostras de ouro
ue.cobeno nas minas de Catagua:;es por
Carlos Pedt'oso da Si! veira e Bartholomeu
Bueno de Siqueira (Azevedo Marques,
C/H'onologia na ,presente data),

1764 - Toma posse do govel'llo da ca
pitania. do Rio Grande do Sul o coronel
José Custodio de á e Faria, nomeado
pelo vice-rei coade da Cunha, em conse
qnencia da morte do governador Ignacio
E'o)' de Madureil'a (Vide fevereiro 24).

Goverllflu até 23 de abril de 1769,
Estas datas estão de accordo com as

notas l.le que o Sl'_ A. Alvare~ Pereil'a
Coruja fez acompanhar a Ir,emoria 50bl'e
o gOI'erno do Rio Grande dI) Sul, do coo
ronel José dos Santos Viegas, publicada
no tomo XXIII (IR O) da Reltista trim.
tio Instituto Histol'iao.

... 1787- O sargento-móI' Anacleto Elias 
da Fonseca arremata no Rio de Janei:-o
o rendimento das passagens dos animaes
pelos registras do Viamão e Santa Victo
ria, no continante do Rio Grande do ::iul,
pelos Lres :Jnnos de 1788 a 1790, por
13:6758 rs. I aro a fazenda l'eal. além de
1 '/, para a o iI'a pia e da propina pal'a

munições (Indice chronologico pelo sr.
-barão Homem de Mello), .

Em 1799 estes mesmos direitos foram
arrematados pelo dito sargento-mór, por
egual praso, pela quantia de 20:4008 rs.

1793-Fallecé em VILLA RICA. num pa
lacete que foi dos bispos, o 4' bispo da
Marianna D. frei Domingos da Encar
nação Poutevel, dominicano, natural de
Portugal, que succedêra a D. Bartholo
meu Manuel Mendes dos Reis (Vide
dezembro 18 de 1773),

Nomea'do no reinado de D. Maria I,
confirmado nó pontificado de Pio VI a 1
de março de 17'78, foi sagrado a 18 de
abril do anno seguinte na egreja do
convento franciscano da Convalescença,
perto de Lisboa, e tomou posse da sna
diocese, por procurador, a 29 de agosto
d'esse mesmo anno de 1779. A 25 de feve
reiro do seguinte anno fez a sua entrada
solemne na diocese,

Foi no seu tempo que se deu o succeS86
da lnconfidencia.

O seu cadaver sepultou-se a 18 de junho
de 1793 na Sé de Marianna, ao lado do
Evangelho, dentro do coro.

Ha no respectivo paço epi capai, um
retl'ato StlU, que dizem ser fiel, com o
seguinte distico :

Quid P"(JJsul nostel'? nil est nisi pulvis
(in urna.

COl,dibus est nostl'is, vivis, et ipse manes.

O auetor das Ephemerides publicadas
na Revista POpt~lal' sob o pseudonymo
FLUVjAJ:lO o dá eleito a 1 de outubro de
177 , o que não está de aecordo com os
flpontamentos que tiuh,lmos acerca d'este
prelado e ficam acima expostos. O vis
conde de POI'to Seguro traz esta ultima
da.ta para a sua posse. ,

11940 - Chega á cidade de Belém D. Ma
nuel de Almeida de Carvalho, í' bispo
do Pará,

O general Abreu e Lima dá esse facto
como succedido a II e a entrada solemnEl
d 'este biSpo à 1 .
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D.Manuel de'Almeida falleceu naquella
cidade de Belém a 30 de junho dE: 1818
(Vide essa data), depois de haver gover
nado santamente a sua dioce.se por 24
annos completos, e jaz na ,capella-mór
da respectiva çathedr I.

1823-0 coroeel 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
assembléa legislativa ordinaria do Im- •
perio.

OInstituto Historico, de que foi um dos
fundadores, publicou nos tomos XXXVII
e seguinte da sua revista uma impol'tan
tissima memoria de sua laVl'a acerca
da mencionada provincia, coutendo IJ)ui.
tos dados aproveitaveis para a historia
e geographia d'aquella parte do Imperio.

1847-0 senado annulla a eleição dos
dous senadores por Pernambuco Fer
reil'a França e Chicharro (Vide maio 15
de 18!'7 e ja'leil'o 16 de lSol8).

1864--Inst.à.lIação da nova cidade de
S. José do Parahyba, na p,'ovincia de
S, Paulo, elel'ada a essa :ategoria pela
lei provincial de 22 de abl'il do mesmo
anno.

Mais tarde, em 1811. a lei provincial
de 2 de abril mudou-lhe o nome para o
de S. José dos Campos.

1880- Victima <la hematuria, fallece
na cidade da Bahia o poeta da Lésbia,
Antonio Alves de Carvalhal, natUl'al
d'aquella cidade e hacharel cm sciencias
sociaes e juridicas pela Faculdade do
Recife,

Era um prosado!' elegante e pilota de
elevado merecimento: manejava a rima
com brilhantismo, oaturalidade e graça
nos genel'os lyrico e humol'Ístico, os dous
que mais cultivou.

O seu volume de poesias LESDIA, pa
ginas do coração, imp!'esso no Recife em

1867, é um bello padrão do genero lyrico.
Do humoristico deixou inequivocas pro
vas nos espirituosos versos derramados
ás mãos cheias pela Cl!1'~nica hebdoma
daria 'que publicou no Monito" da Bahia,
de cuja redacçãn fazÍ!l parte. A chronica
intitnlada Minha noiva é um mimo de
v·,-ve e gentileza e pode considerar·se
cllmo um modelo no genéro,

Morreu moço.

JUNHO-17

15 I-Fallece na Bahia o 5' governador
geral do Brazil Lourenço da Veig~, cujo
governo começára elD janeiro de 1578,
rendendo a Luiz deBrito deAlmeida, eql1e
renunciâra depois o cargo no sen'ldo da
camara e no ouvidol' Cosme Rangel de
Maccdo, governo que este depois usurpou
da camara.

A administração de Lourenço da Veiga
a,.<signalou-se apenas pela mudança de
dyn'lstia em POl'tugal com a usurpação
dos Filippes,

O vi-conde de Porto Seguro dá Lou
renço da Veiga fallecido em junho
dc 15 1, sem marc'1' o dia. m IS accI'es
centa (na 2' edit;ão ua sua Hist01'ia
Geral) que José de Miralles indica ,3

presente data. O SI', .r. de '\ a'conccllos
dá o dia 7 dp. junho de' 1583 pDm esta
occurrencia e Abreu e Lima trata sÓll1ente'
da sua posse e J'csignação do cargo;
ambos, bem C0ll10 Accioli, !lntepúem-'hc
o nome Diogo.

1614-Carta patente do governador
geral do eslado' D. Gaspar de ,~ouza,

dat"da da viHa de Olinda, na capiiania
de Pernambuco, confirmando a nomeação
de Jeronymo de Albuqnerquc pal'a capi
tão-mór da conquista do MUI'.anhão (Vide
a epheme1'ide de 19 de julho).

lG24-0 coronel' hoHandez Johan Van
Dorth, que só chegMá á Bahia no dia 11

,de maio (Vide es~a data), desejando,
como governador que p.ra do p"iz que
vinh 1m conquistar, explorar pai' si
mesmo os tel'renos circuJIlvisinhos da
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cidade da Bahia, que os seus occupavam,
e obsen"lr as fortil1r ações ria nossa
gente, dirige-se ao lagar chamado Agua
dos Meninos, acompanhado de cincoenta
homens, e mal se havia afastado da
cidade, é envolvido cm uma emboscada
e atravessado por grande numero de
frecha , que lhe dispararam os indios,
cahinelo do cavallo que montava, o qual,
ferido tambem e e. pantado, havia des
em besta,do. Correndo im mediatamente
sobre elle, o capitão Francisco Paciilha
abre· lhe o cI'aneo com uma esp3deil'nda,
depois de um rapido combate corpo a
corpo, ~1andou.se ao bispo D, :\larcos
a cabeça do chefe hollandez.

~ra 'an Dorth a pe soa de mais
reputação de valentia e prudencia das
que haviam sahido de HolI:mda pal'a
esta expedição. ~lilit<i.ra tl'inta anuos
com gl'andc nomeada, si bem quc não
com egual fortuna: sabia temperar a
energia ria disciplina militar com a libe
rali ade em conceder premias aos que
preeuchiaD;l os seus deveres; amavam-u'o
como pae o proprios soldados,

Succetleu-Ihe no mando o coronel
Albert ~cl1ott, que não tilrdou em sei'
morto pOl' uma bala, em ollll'a embos
cadil (a 3 de setembro) al'mada plllo
me mo Padilha,

1645-Sllbll João Fern'lndes Vieil'.' que
haviam D, A.ntonio F:lippe Camarão e'
Henrique Dias atravessado com os seus
respectivos terços o rio de S, FI'.lUCisco,
par,~ se l'llunirem .a elIe e seus compa
nheiros, que tinham levanhdo o estiln
darte da I'e"olta CllUtl';l os doml'lildol'es
do patrio tel'l'itol'io, e mand;l avi o
d'isio ao vigario da Varzea, padl'e Fl'an
cisco da Costa Falcão, Ull1 dos !winc'l'paes
conjul'ados, re:ommendaudo-Ihe que com
rnunicasse a no-:a aos mOI'adol'es, convi
vidando-os a S'J prouunciJrem de una
vez, para que elIe soubesse a quem pro
teger e fi quem ·punil'. Teve resposta
uuanime de que estavum todos dispostos

a s;lcI'i/lc·jl' vida e bens pela libertação
do pliiz,

16M-Toma posse do gO\ erno do estado
do Maranhão e Pará o sargento·m6r
Fl'ancisco (e niío Feliciano, como diz
Abl'eu e Lima) Coelho de Carvalho,
o sobrinho. dpDomi,!ado o Sal'do.

Foi o 7° governador d'esse estado e
administrou-o por dous annos e oito mezes
completos, isto é, até 17 de fevereiro
de 1649, dia em que, por sua morte, lhe
succedeu Luiz de Magalhães.

Francisco de Carvalho, logo que assu
mira o exerci cio do seu cal'go, Domeál'a
por capitão m61' do Pará ao capitão
Paulo Soares de Avellar, que tomou
posse do governo d'aq nella capitania
a 28 de julho ( Vide essa dat~),

1671-Bulla d~ Clemente X conDl'mando
a Congregação 'do Orato rio, ol'ganisada
em Pernambuco pelo padre João Duarte
do ",acl'amento, govel'nador que foi de
pois do bispado e mais tarde bisp'l eleito
("ide janeiro 10 de 1686),
lí91-~asce em "José do orte, capi

t.ania do Rio-Grande do Sul. a poetisa
D. Delphina Benigna da Cunha, filha do
,Capitão-m6r Joaquim Ferreira da Cunha
Sá e Menezes, Ficúr:J. cega nos vinte me·
zes de edade por et\'eito da variola. « Fal
leceu em I 57, depois de havei' padecido
nos ultimos al1l10S uma longa serie de
desgostos, » diz Tnnocencio d!1 Silva, que
d<i. a rclaç:io das poe ias que publicál'a.

Fornecem indicações a seu respeito o
cone"o Jan uario no seu l'a,'lIQs) brazi
leil'o~e J, M. Pereil'u de'Vascol1cl'llos 110

vaI. 2° da sua Selecta b,-asilie:tse e o
SI'. J. orbel'to na suas B"azileiras ce
leb,'es.

1180-0 clpitão José C:letano ..\.lves e
Manuel de ouza Meirelles <l1'J'ematam
no Rio de Janeiro o contrllcto do quinto
dos couros e do gado em pé do Ri, GI'au
de do Sul. a contai' de 1 de jaueiro de
17S' ao ultimo de dezemi)I'O de 1789.
pela quantia de li :000,000 rs.

Arrematar'lm tambem, pelo mesmo
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pI'aso, o fornecimento de farinha de
guerl'a e carne ás tropas d'aquelle con
tinente, sendo por alqueire de farinha
MO réis posta nos quarteis do Rio Gran
de, Porto Alegre, Rio Pardo; cal'ne para
o Rio Grande e seus destacamentos do
nOl'te e sul a 200 reis a. anob \; para
Porto Alegre e Rio Pardo a 120 réis pOl'
al'l'oba.

Arremataram ainda, pai' Z4:roO rs.,
pelo mesmo praso (tres annos), os dizi
mas reaes.

179f-Toro.a posse do sen cargo o 7·
bispo do Pará D, l\lanuel de Almeiei'l de
Carvalho (Vide junho 16 de 179,1, e 30 de
junho de 1818).

1810-Funda-se :t primeir I missão man
dada Ct'eal' DOS Campos ele Guarapuava,
sob o nomc de pov03ção da AtaI ,ia,
Foi seu primeil'o missionario FI'ancisco
das Chagas Lima, presbyte!'osecular.

18:29 - Primeil'o capitulo gemi cele
'brauo no mosteil'o da Bahia pela ordem
benedicti!Ja, depois que fura separada
da obediencia que a lig:t va á casa de
Portugal.

Foi então eleito D, nbbade geral da
ol'àem o dr, frei José de Santa Esco
lastica.

1831-E' nomeada pela assembléa geral
a Regencia permanente, composta do
brigadeiro Fran'cisco de Lima e Sil "a., que
fizera par'te d.1 Regencia provi~o!'ia, no
meada logo depois de recebido o acto de
abdicaç,io do pr.mei!'t) im:Jerador (7 de
abrill, e dos deputados José fi Costa Cal'
vdllJo, mds tal'de marquez de 1I10ntale
gre, e João Bl'aulio Moniz.

ComÇl se sabe, a Regencia provisoria
com pu~era-se do cidadão acima Domc'ldo,
do marq uez de C:lI'a vellas e do senador
Nicolau Perei!'ade Campos Vergueiro.

1841-Fallece na cidade elo Rio de Ja
neil'o, com 74 an no de er!l\de, o conse
lheiro José de Resende Costa, envolvido
como seu pae, de egual nome, na ceie
bre Inconficlenci't de Minas Geraes em

1789. Como seu pae, foi elle encarcerado
na ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e
condemnado en:: 1192 á pena ultima e á
infamia posthuma, selltença commutada
em de~ annos de degredo - para Cabo
Verde, vendo-se assim seplÍl'ado de seu
plOgenitor, degradado para Bissáo.

I~xerceu depois cal'gos e commissões
de confiança no Bra~il e em Portugal, e
depois de novo na patria. Deputado por
Minas, sua pr'ovinci,t .natal, á Consti
tuinte portugue~a em 1821, foi tambem
n'essa categol'ia mandado em 1823 para
a Constituinte bra~i1eira,

Ainda na legislatura ordinaria de 1R26
a 1829 foi Resende Costa eleito por Minas
deputado á Assembléa geral.

Eloquente exemplo, como pondera o
SI', dr . .r. M. ue .1acedo, dainconstancia
e dos grandes contrastes d'l fortuna I O
sarc \S:110 do destino co11ocara-o como
legislador no mes01'O logal' em que, como
c nspil'ador, o havia annos an tes 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 1I1ascare
nhas, escollJido no dia 12 (Vide janeiro 30
de 1867).

- Lei provincial elevando á categoria
de cidade a villa de S. João da Barra,
provincia do Rio de Janeiro (Vide nephem.
de 18dejunho de 1676),

1851-0 dI', Domingos Mal'inho de Aze
vedo Ame!'icüno, lente da caueira de obs
tetricia da Escola de MecJecina do Rio de
Janeiro, fallece em Paraopeba, Millas
Gel' les: succumbc á phthLica pulmonar,

Nascera naquella provinci a 12 de
revereil'o dc 1313 e ['ll'mara-se em medi·
cina na Escola do Rio de Janeiro em 1838,

1875- Instal1.l-se na cidade de ,Paulo
o Instituto dos Advogados da pl'ovincia,
sendo eleito seu presidente o conselheiro
dI', Joaqtiilll Ignacio Hamalho, lente ca
thedratico da Faculdade de direito,
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1880- E' o imperador do B"azil esco
lhido ..rbitro na questão pendente entre
a Fran\a e os Estados Unidos da Ame
rica do NOl'te.

Re'presentará S. M. o SI'. conselheil'o
de estado José Caetano de Andl'ade Pinlo
(desem bargador) .

JUNHO-18

1504- Apartam á Lisboa os dous navios
q ue. da expedição de Gonçalo Coelho. ha
viam flcado extl'aviados com Americo
Vespucio (Vide a epheme, ide de 10 de ju
nho de 1503).

Depois do mallogl'o da expedição con
fiada em rOl 11 D. Nuno :\Ianuel, segun
do a opinião de D'Avezac, esposada pelo
visconde do Porto eg1ll'0. prep:,ral'a-se
em Portugal outra mais consüleravel, de
s~i navios, do> quaes alguus pl'ovavel
mente pOl' conta de al'madores particu
1111'e5, e rÓI'J, conferido l) seu commando a
um nauta mais experiment'ldo, Go, çalo
Coelho, quejáno tempo de D. João II com
mand1ra um n"vio qllefóra em 14'8 á
Senegambia e d'ali !evál'a um l'ei preto
ã Portugal: I '

Acompanha-o Vespucio como capitão
de um dos navios.

Largaram rio reino em mei:ldos de ]503
e, depois d' l'efl'esc l'em na ilha de Sanc·
tiago, principal das de Cabo-Verde,
achal'am-se a 10 ue ago to deante de ou
tra ilha, para elJes desconhecidO. e que.
na opinião dc POl'tO Seguro, era a en
contrada poucos dias antes por Fernando
de NOl'onha e tem ainda hoje o seu nome.

Ali naufraga a na\'e capitanea e Gon
çalo oelllo teve i1e S>l p Issal' com a sua
connanha para outro nav·io. Desmcm
l)l'ou-se por e, se contl'atem po a esq :adl'a.
separando-se o na.vio de Vespucio e um Oll
tI'O doiS Outl'OS tres, que p"ovaveimante
continulram sob as ordens uo chefe. O de
Vespucio ,e o que se lhe aggregou tom 1

ram o l'umo da Balda, já descobel'ta na
pI'ecedente expedição \ Vide 1 de novem-

bro de 1501), ponto convencionado para
se reunirem no caso de' se desgarral'em.
Ali esperOll Vespucio po~ Gonçalo Coelho
dous mezes e quatl'o dias. Desenganauos,
parte II elle e o companheiro na esperança
de o encontrlll'em ainda e com a ideia de
tomarem em outros P01'tOS cal'ga com
que. se-indemnisas em de parte dos gas·
tos da viagem. '

Seguir'am para o sul, tocando em dit
ferentes pontos até Cabo-Frio ou Cara·
vellas, onde fizeram um bom carl'ega
menta de pau-brazil e de onde tOl'naram
pal'a POl'tuga!. deixando .::.lli, como já
dissemos, uma pequena feitoria guarne
cid \ por 24 !lomen . ~a presente data
cheg u-am ambos á Lisboa, como fica dito
em começo.

Um mez depois, a 16 de julho. tambem
alli entrava, vinda do B,'azil. a nau de
Ruy :Mcnde-. que não era, ao que parece,
uos comp' nheiros de.Gonçalo Coelho, pai'
que, si o fosse, não omittil'ia Yespucio
essa cil'cumstancia na cad,~~ que, a 4 de
setembro, dil'igiu ao seú compatriota So_
derioi.

De Gonçalo Coelho, que Vespucio sup
punha pel'dido, e que se recolhel'a ao Rio
de Janeil'O, já aqui tl',1támos. A sua gen
te s6 yolLOU ao reino em 1506. "D'este
modo flcal'am ainda perdidos e mallogra
dos pal'a o Estado os 'gastos feitos com
esta segunda exp dição; o que dal'Ía ao
governo poucos estimulo- para empe
nhal'-se tão depressa em outras novas,
sern nenhuma e pel'!\ncp de resultados
pl'.oflcuos. »

1535- arb ue do 'ção feib paI' D.
João III ao historiad li' Joã'o de Banas e
a Fel'nalldo Alval'e~ de A.ndrade e Arres
di]. Cunha da capit.lnia do ~h\l'anhão.

Cunha e João de B. I'I'OS tinham tido fo
rai a II de mal'\O do mesmo anuo.

Associ.ldos os tl'es. prevendo a diffi.
culdade da empl'eza de se utilisal'E'1l1 da
merc concedida. partiu AyI'es da Cunha
de Lisboa, como chef~ da expedi ão. no
mesmo anno de 1535, com tão pouco boa.
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ventura quc lhe naufl'agou a armada, em
que vinham 900 homens e 113 cavallos,
nos baixios que rodeiam a ilha do ~Ial'a

nhão. voltando para Portugal a pouca
gente que poude escapar, in~uffi('iente

para começar a fu nda<;.ão da capi tan ia.
1551-Provisão regia mandando con

struir umafol'taleza na Bél'tioga (5. Pau o)
e auctol'Í. ando para isto a despeza de
tres mil cruzados.

1645-Um dos membro~ do Supremo
Conselho holhndez cio Recife. Paulo de
Lynge. par.te d'aquella cidade para a
Parahyba, nomcado seu govel'nadol',
com ol'dem ue pI'ender os moradores
suspeitos, incluidos na denuncia recebida
a 30 de maio (I 'ide essa data} de que
conspiravam contra o dominio hollandez,

Chegandn á cidade. aquartelou-se no
convento de '8. Francisco, obrigou os
habitantes a renoval'em o JUI' ,menta de
vassalagem e prendeu a quatro dos
principaes, a um dos quaes mandou en
forcar; de um outl'O, que m01'l'cra na
pl'jsão, fez arrastai' o corpo ao rabo de
um cavallo pelas ruas da cidaue: os ou
tros conseguiram a liberdade mediante
elevado resgate.

Est:is prisões e aquclle supplicio, em
vez de "tel'l'arem os animo!>, como se
suppunha, sel'vimm de incentivo para um
decidido pronunciamento. Paulo de Lyn
ge, vendo depois o etreito negativo que

I as suas priJ1leil'as medidas haviam pl'O
duzido, teve depois de mudai' de rumo"
empregando a amnistia e meios pel'sua
sorios, mas debalde.

Chegou mesmo a inauglll'ar na praça
publica da cidade o escutlo cl'al'mas'Con
cedido á Pal'ahyb'l pelo conde de N.lssau
seis annos antes, em 1G39.

Bal'!reus dá o desenho do escudo em
questão. Repl'esenta elle (cm camp J aZltZ?)
seis pães de assucar (de prata?) em ro
quete (Veja se a sua bbra Res BJ'asili~,

pag. 100.. O escudo tem por timbl'e uma
coroa aberta de principe e aos lados duas

grandes azas extenclidas, das armas do
conde de Nassau.

1676-A vill<t, hoje cidade, de S. João
da Barra, situada, como a de ~. Salvador
de Campos cios Goytacazcs ~ a d~ S. Fi
delis. na margem d.reita e austral do I'io
Parahyba, f<li fundada na presente data
e E'l'J. do senhorio do visconde de Asseca
(Vide monsenhol' Pizarro. Uemo'·las).

"Esta vi!la. bem como a de Campos,
diz Milliet de' Saint-Adolphe no seu Dic
cional"io Geog,·aphico. foram desannexa·
das da pl'ovincia do Espiritb Santo a que
pertenciam havia. um seculo. por lei ue
31 de Agosto de 1832 ... Avalia-se actual
mente (1845) a sua população em mais
de 2,000 moradores, que sc ,\pplicam ao
commercio, e princi palmente á pesca. e
alguns, á consLrucçiío de navios cos
teiros, »

A viUa de ,.;. João da Blrl'a passgu á
cidade pcla lei prol inclal de 17 de junho
de 1850.

nOl-D. retiro II de pOl·tugal conclue
bom Filippe V de Hespanha um' tratado,
no qual, pelo artigo H. se eSlatue que
POl'tugal possuida in solidum, com in-

'teiro dominio, a mal'gE'm septentrional
do Rio da Prata. fl'anqueando-se o com
mercio entre o Rio de Janeiro e Bueno 
AYI'es, restituida a colonia cio ...,acra
menta, com as tel'ras adjacentes, á coroa
portugu~za. como consta ue uma cedula
do rei catholico r~mettida em oíllcio ao
secrelario de est.ldo de POl'tugal. datado
de 9 de dezembro do mesmo anno.

E' essa uma das peripecias por que
passou aqueUa encant<lda colonia, que
tanto que peus'lr e que Jazei' deu scmpre
não s6 a Portugal como ii. HesIJanha.

lilO-Ant')nio de Albllque~que ~'oelho

de Carvalho ratd1ca na então villa de
.'. Paulo, a. posse do C.ll'gO cle gover
nador e capitão general dll nova ca
pitania de' S. Ptlulo e Minas, tOluaua a
IS de janeiro em Santos.

Foi portanto o primeiro na ordem
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chronologica e exerceu o encargo até 31
de agosto de 1713.

Antonio d'Albuquerque fóra o quin
quagesimo segundo capitão general do
Rio de Janeiro, de 1709 a 30 de abril de
1710, e o vigesimo do Maranhão (17 de
maio de 1600r

171S-Bernurdo Pereira de Berrpdo,
23' governador e ca'.itão g~neral do es
tado do Mal'anhão, toma posse do seu
cargo, tendo chegado á cidade de S. Lui7.
no dia 14. e achando-se na de Belém do
Gl'ão-Pará o seu antecessol' Christovão
da Costa FI'eire, senhor de Pnncas, que
governára o mesmo estado por mais de
onze annos,

1735 -Ordem régia de D. João V di
rigida ao capitão general Gomes Freire
de Andl·ada. governador da capitunia do
Rio de Janeiro, mandando-lhe que fun
dasse um hospício, sem capella nem
egl'aja, para. os religiosos leigos de
S, Fl'aucisco, desti nados pelos prelados
Ue Li 'boa a adqueril' esmolas em be
neficio dos I.oga,·es S tntos de Jerusalem.
tanto na c.tpit 'nia do Rio de Janeiro,
como nllS centraes que vão até Matto
Grosso.

Esta noticia nos é fornecida, como
muitissimas butl'as, pela Synopsis de
Abreu.e Lima, que a houve das j\'1-<mo"ias
de monsenhor Pizarro. Ea todavia du
vidas acel·C. da sua veraeidatle: re
produzímol-a com essa reserva e ad
verte·ncia.

A proposito do mencionado hospicio,
diz o sr. dr. Mello Morae no seu BI'a::il
Bistol'ico, I' anno, 1864:

« A igreja dos B rbonos r, ifdta pOl'
Fl'. Feaucisco Barb,t. Estando prompta,
011 vespel'a da sua abertUl'" fez o fr de
convite a todas as pessoas que lhe agra
dou, e não fez meilção du vigaI'io de
S. José; e sendo 8 horas da noite, um
desembargador pl'eveniu-o de que o vi
gario no dia seguinte lhe vinha' tumar
a 'igreja; porém O frade a esta mes ma
hora mandou fazer uns sebastos e pre-

gal-os mesmo de noite na portel da igreja,
de morIo q I e' no dia soguinte, vindo o
vigario com os seus clerigos e sacristas
de CI'UZ alçada. par tomaI' posse da
igreja, achóu-se logrado, por não t I'

porta para entl"lr, porque u que tinha
a igreja estava tap.lda com vergalhões
de feno, corno ainda se conserva. »

lO presente anno de 1881 deixou o
hospicio de ser o que era e serve de re
sidencia particular, apezar de conser
var a sua apparencia de hermida e de
nada se lhe haver alterado no interior.

1761-Carta régia ampliando li j,uris
dicção da junta de j115tiça Ci eada em
PeJ'Dambuco pela C. R. de 2 'de outubro
de 1758, composta do ouvidoI' da dita
capit .nia e do da Parahyba, do juiz de
f6r .• de Olinda e de mais um ouvidor que
já ·tenha servido e mais facilmente se
possa chamai', presidido pelo govel'Da
dor, afim de sentenciar com pena de
mOlote os indios, bastardos, carij6s, mu
latos e negros, que commettam crimes
atrozes.

lS14-Decreto ol'denando a livre en
trJd,1 dos navios de t'odas as nações'uos
portos dos dominios portuguezes, e per
mittindo a sahida, sem r!lstricção. dos
nacionaes para qualquernartedo mundo.

1 21-Toma po. se do governo da sua
diocese o~' bispo do P,lrá. D. omua1d<>
d"l :-iOl1za Coelho (Vide a ephem. de 7 de
fevel'eiro de 1i6'2) .

18~Z-Decreto de D. edro I sobre a
liberdade de imprensa.

ConlPça: «Havendo-se ponderado na
minha Real Presença que mandando eu
convocar Ullla .ssembléa gel'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 outI'a qualquer maneira,
propaguem os inlmig~s da ordem, da
tranquilidade e da união, doutriuas in
cendiar as e subversivas ... »

E' referendado pelo conselheiro José
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Bonifacio como ministro dos negocios
elo reino do Brazil e de est!'angeiros.

O sr, conselheiro J, ~Ian nel Pereira da
Silva transCl'eve-o na integra na SUl!

Histo1'ia da fundação do Impe>'io, tomo
VI, documento n. 1 do livro XIL

1827-Ao chegar a Buenos-Ayres, de
regl'esso do Rio de Janeiro, o ministro
Manuel José Garcia, que celebrál'a com
o governo brazileiro a Convenção pr'eli
minar de 24 de maio d'esse mesmo anno,
é alli recebido com grosseiras invectivas
no meio oe ~lm tumulto popurar, dest>·a.
mente manejado pelos P1'opl'ios agentes
do governo a1'gelltino. Rivadavia, pre
sidente da republica, negou a sua sanc
ção no acto de Garcia sob pl'etexto de
que havia elIe exorb'itado das instl'uc
cões que se lhe tinham dado, e dous dias
depois resjgnou o car'go. '

Assim, a guerra que o Imperio tr'azia
d'aquelles lados continuou durante o
resto do anno de 1827 sem actividade
nem objecto, que e1'a justamente o que
desejav2 o gove1'no de Buenos-Ayres. O
general Abreu e Lima refere que ouvÍ/'a
este desfecho da bocca do pI'oprio Riva
davia.

1834"':::Cae no senado, pela maioria de
sete votos, o projecto de banimento do
ex-imperador, votado na camal'a cios de
putados no dia 3, Em 'novembro chegava
ao Rio de Janeiro a noticia da sua morte,
occorrida em Lisboa a 24 de setembro,
desapparocendo para ~emp"e com ella
o phanta.sma da 1'estaw'ação.

1842-Decreto suspendendo as garan- '
tias constitucionaes no municipio e pro
vincia do Rio de Janeiro por espaco de
um mez, No dia 19, em virtude d'essa
medida, foi'am presos os srs. desembar
gador Limpo de Abreu e outros e reco
llúdos á fortaleza de Villegaignon, e
seis d 'elles, deportados pal'a Portngal,
embarcaram na fragata Paraguassú, que
deu á véla no dia 3· de j lllho (Vide essa
data).

Outro decl'eto, de 17 de julho, pl'oro
gou por mais um mez os effeitos do pre
cedente,.

-Decreto desligand') provisol'iamen te
da pr70vincia de S, Paulo e encor'porando
á do Rio de Janeiro os municipios do
Bauanal, Areias, Quelu~, Cunha, Silvei
ras, Lorena e Guaratinguetá, POI' se
achar in terceptada pelos revoltosos a cor
rcsponclencia com a capital de S, Paulo,

1355- FalIece no Rio de Janeiro ,o se
'nadol' Manuel de Carvalho Plte~ de An
drade que fjO'ul'ara na llistol'ia das com
moçõ~s politi~as çlo Imperio, como presL
dente da Confede,'açâo elo Equador, no
movimento revolucionario de 182,1, em
Pel'Dambuca.

Paes de rl.ndl'ad salvál'a a vida nessa
emel'gencia refugiando-se a bordo da
corveta ingleza Ttoeljd. para oede fôra
embarcado em uma jangada. Em conse
quencia d'essa rev6lta, dOl,e d JS pI'incipaes
compromettidos nella perderam a vida
nos patibulos e, entl'e elIes, Ractclif, de
quem aqui se tratou na data de 1.7 de
março.

O t'allecimento ,do senador Paes de An
dnde e o do conselheiro Resende Costa,
occol'ridos no mesmo mez, e quasi que
no mesmo dia, embol'a de annos diffe
rentes, estabelecem uma notavel coinci
dencia de fecundo ensinamento para os
gov6mos: justiçados ou mortos no exi
lio, a patria não se apl'oveital'ia ainda
dos seus serviços,. como se aproveitou.
Cuidado, senhores juizes, quando decré
tal'des com um traço da vossa penna a
pena de morte para os Cl'imes politicas I

Paes de Andrade, escolhido represen
tante da provincia da Par'uhyba a 11 de
janeiro de 1834 pela Regencia permanen
te, tomára assento no senado a 9 de maio
de 1835.

1865-Passagem de Me>'cedes pela es
quadra brazileil'a (Gue;-1'a do Pa1'aguay).

Depois da famosa acção do Riachuelo,
transportaram os paragua)"os a al'tillta
l'ia que .tinham no logal' do combate'
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para um pouco mais ab.aixo, onde faz
barra o arroio Errpedrado, Alli estabe
lece1'~m uma forte bateria de 68 sobre a
baITanca, perto de um banco ele areia,
que obl'iga os navios que tiverem de
passar a encostal'em-se áquelle laelo t:8

querdo, onde fica o canal. A' vista el'este
movimento inimigo o chefe Bal'l'oso, o
veneranelo heróe ele Riachuelo, resolve
descer e forçar a passagem, e assim o
fez, com tant'l COI'agem como fortuna,
ás 11 horas ela manhã, apezar do nutri
do e mortifero fogo da bateria secun
dado pelo de uma for~a de mil homens,
sem soIfreI' gl'ande elamuo, responde'1do
ao ataque de tel'l'a de modo a desmontar
algumas peças. do mimigo, e foi fundeaI'
no Rmcão 1e Zdvallos, 12 leguas abaixo
ele Corrientes.

Tivemos a sensivel perda do c'lpitão
tenente Bonifacio Joaquim de Sant'Arrna,
ferido de mOI'te, no seu posto ele honra,
no passadiço da corveta Beberibe elo seu
com mando. Nascielo no Rio de Janeiro 
fi 5 de julho de 1822, mal contava 43
annos de edade.

No dia 13 havia a esquad1'a feito a
passagem de Cuevas.

JUNHO - 19

15S0-D. Antonio, PriOI' do Crato, é
tumultuariamente acclamado rei de Por
tugal pela plebe em Santarem, e dirige-se
para Lisboa.

A 17 de julho a regencia elo reino de
clarava-o rebelele; batido o pI'etendente
pelas tropa~ castelhanas do duque d'Alba,
procu1'ava refugio expatriando-se. A
Hespanha tomava po se de todo o reino.

~62S-D. fI'ei Miguel Perei'ra, bispo
do Bcazil, toma posse do seu cal'go, POI'
p1'ocuração. Não véio porém exerceI-o

- pessoalmente. porque, demorando-se em
Lisboa até 1630, ali falleceu a 16 ele agosto
d'esse anno.

Natural de Portugal e prelado de Tho
mar, fôra eleito bispo no reinado.de Fi-

lippe IV, sob o pontificado de Urbano
VIII. ,

O Roteiro dos Bispados, e o Catalogo
dos bispos que 'teve o B,'a:::il até O ar!nO

de 1676. de Pl'udencie do Amal'al, estão
de accordo nestas dat<ls. O auctor, po
ré.!n, das Datas Celeb,'es e o general
Abreu e Lima assignam o anno de 1629
para a posse d'este prelado.

POI' não ter vindo occupar a séde, al
guns chronistas não o contam como
bispo do Brazil.

1615 - Começam no districto de Ipo
juca as hostilidades contra os hol1an
dezes, á voz do capitão-mór Amador àe
Araujo, auxiliacl pOl' alguns centenares
de moradores. que tiver.lm par'c\ os guiar
o capitão Domingos Fagundes Barbosa,
hom'ado li valent lJa"do, que já então
contava qua Ol'.;e annJS de campanha e
Ú!1:ia sido t,'es vezes fel'iào.

1761- São elevadas á categoJ'Ía de
villas as freguezias da capitania do
Piauhy, e a "illa de ~l ocha, depois
Oei1'as, tem as houras de cidade 'api
taI, honras que teve ele 'ceder depois
a Therezina, fundada em 1852, na mar
gem do P"l'nahyba, pelo se. conselheiro
senado1' José Antorrio Saraiva, e por lei
provincial de 21 de julho d'esse anno
feita capital da provincia.

Oeiras é a patl'ia do conselheiro Fran
cisco José Furtado.

1777 - Chega ã Lisboa, levada pela
corveta de aviso do com mando do piloto
José lel'ancisco Perné, a noticia da perda
da ilha de Santa Catharina, cahiela em
poder dos hespanhoes.

1822-1:;' eleito o conego provisor e
vigario geral Antonio Vi ira da Sole

\ dade p:ll'a o cal'go de procurador da
provincia do Rio Gl'ande do Sul para o
conselho ge1'al de. procuradores.

- Expedido a 3 de junho o decrato de
convocaçãJ de uma Assembléa Consti
tuinte, o1'ganisa José Bonifacio 1l1st"uc
ções, a que aquelle decreto se referia,
para a sua exe,cução. No capitulo IV
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distribue-se os cem deputados de que
constaria a Assembléa pelas provincias
na seguinte propOI'ção:

Cisplatina-.2; Rio Grande do Sul-3;
Santa CatI1arina-l; ,;, Puulo-9; Matto
Grosso -1: Goyaz-2: Min Is-Gel'aes-20;
Rio de Janeiro·-8; Capitania (E.pi..'ito
Santo)-l; B.1lIia-13; Allgôlls-5; Per
nambuco-13; P<lrahyba-5; Rio Grande
do Norte-I; Ceal'á- ; Piauhy-l; i\la
l'anhão-4: Pará-S,

A de Sel'gipe, ultel'iOl'menle desmem
brada da Bllhiu, devia dar dous deputados,
segundo de-Jiberação da Assembléa de 4
de agosto.

I 1 37-Toma assento no senado como
representante da provincifl. da Balda
Manue! Alves BI'anco, depois 2' visconde
de Cara vellas; nomeado a 13 do mesmo
,mez e anno (Viole a cpheme,-ide de 13 de
julho de 1855).
_ 1842 - Proclamação do imperador aos
brazileiros.

-Pacificação da provincia de S, Paulo
(Viele a ephem, de 20), O bal'ào de Ca
x·ias acampa com a força sob o seu com
mando no log Ir chamado PasS.t-T,'es,
aquem da ciJade de Sorocaba,

lS59-Inaugura-se no Instituto elos
llIeninos Cegos o busto elo di', José
Francisco Sigaud, um dos seus funda
dores mais illustres,

O' dr. Sig,lUd, nascido em :\Ilal'selha a
2 de dezembro de 1796,' formara-se em
medicina na\universidade de Strasbul'go
em 1818; viera para o Brazil no anno
de 1826 e aqui falleceu, no Rio de Ja
neiro, a 10 de outubro de 1)56, FÓl'a
tambem um dos fun,dadores, em 1830,
da sociedade de medicina, que ainda
pei'dura sob o titulo de lmpei'ial Aca
demia de Jl[~dicina do Rio de .]aneü'o.

Seus rllstos mortaes jazem no cemi
terio do Cajú, proximos ao moimento
de José Clemente Pereira.

1865-0 exer ito invasor pal'aguayo,
ao mando de Estigarribia, depois .de
saquear a villa de S. Borja (Vide il ephem.

de 10), de profanar o seu templo, incen
diar algumas casas, commettenrJo assas
sinatos, mal'ch l em direcção a r,aqIlY,
assolando as estancias que atl'al'ess:l de
caminho e praticando toda a casta de
excessos propl'ios de gente semi-barba! a,
como el'a a de que se compunham as
hostes do celebrisado E~t'gal'rilJia,

Como u exercito ao m Indo do general
Robles, que o dictador despachára com a
missão de revolucionar Entre-Rios, o
d'aquelle dirigia-se a r~volucionar a
nossa provincia do Rio Grande do Sul.
Fingindo-se prop:lgnador da liberdade,
con.t.tva Lopes com auxiliares em todos
aq uelles lugares,
1880-Fall~ce na cidade no Rio de

Janeiro o conselheiro Antonio Pereira
Rebouças,

Nascera Q<\ então villa de S, Bartho,
lomeu de Muragogipe, pl'ovincia da
Babia, a 10 de agosto de 1798. Cedo
manifestou o talento superior de que
era dotado, tomando parte activa nos
notavt:is acontecimentos politicas que se
deram na sua provincia desde os occor
ridos pela acclamação da constituição em
novembro de 1 21, ácerca dos quaes
publicou em 1879 no Hio de Janeiro um
opusculo sob o titulo Reco,'dações pa
tl"Íotic IS, que lia de ser com vantagem
consultado quando se tiver de escrevei'
a histol'Ía d'aquelles mOI'imentos desper
tadores de lima nacionalidade pujante.
Havia an'teriormente dado I ao prelo as
seguin tes obras:

A consolidação das leis civis (de que
ha 2' edição, augmentada, pelo SI', dr.
Augusto Teixeira de Freitas, em 1867 )
1 volume;

A vida pa,'lamenta.. - 2 volumes, e
outl'as memorias e tl'abalhos sobre juris
prudencia,

Era desde 1861 conselhoiro e advogado
do conselho de estado e havia m,uitos
annos que cegál'a.

O seu cadaver foi sepultado no dia 2{)
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no cemitel'Ío de S, João Baptista da
Lllgóa.

«ComeçanCIo,-refel'e do conselheiro
Rebouças um dos seus biographos,-por
simples eSCl'event de cartol'io, sem per
gaminhos de qualquer especie, chegou
a sel', como dissé um notavel ministro
plenipotenciario inglez em communi
cação omcial ao seu governo, um dos
primeiros oradol'es parlamentares e um
dos primeil'Os advogados do Bc'azi!. A esta
superiol'idade del'eu o ser sempre con
templado em commis, ões importantes
no parlamento, o ser nomeado seu advo
gatlo na accusação contra o ministro de
e tado José Clemente Pereira perante o
senado; o que, junto ás suas muitas e
pl'O I'adas habilitações, concorreu pHra
que, por lei especial (decreto de 4 de
setembro de 1847), fosse egualado aos
bachareis e doutores formados em scien
cias juridicas e soclaes e poder advogar
em LOdo o Imperio, cousa que nem antes
nem depois ninguem mai<l obtel'e, e o
ser nome ,do advogado tio cllnselho de
estado (Ga:reta, c/e Noticias de 25 de
junho de 1 O), II

Innocencio da Silva deixou-nos um
substancioso resumo da vida do conse
lheit'o Rebouçus no tomo VIII do seu
Dicviona"ilJ, á pp, 4240 e 425.

JUNHO-20

1620-Francisco Faj Irdo começa a go
vel'nal' a capit,lnia do Rio de Janeil'o, em
substituição de ~lal'tim COlTea de Sá, que
a 11 de julho de 1623 passou de novo a.
exercer esse cal'go.

Fajal'do foi o 13' governador d'esta Clt

pitania e administrou-a por pouco maia
de'tles annos -«com muita suavidade e
prudencia: proveu alguns postos milita
res, pelo receio que linha dos holJande
zes\ e, para socego dos povos, alguns 10
gares de justiça.-ll

O seu govel'no contl'asta assIm com o
do seu antecessor, o despotico e estulto
RUJ" Vaz Piuto, ate mesmo no ter conse-·

guido expurgar a cidade dos faccinoras
que a infestavam.

1633- Parte do porto do Recife uma
frota holJandeza de onze naVIOS, com
setecentos homens, sob as ordens do co
ronel Schknppe e tenente-coronel Byma,

. com' o designio de conquistar a ilha de
Itamaracá, para onde se dirigem,

Governava a ilha Salvador Pinhei
ro, que apenas tinha, para sua defeza
120 homens e a companhia do capitão
Antonio de l\Ioraes, de 60 homens (Vide
R ephemeride de 22).

1657-0 mestre de campo Francisco
Barreto de Menezes, que tanto se distin.
guira como consumado general no segun
do periodo da guerra contra os holian
dezes, em Pernambuco, e f6ra o 2° (Vi
de a Bisloda Geral do visconde de Por
to ::ieguro) governador e capitrão gene
ral da referida capitania depois d I sua
"estauração, sendo neste posto rendido
por And"é Vidal de Negreir'os, 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 regist1'o (Vide o
Catalogo dos AIss" vaI. l° pag. 114), e
não a i8, corno dizem Porto Seguro na
citada Bist, Geral, 19nacio Accioli nas
~Iemorias histo,-icas e politicas da p"o~

vincia c/a Bahia, o sr, J, de yasconcelloe
nas Datas Celebres e Abreu e Lima na
SYllopsis. A 18 deixára b conde de At
touguia, D. Jeronymo de Athayde, o' go
verno d'este estado; mas 16 a 20 é que
d'elle tomou oflicialmente posse Fran
cisco BM'reto de Menezes.

FOI,O seu 23° capitão general e exerceu
esse cargo seis annos e quatro dias, pas
sando-o a 24 de junho de 1663 ao conde
de Obidos.

1699- O dr, Claudio Gurgel do Ama.
ral faz doaa;ão do mono em que exist
hllje o templo de Nossa Senhol'a da Glo
ria, na. cidade do Ria de Janeiro, com a

26
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condição de se edificar nelle uma egreja
sob a mesma invocação que tinha a ca
peilinha d'esse nome, começ.ada em 1 '71
pelo ermitão Antonio de Camin anaquel
le morro.

O conselheiro José de Alencar aprovei
tou es'sa tradição e deu-nos o bello ro
mance O ermitão da Glot'ia nos seus Al
farrabios, chroniea dos tempos coloniaes.
Diz-nos alli esse nosso distincto poly
gr:lpho, cuja mOl'te a litteratura nacio
nal tanto Jamenta, que o templo que
actualmebte cOI'ôa aquella montanha
fora principiado a edificar-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 cal'ta régia de 9 de m do
d'aquelle mesmo anno de 1714, o bando
que o goveroador de Pernambuco, Fellx
José Machado. expedira ordenando que
todos os tapllyas do Rir) GI'ande, de 7
annos para cima, lhe fossem I'emettidos
para ~erem vendidos no Rio de Janeiro.

1 '07 -N'lsce o sr. D. Francisco Bal
thazar da SilveÜ'a, membru do Supremo
Tribunal de Ju~tiça.

1842- Volta a cidade de Soroeabd ao
regime legal.

O genE'ral barão de Caxias, que na
vespera acampara com as forças da seu
oommando em Passa Tt·es. entra na ci
dade. de onde na vespel'a se haviam re
tirado dispersos os rebeldes.

1813 -. TOma assen to no senado, como
representante da provincia da Bahia.
José Carlos Pereira de Almeida Torres,
depois visconde de Macahé, escolhido por
carta imperial do dia 14 (Vide abril 25
de 1850). '

JUNHo-2l

1629- O capitão Pedro da Costa Fa
velIa, obedecendo ás ordens do governa
dor do estado do Maranhão e Grão·Pará.

Francisco CoelhO de CarV:llho, ataca os
francezes que se haviam apossado da
ilha dos Tueujús com grande damno dos
interesses d'aquella capitania (Veja-se
no Globo de 30 de maio de 1876 o 'll'tigo
Combates no Amazonas), Depois de
vencer a resistencia do inimigo, posta
se junto ao forte Torrego, levanta trin
cheil'as, sit.ia-o; mas, faltando-lhe muni
ções. retil'a-se F,lvelln para Guru p6., a es
peraros soccorl'os que pedira ao capUão
mór.

1632- Manda o general Matnias de AI·
buquerque que o capitão Manuel Ribei
ro CO'rrêa. O alfere. Pedl'o Escosutiren,
Ogentil-homem de artilharia Fl'ancisco
Peres do Souto. o condestavel d'ell Jor.
ge Fonseca Pimentel, os cabos de esqua.
dra Manuel Bal'l'ocas, Manuel Duane e
outros,em numero de vinte, deitem fogo
a uma cal'avelia que os hnllandel.es, que
mantinham um incessante cl'uzeil'o na
nossa costa, conservavam junto á bane·
ta dos Affogados. deb.lixo da artilharia
dos fortes das Cinco Pontas e do Tabro
da.

Partem êlles de madrLlg Ida para a
ilha do Nogueil'a, ao sul de Santo Anto
nio, embal'cados em jangadas, e atacam'
o navio uma hOl'a an!es d,) amanhecer.
Dos 7 hollandezes que o trIpulavam cin
co foralo d'egolJados, tendo-se dous es
c:lpado. graças á escuridão, ganhando a
nado a ilh L de Santo Antonio. Consegui
["lm assim os nossos deitar fogo â cara
velll inimig~. Quasi ao mesmo tempo
surprehendia ,Vaer'd nburgh,' com mil
homens, a estancia de Nossa Senhóra da
Victoria, a cargo do capit~o Martim
Soares, a qual foi soccorrida a tempo por
gente nossa dos postos visinhos e por
Matnias de Albuquel'ql1e e seu irmão
Duarte, que acudiram do Arraial do Bom
Jesus.

1638- JOI'ge COl'l'êa, que havia sido
capitão-mór da capit ,nia de S, Panlo,
faz doação por escl'iptura de todos os
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dro II, deve-se mencionar a ol'dem que,
ain<:!.a como' pl'incil,e regente, en l'iár'a
neste anno ao capitão·gener'al Atfonso
Furtado de ilIendonça pára mandar povoar
o te1'l'itorio das Alagoas e fortificar o
porto de Macey6, afim de prevenir o con
trabando do pau-brazil e precaver os
poucos habitantes da costa do insulto dos, .
traficantes estl'angeiros.

\

seus bens ao c lllegio de S. ~Iiguel dos
padi'es jesuitas de Santos.

1661- Recebe o senado da camara
de Belem do Pará uma longa exposição
feita pelo padre Antonio Vieir'a, supe
rior dos jesuitas, na qual diz que, nave·
gando pal'a o l\Iaranhão encontrára, ao
atravessai' a bahia de Cumã, o almoxa
rife Domingos Fialho, vindo d'aquella
capitani I, e d'elle receber'a cartas do
governador gei'al do estado, cujo con
teudo o forçar'a a voltar, pois eram avi
SO& de que o povo da cidade de S. Luiz,
revoltado corttl'a os pad~es da Compa.
nhia, os expellira do seu collegin e con
strangel'a o respectivo superior a abl'ir
mão dO govel'no tempol'dI das aldeias de
indios, sem que a isso se pudesse OPP~I'
o me mo' govel:nador.

Faz em seguida a descril'ção de uma
situação e p 'rançosa das mis ões, prlD
del'ando que tudo se p'lrdel'á si egual
manire taçãu se der no P,lI'á e concluindo
por P' opor ~m tel'mo < suasol'lOS a con
veniencia de se não pel'mittil' que os cio
dadãos de Bele ii sigam o exemplo dos
de ::i. Luiz, o que seria facil de conse
guir-se, visto como estav.l este negocio
ainda em principio,

1673-Registro da patente dll 5 de se
tembl'o do anno anteriOI', que' nomeava
Antonio Vaz GOlldim capitão governa
dor da capitania do RioGl'allde do orte.

1797-Antonio Manuel de Mello Castro
e ~fendonça, por antonomasia Pilatos,
succede a Bernardo José de Lorena, que
foi depois conde de Sarzedas e gov~rna'
dor da 1ndia, no gove!'no da capitania
de '. Paulo, em que foi o 15·, e exerce
o cargo até 10 de dezembro de ISO'!. E'
então rendido por Antouio José da Frlln.
ça e Horta.

Azevedo Marques, e antes d'elle Abreu
e Lima, faz Castro e· Mendonça empos.
sado a 28, e Varnhagen na presen te data.

180S-Assume o govemo da capitania
do Ceará independente L"iz Barba
Alardo de Menezes, que governa alé ]9
de 1I1arço (e nào de maio, como vem no
catalogo do visconde de Porto SegUl'o)
segundo refer'e o propr'io Alardo na Me:
mOl"Ía. que d'elle publicou o Instituto His·
torico no tOmo XXXI, 1" parte, pp. 260,
da sua revista, onde declar'a o auctor tel'
nessa data entl'egado o governo ao seu
successor Manuel ]gnacio de Sampaio,
q' e a governava quando eUe escreveu a
alludida memoria.

lS17-Fallece no Rio de Janeiro o conde
d I Barca,

Dando conta d'esse acontecimento, diz
li Gazeta do Ri? de Janeiro' de quarta
feira 25 d'este mez e anno :

o: O Excellemissimo Antonio de Araujo
de Azevedo, I conde da Barca, do Con
selho d'jj}stado, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negocios da Mal'inha e
Dominios Ultramarinos, Grão Cruz das

Entre as acertadas providencias que o Ol'dens de Christo e da Torre e ESp'ada,
Brazil mereceu do governo de D. Pe. da Ordem Hespanhola de Isabel Catho-

lica, e da Franceza da Legião de Honra,

Ifalleceu no dia 21 do corTente, de idade
65 annos, 1 mez e 7 (lias, de uma febre
nervosa, que acabou sua existencia já de
muito tempo debilitada, sendo estimado
por EI-Rei seu amo, respeitado dos es
tl'angeiros, querido dos Portuguezes,
deixando eterna saudade' no Reino do
Brazil. "

A' inici.ltiva e por sollicitlções do
conde da Bacca, 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 ellcolhida livral'ia de mais
de seis mil volumes, que o govel'no com
prou ao cessionario dos seus herdeiros e
Incorporou á Bibliotheca publica da
Côrte (Veja-se o substancial e de~en
volvido escripto que a esse respeito pu
blicou o sr. dr. Menezes Brum no 3'
e 4' fasciculos dos Annaes da Bibliotheca
Nacional do Rio de Janeiro ),
. 1826-Tomam assento no senado como
representantes aa pl'ovincia das Alagõas
D. Nuno Eugenio de Lossio Se,ilhtz
\ Vide janeiro 16 de 1843), e da provincia
da Parahyb,L Estevão José Uarneil'o da
Cunha (Vide outubl'o 12 de 1 32), esco
lhidos ambos pelo I' imperador a 22 de
janeiro de 1826.

1843-0 sr. João Lins Vieira Cansan
ção de Sinimbú. hoje senador, é nomeado
ministro residente,ÇIo Br'lzil em Mon
tevidéo.

Nesse dia o sr. F, F. Regis, encarre
gado de negocias do lmperio naquella
republIca, embarcára com o consul ge
rai e o archivo da legação para bOl'do
do brigue Imperial Pedro, em conse
quencia de tel' sido insultado pOl' Gari-'
baldi, commandaute de esquadrilha
d'aquella republica. A 28 regressa o
consul geral· para o exercicio das suas
fnncções,

1864-Fallece no Rio de Janeiro de
uma encephalite o dr. Caetano Maria
Lopes Gama, visconde de Maranguape,
natural de Pernambuco, conselheil'o de
estado, senador pela provincia do Rio de
Janeiro desde 19 de abril de 1839, esco
lhido pelo regente Araujo Lill1a.

Quanto á sua ed"de. diz Agrippa, no
artigo que lhe consagrou na Gale,'ia do
Jornal do Recife (1859, I' anno), que o
seu illustre conterraneo nascera pouco
mais ou menos no al'lnode :1797. Oil
lustrado escriptol' fez o nobre visconde
dous annos mais moço. Tendo procurado

debalde deslindar esse ponto obscurõ da
vida do notavel estadista pernambucano,
já desesperavamos de o conseguir qU'1Udo
deparámos com a obra Histoi,'e géné,'ale
des hommes vivants et des hommes mo,'ts
dans le XIX siecle. em cUJo tomo UI
(1860-67) se diz positivamente que o
visconde de Maranguape nascera em
Pernambuco a 5 de Agosto de 1795 e
fallecera no Rio de Janeiro na presente
data.

Escolhido senador na data indicada,
tomárll assento na respectiva camara a
4 de maio do mesmo anno.

Form:ldo em direito na universidade
de Coimbr'a, começou a sua carreil'a de
magistrado como juiz de (ti'-a do Pe
nedo, na provincia das Alagôas,

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 confel'ido em 1854) occupou por
varias vezes o cargo de ministro de es
tado nas past.ls do 1m pel'io, j usliça e es
tl'angeiros: foi deputado á assembléa
geral em divel'sas legislaturas e o pri
meil'o presidente da provincia de Goyaz,
de cuja administração tomOtl posse a 8
de fevel'eil'o de 18:24: alli fundou o hos
pital de caridade de S. Pedl'o de Alcan
tara, na capital. A j unt I administl'ativa
d'aquelle pio estabelecimento mandou
collocar em uma de suas s,l1as o retrato
do seu fundador .. Em 1844 foi Lopes
Gama o escolhido para ir acalmar a
provincia das Alagôas, e conseguiu-o
sem derramai' uma gotta de ~,lUgue.

Em agosto de 1847 fôra Lopes Gama
nomeado director da acac..lemia juridica
de Olinda, logar que vagára por fl111eci
menta do bispo resignatario D. Thomaz
de Noronha, occorl"Ído elJl julho.

Era irmão do famoso rhetorico o padre
Miguel do Sacramento Lopes Gama, mais
conhecido pela c..lesignação de I a,,'apu;
ceiro, provinc..la de um periodico de
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critica moral, no estylo jocoserio, que
redigira em Pernambuco.

JUNIIO-2~

1551-0 I' bispo do Salvador D. Pedro
Fernandes Sardinha apor ta ao BraziJ.

Pedl'o Fernande, Sal'dinha, clerigo se·
cular do halJito de S, Ped,'o, fizera seus
estudos em Paris e exercia o cargo de
vig 'I'io gel' ,I em Gôa, na India. qllando
foi nomeado bispo do 'alvador, cuja ju
risdicção .se estendia a todo o Bl'azil e
ilhas ',djacentes, comquanto os seus Ii
mite< fossem então de 50 leguas pelo
Jittoral e 20 pelo interior. Antes da Cl'ea
ção do r('!erido bispado em virtude da
bullR de Julio III Supe" sp.'cula militantis
Eccl'.:sice (\ ide 1 de mal'ço de 1555), per.
tencia a Bahia, quanto ao espiritual, ao
bispado de Funchal: depois d'essa cl'ea
ção ficou sendo sutrraganeo do al'cebis
pado de Lisboa.

Desde que cheO'ou ã sua diocese viveu
o bis'po em desintelligenda com o se
gundo governador do estado D. DUal'te
da C, sta, por causa dos colonos oe dos
jesuitas; o pl'elado era cm favor d'este .
Para queixal'-se pessoalmente e reclamar
providencias da corte, partiu o bi po da
Bahia a 2 dejunho de 1'>56 (Vi-le essa
datal, em tão má h'>I'a, que naufl'agou o
navio que o levava no dia 16, e o bispo
e tod;l a comitiva foram immolados â
anthr'opophagia dos indios habitadorE's
das paragens em que o facto se deu
(Vide 16 de junho).

Apezar de defendeI' a pal'cialidade dos
rE'gulares da companhia de Jesus, parece
que os proprios jesuitas o não tinham
em grande conta, como se evidellcfa da

'Carta do padre lIlanueI da Nobrega ue 5
de jullro de 1559 (impressa pela primeira
vez nos Annaes do Rio de Janeil'o de
Balthazar da ilva Lisboa, tomo VI, de
pp. 63 a 101), na qual, posto que con
sidel'e o bispo homem vil'tuoso e zeloso
da reforma dos costumes, accusa-o de
se dar. pouco quanto ao gentto 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
o uso consuetudinario do iniligpna mer
gulhado na sua secular barbal'ia, mal
alumiado ainda dos raios vivificantlls
da ci vilisação européa e pa religião do
Chl'isto ; no meio deuma população aban
donada ao acaso durante meio seculo,
entregues os proprios colonos a toda a
sorte de vicios, a que não achavam freio
na obsel'v ,ncia das lei~lque s6 em estado
embryonario existiam. O clero que então
havia na colonia participava da influen
cia do meio em que vivia. Não era pois
t Icil a missão do bispo.

Quanto á data da chegada do prelado á
Bahia, o visconde de Porto Seguro
(Hist. Geral, secção XVI, torno I, da I'
edição) diz aproximadamen e aue já em
outubro de 1551 se achava elle na sua
diocese. Nas suas el'llditas l'íotas paI-a
a historia patria, 3' art.. nota I' á
Addenda (Revistado Inst. Hist. tomo XL,
patote 2'), cita o senador Candido Men
des de Almeida uma carta do padr'e No
brega, copiada paI'a o nosso Instituto da
collecção de ms . de Evora, na qual diz
aquelle apostolo do Novo Mundo:

« Bespora da bespora de . João ache
gou o bispo a esta Baya, com toda a nau
e gente de saude, posto que prolixa via
gem,e qu''t parecia a todos que não viria,
dil que a cidade era mui triste. etc." (

O prelado partira de Belém (Portugal)
a 21 de m~rço de 1551. A 27 houve vista
da Madeira. ·;hegou a Sanctiago de Cabo
Verde a 8 de abril e álli se demorou
quatro dias,deixaudo aquella ilha a 11 de
abril á noite, como tudo se vê de uma
carta sua dirigida a D. João ln !l es
cl·ip.ta nessa data (M s. copiados da Torre
do Tombo para o imperadol').

Parece pois ficar f6ra de duvida este
ponto historico.

O bispo, que ao chegar pousára na
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casa dos jesuitas até se lhe achar accom·
modação apro~riada, pregou na festa de
S. Pedro e S. Paulo (a 29 de junho),
com muita edificação, com o que, diz
Nobrega, muito ganhou o coração de
suas ovelhas.

1614- Parte do Recife Jeronymo de
Albuquerque pela segullda vez, para a
conquista do Mal'anhào. Vai pOl' terra
até o Rio Grande do Norte,com o fim de
ir levantando pelos logal'es por onde pas
sasse·o maior nllmero possivel de jndios.
ql.le levaria comsigo, ing.o os navios es
peral-o naquelle ponto. '

I 1633-Luiz do Rego B'lrros. capitão
IIÍ6r nomeado por patente régia para o
:pará. assume o governo d'es a capitllnia,
rendendo a Antonio Ca-I'alcanti de Albu
querque, que a govel'Dava por nome.lção
do capitão-general do estado. que havia
suspenso o capitão·m6r Luiz AI'anha.de
Vasconcellos, por causas que este del'a
para isso.

Em jillleiro de 1634 governava de novo
Cavalcanti a capitania.

-No ataque que os hoIlandezes ha
viam levado no dia 17 á ilha de Itama
racá, Salvador Pinheiro, que a gover
nava, vendo que nenhuma defeza era
possi vel fazer. resol \'e render-se á segun
da intimação que para esse fim lhe taz o
inimigo e capitula, com condições hon
rosas, sahindo toda a gual'nição 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 festeja,Ja pelos hol
landezes com as maiores demonstl'ações
de rego~ijo.

Entretanto, M,lthias de Albuquerque,
que já estava a tres leguas 'em caminho
para soccorrel' a ilha, teve de voltar para
o Real, maguado pela perda soffrida.
Para contrabalançar as vantagens que
d'ahi proviriam aos invasores, h'atou de
pôr algunia gente na' vi lIa de Iguaraçú,
para onde destacou os capitães D. Fel'·
nando da la Riba Aguero e Antonio de

Figueiredo e Vasconcellos, com as suas
companhias, que não montavam a cem
homens ambas.

1667- Antonio de Albuquerque Coelho
de Carvalho, o velho, nascido no Brazil,
commendador d{l ordem de Chl'isto, do
natario das villas de Cametá e Uaima,
nomeado '5overuador e capitao-general
do estado do ~'1aranhão e Grão Pará, toma
posse do cargo na cidade de S. l.uiz,
rendendo a Ruy Vaz de -equeira, e exer·
ce-o até 9 de junho de 1671. .

Foi o 14' na respectiva serie chre
nologic I.

1771-Fallece o 9' arcebispo da Bahla
D. frei i'l1anuel de Santa Ignez, natural
de Portugal, da ol'dem dos Carmelitas
descalços.

Era bispo de Angola quando foi cha
mado parll a séfie pl'imacial do Brazil,
que J'egeu primeiro como bispo coadju
tor desde julho de 1762 até 1771, anno
em que falleceu.

Fot sepultado na egreja do Convento
de S mta Thereza.

Abreu e Lima o dá fllllecido a 22 de
,iulho.

No mss. pertencente ao sr, dr. Mello
Moraes, a que pOl' vezes nos temos re
fel'ido, lê-se a respeito d'este arcebispo
e do seu antecessor:

cc i770- No dia 7 de Janeiro de 1760
recebeo o Rvm. C.lbido a carta Regia de
4 de Novem bro de 1759, pai' mão do Dezem
ba!'gndol' Ouvidor Gel'al do Civel n'l qual
participava S, Mag. estai' aceit.a ademissão
do Exm. :;J'. D. Jozé BOI elho de Mattos
Arcebispo da Bahia, e logo se deo a Sé
por Vaga, retirando-se o clitn Prelado
para o Sitio da Penha como já fica dito, 11

Isto confirma o que di semos a propo
silo da data da resignação que fizel'a este
prelado do seu cal'go (Vide a ep'hem, de
22 de novembro de lIi67).

Quanto ao 9' arcebispo, dá-nos aquelle
manuscripto as indicações seguintes,
muito m IÍs explicitas do queas dosauc
tores que temos á vist<l:
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I( Em 29 óe Julho de 1762 em virtude
da Ordem, e IlIsinuação de S. M'lg. de
20 de Abril de 1761 a qual foi entl'egue
ao Revmo. Cabido pelo Exmo., e Revmo.
Sr. Bispo ~e Angola D. FI'. Manoel de
S. Ignez. eleito Arcebispo da Bahia na
manhã do dia immediato ao da SU.I che·
gada, e no Convento dos Religiozos Cal"
melit IS Descalços, por rezolução Ca
pitulai', lhe entrel:1arão dous Conegos o
Govel'Do, e communicarão as Gl'aças,
para começar a governar, çomo Vigario
Capitul'll', emquanto se não expedisse as
Letl'as Apostolic IS.

I( No I' de Dezembro de 1770 o mesmo
Prelado tomou posse na é deste AI'ce
Bisp Ido em vigol' das ditas letl'as por
seo Pl'ocul'ador o Rdo, Doutor Vigario
Gel'al Gonçalo de ouza Falcão, e Faleceo
aos 22 de Junho de 1771, e foi 'sepultado
na Igreja de S. Thereza.

I( Por f,\lecimeuto do Marquez de L'I
vradio o velho, governou este SI'. (o ar
cebispo) junto com o Chauce\ler Jozé de
Carvalho, e Andl'adc, e o Ooronel Alvim
4 annos, -1 mezes (Vide julho 6 de 1760).

«Depois d<4 retirada do conde de
Azambuja para o Rio de Janeiro, Go
vernou s6 por ordem regia até á che
gad I do i\Ial'qu6Z de Lavradio mOço 5
mezes e 19 dias. »

1808 - Decl'eto permittindo que, para
augmento da agricultul'a e povoamento
do Bl'azil, e egmtlmente pal'a segl1l'ança
da pl'opriedade pessoal. continuem os go
vernadores e capitães generaes das ca
pitanias a daI' sesmarias, devendo os ses
meiros pedir depois confirmação d'eUas á
Meza do Desembargo do Paço.

a cÔl'te e p"ovincia do Rio de Ja
... neiro as esmal'ia eram concedidas pela

mesma Mez l ~ as cartas de concessão
confirmadas com a régia assigna tUI·a.

181O-Aviso do principe l'eg~nte, de
pois ('ei D, João VI. auctol'isando o go
vern.ldor da capitania de S. Paulo a
fundar o Recolhimento de menin.ls solli
citado pelns benemeritas instituidoras D~'

Manuela de Santa Olara e D, Rita do
::;acl'amento.

Sob o titulo Recolhimento de Santa
Cla,'a (em Sorocaba) dá todavia Azevedo
Marques a data de 22 de julho para eate
aviso (Vide Apontamentos historicos.
etc .. da provincia deS. Paulo).

1&740-Visitava o impe ador a. Biblio
theca Publiéa da Córte. quancjo recebe
os primeiros telegralllmas passados de
Pernambuco pelo telegrapho transatla.n
tico, que assim, nesse momento. se inau
gurava.

Data pois d'este dia a communicação
instantanea do Brazil com a Europa.

Esses telegl'ammas conservam·se n~
secção de manuscriptos da Bibliotheca,
para esse fim cedidos por S. M. a pedido
do digno bibliothecario actual o SI'. dr.
Benjal11im Franklin Ramiz Gal vão.

Para a Europ", o primeiro telegramma.
expedido na mesma occasião a D. Luiz I
er.1 assim concebido:

FALMOUTH, GIBRALTAR & MALTA
.TEL~GRAPH COMPA Y, LlMITED

Vinte e dous de .iunho de mil oitocentos
e setenta e quatro

, 7

A sua magestade o rei de Portugal.
Temos a honra de participar a vbssa
magestade que se completou hoje a ul
tima secção de um'l serie de cabos sub
mal'inos ligando o reino de vossa mages·
tade com as ilhas da Madeira, S, Vicente
e o imperio do Br<.lzil.-(Assignado), Ro
blwt C. Harpil, capitão com mandante
da expedição. J. C. Laws, engenheiro
em chefe.

1880-FaUece na Bahia D. Rita. Joa
quina do Bom Jesus Silveira, irmã do fi
nado arcebispo conde de S. alvadol',
veuerancla s~nhora, cujo nome a gr,lti
dão nos impõe o dever de não deixar
passar se" commemol'ação.

JUNao-23

]646- Chega ao Recife, po~' dous Pll
quenos barcos, Isabel e Falcão, pl'oce-
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dentes de Hollanda. a noticia de se estar
alli pi eparando um grande soccorro para
os seus do Brazil. Esta noticia é recebida
pela população hollandeza com extrema
alegria, que s traduz por ilIumiuações
feitas á noite em tod'l. n cidade.

Cel'cados como se achavam pelos nos
sos, começ-u'am a escassear-lhes os re
cursos e estavam reduzidos á extrema
penuria.

Para remediar este estado de cousas
tinham os sitiados darlo \lma busca ge
ral e posto qu mta.s provisões encontra
ram e as que iam adqUlrindo em um
acel'võ commum, de onde se repartia cada
lIemana lIma libra de pão, com egual
dade, entre soldados e mor,.dores. C!le
gou-se mesmo a supprimir a estes a mi
seravel ração, para se poder dar dobrada
á guarnição que. acossa,la pela fomo,
começava a inclinar-se a propostas de
rendição. Levados pel. fome, consumi
ram quanto gato, cão, rato e cavallo
havia nacidade: Mais que os senhores.
soffreram os escr IVOS, que chegaram a
tal extremo'de falta de alimentação que
pareciam esquele;os ambulantes e des
enterI'avam os ossos dos cavallos para
os· roerem: muitos d'elles mOl'l'emm 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 resol veu em conselho tentar uma
sortida E' ou rompei' o cerco ou peo'ccer na
ell1preza. Deviam ir na frente os so'da
dos; ai mulheres, ascreanças eos in validos
no cent1'o ; os membros do governo e os
mor:ldores na recta'gulI'da. Esta assel'ção
é authenticada pelo historiadol' :--lieuhof1,
que' então estava aqui e VIVIa na inti
midade dos depositarios do podei' hol
landez.

Não 'ha~ia em1!m sinão- ração para
dous dias, quando chegaram os dous n:!.
vios, a. que nos referimos em com'eço, com
li. boa nova. de um proximo e conside/'a
vel SOCCOl'l'O. A população, que no dizer
de ieuhotr, mal se podia ter em pé,

agarra"a se á praia para contemplar os
portadores da sua vida e salvação e não
po ,nd" dar gl'itos, chOl'ava de p,·a.er.

Consideraram os sitiados de tal impor-
- tancia este acontecimento que, para
lhe perpetuarem 1\ memoria. m!'lndaram
cunhar duas medalhas de ouro, que
deram uma a cada capitão, nas quaes se
lia a inscripção em hollandez: Doar de
Valk en Elisabet is het Reeif olftzt:t.
O Falcão e o Isabel salva"am o Recife.

No acampamento dos nossol!l as fo
gueiras com que festejavam a vespE'ra
de S. João, patrono do chefe ostensivo
da guerra, correspondiam á illuminação
da cidade, nuncia de que a luta tel'Ía
ainda de se pI'olongal' por muito tempo,
pOl' mais tempo do que se poderia na
ocoasião suppor.

1662-0. A.lfonso VI, tendo então de
edade 19 annos. recebe as \'edeas do
governo do reino das mãos de sua mãe
a rainha vi uva. D. Luiza de Gnsmão,
regente durante seis annos.

A 23 de novembro de 1667 é recluso
num quarto do seu pr lprio palacio,
avocando a si a l'egencia do reino seu
irmão o infante D. Pedro, que é jurl;ldo
p incipe regente e herdeiro da corôa.
em cÔI'tes, a 27 de janeiro do anno
seguinte.

A 12 de sctembl'o de 16S3 expirava.
nos paços'de Cintra o infeliz D. Arron~o,

assumindo definitivamente seu irmão
D. Pedro o titulo de rei.

1718-To la po se do governo tia ca
pitania dc Pernambuco ~Januel de Souza.
Ta\'al'es, que t.tlleeeu, sem completar o
sen t~m po~ a 11 de janeiro tIe 1721,
substitllindo-o intel'inamente. o mestre
de campo (coronel) D. Franciscà de
SOUZ.l até II de janeiro do anno seguinte,
em que chegou o seu Buccessor D. Ma
nuel Rotim de Moura.

Foi Manuel de Souza Taval'es o 22' go
-vernndor d'essa capitania.

O visconde de Porto segul'o dá a SUIl.
posse como suc.e.edida a 23 de julho na

1
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sua Histol'Ía Ce,-al do Bra;;il. Abreu e
Lima dá a que apresentamos.

181u-LoUl'enço Caleppi, arcebispo de
isibi, l1uncio apostolico no Rio de

Janeiro, fora nomeado cardeal presbytel'o
por Pio VI!, no palacio Quirinal, a 8 de
março de 1816 (Col'I'ija-se, pois, o que a
esse respeite dizemos na e/,hem, de 8 <.le
setembro de 1808). Impõe-lhe D, Jo lO VI,
com toda a pompa do cerimonial cat 10

lico, o barrete cardinalicio no domingo
23 de junho, is'o é, na presente data,
O marquez D, Fl'ancisco ~unes unches
Peres Vergueiro (de origem por i uguez',
guarda nobre de Sua Santidade, fo,'a o
encar,'egado de trazer o bal'l'ete ao novo
cardeal e chegál'a ao Rio de Janeiro a 16
dcjunho,

E' o primeiro acto d'esta natureza
praticado ua Ame ica \ Vide as ilfem.o,-ias
do conego Luiz Gonçalves dos Santos,
tomo 11 ,

1811-De reta nomeando o conde dos
AI'COS, govel'nadol' que fOl'a da Bahia,
mlnistl'O dos negocios da marinha e
ultl'amar.

PO)' der'reto ue 6 d' ontub,'o do mesmo
anno conceden-se licença aos negociantes
Pedl'o Rodl'igues Bandeil'a, José Ignacio
Accioli, Antonio da Uva P"ranho e
Fl'ancisco MaI'tins da Costa, como pro
curadol'es ad 1100 dos haiJitantes da
Bahia, para, cOlno tinham "eqnel'ido,
illSt'tnil'em um vincol" d~ celll contos
de reis em acções do banco d'aquella
cidade, em beneficio do dito conde e seus
descendentes, em lembl'ança da sua acer
tad'1 administl':lÇ \0 como seu' govet'
1ll1dol- .

Não nos oocol'l'e que a nossa histol'ia
.... regis :'e Outl'o egual facto,

1 '2] -João Cal'los Augnsto de O)'en
hllusen GrevenbuI'g, depois marquez de
.I1.I'.leaty, n!t.imo capitão general e go~

vCI'nadol' da enpitania de S. Paulo é
elei tu pelo povo e tl'OI),( pre. iden te do
govCl'l'O provi. orio d'aquella então pro
vjneia e José Bonifacio vice~presidente,

Azevedo Marques refere in extens·) na
sua citaria ohra CO.II0 se passou este acto
e tl"lnscreve a Exposição do estado da.
opinião publica em S. Paulo antes da
insbllação do mencionado governo e a
narração dos aconteeimentoll do dia 23 de
junho, esc,'ipta no dia seguinte por uma
testemunha oculal'-fidedigna.

O conselheil'o José BonHacio foi elei to
por acelamação.

Foram na mesma oceaslao e succes
sivamente eleitos os deputados do in
terior e fazenda (o coronel1l1artim Fran
cisco Riheiro de Andra([,l), da guerra,
d I marinha, do ecclesiastico, do com
mercio, das armas, da agricultura, da
instrucção publica; depois do que se la
vrou I. a camara o respectivo acto di
vereança,

1:146 -Fallece no Rio de Janeiro, e
é no dia seguinte sepultado em uma
tias catacumb IS da egl'eja de S. Fran
cillco de l'..ul L (Vide B ,'a:;il HistOl-ico,
tomo II, pago 202), o conselheiro .José
Ricardo da Costa Agnial' de Andrada,
cavallei,'o prof '8'>0 da ol'dem do Santo
Sepll chl'o, nascido a 15 de outubro de
1187 (T"ide essa ala) ,

Os seus re tos mor.t:les estão contidos
em uma urnn de mal'mor bl'anco, de
positaria na capella de Jerusalem, no
Rio de· Janeil-o, de onde extl'ahimos as
datas do seu nascimento e obito.

18ii4 - Fallece na c:lpital do Mat·"nhão
o senador por aque la proYinci t conse
lheiro Joaquim Vieira da ilva I' Souza,
esc lhido a 2'i tle sate "hro de 1 59, teneIo
tom~do lssento no senado a 19 de maio
de 18GO,

N Iscel'a em janeil'o de 'FOO no Mara
nhão, tendo I'ec"b tio as aguas do bap
tismo no dia 12 n i I'egu zi I do Rosario.

Estudou direito eÍl'il na ~t1niv~rsidade
de Ooimbra e ali recebeu o grau de ba
charel em 21 de junho de 18ZZ.

l!lra oonsellleiro honoral'io nlinistro
do Supremo Tribunal de Justiça, cavul
Jeiro fidalgo, comlU"udador da ordem
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de Christo e membro ad honorem da
Imperial Academia de Medicina.

E, seu filho o sr. senador Luiz Antonio
Vieira da ~ilva, nascido a 2 de outubro
de 1828.

O dr. Joaquim Gomes de Souza, o ge
ni, da mathematica no Brazil, era seu
sobrinho.

-Trasladação das expostas da Santa
Casa de Misel'icordia da cidade de Cam pos
para o Asylo de N. Snr". da Lapa, na
mesma cidade.

1865- Lança' se ao mal', no estaleiro do
AI'senalde Marinha do Rio de Janeiro, o
vapor de gut1rra couraçado Tamandaré.
pf'imeiro d'esse genel'o construido no Bra
ziJ.

186tl-Fallece em Pisa. na Italia, o
bal'ão d'l Quarahim, Pedro Rocil'igues
Fernandes Chaves, senacior pela provin
cia do Rio Grande do Sul, escolhido a
19 de abril de 1853 e que a J1 de maio
do mesmo anno t6mára assento no Be
lIado .

Os seus restos mOl'taes foram l'ecehidos
no cemilel'io de S. Ii'rancisco de Paula,
na CÔI'tC, a '30 de outubro do mesmo anno
de 1866, e alli jazem.

1869-Entl'a para o senado o sr. con
selheiro José Bento da Ounha e Fignei
redo, repl'escntante da provincia de
Pe/'nambuco, escolhido a 25 de m.Zio. >

1870-Fallece na ci:lade da Bahia o
marechal de. exercito Alex ,ndl'c Gomes
de A I'gnllo Fel'l'ão. filho fIo barão da
Oajahyba Ide egual nome).

Os sel'ios ferimentos que recebel'a em
dezembl'O do anno anterior no combate
de Itoror6 aggr:lvaram-se com uma febre
superveniente 'depQis do ral1e~imento de
seu pae. succedido '1a mesma cid ,de a
10 de maio do I'efel'ido anno de 1870,e tudo
isso con('OITeu par.• o levai' ao tumulo.
O seu cad,lver. depositado lia egr ja da
Piedade, foi no dia 25 Irasladado pára o
seu ja7.igo no Campo Santo pelo povo,
qlle quiz prestar-lhe na morte a mesma
homenagem com que o recebêra um

anlo antes quando volt'l':a fel'ido, co
berto dos louros conquistados nos cam
pos de batalha no ParaguRY.

O marechal Argollo nascera na Bahia
a 8 de ago~to de 1821 e ft7.~ra parte do
exercito desde 2 de de7.embro de 183'7.
PI'estál a durante 33 anU08 assignalados
servkos ao paiz, pelejando nas revoltas
da Bill a, do M'lranhão, do Pará, de
Pel'Dambuco.

1874- Fallece na cidade da Bahia. pelai
11 horas da noite, D. Manuel Joaquim

. da ~ill'eira, se. 18' arcebispo e conde
de S. Salvador.

Nascido na cidade do Rio de Janeü'o,
na fl'egue7.ia de Santa Rita, a 11 de abl'il
de 180'7, de paes virtuosos e de honesta
mediania, principiou no sell,inario de
::l. José, de que teria de ser mais tarde
reitor, o seu CUI'SO de hu manidades e
nelle fez o dos estudos theolegicns. Or
denado presbytel'o a 2 de maio de 1. 30
pelo pispe D. José Caetano da Si! va Cou
tin ho, foi nomeado a 13 de novembro de
l83'1 lente de theologia moral e dogma.
tica do refel'ido seminario, ('adei!' l que
regeu alé 31 de dezembl'o de 1851, tepdo
sido nomeado a 28 de julho do mesmo
an1lo examinador synodal do bispado,
Tinha já sido ene8.l'1'egado da melindrosa.
e importante direcção d'esse mesmo se
minaria, onde le instruil'a nus lettras
sagradas e pl'oranas, onde en inal'a corno
mQstre e onde teve a felicid ,de ue o
contai' por amigo, mais do que como su
perior, o humilde escl'ipt',r d'estàs pagi
nas, que folga em rendei' aellas um prei
tO de venel'ação e saud'\de á sua memo
ria. Sob a sua zelosa e sevel'a admiui~_

t1'ação duplicou-se a remia do seminario,
repal'ou-se todo o ediftcio e constl'uiu-se
um novo dOl'mitorio, prolongando-se a
ediflcação para o lauo do mor/;o do Cas
tello, pois nessa epoca aque'lc pio esta
belecimento, de que hoje nem m,lis se
f,111a, g07.ava dos creditas de primei/'o da
cÔI'te para a educação e instrucção da
moeidade e rel;'orgitava de educândos,



EPHEMERIDES NACIONAES 411

provindos de todas as provincias do Im
perio, tol'nando-se pequeno para os aga·
salhar a todos.

Manuel Joaquim da S:lveira já era
conego, por nomeação fil'm ,d" a 2 de
dezembro de 1839 pelo regente Pedl'o de
Araujo Lima. depois marquez de Olind."
qU'lOdo,em 1843. foi escolhido pal'a acom
panhar, como eapellão da futura 3' imo
peratJ-i7. do Braúl,.a divisão naval que
a ia buscai' a Napoles e que regressou
ao porto do Rio de Janeiro a 3 de no-'
vembro do mesmo anno. Na Mine,'va
Brasiliense publicou o conego Silveira
as impressões que lhe deixára essa viagem

'histol'Íca, que elle aproveitál'a p·,ra ver
o que havia digno de ver-se na patJ'ia
de Virgilio, cuj(ls melhores "ersos quem
traça estas linhas o ouvio muitas vezes
repetir de mem"ria. Em Roma teve elie
occasião de se entreter com O cardeal
Lambruschini, secl'etal'io d'Estado de
Gr'egorio XVI. que occnpava então ,a Cil·

'deira a~ S. Pedro, e com o famoso car
de ,I Mezzofanti, que fallava cincoenti\
linguas e dialectos: ambos, assim como
o papa, tl'atar'am-n'o com as maiores de
mOD~traçõesde consideração e affecto.

Voltou então ao seu arduo mister de
reitol' do seminario e professor de thea
10gia.

Era monsenhor da J imperial capell"
quando, por fal1ecimento do H" bispo do
Maranhão, D. Irei Cados de S. José ,e
Souza, foi pelo actual imperador, que o
tinha em muita veneração, e. colhido
par'a aquelle elevado posto na egl'eja
braúleira. Te", a da tI\> de 15 de maio de
18-1 o decr'eto da sua nomeação. contlr·
maua por bulia de 5 de setem ('1'0 d mes-

.... mo anno do::;, P,PiolX. Em 28 de
ianeiro de 1852 foi s(lgr",do na capella
imperial da <.:àrte pelo conde de lrajá,
bispo diocesano. ,Tomou posse do' seu
bispado, pai' proqul'ador, em 30 d'e,se m~z

e anno e fez a sua entl'ada pontitlcal na.
, cidade de S. Luiz a 10 de ilbl'il (sahbado,

de al,leluitl) C!V dito anno de tS52. Visitou,

seis vezps dlll'ante os nove annos do seu
governp algumas localiçlades da diocese,
comprehendido o Piauhy, e nella pro
moveu, especialmente na capital do bis
pado, muitos melh'oramentos materiaes e
moraes, estabelecen-do em magnitlco pé
o selliÍnal'io d'aquella cidade, ampliando
lhe as proporções, . dot ,ndo·o de novas
cadeiras. edificando em ~umma os povos
com o seu exemplo e felicitandO-os com
o SPu benetlco influxo.

Ao falltlcer o sabio primaz do Br IzH,
D. Romualdo, foi D. Manuel joaquim da
Silveira, por eleição imperial çle 5 de ja
neiro de ,1861, trasladado pal'a a séde 011"

chiepiscopal, assim vaga, sendo preconi
sado em Roma, no consisto io celebr ,do
aos 19 de mal'ço cio II esmo anno: as
bunas de sua confirmaçã.o têm a data de
23 d'aquelle mez. l'hegando á Bahia
a 27 dejunho, recebeu o pallío das mãos
do actual diocesano do Pará, o sr. D, An
tonio de Macedo Costa, :LOS 29 do mes mo
mez, e tornou posse do sel! novo cargo no
dia I' de julho d , referido anno de 1861.
pOl' seu procul'adoJ' o deão Miguel An
tonio Ferreil'a.

Em 186! foi nomeado vice-capellão
m61', pal'lI que pudesse funceionar como
ministro no casalllento das pl'incezas
D. Izabel e D. Le poldina, a 15 de ou
ubl'o e a 15 de de;,embro J'esse anno,
p.lra o que foi chamado á côrte.

O arcebispo conde de S. Salvador, si
não egualou ao sel! antccessor em sabe
doria, nào desmereceu d'dle e não lhe foi
somenos em virtudes christã . Havid so- •
bretuclo elll D. Manuel Joaqui da Sil
,eir'a um espirito de \I'ectidão a toda a
prova !ê o maís tlno bom-senso.

Fallecen aos 67 anuos, dou~ mezes e
doze dias de edade, na Jlita ClJm que co
meçámos ·este "apido esboço da sua vida
e escasso tl'ibLltO. de venel'ação á,s suas
cinzas.

JUNHO-24

162ô-Carta régia (de Filippe IV) 01'-
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de_nando que c6ntinue no governo do
Rio qe Janeiro, Mar'tim de Sá, que pela

- segunda vez governava a capitania.
Tomára então posse do cargo a 11 de
julho de 1623 e l terminára o seu tempo
tl'es ·mnos depois.

Neste tel'ceil'o governo veio a fallecer
(V de a ephem81'idli d 'agosto IOde 163! l,
tendo desenvolvido gl'ande actividade e
mostrad') pratica. do~ negocios politicos
e militares consoantes á sua epoca.

l645-Pal'te do Recife durante a noite
o coronel hollandez Hem'ique Hnu! á
frente de uma partida de tropas regu
lal'es e dil'ige·se para Ipoj uca, com o fim
de ~uffoC'l.r a rebellião, que contra o
dominio hollandez se 'havia alli decla
roido no dia 19 (Vide essfl, data). Caminha
com tant,l calltella que cheg'l sem seI'
presentido. á matta do engenho Tab,
tinga, meia legua distante de Ipo~

juca, onde já estava de emboscada
o capitão Domingos Fagundes com
vinte praças d)lo sua companhia. Este
só tal'ue se apercebeu da approxima
ção do inimigo; sahiu então ao seu
encontro; mas, depois de pequena esca
ramuça, retira-se para o acampa~lento

do seu commandante Amador de Ar'aujo,
O coronel hollaudez, vendo-se desco
berto, tratou de marchar apressada
mente pal'a Ipojuca, esperanuo s uI'pr'e
hender a nossa gvnte. Antes de parti!'
manda mataI' o capellão do en-ge n110 ,
porque este tocára o sino da c pella para
a missa, o que o hollandez tomál'8. pOl'
toque de alal'ma. Em Ipojuca achou a
povo IÇ o deserta. ,Sabendo porém que
Araujo marchava a unir-se a João Fer
nandes Vieira com a gentc que pudel'a
arr'anj Ir, parte a tomar-lhe a passagem,
e tão depressa andou que poude alcan-,
çal··o no engenho Pender'ama, onde o
bateu e venceu, não só pela superioridatle
numerica como pela das armas.
, Amador de Araujo e parte da sua
gente não teve outro recurso sinão o da
fuga; entranhou-se pela matta, çl'onde

conseguiu. por caminhos occultos, chegar
ao acampamento de Vieir'a, que erll.
ainda no engenho de Belchior Rodrigues
Covas.

1663-0 coude de Obidos, D, Vasco de
-Mascal-euhas, 2' vice-re.i do e<tado do
Bra.zil, I'ece be do famo. o gener II "Fran
cisco Bal"l'eto de Menezes 'lS redeas do
gover'no da Bahia, em cuja serie é o 24'.

Governou a capitania e o estado por
qu-atl'o annos menos ooze dias, até 13 de
junho de 1657, em que o rende Alexaudl'e
de Souza Freire.

No' dia l' de outubro do Rnno da sua
posse déra o conde de übidos regimento
geral aos capitfes-mól'es dos distl'ictos
sujeitos á capitania de S. Vicente.

1677-Tendo-se esp 1hado a noticia fie
que os padres da cO'11panhia de Jesus
tinham ·provocado a expedição de um l
ordem do Rio de Janeil'o para se ea;e
ClUa1' a alfor'r'ia do gentio do Brazil,
o capitão-mór Braz Rodrigues de '" rzão,
saguido do povo da viUa de S. Paulo,
e cont.cudo o, dirige-se ao collegio d'a
queIJes padres e pal'ticipa-lhes que o
povo que o seguia vinha de ,an mo feito
para expulsai-os da capitania, a seI' ve
ridico o que se dizia. Tendo o rei t'cll' do
collegio e mais padres alli I'esidentes
declal'ado que elles «em nenhum teru'po
fallal'am nem. tratal'am da libel'dade do
dito gentio e que, si em algnm tempo o
fizessem, se sujeitavam ao que quizesse
o povo, sem mais podei' aI egal' ", reti
ra-se a multidão em paz.

1739 -D. fr'ei Luiz de Santa Thereza.
7' bispo de Pel'nambuco, toma posse' do
governo da SU,l diocese (segundo Var
nhagen ), 'tendo a e11a chegddo no dia !'
(Vide a ephemeride de 17 de novembro
de 1757 l. /,

Nãbparece crivei que chegando a 4 de
Junho só .v.ss1!1mislle o exel'cicio do cal'go
a 29 de julho. como quer o auctor do
ROTEIRO DOS BISPADOS. Abreu e Lima
diz que cbegál'a a 24 de junho e logo
tomára posse do governo do bispado.
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18~2-Tinham-se levantado nu Bahia
contestaç6es e rixas por causa da no
meação do brigadeiro Ignacio Luiz Ma
deil'a' de .Jel1o para com mandante' das
armas da pro vinci I (Vide li ephem. de
17 de fevereiro). 1 a pl'esente data co
meça na então villa da Cachoeü'a a reac·
ção contra o triumpho pouco dUl'adouro
da parcialidade portugueza, e a 25 é ac
.clamatlo regente Jo Br.lzil o pl'incipe
D. Pedro, que o foi lIuccessivamente em
todas as villas e povoações do littoral e
interior da provincia, A 2:2 de setembro
organisou-se um govel'Oo provisorio, que
se compoz de deputados das diversas
villas d" provincia e teve por pl'esitlente
ao capitão-mór Francisco Elesbão Pires
de Carvalho. Foi esta especie ae con
selho que deu impulso á revolução. reu
nindo tI'opas e provendo á sua subsis
tencia (Vide a ephemel'íde de 25).

1826 - loma ssento no senado como
representante da pl'ol'incia dil Parahyba
o visconde, depois marquez de Queluz,
conselheil'o de estado Joã~ Severiano
Maciel da Costa, escolhido a :22 de ja
neiro de 1826 (Vide 19 de novembro de
1833). .

18:l9-Fal1ece em S, João d'EI-Rei Bap
tista Caetano de Almeida, nascido em
Camandocaya, hoje cidade de Jaguary,
em Minas Ge;'aes, a 3 de maio de 1797,

Foi sepultado no cemitol'io de N. Se
phora do Carmo da cidade em que mor
reu, em uma catacumba comprada por
uma filha sua pelo praso de cem annos,
que terminará em 19:17.

Deputado á Assembléa Geral pela sua
pl'ovincia, quando voltava de represen
tar a na~ãô na capital do Impedo, era
co·11 o sentimento do mais justificado
orgulho ..que ia na capital da provincia
occupal' o seu logar na respectiva all
sembléa.

E' que nesses tempos, que entretanto
não vão tão longe como a differença dos
costumes puhlicos parece indicar, um
deputado geral era um representante ge.

nuino da vontade nacion..1 e não se po·
deria, sem manifesta injustiça, applicar
lhes a eoergica e dura increpação do
conselheiro Zacharias; uma conf,'al'ia.
de pedintes!

Quando o duas vezes deputado mineiro
voltava á provincia, iam esperaI-o em
camiuho os seus committ()ntes, e tiRhll.
em galardão do leal desempenho dos seus
devel'es a alegria publica, o applauso dos
seus concidadãos, sobredourando-Ihe &

tl'anquillidade da consciençia.

B Iptista Caetano de Almeida fOra um
dos instiiuidores da Misericordia é o cre
ador da bella Bibliotheca publica de S. João
d'EI-Rei. Em ambas existe o seu re
trato.

De apontamentos que nos foram obse
quios<lmeme fornecidos de boa fonte
colhemos sobre este excellente citladão
o seguinte: .

Filho legitimo e primogenito do capi
tão Manuel Furquim de Almeidl, da
antiga famüia dos 1?urquins de S. Paulo,
e de D. 'Anna Bel'nardina de Mello, de
uma familia de OU1'O Preto; ,teve mais
dez irmãos, além dos que mlJrreram em
baiXa edade.

Começou a sua vida como negoci Illte I

em ,João d'El rei, na casa de seu tio
paterno, o capitão Pedt'o ue Alc.lntara
e Almeida, p,ll'a cuja companhia fora
aos 13 para 14 annos de edade. M ,is
tarde formou com um de !\eus priluos,
Francisco de Paula de Almeida Maga
lhães, uma sociedade mercantil, que
perdurou até 1828 e cujo principal moveI
era salvar a a:ltiga casa d'aquelle seu
tio e seus primos. 'a geren 'ia d'essa
casa, que tinha relações commerciaes
com as prOVil\cias de Goyaz e Matto
Grusso. a.lém 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,
benevoIencia, genio sel'viçal e caridoso,
maDeil'aS aifaveis -e po\idas, angariar ll.



414 EPHEMERIDES NACIONAES

e'itima geral e amigos dedicados, cujas
relat;ões culti vou até á morte.

NãO' poude seguir estudos regl.lares,
porque em ,." João d'EI-l'ci apenas havia
então uma aula de gr~mmatic>l latina
e nada mais! Entretanto, pelo seu talento
natural e avidez de cunhe imentos, não
s6 aprenueu a lingua Iranceza, CO'l o
adquiriu pell leitura e seu propl'io es
forço uma {Ir Inde somma de conheci
mentos pruticos das cousas e dos pu
blicos negocio~, que o ergl1el'.Im acima
da maior parte dos sellS conterraneos,

Por fallecimento de seu pae, em 181'l,
'Baptist~ Caet IDO, apezar rle 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 h'mãos,
aos q'uaes etiucou; casou e uotou tres
irmãs, encarregando-se mais tarde da
educllção completa dos trps irmãos mais
moços, os SI'S. dr,. Fl'ancisco de Assis,
Caetano Fnrquim (de quem já aqui se
tratOu) e José Caetano de Alllleida, for·
mados todos em sciencias sociaes e
juridicas llafaculdãde de S, Paulo; d'elles
cuidou com extI'emos de pae. A muitos
pal'entes pobres Cil ou, auxiliou sempre
a muitos outros, e a estranhos e estran
geiros: havia nelle, no mais elevado
grau, a virtude df- caridade e plIilan-
tropia. I

Pela justa influencia de que gosava e
sua cultura de espirito não podia deixar
de tomar pal'te nos acontecimentos poli
ticos d,i epoca, Patriota liso e puro,
Bapt:sta Caetano, acreditando na since
ridade das cortes constitúintes ue Lis
boa, acompanhou o gOl'eJ'no provisorio
da provincia. Logo, porém, que reco
nheceu que e las legislavam contra o
Brazil, e a patl'ia curava da propria
independencia, abraçou esta idéa gene,..
rosa, a que 'desde en;ào se consagrou
de corpo e alma.

Reconh'cetldn por experiencia pessoal
a falta de luzes que em S. João d'Ei-rei

I

se sen tia e quanto a imprensa J1ód~ auxi·
lial' o desenvolvimento. das boas i léas e
allumiar o espirito publico, comprou,
em 1827, um prelo, montou uma typo
grai'hia naqu ~lla cidatle e com ella
flllJdou e manteve' pOl' muitos annos o
periodico-Astro de AI inaS, que tan to
serviu -" causa liberal. Nessa typo
graphia publicou elle eth folileto a cele
bre CaNa aos eleitores mineiros do
velhó VasconceJlos, que era então .eu
amigo e cOl'1'eligional'io, Pelo mesmo
tempo fundou a BibJiotheca Publica, a
que nos referimos, á sua custa e de
amig6s d'alli e do Rio de Janeiro:
inauguI'ad,1 na presidencia do juIz de
f61'a d'então, Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho, qu morreu senador c
visconde de Sp.petiba, só pOl' si a sus
teDlou com fornecimentos de novos
livros e o ordenado de um hibliothe
cal'to e um continuo, até 1838, POI' doente
e cançado, entreg~u-a nesse anno ao go
verno pro vinci tI, 'Em 1845 o presid. nte
da p,'ovincia dr, Quintiliano José da
Silva mandou collocar nella o seu re
trato. como em começo tambem já
ref~rimos.

Tomava tanto fi peito o benemer'ito
cidadão a instrucção da terl'" natal, que
,contractáJ'a em 1829 o antigo professor
de Historia e Antigtiidades em Coimbra;
o emigrado portuguez FI'ancisco FI'eire
de Cal'valho, litteratu de incontestavel
merecimento, e parti alli o levou, com o
fim não sõ de leccionar a seus irmãos,
como para abril' um curso publico de
bellas-Icttras, o que 'de facto se effectyou
por espaçll de tres annos e I!leio, de 1 30 •
a 1~33, A essa pl'ol'eito a estada do sabio
professor em S. João d'EI·rei se refere o
auctor do ])iccionario btbliogt'aphico
portuguez (tom o IX), '

Com esses tl'es elementos de progresso:
a imprensa e o seu cOI'olaJ'Ío, o periodico;
'a bibJioth,'ca, e o curso publico-con
tl'Íb'uiu Baptista Caetano podcrosamente
para a difusão das luzes e o desenvol-
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.'

vimento do gosto pela instrucçao, de
modo que osseus beneflco resnllados nào
se fizeram demorar: a differença que
desde então até hoje se observa nos
habitantes da cidade de S, João (l'EI,rei,
quanto á civilisação e notavel cultura
do espirita, é obra sua: fizera á prol
do povo um simples cidadão, o que não
hHvia feito governo nenhum.

Ainda não é tudo.
Pelo mesmo tempo seÍ'via Baptista

Caetano como membro da meza admi
nistrativa <.Ia Misel'jcordia e os serviços
valio~issimos que nessa qualida<.le pre
stOIl constam elos ·livl'os da cas I e as
administrações posteriores os reconhe
cer"m em s us relatarias, orllando com
o seu retrato a galeria dos que mais
beneflcial'alll o estabelecimento,

Foi dadi va sua, feita á Camar'a Muni
rip1\I, o terreno em que depois se edi
ficaram a casa para as sllas e<sões,
a bibliotheca e' a cadela, que ora
existem.

Fora vereador pela <\ntiga lei das
camaras municipaes e "amo t ,1 ser·
vira muitas vezes de juiz pela lei, como
então se dizia.

a primeil'a eleição que em S, João
d'EI-rei se fez para jllizes de paz, sahiu
elJ,e muito livre e espontaneamente
eleito: a sua cultura intellectual e iu
teireza de caracter faziam em torno <.lo
seu nome uma aureola de estima e res
peito e impunham-n'o á venel'1Ição pu
blica. Os ,p.us serviços como c lefe do
partido liberal estavam patentes e eram
p"lpaveis.

Procedendo-se em 1 29 á eleição para
deputados á Assembléa Geral na legis-

... latura de 1830 a 1 33, não podià Bapti la
Caetano deixar de ser um dos escolhidos
e o foi com a maior' espontaneidude de
votação que jámais houve no lmperio,
e ene" que teve então occasião de avaliai'
a consideração que me,recia dos seus
conci<.l,.dãos, a quem tudo dava e nada
pedu'a, procurou sempre hóIll'ar o voto

'poplllar e desempe' har com zelo e patrio
tismo.o seu lIIanuato. Foi reeleito para
a legislatura refol'mista d~ 1831 a 18:37
e ainda reeleito para ao de 183 a 18-H.
Nesta ultima, porém, já nãr , poude servil'
por doente, pois falleceu, com n vimos,
em mei'ldos de 1 39. a sessão de 1833
dera o seu diploma ao deputado sup
plen e José Alcibiades Cal'neiro, para
servir em seu lagar, e na de 1 39 a
José Antonio Mal'inho, a quem recnm
IlIendou em pllrticular o que pudesse
fazer em beneficio da Misericol'dia e da.
cid,lde de S. João d'EI-l'ei. qlle elle amou
COrllO -i nella tivesse n Iscido.

Na camara dos deput..d s relacionou-se
100'0 com os principaes chefes do g"Hnde
par 'do liberal, Felj6, Paula e 'ouza,
Verguelro, Evaristo, Vasconcellos, José
Bento Leite l?erreira de Mello, Mello G

'ouza, Costa C.lrvalho, Limp" de Abl'eu,
Odorico, Ilollorio Hermeto, Moul'a, que
o estimavam e consideravam pelo seu
estl'eme pau'iotismo, fil' I eza de caracter,

'bom sellso pratico, pelos serviços que
pl'estál'a â cau a liberal, pela sua mere·
cida influencia na provincia natal.

Quasi todas essas amizades o acom
panharam até aos umbraes do tlimulo.

P,II'a darmos uma idéa do seu senti
mento de dignidade, transcreveremos
dos Apontamentos fldedignps que temos
á vista o seguinte:

tt Estando no Rio de Janeil'o em 1831,
por 0rcasião da celebre bacchanal das
ga,-rafadas, e pas~alldo pela rua da
Qui tanda, cas. ello dos ga"l'afistas, foi
insultado por estes com dicterios e chegou
a ser ameaç ,do pOl' um d'elles, a quem
elle, levan tando o chapl! \ de sol, unica
arma que trazia, disse com dignidade:
Veja o que faz; eu sou um' rep"esen
tante dú naÇão 1 "

Foi um dos 24 deputados que assigna
ram li celebre repl'esent/lçao ao impe
rador, pedindo-lhe a demissão do minis
teria e a I'e aração dos ll.ttentados dos
garrafistas.
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Depois da revolução de abl'il e pI'bcla
mação de D. Pedro lI, tlcou Baptistl10
Caetano adstricto aó partido govema
mental e model'ado, do qual foi um ftrm(1
sustent 'culo, Tin11a ta( p tdotismo e
dedicação que quando lhe cheg"vam aos
ouvidos os disturbios pl'omovidos pelos
exaltados, no Rio de Janeiro em abril
de 1832 e em l\1inas em ]333, apezar de
longe das scenas do tumulLO, tinha exa
cerbações da molestia pu1)nonar de que
estava soffrendo desrle 1330,

Não e"a ol'ador; mas t/'ahalhou sell1p"e
ll1uito em commissõE's e nos clubs e co
micios do partido,

Uma das grandes medidas por que
logo na l- sessão pugnou na Assembléa
Geral, foi" abolição do i11Íquo imposto
do sal, ferro, a,;o, etc,,' que se cobl'av ,
á entrada .da provincia de Minas: nos
chamados 1'o,'tos seccos.

Tal foi o holltlsto patr'iota, cujo passa
mento commemoramos.

O assumpto levou-nos mais longe do
que o permUtem a estr'eiteza d'estas
paginas e o que temos feito em I'elação
com Olltl'OS nomes q11e a veneranda
lição da historia:' reeom menda á esti ma
da posteridade. Est ,mos cel'to da ;lppro.
vação tacita do leI tor. Nao se d~velll
perder as occasiões dos e:J::em pios pro
veitosos, e a vida d'este homem de bem
o é de certo.
, 1842-Ataque entl'e as. forças legaes e
as revoltosas da !ll'ovincia de S, Paulo
no termo da cidl10de de :Areias, p.'oximo
á fazenda do coronel João Moreil'a da
Silva, no lllgar denominado Salto. E,'atn
as forças ]eg les commandad~s pelo major
Pedro Paulo de Moraes Rego e as re_
voltosas por Anac1eto FelTeiJ'a Pinto
Ficaram vencedoras as da legalidade, .

No dia 28entl'a O bal'ão de Caxias na
cidade de S. Paul9, de volta da pacifi
cação de Sorocaba (Vide a ephemel'ide
de ]9 l.

1855 -Fallece na cidade da Bahia,
onde nascêra a 31 de dezembro de, '1~3~J

o maHograclo poeta LoIiz Jo;;é Junqueira
Freire, auctol' das InspÍl'açõe; do Claus·
t1'O, publicadas pel.lprimeira ver. naquella
cidade nesse mesmo anno de 11555, pouco
'lIltes da sua mOI'le.

Desilludido d" mundo, fUl'a bu~cal' no
silencio do c!austl'o o consolo e 1",,'ven
tura o esquecime'lto para um amOl' m .1
c01'l'esponctido, coutando arenas 1\) nnos
de edade. Professou na ol'd(>!TI lJe'icdic
tina pa sua cidade nat ti aos '!9 de m Irço
çe 18'5:2, depois de um anno de noviciado'
Illudira-se porém ab:'açaflllo o e tido
I'elig;oso, para o qual econileceu Jogo
que não tinha a necessaria vocação,

" A \'ida monastica. diz um seu amigo
e biographo (o s\', di'. Franklin D 'ria),
a vida mOÍl<lstica l'ecusava-Ihe os leni
tivos que parecel'a prometter-lhe, e nem
a oração, nem a8 mo.'tiftc lções que se
impunha, atteuuav'lm o seu implacavel
infol'tunio. »

Depo s de tres annos de permanencia
no mosteil'o, tempo que o joven monge
aproveitou pal'a ir accumuhudo novos
e profuntlos conhecimentos em continuas
vigilias, l'econ!Jecend@ a improficuidade
do seu s ICl'ificio im petrou e foi-lhe
concedido b,'eve de secuial"is 'Ção a 3 d\l
novembl'o de 1854, ,n~o .tendo eHe ainda
sido iniciado em ol'dens,

Mas a molestia fatal, que desde 08.
mais vel'des annos lI!e minava surda e
obstinad>1 a existencla, favorecid,1 d'um
modo eIlic ,z pelos abalos mOl'aes por
que havia passado, apl'essár I a sua ex
tl'ema hora, tendo alienas tido tempo
de pl'epal".'l' a impressão do sen l' vo
lume, As mspú'ações do claus','o; o 2',
Contratlicções poeticas, roi dado á es
tampa depois da sua morte.

De muitas das' suas outras COlllPosi
ções, dous poemas de assu~pto nacional
O pad,'c Roma 'e De"tinca e o drama
F,'ei Ainbl"osio, não se sabe o destino
que tiveram. havendo-se salvado apenas
um fragmento do 2', Encontl'al'am·se
tambem 'entre oa .seus papeis capitu~os,
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de 11m tr,ü\uio de eloquencia. nacional e
um compendio elementar de rhetorica,

<I lugenho de subidos quilates, t'tlento
natlll'al fecundado pela arte, viveu em
annos tão curtos quanto bastou para
deixar' de si honrosa memoria na pos
teridade ([uno 'lucio F, da Silva, Diccio
Ila.-in biiliogl'aphico), ~

Succumbiu a uma hypel'trophia do
coração,

Junqucira Freire ó uma das estrelIas
de mais vi \'0 1)I'ilho da consrellação poe
tica nacional, Pertence á phalange elos
Argonautas que li fatalidade nns arre
batou ao pal'tirem para a conquista do
vcllociuo.

I 60 -Inaugura-se a esc la agricola
Unido e Inciustl'ia em Juiz de Fóra (;\li
nas-Geraes) ,

1814 - lnaug,uração do InsWuw de
EcluClmdos Al'lificas de S, Paulo, creado
pelo presiJente da provincia, o SI', dr.
João Theodol'o Xavier, em virtude da
lei n, 26 de 5 de julho de 1 69.' Foi
nomeado seu director o sr, coronel Nuno
Luiz Bellcgal'de,

-Inaugl1l'a ão solemne do Asyto d~

S. Jodo de Deus, na cidad da Bahia,
destina,lo ao tl'atamen,to de, alienados e
auclorisado pela lei provinci li de 19 de
julho de 186 .

1 15 - In<\ugnração do Hospital de ~Íi
sericordia d:l. cidade de Piudamonhan
~aba ( , Paulo),

JU:"Illo-23

l62G Froi Christovão de Lisboa, eleito
para custodia. do Maranhão, sabendo das
nec,'ssidades espirituaes do Ceará, pal'a
alli se deita acompanhado de alguns pa-

... dres. Obl'igado a fazer a viagem per tcrr'l,
é em caminho aocommettido por um
bündo de oitenta indios tapuyas, dos
quaos dilIici\mente se poude defender,
destroc:ando-os em combale fOl'mal com
25 pesso!\5 dc guel'l'a que levava. Todavia,
continuaram os selvagens a encommo
da1-0 com emboscadas,. atá que final-

mente, na presente data, poude alcançar
o presidio, ondc Martim Soares 1\1oreno,
capitão-móI' do Cearã, o recebeu,

« Moreno p6de-se dizer' o fundador do
Ceará, e será sempre a figura, mais
egregia da sua historia antiga (Resumo
chronolor;ico da Hisl/)ría elo Ceat'â
pOl' Joãq Brigido dos Santos, Forta
leza, 18/61. »

1631-0s hollandezes priucipiam a con·
strucção da fortaleza chamada hoje dó
Buraco e que está. situada no i~thmo

ql\e liga Olinda ao Recife. Del'am-lhe os
seus fundadores o nome de Mme. R,·um.
cm honra da mulher do general Waer
dluburch que tinha aquelle nome, e a
nossa gente poz-Ihe Ilaquelle tempo o de
Perrel'a.

Atacou,os logo o capitão Luiz Bar
baJho. que commandava a trincheira
chamada Buraco de Santiago, que lhe
~~ava fronleira, elo Outl'O lado do rio;
mas não c,onseguiu que parasse o tl'a
balho de construcção, pelo que não
tomou mais a encommodal' o inimigo
na sua obra.

1635-Um lil:oprio m:tndado das Ala
góas pelo conde de Bagnuolo chega ao

,acamp"mento de Villa Formosa (Serí- ,
nhaen) com a noticia de terem alli apor
tado duas caravellas procedentes de
Li boa, CO\l1 o, capitães P;lulo de Parad:l.
c ebastiào de Lucena, cartas do rei e
algumas munições,

l63i-Parte do pOI'tO do Recife uma
fl'ota hollandeza de 9 embarcações e 1,200
homen de desembarque, sob o com
mando do coronel ,João Koen (PI'O

ntmcie-se Kun, diz o ví coude de Porto
Seguro em uma das notas da s.ua His
tOl'ia das lutas l, com o fim de se apo
'demr da fortaleza portugueza on caso
telJo de S, Jorge da Uina, na costa de
Guiné, de onde Mauricio de Nass'au rece·
bera aviso de icolau van Ipel'n, com
mandante da colonia holIaudeza Nassau,
naquelIa costa, da facilidade com que
poderia fazel'-se a. çIita conquista..

~7
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A praça porém era fortissima; collo
cada em um pontal, entre o mar e um
rio que se meLte pela terra dentro. tinha
os fossos abertos em rocha; poderia ter
resistido victoriosamente ao ataque. Mas
assim não succedeu. Logo que chega,
occupa Koen um cerro chamado de
Santiago, dispara algl1ns tiL'os. e intima
ao governador que s~ renda. "O covarde,
diz o visconde de Porto SegUl'o, loco
citato, não apresentou a menor resis
tencia, e logo capitulou; esquecendo-se
do exemplo que lhe havia dudo, no fl,m
do secuio anterior, o seu pcedecessor
D. Christovam de Mello, quando com s6
oitenta praças havia resistido a qui
nhentos hollandezes. »

A capitulação efl'ectnou-se a 29 de
agosto d'este mesmo anno de 1637, tor
naodo depois Koen para Pernambuco.

1722-0rdena o governador geral do
Brazil Vasco Fernandes Cesar de Mene
zes, por acto da presente data, que se
pague mais IS por negro importado,
sendo esse imposto applicado ás despezas
da conservação da feitoria que o'governo
creára no porto de Ajudá, feitol'Ía que
fÔra confiada ao govern Idor geral do
Bl'azil, afim de facilitar o trafico.

POI" tel'em relação com o mesmo
assumpto e podel'em servil' á histOJ;'ia da
escravidão no Brazil, consulte o leitor
as leis coloniaes, que não tivemos occa
sião de mencionar Ilas respectivas dlltas.
p.ublicadas 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 àe 1688 e março 23 de 1680,
ADDENb.ol. todas elias).
. 1723-Nasce na Bahia D. Thomaz da
.Encarnação' da Costa e Lima, lO' bispo
de Pernambuco.

Este illustre prelado, cujo nome secular
cra Antonio da Costa Lima, tornára na
univel'sidade de Coimbra o grau de
mest1'e em a1'tes, 'tendo frequentado as
l'especti vas aulas de direito civil.- .

Em 17401 recebêra a rnl1rça de conego
regrante de :>. Agostinho cm Connbra,
onde ,.e doutorou depois em theologia.

Até outubro de 1773, em que foi esco
lhido bispo de Olinda, cxel'cêra o cargo
de prefeito dos estudos no collegio de
humanidades do convento de Mafra,

A 29 de maio do' anno de 1774 recebeu
a sagl'ação das mãos do cardeal da Cunha,
arcebispo de Evol'a, e pal'tiu para p seu
bispado, oude aportou a 30 de agosto.

Para completarmos o esboço que 01'

fazemos d'l vida d'este piedoso 'e douto
prelado, referiremos o seguin te facto
caractel'istico dos seus sentimentos:

"a secca extraordinaria que fiagellou
a capitania de Pernambuco em 1782 e
particularmente a sua capital, o bispo,
que el'U eminentemente caridoso e es
moler, soccorreu o melhor que poude o
povo na sua afJ:lcção. !Ii ,is cresceu nessa
emerg{'ncia a veneração que o seu I'eba
nho lhe votava, quando em uma p 0

cissão que se fez para pedi!' chuva,
andando o prelado de calço pelas ruas
da cidade do Recife, prégilndo quatl'o
vezes ness 1 mesma noite-<c acodio com
chuvas a Uisel'icol'dia Divina (conclue
o pio auctoI: do Rotei1'O dos Bispados) ».

Foi D. Thomaz da Encarnação quem
poz a primeira pedra para a egreja de
S. Pedro no Recife.

Entre 'outras, escreveu em 1'l.tim (\ ia
comparuvel e estimad'l obra Histol'ia da
Egreja Lusitana, que corre impres a
em Coimbra no anno de 1759. em ±
tomos.

D. Thomaz da EncarnaçãQ regeu com
muita eircllmspeeção e brandura a sua
diocese, até que falleceu em Olinda a 14
de janeiro de l78!, com pe, to de dez
annos de episcopado. I

Jaz na capella do 'antissimo Sacra
mento da cathedl'al de Olinda.

1822-A villa. hojc cidade, da Ca
choeira, na, provincia da Bahia, insur

~ge-se contra o governo de Portugal e
acC!llma regente do Brazil o principe
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D. Pedro de Alcantara, depois primeiro
imperador (Vide a ephem. de 2~1.

- Cal'ta régia extinguindo o governo
provisorio de S. Paulo e creando outro
composto de tres membros, o bispo
diocesano D. l't1atheus de Abreu Pereira,
o ouvidol' geral da capitania Jóse Corrêa
Pacheco e ilva e o marechal de campo
Candido Xavier de Allllejda e Souza.

f!;sta junbl tomou POS'6 do governo
a 10 de setpmbro d'e'se anno e serviu
até 8 de janéiro de 1823. No dia 9 assu
miu o governo, em vez da precedente
creada pelas cÔl'tes de Lisboa, uma
terceira junta composta do marechal
Candido Xaviel' de Almeida e Souza,
presidente, do dr. J9sé Corrêa Pacheco
e Silva, secretario, e dos deputa los
dr. Manuel Joaquim d'Ornellas, coronel
Anastacio de Freitas Trancoso, coronel
Francisco Corrêa de Moraes (que não
aceitou a nOUleacão I, capitão-mór João
Baptista da Silva Passos e vi~ario João
Gonçalves Lima.

1846-Fallece o senador" pela provincia.
de Minas-Geraes desembargador João
Evangelista de Faria Lobato, escolhido
na organizal).ão do senado. a 22 de janeiro
de 1.26, e que tomára assento naquella
camara a 4 de maio.

Nascera em 1763 na provincia de que
fóra. representante.

José Marcellino Pereira de Vasconcel
los consagra-lhe na sua Selecta b,"as'i
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
Tincia, onde se entregou ao exercicio da
advocacia.

Instado pelo visconde' de Barbacena
para aceit Ir o cargo de thesoureiro
geral das tropas, serviu-o com inteireza,
resignando-o por occasião de caiar-se
com a filha de José Fernandes Va.lia-

dares, pl'oprietario e negociante da villa
de Pitangui.

Achando-se Valiadares enfermo, e Pc"fi
suindo valiosissimos diamantes que com·
prara a gal'impeiros, e que aliás eram
então propriedade exclusiva da nação,
Faria Lobato exl1ortou seu' sogro a res
tituíl-os ao fl.sco, o que se verificou en
trando pal'a o el'ario um valor impor
tante, de que foi portador para o Rio
de J.lneiro 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 lól'8 de
Paracatú. Por muitos annos, no exer
cicio de logares da magish'atura, seu
.Gome foi bemdito e venel'ado, adminis
trando recta justiça e promovendo pater
nal sollicitude em favor do povo.

Inü'oduziu no Serro Frio a cultura do
inhame (planta desconhecida na provincia
e que lhe foi fornecida por sen amigo
o visconde de Caethé), e occorreu com
remedio aos apuros do commercio.

Sel'viu na camara do Rio das Mortes
e foi um dos primeiros desembargadores
que teve a relação de Pernambuco.

Tomou activa parte na grande obra
dã nossa independencía, participando
dos segredos do fundador do Imperio, 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 fl.lhos em edade de
pegarem em armas e cuja educação aliás
havia sido destinada para carreira dift'8
rente. '

Durante o governo da regencia roi 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 melancolicas sobre a
sorte de sua numerosa família, da. qual
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foi amantissimo e que via sem ter o
conveniente ananjo, apressaram o eu
i'lfLquecimento de Buas faculdades e re
duziram seu corpo ao estado de inteira
prostração até O momento de ir gosal'
em melhol' vid~ do galardão que per'tence
aos justos."

Foi deputado á Constituinte brazileiI'a
pela sua provincia natal, tomando assento
a 23 de setembro, tendo-o até então
su bstitu~t1o o deputado supplen te padre
José de Abreu e Silva.

1874:- Revolta dos muckers no Rio
Grande do Sul.

João Jorge MaureI', intitulado p"úpheta,
entrincheit'll-se com os seus sequazes no
morl'o do Ferrabraz, em S. Lcopoldo,
e alli armados, em numero de 150, mos
tr,lm disposição de resistirem á auetori
dade, J{\ tinham antes commettido hOI'

rOl'OSOS crimes e perpetrado o modi
cinio da familia CasseI, cujo chefe havia
abandonado a seita dos mucke,·s, a que
perte'l(cem os revoltosos. A 19 de julho
foi atacada a casa em que se ha viam
entrinchei l'ado.

A luta travada entre a força publica e
os adeptos de Maurer, depois de bas
tantes mortos e feridos, s6 terminou no
dia 2 de agosto com a morte do p"opheta,
temIa p''I'ecido num combate dado a 19
de julho 'de sessenta a oitenta (J'eUes:
das tl'opas do governo uus trinta homens
ficaram f6r,\ de combate, dos quaes ti
mOI'tos, entre estes o coronel Genuino de
Sampaio, seu commandante. ,

1<i5-E' chamado aos conselbos da
cor.) I ('orno ministro da agricultul'a o
BI'. <.11'. Tnomaz José Coelho de Almeida,
no gabinete nesta d"ta organisLldo pelo
duque de Caxias, ministro da guel'J'a.

Este nünisterio, dcpois <.Ie passar por
algumas modificações do pesso«l, foi
Gllbstituido pelo de 5 de janeiro de IS7S.
de que Joi organisador o sr. 'con'Belheiro
J,lão Lins Vieira C"nsanção de Sinilllbú
e que iuicia a SitU1Ção liberal que pel'
dura, teudq, porém, desde 2$ de 1nm'ço

de 18 O á testa da administração pu
blica o de que é presidente o sr, conse
lheiro José Antonio Saraii'D.

18i9-Fallece no Rio de Janeiro, de
um "ccesso pernicioso, o dI', José Tito
Nabuco de Araujo, advogado, membro
do Insti tuto Histol'ico, filho do senador
pelo Espir'ito 'Santo José Tb.omaz Na
buco de Araujo e irmão do senador
pela Bahia d'este mesmo qUimo nome,
que o.precedera no tumulo.

Tinha; 47 annos de edade.

JUNHO-26

159"'- Jorge Corr~a faz doação aos
benedietiuos de duns leguas de terra
na Ilha Grande, provincia do Rio de
Janeiro.

1637-0 cllpitão "ebastião do Souto,
apentlS chegado da sua segunda excursão
ao rio S. Francisco, é de novo man<.lado
pelo conde de Bagnuolo com quarenta
soldados e vinte jndios a tental' nova
elllpreza.

D'esta ve7. pel'correu vin te legulls acima
do forte Mauricio, indo ter pelo interior
das tenas ao engenho de Gaul'iel 'oal'es,
tl'es leguas distan te da villa da i\lagda
lena, onde fe7. sete prisioneiros hollan
dezes. que conduziu para o acampamento.
Um d'elles era negociante e sobl'inho de
Johan Gysselingh, membro do Conselho

'POlitiCO, e I1Ill outro auditor da gento
de guel'ra que havia na villa e forte de
S. Francisco.

16!0-Pedro da Silva, por nntonomnsia
o DU1'O, 16' governador do estado do
BI'azil, de cujo cargo tomál'l\ posse em
'fins d 1635, é agraciado com o titulo de
conde de S. Lourenço I Vide maio 25
de 1638).

1680-0 paulista Garcia Roclrignes Paes
Leme apl'esenta ao administl'ador geral
das minas, D. Ro'drigo de Castello Branco,
as amo,stras de esmeraldas que havia,m
sido descobertas por seu pac Fernando
Dias Paes, depois de ter batalhado sete
annos nesta empl'eza, segundo refere
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Claudio Manuel da Costa no Fundamento
histo1'Íco ao seu poema Villa Rica.

Outro!, e entl'c esses Azevedo Marques.
dão esle facto como occorrido no mesmo
dia e mez, mas do anno de 1681': acres
cen ta e,te auctol' que da apresen'tação
alludida se lavrou auto, escripto por
João de Moura e assignado por D. Ro
drigo, Muthias Cardoso de Almeida,
o dito Garcia e o escrivão. Isto consta
do Archil'O óa C'lmara de S. Pat;lo (Livl"o
de vereanças, tit. 1681 l.

O sr. José de Vasconcellos dá tambem
esta ulLima data.

1822-Em virtude do decreto de 16 de
fevereiro d'este aono, são na presente
data eleitos procnradores geraes pela
proviocia de S. Paulo o tenente-general
Mam\el Martius do Couto Reis e o desem
bal'gadol' Antonio Rodrigues Velloso de
Oliveira.

1842-Pl'isão do, illustre magistrado
dr, Antonio Thomaz de GodflY, uma das
victimas de' revolução mineira. Occupava
elle então o cargo de presidente da
assembléa provincial, cargo para que
fÓI'a uoanimemente eleito. A 10 de julho
do anno seguinte abriram-se-Ihe as
portas da prisão. por etreito da amnistia
concedida aos en volvidos nos movimentos
de Minas e S. Paulo em 1842.

O dI'. An tonio Tilomaz de Godoy nas
cera no en.ão url'aial do Tejuco, hoje
cidade Diamantina, a 8 de liezemlJl'o
de 1 12, e f<tlleceu a 2 de julho de 1 58,
depois de uma bl'illl.lnte calTelra como
magistrado, desd que, em 1831. recebera
o gl'au de bacharel cm sciencias 'sociaes
e juridicas da faculdade de S, Paulo,

" Godo)' foi membl'O decidido e influente
d(> partido libel'al l desde que teve uma
opinião a manifes:ar; mas se el'a do seu
pal'tido cnmo homem, como juiz el'a de
toda sociedade; tinha nos olhos a venda
e na dextra a balança de Astréa (Jose
Mal'r.ellino Pereil'a de Vasconcellos, Se
l~cta B,'asiliense)., "

'1853-Fttllece o padre' João José Vieira

Ramalho, senador pela provincia de
S. Paulo. Fora escolhido a 19 de abril
do mesmo anno e não chegou a assen
tar-se n~ slla cadeira. Devia pl'eencilcI'
a vaga aberta por fallecimento do illostre
conselheiro Francisco de Paula So nza
e Mello. afinal pl'eenchida pelp dr. José
Manuel da Fonseca em 18,j4.

1858-,DecI'eto c'reando a colo'nia mi
litar e um estabelecimento nwal no
salto do Itapura, á mal'gem dil'cita. do
rio Tieté, na sua confluencia com o
Paraoá, dist lnte da capital da provincia
(S. Panlo) 160 leguas ou SSS,S kilo
metros.

A ideia da sua creação pal'tin do
SI'. conselheiro José Antonio Saraiva,
então ministro da mari!,h', e fôra sen
fundador o então l' tenente da armada
Antonio l\Iarianno de Azel'edo. Tinh,\ o
governo em YÍsta com a ua creação,
assim como com a da colonia do Ava
nàandava, fazer d'ella um nucleo para
o estalJelecimento de ontl'as, que se auxi
liassem reciprocamente, com o fim de
fali citar e manteJ.' regular commuui
cação interna com a provincia de Matto
Grosso.
I Azevedo Marques dá na sua Ch,'o)w
logia a presente data pa.ra o decretp de
creação d'esta colonia, màs no corpo dos
seus Apontamentos da pl'ovincÍ(~ de
S. Paulo dá a de 26 de j (~lho (Vide
essa data l.

Com effeito foi passado em 26 de' junho
o decreto, como vel'ificállloS na collecção
das leis.

1865-Comba:e de Butuhy, em í'lJissões,
no ql;al uma brigada bl'azileira d~stro<;a
a vanguarda do exercito invasor para"
guayo, que perde m'ais de 3:;0 homens,
enti'e mortos e feridos.
1876~ Iniciam-se os trabalhos, con

cluidos algnns mezes depois, da de
struição da grande rocha exi~tenle á en
tl'ada do canal de Santos, 'ob a clirec<;ã.
do SI'. capitão de fràgal.a Antonio Lui7.
"on Hoonholtz, barão de Teffé,

, \
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JUNHO-27

1633-0s 1l011andezes, que estavam na
ilha de Itamarilcá, fazem uma sOl'tida
para o continente sobre o engenho de
aSsucar do di'. l"rancisco Quaresm!l de
Abreu, que o havia abandonlldo. Sahem
lhes ao encontro os capitães D, Fernando
de la Riba Aguero e Antonio de Figuei
redo e Vasconcellos, que estavam na
villa de Iguarassúl. 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 refre'ga.

Sabendo do successo, Mathias de Al
buquerque mandou reforçar a "illa com
duas companhias mais de soccorro, que
não chegavam a 80 homens, tendo POl"
capitães a Manuel Rebello dll França
e João BabiIon 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
lihéos, onde queima um navio que alli
estava. fundeado e descarregado.

Tendo tentado o inimigo saquear a po
voação que ficava a uma legua do an
coradouro, é repellido pelos habitantes e
o almirlfllte recebe uma bala numa perna,
do que lhe resultou ficar coxo.

1643"-0 mestr,e de campo Luiz Bar
balho Bezerra, natural do Brazil (se
gundo H.ocha ritta). assigna como go
vernlldor da capitan'ia do Rio de Janeiro
uma carta de sesmaria de terras conce
dida a Paschnal Sardinha, no districto
de Guapyassú, -

Ignora·se a epoca certa da sua no
meação e posse (Vide a ephem. de 5 de
julho l, mas infere·se que já governava
na presente data (Vide a epheme"ide
de 15 de aQril de 1644),

1645- Oflicio do Conselho Supremo
holIandez do Recife ao Conselho dos XIX,
communicando-Ihe ~ aos Estados Geraes
a rebellião levantada por João Fer
nandes Vieira e seus câmpanheiros, ,as
medidas" que se haviam tomado para
assegurar a tranquillidade publica e
tudo o que desde então se tinha passado, •
Pedia-Illes 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
quencias que pudessem dar-se.

1655-0 povo e oiliciaes da camara de
S. Paulo, reunidos na casa d.o conselho,
resolvem depor o vigario Dqmingos
Gomes Albernaz, passando as funcções
parochiaes ao coa4juctor padre An.lc1eto
Lobo, que dias depois se demitte dq
cargo, indo tel' aos benedictiuos o exer·
cicio d'aqueJlas funcções.

1717-Antonio de Brito de Menezes,
nomeado por paten,te díl-tada em Lisboa
a 29 de abril do anno anterior, gover.
Dador da capitania do Rio de Janeiro,
assume o exercicio do c8,rgo, recebendo-o
de Manuel de Almeida CasteJlo Bt'anco,
que interinamente o occupava e a quem
ainda voltou o governo pOI' morte de
Antonio de Brito, succedida a 15 de maio
de 1719, segundo Abreu e Lima.
, Brito foi sepultado na egreja dos ex
tinctos jesuítas, como pedil'1l. em testa
mento.

1763-Por carta patente d'esta data o
conde da Cunha, D. Antonio Alvares da
Cunha. é nomeado l' vice-rei e capitão
gener~l 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 tomál'a essa medida pOJ'
ver que todas as capitanias' da repar
tição do sul, como então se dizia. tinham
tido um grande desenvolvimento, 'e so
bretu.do por causa da guelTa então pen
dente no Rio da Prata, a~hando.seamea-
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çado '0 territorio do Rio Grande do Sul
pela invasão do hespanhol Cevallos,

Cheganuo ao Rio de Janeiro, tomou O
conde da CU)lh I posse do seu cargo, se
gundo Abreu e Lima, Azevedo Mal'ques
e o Catalo,qo da 13ibliotheca Episcopnl
Flllmlnense, a lO de outubro de 1663
( Vide essa data).

1769-E' elevada ÍL categoria dc villa,
pOl' ordem do capitão genel'al de S. P lulo
D, Luiz Antonio de ::;o\\za Botelho Moul'ão,
a POI'O ,Cão de S, .João Baptista de Atibaia,
fundada pelo paulista Jeronymo de Ca
m lrgo. na segunda metadd do XVII
seculo,

A lei prol-inchl de 22 de abril de 18114
üeelaro\\-a cidade.

177G-Creação da villa da Gl'anja no
Ce~rá.

A missão de Ibi/\[nba, em consequencia
da retil'a.da dos jesuita;, tinha cahido em
cor:1pleto abandono. O dil'ector imposto
aes indios dizia ne se anno ao governador
de Pel'nambuco que Villa-Yiçosa est va
deshabitadu, podendo-se alistar apenas
900 homens, as casas nrrazadas, etc,

A Granja antes po alv,\I'ÍL de sua creação
tinha a denominação de Curuayú,

17S3-Tom'l posse do gOI'el'llo da capi
tania d~ Goyaz o chefe Ue esquadra
Tristão da Cunha Menezes., que o <;,on
sCl'I'a até 23 de fõvereiro de 1800, sendo
nessa dat!\ rendido por D. Jo:1o Manuel
de ~Ienezes.

F"7-- e no tempo de Tl'istão da Cunha
2. conqui<ta dos indios Chavantes, con-
cguindo-se que 3,500 d'elles viessem

POVQUI' a nova colonia do Ca,'reUio, de
nominada Ped}'o III. Promoveu a na
vegação do Ar,lgUqya, começada em 1791
por odem régia, e cuja del'l'ot I para o
P~J'á comprehende 782 leguas. Desco
hriu-se tambem na sua i1dministl'ar;ão
:lo l'iqui sima jazida alll'Uel'1l ele Arr'aias,
chamaela Descobel·to,elo OUI'O poa"e, por
s I' de má côr e elenegl'i.do o ou!'o que
enCel'l'II, ]fundou varios registos e fez

a
mudar para o :Jrraial de Cuvalcanti a cas
de ~undil'ão de S. Felix.

Foi o 7' governador de Goyaz depois
de declarada capitani,\ geral.

lSô5-C.lbeça d!l.comarca elo Rio GI'ande
do Sul, a cidade do mesmo nome, prin':
cipal emporio do commercio exteriol'-da
provincia, teve principio pela antiga
povoação e fortaleza que no anno de 1737
estabelecêra ao sul ela barra o brigadeiro
José da Silva Paes de volta da eolonia
do Sacramento. onde fôra levar soccorros
ao respectivo governado!' Antonio Pedro
de Vasconcellos, que resistia a um sitio
posto pelos hespanh6es. Como, porém,
não oITel'ecia o local ancoradouro seguro,
Gomes Freire de Andrada, quando go
vernador do Rio de Janeiro e S, Paulo,
fel-a mudar pal'a o ponto em que actual
mente se acha, adoptando-se para a nova
povoação a planta traçad.\ em virtude da
ordem de 17de julho de 1745, mudando-se
o Ol'ago, de &lnt'Anna qu'e el'a, pal'a
S. Pedro e dando-se-Ihe o predicamento
de villa. A sua população, que constou
II princi~o de soldados, foi augmentada
em 1/43 e 1747 com' a vinda de casaes
açorianos.

A lei provincial da presente data deu
lhe os f6ros e titulo de cidade.

Foi tomada por D. Pedro Ceballos na
guerra que movia a Hespanha a Portugal
no sul da. America. Q'lando a vanguarda
do exercito d) a1'rogante conquistadol'
hespa.nhol chegou á povoação. em 24 de
abril de 1763, apenas nella achou uma
ou outl'lI familia ; todas as mais se ha
viam retirado pal'a a margem septen
trional, de onde ainda se p ssaram para
anta Catharina e Rio de Janeiro e para

II Í1'egueziil de Viarnão.
Ceball(1s chegou a 12 de maio, e não ob

stante tel' recebido ol'dem de suspensão
de aI'mas a 8 do elito mez, ainda, mandou
com o maiol' J'igor transpol'tal' em ferros
as familias que achou na povoação para
legua e meia distante de 111 aldonado,
onde fundou com ellas a povoação de
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S. Carlos. Consel'vou-a ainda em seu
poder. a despeito do tratado de Paris do
l' de fevereiro de 1763, que mandava
restituir a POl'tugal as praças que ante
riormente lhe pertenci,am, e apezat' de
tentativas fI·mão armada, feitas para 1h'a
retirar das ganas; mas s6 a 1 de abl'i!
de 1776 foi que conseguiu o geueral
Bohen, commandante chs fol'f,as de tena
p'ortuguezas, apodel'ar-sé da villa e de
todos os fortes, desbaratando os hespa
nh6es e pondo em fuga a sua esquadl'a.
S6 então. foi que a villa do Rio GI'aude
passou de novo ao do linio de Port.ugal.
. 1877-0 sr. dr. D. Antonio Maria COrJ'ea
de Sá. e Benevides é pl:ecoo"isado bispo
de Marianna em consistol'io d'esta data,
celêbrado em Roma sob o pontificado do
papa Pio IX [Vide a ephem. de 9 de
setembro l·.

1880-Inaugura-se a estação de Bar··
bacena, Minas·Gel·aes, na estr..lda de fel'l'o
de Pedro Ir.

Ju"l1o-2k

1037-0 sal'Jen to-móI' Pedl'o C01'1'1'a da
Gama, nomeado mestre de campo genel'al
do exel'cito em opel'HçÕ.'S contl'a os hol
1andczes,chega na presente data:1o acam
pa.mento de S. Cltl'istoviio,' }ll'oveniente
da Bahia.

Ha.vi,,-Ihe t\'nzido a j:atente o genernl
D. Luiz de Rojas y BOI'ja. mas como
estava Pedl'o C01'1'ea prisioneil'o do ini
migó em virtude da j'cnclÍ('ào da fo['ta
Ieza ele Nossa Sen hora de' Nazare: h do
Cabo, nilo entrál'a logo no exercicio do
cal'go, qne ficou sendo interinamente
occupado por i'Ianuel Dias lie .J... ndl'aelJ.
Solto, porém, pelos hOÚ;Lndezes na cani
tllnia dos Jlhél(s. não s~ demoroll em ~'il'
<'ccu pal~ o seu posto.

lM6-Arma o capitão Fl'allcisco LOJ:cs
Est.l'ella, que rommandava a cstancia' da
Bal'l'eta, em Pernambuco. I1m:l emiJOs
cada II duas lanchas lLolltlndezas, CJue'
ialll entr-ar a bal'm formada pela jULlc,ão
dos dous 'pequenos rios Ge~uiú e Tegipi6,

para levarem SOCCOl'ro á. fortaleza dos
Afogados ou do P,-incipe Guilh~rme.

AssilT\, que aUi chegou uma das lanch:ls
lançou-se elle ao rio com tl'inta homens
e d'ella se apossou, matando os S Iiollan
dezes que a guarneciam.

A segunda, que vinha muito fttrds,
yendo o que se pas3ava, torna agllas
H,baixo e volta ao Recií'e. de onde par'
tira. Fica assim í'rustl'Mhl :.t tentativft di
socrOI'I'el' pOl' agila aqnelJe forte, yi
giado de tel'1'a pela gente de Heurique
Dias.

l720-Tinha·se evitado no anno autel'ior
uma sublcvação, 111·.chinada pura a noite
de quinta-feil'a santa I pelos negros do
rio das I110I'tes, Flll'quim, OUI'O ~'ranco,

S. Bal'tholomeu, OUI'O PI'do e outr s.
partes da~apitaniade Minas. Emjaneil'o
de 1i~O pertul'lJára o socego dos povos
da villa de Pilangl;Y lllll cedo nomingos
Roddgues do Prado. taulJ"ltéano, asso
ciado a outl'OS paulistas, contl'd o Plt
gal ento Jos quintos, chegaudo ao ponto
de assassinar'em o juiz ordinal'io d'aq\1elIa
Yilla, indo depois enlr'inclIeil'ar-sc (lS
mal';!:e:.s do rio de S. João. a duas legllas
de distancia. FOl'anl rechassu'los, 1'00\
gl'ande pel'da ele 11I(JI':OS e fel,jçlos. 1'01'
dragões o dest.acamentos q~ cava!lal'ia
pa~'a e ordenanç.ns. enviadns ]11'10 1.'o\'el'-
I": a 101' da ca~lit:\Id<l.

1';;'a:lI pl'clndios de llrl1 leVllJltc Il1ais
s~I'io. No 'J\iesmo unno de 1;20. algnns
homells,desg(Jstosos do estaJlo dt' (-OIIS.\S
quo se observava na capiLu:lia, li ,vi"1ll
I'esolvido m:,LI1I' o ollvi<lol' gel':ll do Yilla
Ric:" i;l;\I'tinho \';e:I';I: n,'h o tendo
ac!lado cm casa, os conjtl\':1t1os,al'OI:jcios
e em !ln!11'e;'o de mais cle dous mil, entr,aln
na pl'esente data em Viii, Rica (llojc
0111'0 l'l'oto), con, o fim de impcefil' o
estabe:er.imento 1 ele "asas do funcliç[:\).
Atacam e de.;tl'óem a resjde~lCi:l do 011

vídOl' e manda.m pediJ' ao gO\'ol'nndol',
condo dtl Assnmar: qne se achava ontão'
na vilJa do Ribeil'fio ào Cal'mo, hoje
cidade d'3 Marian9a, desp;,clIo fllvol'ave
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á sua pretenção e ao mesmo tempo perdão
por se apresentarllm d'esse modo.

Essa revolta, assim como as supra
mencionldns, tiveram ol'igem-«no modo
de tributar o OLI1'O pal'a a corÔa e pro
videnci1s analogas e maiol' ou menol'
resistencia que a ellas apresentavam os
povos D-r1iz o visconde de Porto Seguro
na sua Histada Cel'ai do ll,-a..il.

A de Villa Rica chegou a triumphar,
prosegue o mesmo doulo historLldor na·
cional, submettendo-se a ella o gover
nadai' conde de ssumar, que depois
procedeu com aleivosia. f~lt2.ndo ao pac
tuado e c.lstiganclo os revoltosos, Como
lIma- satisfação tacita dada ao povos,
foi rendido por D. Lourenço de Almeida,
nomeado governador da capitania gentl ,
que então (12 de dezembro de 1'720) se
cr~ou cm Minas.

D. Lourenço, auctoris ,do' pela córte,
ajustou com os povos um nol'O meio de
colJl'ança. e en fins de 1725 se lhe agl'a
decin a boa diligerfeia com que se hOll
vera, remetl.endo ao reino noventa c
cinco ul'/'obas de OUl'O, Os povos cile,·
gat',lm a obl'igar-sc a dar pelo quinta
ccm l\l'l'oba~ por anno (Historia Cel'ai l.

A suble 'ac;fto dc Yilla Rica,' que se
es eadou a, Hibeil'ão do Carmo, como
I'i os, tevc por prindpaes cnlJeçRs ao
mal'ec!lal Pil. choal ria 'ill'a Guimarães
e Filippe dos Santos, I

A 2 de julilo Clltl'o,1 o condc gover
n:ldol' em composiçüo com os rcvoltosos.
UO que se lnvrou um te1'1110. que se p6de
lei' nos ApO.·T.HIENTOS de A1el'edo ilfar·
ques (fltl'OllOlof{ia, pago 2iO, 2" co
hlml~a): é um d'ocumellto curioso para
a hi. lori I d'esse movimento e que serl'o
t!lIdJcm 11<11',\ mo,tl'al' flOS que go"el'D!Ul1
o perigo que li em :q)el'tar-s'e de Illais a
g.'\I·g'alheil'll CIOS gOl'el'llndos,

A nal'l'açllo . d'aquelles sllccessos foi
pai' este aqctol' l'ematl1da com UIII topico
do sr. di', Couto de l\Iagalhfl~s, 'extrahido
do sou esel'ipto Um episodio da Hi~toria
Pat1'ia,

Pal'a que se forme uma idéa aproxi
mada tio fabuloso tributo que pagou em
OUI'O á metropole a capitania de Minas
Geraes, trascI'evemos em s'3guid I uma
nota do opusculo intitulado Algllmas
Obsel'raçoens BCl1'omell'Íeas, e Ceognos
tieas. te., {eitas na capitania de Minas
Glwaes, pOl" G, B, fie E, (Guilherme,
barão de Echwegue?) - publicado no
PATRIOTA de 1l0vem1Jro edezembro de1814,
Diz ella; .

« O quinto do ouro importou no anno
de li53 em D8 arrobas, e desde o desco
bJ'Ímento de Minas até o anno proximo
passado, importou em mais de 6, 95
arrobas. ou quasi oitenta e cinco mi
lhúes de c/'u/,ados, Hoje está ~'eduljda a
pouco mais de 20 anobas por anno. )J

1751-Faz a sua entr'ada pontifical em
S. Paulo o 2" bispo d'aquella diocese

• D. frei Antonio da i\Iadr'e de De,us
Galrão (Vide a ephemel'ide de 19 de
março de 17tH l.

1789- E' preso em Miuas-Ger'aes o
dr. José Alves l\Iacíel, U!11a das viclimas
da mallogr.lda telltatil'a de independencia
contl'a a metropole, que fulgUl'a na
nos'a historia sob o nome de Ineonfi
denci;t ou Con.:w·açü.o de TiI·adentes.

1 31-Tratando do dr. Lund, fallámos
na Lag ,a Santa; LC!ldO-IlOS dcmol'ado
um pouco com o persou.lgem, bem é
que de:crevamos o sccnal'Ío em que s~

e coou o melhor U,l sua ,'i.Ia.
A Lagóa. ::ianta rec0bcn esse nome,

segundo a lenda qlL CO:'r~ no logal',
por ter nella apf"lrecido uma cruz de
pl'ata e serem milagr'ó,as as suas aguas.
Dista de OUI'O Preto H5 kilometros,

"lIa, di~ o cnrrespondente do (;1'lt.:eÍl'o,
ene ,negado de relatíll' a rcccnte I'iagem
impel'ial li ~liua.. lu~ nesta lag a uma
cOllsa not lvel. mas que tem logicamente
a ~ua explicação, e <Í o e~istir no fundo
d'ella uma casa que. com dia cJn~o e agua
sel'el1a, s~ vê pel'feit Imente, N,ttural
mente a agut\ il'rompeu del'epente nB
quella varzea e a lagõa formou-se, e
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como não ha correntes, a casa que 'se
submergira aindll lá existe (Cl'u~ei,'o

de :6 (.Ie abril de l881). D

A Lagôa Santa está, segundo o sr. dr.
Emman'lel Liais, a 833 m acima do nivel
do mar, e segunclo o dr. Luncl a 850.
A sua temperatura média annual. por
observações cI'este ultimo, é de 20' cen
tigrados.

Refere Milliet de Saint-Adolphe que as
qt;alidades medicinaes tias aguas d'esta
lagõa, assignaladas em l749 pelo dr.
CiaIli, medico, natural de Roma, der m
occasião" a fundar- e na sua \"Ísinhança
a povoação que tem o seu nome, pelo
grande numero de doentes que a ellas
acudil·am. ([ Edificou-se uma egl'eja (diz
esse auctor l dedicada ~ _-ossa Sen 110l'a
da Saude, e como 'a populaçãlJ fossl\ em
augmento,. um dccl'eto de. 28 de .iunho
de 1831 a dotou d'uma escola de pri
meil'as lettras. D

O dr. Cialli analy- ou-lhe as nguas e
achou que continham aço e vit"iolo
(cal'bureto e sulfato. de ferro? l, e com
eIlas fez um grande numero de curas de
affecções cutanea~. surdez, ohstrucoões
viscel'ae~, dysenteria. escol'btíto, etc.

1833-0 p'lllre Venancio Henriques de
Rezende propõena camara dos deputados
o banimento do ex-imperador D. Pedro I
(Vide as erfhcm. de ~ e de 18 de junho
de l83!), em con. equencia da mensa.gem
do goveJ'no á camara, denunciando vas
tos ,planos ele uma supposta restau
ração.
, 1839-Durante a noite as forças dos da

republica de Piratinim (Rio Grande du
Sull abandonam a ful'tificação de Itapoan,
em que se tinham entrincheirado, e
mal'cham para Viamão.

1860-lnaugura-se o trafego da l' sec
ção da estrada de ferro do Joazeiro, que
vai da calçada do Bomfim, na cidade da
Bahi" ao engenho de 'Aratú, 3 para 4
leguas do ponto inicial.

Os seus primei,'os ti abalhos começaram
a 24 Cle maio de 185G ( Vide essa data l.

Benze nesta occasião as locomotivas o
al'cebispo D. Romualdo, acompanhado
de um numeroso clero. Presidia então a
provincia o con. elheiro FI'anci co Gon
çalves Martins, ulteriormente visconde
de S. Loul'enço.

1879 -Fallece no Rio de Jan eiro 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:

Na~cêl'a na capital da provinch de
S: Paulo a 2:3 de outubro de 1797.

Oriundo de um,t familia pauperrima.
soube, l'el0 assitluo trabalho e severa
economia, accumulal' aqueUa colos. ai
fol,tuna, morrendo·titular e grande do
mpel'io.

JUNllO-29

1610-Luiz Aranha de Vasconcellos.
governadol' da capitania cio Pará. é rerr.et
tido preso para o l\laranhão, por h ver
de. obedecido [\ lei que veda va o escravi
samelito dos indigenas.

Desde 29 de maio governava em seu
Ioga r a capitania Jacome Rayrriundo de
Noronha.

1638-0 principe Mauricio de ?"assau
participa aos Estados Gel'aes e á Assem.
bléa dos XIX a abol'tada expedição hol
landez,l contr.a a Bahia,

Posto que trat'lssem os Senhores Es
tados Geraes m.llito bem ao principe na'
resposta que lhe deram, não deixou
todavia este insuccesso de sei' o primeiro
germen da desintelli C7encia que mais
t <l'de s pronunciou entre o principe e
aquelles Estados.

1639-E' elevada á categoria de vilJa,
com o titulo de GlIrllpá, a aldêa da
missão dos capuchinhos da Piedade, de
nominada até então ,\J ariocay. na mar
gem au traI do Amazonas, l4 leguas
acima do canal Tajuparú e 12 abaixo da
cooflllencia do j'io Xingú. Era povoada
P01' indios'Tllpinalllbás.

lG88-FernãQ Cabral Belmonte toma



EPHEMERIDES NACIONAES 427

posse do governo da capitania de Per
nambuco, em substituição ao capitão
general João da Cunha Soto Maiol' (em
cujo tempo de governo gl'assou naquel1a
capitania assolador.l epidemia, a que o
povo deu a denominação de males),

Bellnonte foi o duodecimo 'govel'nador
de Pernamhuco pela ordem chronologica;
mas apenas occupou esse cargo dous
mezes e dez dias, fallecendo a 9 de seLem
bro d'este mesmo allno dI' 1688.

Em cOllsequencia d'esse acôntecimento
esteve a capitania qu 111'0 dias sem chefe,
até que tomou conta do governo i'lterino
d'ella o bispo dio~esano D, ilIathias de
Figueiredo e filello.

16 9-Succede a João Furtado de Men
donça no governo da capitania do RiQ
de JaneÍl'o D. Francisco Napel' de Len
caster, segundo Vlll'Ohagen.. Outl'O .
porém, o f ,zem de posse do cargo a 24 e
na qualidade de gdvernador int'lriIlO,
emquanto não se apl'esentava o effectivo,
Luiz Cesar de Menezes. que assumiu a
administração da capitania a 17 de abril
de 1690.

Leneaste. foi o 41' governador do Rio
de Janeiro.

1'711-Despacho dado por D. Manuel
Alvares da Costa, bispo de Perllam buco,
governador interino da éapitania. nil
petiçãq qlle na vesperl\ lhe fizera o pro
vedor do senado da camal'a de Olinda,
Estevão Soares de Aragão, relativamente
á rebcllião dos habitantes do Recife
( Gue"l'a dos mascates),

E' concebido nos seguintes termo :
« Visto os moradores do Re-:ife persi'

til'ém na sua rebelJião e cootumacia
e estarem desobedientes, e levantad s
com as fortaleza , de Su 1 Iagt!stade,
e com as pesas ubocad"s para os natu
raes da tena, a tirando-lhes por todas as
partes com balas, e sendo notificados os
cabos, e capitães sublevados pal'a desis
tirem da ditu violencia. e virem a COll
selho de guerra, â minha presença. com
pena de pl'ivlIção de seus postos, ti cousa

nenhuma obedeceram, como consta da.
certidão do secretario do governo. e res
postas dadas nas portarias, e o SEW COO!!

tante estal'em comprados os ditos cabos.
Portanto:attendendo ao meu estado epis
cop~l, remetto (ste reqlleri Ilento, com
os mais documentos juntos, ao Dr. Luiz
de Valensuela Ol'tiz, e ao mestre de
campo Christovão de Mendonça Arraee,
e aos offici les do senado da camara,
para que neste pill'ticullr detel'minem o
que lhes parecer mais acertado para o
serviço de Deus, e de Su.. Magestade,
e bem de seus "as allos, pal'a o que
demitto, e largo nas suas mãos o poder
temporal, que neste particular tenho,
com t ,nto que não hajaeffusão de sangue,
e assim o protesto uma e mil vezes.
como já protestado tenho, e que pal's
esta restauração. e negocio, e tudo o
mais que d'elles se p6de segui!', não eon
corro directa nem indire tamente, porque
s6 quero a paz, e soce"'o nos vassallos
de Sua Magestade, que Deus guarde,
e poderá outrosim, o dito Dr. Ouvidor
geral procedeI' conha os ditos c3pitães e
cabos, comprados e desobedientes. na
ró"ma do di!'eito, com as penas com mi
nadas nas notificações que se lhes fi
zeram.

«Oliuda, 29de junho de 1711.-JJunuel,
bispo e governador. »

Do despacho do bispo se deprehcnde o
teCI' da petição inicial, que não repro
duzimos por muito extensa.

1199-D. Joaquim Ferreira de Cnrva
lho, clel'igo secular do habito de . Pe
dro, natural de, Coimbl'lt, oppositor
de theologia da respectiva univel'sidade,
abuade de S. Romão do COl'onado. no
bi pado do POI'tO, eleito bispo do Ma
ranhão pela ,r,lInha D, Maria I a 13 de
m.iÍo pe 1.9,!-, confirmado por Pio VI em
junho do anno seguinte, lJ!.!rado a 13 de
setembro d'esse mesmo anuo (1'7951, to
mára posse do l)ispado a 1'7 de fevei'eiro
de 1795 (Varnhagen diz que do anno
de li95) por seu procurador, o arcypreste
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José l\Iaciel Al'anha, e chegára á diócese
a 8 de junho de 1799. dando entrada pu
blica 110 dia ;,9, como se lê no epitaphio
da sua sepultlll'!\.

Fal1ecendo a 26 de ~bI'il de lS01, foi
sep ltado na capella-Olór da cathe IraI,
no pl'esbyteJ'Ío; junto á séde episcop:11.

Na sel'ie tios bispos do i\laI'an hão foi
elie o JO',

Bl7-Chega á cidade do Hecife o go
vernador e capitão gen /al da rapitania
de Pel'llambueo Luiz do Rego Barreto,
commandante e chefe da e~pedição mi
litar incumbida d·} pacificação d'aquelh
parte Ijo reino.

Por sua ordem rOl'am logo sequestrados
os bens das pe,soas compI'omettidas na
re\'olução de 6 de mal'ço d'esse anno,
e eI'eou·se uma commissão militaI' per
manente. pal'a julgar os pl'CSOS,

~ Nove individuos, distinetos por vir'
tndes e outl'f\S qualidades pessoaes, foram
enforcados em vil'tude de sentença (]'esse
tl'emendo tribur"ll de sangue, di.: Abre
e Lima na sua Synopsis Ot~ Declucção
ch,'ono[ogica. ]I (Vide 12 de junho),

lS21,';ublevaçà') da tr'oiJa df! linha na
então "illa de :-iantos. suplantada pOI'
tl'opas vindas da c·tpital, eommandadas
pelo cOl'o:lel Lazaro José Gonçalves, do
que I'esultou serem depois levadas á
forca cinco pt'aças de caçadol'es, julg::tl:>.s
eabeeps da revolta,

Teve esta po'l' c lusas, não só o a:l'aso
do pagamento de soldo á tl'opa, como a
desegualdade cl'est.e com o de POI'tugal,
que o tinl.a maiot' e pago em dia: esse
augmento de soldo jâ el'a, além d'isso,
observado em outras provincias do Brazil.

Este faero desagl'adav~l deu-se por
falta de energia da paI'te do govel'nador
da pl'aça, o tenente-coI'onel Bento AI
bt\l'to da Gama e Sá, que nã soubera
atalhar o mal, visto comojá de ha tempo~

qUf' COI'l'iam en tl'e os solrlados m urm u
rios de,deseontentamento e vagos indicios
de setli\i\o,

Passaram por cabeças do motim Joa-

quim Rodrigues, José Lontra, Chagas, e
o paisano José Furquim, Os dous pri
meiros e o ult:mo foram executados
a 17 de setembro do mesmo anno a
bordo do pequeno navio de nome Boa Fé,
propriedade de um negociante de Santos,
hoje fillleeido. Servi ra-l hes de caIT.ISCO
11m ca1'lliceiro, cujo nome a historia não
julgou digno de perpetuar-se.

Os outl'OS dOlls condemnados tiveram
egual sorte am S, Paulo, mais taI'de,

O govel'llador da pI'aça foi substitnido
pelo cOl',mel Francisco Antonio Nogueira.
da Gama,

1823- Conselho militar formado na
então villa de Caxias (Marallhão l, pelos
oillciaes do exeJ'cito, com que o major
João José da Cunha Fidié, commandltnte
das al'mas cIo Piauhy, combatia a inde
pendcncia do Bl'azil, Tendo Fidié I'esi-

I .
gnado dons dias antes todos qs seus
podel'es, pOI' vel' que a m6r parte d sua
gcnte não estava disposta mais a seguil-o,
I'eunir I m-se então os officiaes paI'a tl'Mm'
ela convenção pela qual deviam depor as
arlll:lS, Foram p Ira esse fim con\'ocados
pe~o commandante geral LUlz Manuel
de Mesquita,
. 1S25.,..Recusam os habitantes da vill!!.
do Jardim, no Ceal'â, fner Il eleição de
sen Idol'es, deputados e conselheiros elo
govC1'no pI'O 'incial, conforme a orde'\l
do governo 'centt'al, e dil'igem um I peti
ção ao impel'.,dol' (D, Pedro I l, pedindo
que pl'oclame no paiz o governo absoluto,

L~:31-F;"ler.e O desemb~I'ga ar Luiz
Pedreira do Couto Fel'1'az, ornamento da
magi tratura nacional. pae do sr, vis
conde de Bom Retir'o, Pedreir.l substi
tuir'a na Constituinte bl'aziJeira ao depu
tado effeetivo da Bahia, padre Fl'ancisco
Agostinho Gome,
186~-[nauglll'a·sena eida 'e de S, Sal

vador da Ba!1Ía o Asylo de Nossa en!101'll.
ela l\Iisel'icol'dia, outl"Ol'a Colle[lio de
NoSsa Senho/'a (lOS Anjos,

1863-Installação do AsylQ dos exp lstos
e:]a'cidade da Bahia no pI'edio ao Ca,mpo
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da Polvora, comprado pela Casa de Mi
sericordi:l á Confraria de S. Vicente de
Paulo. O novo asylo foi aberto a 21 de
fevereiro de 1871 no edificio alli expres
samen te construido para esse fim e neHe
existem (em 1881; 268 expostos, dos
qUiles 203 do sexo feminino, que recebem
o mais desvelJado tratamen to.

A aula externa qne o Asylo mantem
é fI'equentada por 180 meninos pobres
da visinhauça.

1878- Fallece em Vienna d'A.ustria
F,,'oncisco Adolpho de Varnhagen, vis_
conCle de Porto Seguro, nascido em S. João
Ile Ipanema (Sorocaba), na provincia
de S. Paulo, a 17 de fevereil'o de 1816.
Ex 'rcia no Imperio Austro-Hungaro o
cargo de enviado cxtraOl'dinario do
BI'azil, enceI"'ando com a morte' a sua
lnnga e brilhante carreira diplomatica,
começada em 1859 nas republicas do
Chile, Pel'ú e Eqllador. Na primeira
d'ell"s casál'a ( a 28 de .abril de 1864)
com a sr!l. D. C ll'Iuen Ol'alle, hllje vis
condpssa villva de Porto Seguro ..

Por occosião de nos chegar a noticia
do fallecimento do illustre historiador
o Jontal do Comme'·cio. a Gaz-eta de No
eicias e outros jornaes da côrte, de 3 de
jul ho, occup:lram-se lal'gamcnte do morto
e uzeràm a apologia dos sens alios me
Ncimenlos e jllstill ados direitos á gra
tidão nacionaL .

« Seria longo enurhei'ar, disse entre
outI'f\S cousas o pI'imoiro, as obl'as im
portantissimas com que o preclal'O pau
li la iIIusb'on a litt~l'atura do Brazil,
gl'angel1ntlo' o nome immoneqouro que
o ha de perpetu(\!' nos fastos dos que
mais batal hárão pelos progr'essos da
patria, pela compilLlção elas cill'onicas
brazileiras e pelo adiantamento in el
lectnal tios seus cOllcidad'ios.

« l-1istodador, cilo 'ographo, geogl'apho,
poeta, dramaturgo, bio~rapho e mathe
matico, foi sempre o conselheiro Var
l\ha~en (',Qusiderado peJ9s seus estudos

de superior quilafe, e pelo seu acryso
lado ·patriotismo.

li: Na Europ:l, como diplomata, honrou
fi representou com dignidade a nação
bn.zileira, .tol'Dando-!e sarrente nas ques
tões diplomaticas ou nas exposições uni
vel'saes que al1i se derão.

« O fallecimento de um br,lZileíl'o de
tal ordem merece as condolencias da
patria. D

Na mesma folh11. cm lG e 20 de dezem
bro de 1878, publiCou o SI'. João Capis
trano de Apl'eu uma, tão brilhante
quanto sever\! apreciação do caracter e
dos reaes sel'viços prestados em parti
cular á historia pail'ia pelo incansavel
visconde, ,apreciação que desejaramos
tI'ansportal' da primeira á ultima linha
para aqui. E' um estudo synthetico e
profundo do grande hi toriador, no qual
estão encadeiados 'de tal modo os periodos
que mutilado perdel'ia enorme parte do
seu valor: não é um escripto de encomio
II todo o t,'ansej é umaana\yse co mpleta
das suas obras, do modo porque se des
empenhou nel1as, ela sua maneit'a de
encarar as grandes questões de que se
occupou, do que fez, do que podia ter
feito, dos seus enos de apreciação, do
seu lado bom, que era immenso, do sell
lado fraco, que não encobl'iu, O leitor
interessado tornará a ler aquel1e sisudo
estudo com relJoyado prazer: é UIlI re
trato moral. em que o phot6g1'aplto
reproduziu com a ma:s:ima 'fidelidade
todas as linhas da physionomia do pho
tographado, sem ,lhe deturpar, nem
arnesqúinhar o que tinha élla de bello,
sem lile disfar 011' tão pouco os seoÕes.

O barão, ulteriormente visconde de
Porto Seguro, titulo que lhe mereceram
os seus constantes ~erviços ás lettras '
patrias, era filho do restaurador da
fabrica de ferro de S. João de Ipanema,
o tenente-coronel FI'ederico Luiz Gui
lherme Varnhagen, allemão, que viera
no pl'Íncipio do seeulo para o Bl'azil e
falleceu em 1842, em po~tugal, para. onde
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se l'etirára em 1823. tendo aUi sido admi
nistrador geral das lDattas do reino.
Francisco Adolpho acompanhou a familia
na sua mudança para Portugal e logo
começou a fl'equentar o Co'legio Militar, .
cujo curso concluiu, passando então para
a antiga Academia de Marinha, que fre
quentou até 1833.

Por occasião da entrada do exercito
libertador em Lisboa,' alistou-se nas
fileiras dos bravos que pugnavam 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 Varnh Igen o bulicio das armas
por pI'oseguit: nos s:us auspiciosos estu
dos e matriculou-se na Real Academia
de fortiflcaç.ão. cujo curso levou ao fim.
No meio d'esses lI'abalhos obrigativos, de
dicava-se a estudos de outra ordem, por
ventura mais ao sabol' da sua indole e
gosto natural. estudos que se podel'iam
denominai' então de devocão e se apodera
ram depois do seu org,lDismo, ouantes do
seu cerebro inteil'o. Assim, já em 1838
era elle recebido no seio da Ãl'ademia
das Sciencias de Lisboa, mediante um
trabalho acel'ca do Brazil (Reflexões
criticas sobre um escripto do seculo XVI),
impresso na Collecção de noticias d'a
quelllj. corporação.

Tendo-se e.ducado em Portugal e mili·
tado como portugllez, foi, a seu pedido,
declarado em 1841 cidadão brazileiro e
nomeado no s.'guinte addido á legaQão
do Imperio em Madl'id. onde começou o
seu tirocillio diplomatico ao par e passo
com as i1:\ vestigações pacientes e persis
tentes dos documentos que pudessem
interessar á nos. a historia em particular
e em geral ao descobrimento da America:
basta ceifil colheu elle de inform'lções
valiosas sob esse ponto de vista nos
fartos archivos da Hespanha, que esme
rilhõu um por um, .

Já f:tllámos da sua' estada no Chile
Perú e·Equadór. D'alli passou em Í868

e em mais elevada categoria para
Vienna d'Austria.

Foi, em um longo pel'iodode qU'lsi qua
I'enta annos. um trabalhador infatigavel
tendo dado a lume não menos de trintá
obras divel'sas, 'nas quaes prepouderam
os estudos historicos, e cuja enumeração
tr"z Innocencio tlaSilvl.l,que publicou do
seu douto consocio uma extensa biogra
phia no 2' vol. do A,'chivo Pitto,'esco de
Lisboa. Tambem o dr. José Carlos Ro
drigues deu-nos a sua biogr"phia no Novo
lIfun'io (de 23 de abl'il de IS73), que re·
digia em Nova York: em ambos vem o
seu I'etrato.

O seu m ds impetuo~o adversario,
João Francisco Lisboa, appellidou·o
"o pae da no~s L historia, • dénominação
que a postel'idade perfllhal·i.

A publicação de tantos escriptos con
stitue um serviço de tal valia. que lhe
devem ser gratos os que cultivam ali
lettras no Bradl e em Portugal.

Deixa dous filhos do seu c.onsorcio, um'
nascido em março de 1 65 e outro em
dt'zelll bro de 1867.

Como que auivinhando que a sua hora
. estava a bater e quel'endo ainda uma
vez aspirar os ares quen I es da patria,
o visconde de Porto SeguI'o veio ao
Brazil no anno em que f ,lIeceu e tive
mos então a ventura de ver um homem
que nos habituaramos a respeitar pela
sua perseverança e l'epetidos serviços á
patria em mais de urna provincia 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 entl'anhado amor ás velhas
f6rmas de governo, a cujo interesse como
que intentava subordina" os aconteci
mentos; é incontestavel que com os seus
'numero~os trabalhos, publicados em di
versas línguas e ~m uivel'sas partes, do
mundo, o visconde de Porto Seguro
p,relltou á historia patria. a.ssignaldeao
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real serviço, ellucidando muitos dos
pontos duvidosos d'elIa, desentranhando
rio pó dqs archivos europeus muitos coo
dices e documentos preciosos e trazendo
ú luz publica muitos factos pouco conhe
cidos ou mal averiguados, que, a não sei'
elIe, teriam de perm necer desll.]JI'ovei
tados.

Honra e paz á sua memoria!

JUNElO -3D'

16,n-Dã a cam'lra de -. Paulo a pa
tente de capitão a Antonio Pereira de
Azevedo, por ter este ido de Santos até'
á Bahia com mandando cem homens, para
ajudar a repeJlil' os hollandeilcs,

1688 - Piene Eleouol' de L'I ViIle, mar
quezdeFerrolles e governador daCayenna
Franceza, penetrando por Mayacaré e
fa vanas paludosas, entra no territorio
da CayennaBrat.ileil'a, e apresentando se
diante do nosso forte de Araguary, in
tima ao ,'eu com mandante que alJandone
a -posição, visto que, dizia elle, toda I

margem septentJ'Íonal do Amazonas pel'
tencia de direito a S, M, Christian:ssima.

A resposta do commandsnte do forte
foi a seguinte: " Que em vista da doa
ção feita a tlento Macie] Parente, os li
mites das posse sões portuguezas eram
no rio do cabo de Ol'ange, chamado pe
los POl'tuguezes rio de Vicente Pini;on e
pelos francezes Oyapock, »

Fenoles contentou- e COIll ameaçar o
comIllandante do fo te, prometlendo-lhe
voltar par'a expellil-ó á vi va força, si
elle não tornasse a deJihel'ação de vo
luntariamente regl·tlSSar á mal'gem di
reita do Amazonas, e feito isto reti-,
rou-se.

Impedidos pelo tl'atado de Nimêgue
de se éngrandecel'em á cnsta dos hol
landezes n I America, não podendo es
tender-se para o Orenoco, teo'avam os
francezes invadir li região amazonica,
á custa dos p:lrtuguezes,

1722 - Parte da S, Paulo Bartholomen
Bueno da Silva, chamado Anhanguera

como seu pae, ao descobrimento das roi
nas de Goya1., que já havia penetr,ldo
dez annos antes, aes lo! annos de eúade;
leva consigo seu irmào ,'imão Buenu, seu
geDl'o Joao Leite da Silva Ortiz, seu
cunha':!o Manuel Pires Calhamares, seu
sobrinho Antonio Ferraz de Araujo. Ur
bano do Couto e outros, com os I'eli
giosos benedictinos frei Jorge'e fl'ei
Cosme e mais duzentas pesso.ls (Alen
castre, Annaes da p"ovincia de Goyaz, '
27, II, 33),

1778-0s hespanhoes do Rio da Prata.
que se tinham apossado á força de ar
mas da ilha de anta Cathariua, eva
cuam-n'a neste úia em virtude do art.
13 do tratado de amizade, g~rautia e
commercio, celebl'ado entre as coróas
d . PorLugal e Hespanha, a~signado em
Pl'ado a 11 de maI'ço d'este mesmo anno.

A o! de agosto toma posse da ilha pela
coroa de Portugal o coronel Francisco
Antonio da Veiga Cabral da Camara,
para esse fim desig lado pelo vice-rei
marquez de Lavradio. e começou a ad
ministr'al-a como governador d'ella.

1818 Expira na cidade de Belém D.
Manuel de Almeida de Carvalho 7' bispo
do Pará, tendo recebido torlos os sacra
mentos e apresentando não equivocas
signaes de pr~destinado, Tinha 70 annos
de edade,

" 'pouco antes de expirar. diz o douto
;Ircebispo D. Romualdo. Citado por Flu
viana nas suas EPElElIEltlDES, ainda se
lhe ouviu proferÍl' com a alegria do
justo estas tocantes palavras: - Vamos
~ara o céo I J)

D. Manuel de Almeida de Carvalho
era presbytero secular e doutor em ca
nones, rascera em Portugal. Eleito li

5 de maio de 1790, chegou á sua diocese
a 16 011 17 de junho de 1/9± e tomou
em UI11 d'e ses dois dias po s d'ella por
seu procurador o arcediago Joaquim José
d!! Faria, Fôra confirmada a sua eleição
a 2 de junho de 1790 no pontificado de
Pio VI é reinado de D. Maria l, e re-
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cebeu a sagração a 15 de agosto do A asst'mbléa cons~ituil1te, que então
mesmo anDO. funccionav 1, mandou-lhe uma nepu-
. « Existem c["esse digno prelado muitos tação, de que f'li relatol' Antonio Cnllos,

escl'iptos que revelam o seu Sabei' e a e exigiu q\le lhe fosse apresentado dia
austeridade dos seus costumes. Sofl't'eu riamente um boletim .lcerc.! da sua en
longas e gra,ndes persllgUlções e enfer- fel'midade.
midades. Esteve por algum tempo ell1 I .1- Convocada na presente dllt/\. a
temporalidades e retirou-se então para Assembléa gel'al lel,,'islativa, JlII'a se
a fazenda dos carmelitas em Pernam- proceder á eleição do tutor uos lilhos
huco. de D. Peur.> l, vis o ter pila entendido

"Raras vezes entrou de manhã na que lhe competia. pela lettl'a da consti
sua cathedral que não DI'égasse, e sempre tuiçào, a sua nomeação;, btI veram em
com .uma eloquencia e unc;ção verdadei se~"'lldo escrutinio sessenta e dous votos
ramenle, evaI1gelica~. Todos os que o o conselheil'o José Bonir,lcio. trinta e
perseguiram tiveram flm dE;sastroso, com dous o senador icoJau Vel'gueil'o e
excepção dos quc se al'l'ependeram. se- vinte e um o marquez ue Cal'avelIas,

,guodo nos diz um dos seus biographos, Recahe assim a escolha da Assem
Era muito apaixonado da musica;' quando bléa no mesmo cidadão que merecera fi

as suas enfel'midades se :Iggl'avavam, conflança do ex-imperador.
mlndava ir an s(\.u aposento os semi- A Assembléa não conflrmám a escolha
naristas que sabiam musica para lhe feita pelo príncipe, e José Bonifacio, no
cé'.ntarem duetos da musica sagrada da bremente offendido por esse motivo, la
cathedral (Tabella Hist07'ica e chrollolo- vrál'a em 17 de junho o seguinte pro
gica dos bispos da diocese pal'aense, testo:

, pelo conego di'. Gaspar de Sequeira e « José BonHacio de Andrada e Sih'\
Queir'oh). D - ci'ê do seu dever e honra declarar á

Jaz no preshyterio da sé de Belém, face do Bl'azil e do mundo inteiro que,
ao l.Ido do Evangelho. inhibido pela força de uma decisão da

Nas suas exequias, celebradas a 30 maioria da camara dos srs, deputados,
dc julho de 1818, orou D. Romualdo An- que denega ao sr. D. Pedl'o de Alcan
tonio de Seixas, que foi depois ar'ce- tara o direito de nomear tutOl' a scus
bispo da Bahia, e era então coneg() filhos, decisão esta que O' abaixo assi
(Yide 16 de junho, em que se notarão gnado julga injusta e illegal, apezal'
algumas diyergencias de datas, que não da fonte de onde en.lnou (pois que o
pudemos rectificar). justo não provém dos homens. mas sim.

1819 - A GAZETA DO RIO DE JA);ElllO da lei moral gravada por Deus no co
d'esta data fa'l mencão de uma ossada ração e entendimento humano), que não
de mamoths, CJulsi ~ompleta, e1esentel'- p6de, sem faltaI', como disse, ao seu
rada em Pernambuco_ Idever e á sua honra, cllmpril' com a

Já o padre Ayres do Casal na sua Co- palavra dada ao ex-imperador de cui
rographia b"asilica referira que havia dai' na tutoria dos desgraçados orphãos
appllrecido outra no rio das Contas. quc lhe tinha commettido.

182:~ - O imperador D. Pedro I,-quando « O abaixo assignado, pelos motivos
á tarde ia da chacara do i\lacllco para acima expendidos, julga não estar mais
S. Qhristovão, dá uma queda do cavallo obrigado' a satisfazer a promessa feita
que montava. ilcando. gravemente offen- logo que não valha a nomeação pa
dido. sem poder levantar-se; esteve p,or tern8, que I tinha Rcei tado por sensi
ill.o de cama muitos qias, bilidade e em agradecimento á hOUl'osa
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confiança que nelle puzera o ex-impe
rador. »

lS48-Fallece na cidad~ de Porto Ale
gre o conselheiro Antonio Manuel Cor
rêa da Camara, incumbido da ol'gani
sação da estatistica da provincia do
Rio Grande do Sul e primeiro consul
do Brazil na republica do Paraguay.

1872-Inauguraçã;0 da linha telt!gra
phica de AI'llruama á Ponta Negl'a, pro
vincia do Rio de Janeiro, com a exten
sfio de 4!J.OOO kilometros.

1551-Provisão régia, passada em dias
d'este mer. c almo, 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 Bollici tações dos re
gulares da companhia de Jesus, exti~
gue- e em dias d'este mez e procede-se
á demolição da villa de Santo André,
<'reando-se li de S. Paulo de Piratinin'ga.
que j{1 tinha tido foral 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
o cargo até ser, em maio de 1677, ren
dido por Francisco Pereira Guimarães.

1692- Em dias d'este mez e anno Ma
nuel I unes Leitão, por nomeação régia
capitão-m6r da Parahyba, toma posse
do govel'no d'essn capitania, rendendo
a Amaro Velho -Cerqueira. que a gover_
nava desde setembro de 1687,

Leitão, que foi o 24' governador d'esta
capitania, administl'ou-a até setembro
de 1697.

A este succt!deu nessa data Manuel
Soares Albergaria, que é substituido em
julho de 1700 por Francisco de Abreu
Pereira.

A este ,succedeu no cargo, em novem-'
bro de 1703. Fernando de Barros \'as
concellos, que o exerceu até julho de
liO , em que começa o governo de João

da Maia da Gama, que foi o 28' ca-
. pitão-mór da capitania nos de nomea
ção régia expressa. Succedeu-lhe em
maio de 1717 Antonio Velho Coelho,

1734 - Na serie dos govel'nadores da
capitania da Pal'ahyba, por patente
régia, occupa o 3.'3' logar o capitão
mÓI' Pedro Monteiro de i\Iacedo, suc
cessor de Francisco Pedro de Mendonça
Gurjão. O seu governo prolongou-se
de junho de 1734 a maio de 1744, mez
e anno em que falIeceu e assumiu o
senado da camara o governo interino
da capitania. Este ultimo governo foi logo
em agosto substituido por João Lobo de
Lacerda, que viera nomeado interina
mente pelo governador geral do estado
na Bahia. Um anno depois, talvez com
differença para mais ou pll,l'a menos de
dias apenas, é Lacerda rendido pe-r An
tonio Borges da Fonseca, que, achan
do-se na guarnição de Pernambuco
quando foi nomeado governador da Pa·
rahyba, teve orilem de prestar o ju
ramento de preito 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 o governo da capitania snjeito
ao de Pernambuco.

A Lemos de Brito succede José HeD
riques de Carvalho (Vide na ephemeride
de 30 de abril o aooo de 1757).

E' este governador rendido emjane,iro
dll 1761 por Francisco Xavier de Mi
randa Henl'iques, que administrou a
capitania até 21 de abril de 1764 (Vide
essa data).

1804- este mez e RonO Antonio JoslS
da FI'anrR e Horta, govemador da ca
pitania de S, Paulo, convoca para a
sua l'esidencia os principaes habitantes

28
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,
da capitania e exp~nde-lhfll a exigencia
que lhe vierllo da metropole, por carta
régia de 6 de abril, de certa quantia
de dinheiro para acudir ás necessidades
publicas. Em virtude d'ess!!o reunião,
fez-se uma derrama geral que produziu
uma somma consideravel.

1866-Em dias d'este mcz e anno
Inaugura-se a linha telegraphica de !ta
gullohy á. Mangaratiba, na provincla do
Rio de Janeiro. com 35.000 kilometros
de extensão,

1877-Tambem em dias d'este mez e
anno se inaugura a linha telegraphica
de Itapitanguy a Morretes, na provinclfl
do Paraná, cQm a extenJlio de k, 132,300.

ADDE~DA E RECTIPICAÇÕES

Janei1"O-3

1621- Por suggestões do celebre Gui
lllel'~e UsseliDcx, cheCe do pal'tjdo da
guerra na Hnllanda, Ol'ganisa-se 11 Com
panhia de commercio das Indias Ocei
den·taes, 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
dü'eito de nomear governadores, con
~luir pactos com os moradol"es e levan
tar 10l'tiftcações.
. O seu pl'incipal, quasi unico, ponto ob
jectivo era o BJ'azil, para onde, logo que
!lcou organisada, se enviou 'uma expe
dição, confiada a Jacob WiUekens, tendo
por immediato a Piet Heyn e da qual já
aqui 8e tratou.

Janeiro-i 5
1810"":'0 sr. Lery Santos diz no seu

Pal1theon Fluminense que Bal'tholomeu
Antonio COl'dovil nasc~ra no Rio de Ja_
neil'o em li46, O auetor do Anno bio
grafJhico tambem o dá como fluminense,
e assim o sr. conselheiro Pereira da
Silva, Segljiram todos a lição do conego
J anual'io no seu Pal'naso,

o--

Feve?'ei,'o-t.J

1834-Tratando do visconde de Al
cantara. dissemos nesta data que fôra
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 SI". dr. A.
J, de Mello Morae~ porém affirma-nos
que o desemba.rgador que teve a co
ragem de fazer os autos conclusos sem
sacrificar:lo vel'dade Côra o juiz do clime
José Albano F{'agoso.

Restabelecendo a .veracidade do Cacto
e dando o seu a seu dono, d'aqul agl'a
decemos- ao incansavel chronista a sua
obsequiosa inCormação c remettemos o
leitor cul"!oso pua o segundo fasciculo
da SUII Chl'onica gel'dl e llIinuciosa. do
7mpel'io do B,-a:ril, em que S. S. pro
sentemen te trabalIla,

Os escanualos amorosos que deram
em resultado aquelle crime devem vir
alli narl'ados com a maior minuciosi
dade e com todos os cara.cterlsticos da
verdade,

Feverl1i>'o-,24

1874- Morre o dr, Pedro de Calaz.\D
natural da provincia dc Sergipe, [01'

mado em sciencias sociaes Q jul'idicas
na Faculdade do Recife, auctor das obras

. t IseguIn es:

ULTIMAS PAGINAS (Nictheroy, 18581,
Poesias, com o retrato do auctor gl'avado
por Sisson ;

A DEMAGOGIA ENTRE -6s, Ideias poli
ticas de um conservador (Rio de Janeiro,
1861); .

OPllBKISIA. Quad,'os (BI'uxcllas, 1864);
~ IESBADE, Aquarella (Leipzig, 1864) ;
U!'iA. SCENA. DE NOSSOS DlA.S (Leipzig,

1864); .
CA.MERINO, Episcdio da Guel')"a do Pa

,"aguay (Bahia, 1875).

Sentimos não poder acrescenta" ou
tros dados bio-bil.lliographicos acerca
d'este talcntoso coutempol'anE\O, .que tan-
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tos titulos tem parll figurar no pano
theon da IiLteratura nacional.

Jl1a"ço-6

1877 - O SI', conselheiro Diogo Velho
Cavalcanti de Albuquerque, senador pela
provincia do Rio GI'H.nde do • orte, es
coll1ido por cal'ta 'imperial de 4 de ja
neil'o de 18i7, toma nssénto no senado
na presente data,

Ma>'ço-20

1869 - :\0 qUll nesta data dissemos do
almil'ante João Pascoe Greenfell aCCI'es
centaremos:

Ferido gravemente no combate de 30
de julho de 1826, em que ficára derro
tado nas agua do Prata o almira~te ar'
gentino BI'own, o entã') capitão de fragata
Gl'eenfell ~oi operado em MontevidÊlo
pelo habil cit'urgião brazileiro José Pedro
de Oliveil'a a 19 de agosto pela articu
lação da ,espadua, perante muitos Ia
cultati \'OS dos exi~tentes naquella ci
dade, eutre eUe' todos os inglezes que
alli residiam,

illa1'ço-24

1865 - A lei provincial n, 958, da pre
sente data, decreb que O pl'esidente da
provincia da Bahia mande collocar no
salão da Bibliotheca Publica o retrato
do finado D, Romualdo, marquez de Santa
Cruz, metropolita e pl'imaz do Br>lzil
(Vide o .4.lmanak da flahia para 1881).

Ab1-il-4

1845 - A proposito do diamante achado
no Paraguassú Diamantino, de que na
presente data fallámos, foi-nos commu
nicada uma carta do sr. Alvaro Corrêa,
que I'ectifica um erro geographico que
então commettemos.

O !?araguassú de que alli se trata nasce
nas serras diamantinas do Sincorá, p,'o
vincia da Bahil, cújo territorio rega

até se/lànç~r no oceano, na Bahia de
Todos os Santos.

Ab,-il-6

1796 - Acerca dos funeraes do gene
ral Abreu e Lima merecemos do illU8

trado SI', dr, Fl-ank.lin Tavora a no
ticia da seguinte particularidade: de que'
não tinhamos conhecimento e que nos
apressamos a communical' ao leitor:

Os srs. dr. João F,'anklin da Silveira
Tavor,., dr. Ernesto de Aquino Fonseca,
juiz de orphãos do Recif~, e di', Eduardo
de Barros Falcao de L!\cel'da, secI'etario
da policia, convidaram pelos jOl'naes a
população a fazer no setimo dia da
morte do iIJustrc historiadol' pernam~

bucano uma visita ao cemitel'jo inglez,
em que elle jazia. Numeroso concuÍ'SO
de p~ssoas gl'adas e do povo foi com
effeito pra. tar-Ihe esta publica e so
lemne horpenagem,

O sr, dr. Franklin Tavora pl'onun
ciou nessa occasião um discUl'so que
mel'ecen ser mencionado pelo presidente
da provincill, o SI'. conde de Baependy
(então bUI'ão), na sua communicação
official ao governo acerca d'aquelle acon·
tecimento, publicada no expediente da'
provincia, no Diario de Pernambl'co,

Tambem pl'onunciou um discurso o
o Sl', dr, Antonio de Menezes Vascon
ceIlos de Drummond, lente da Facul
dade de Direito, discurso que foi t.it'!\do
em avulso,

Ab1'il-26

1835-A proposito do bispo de Ge ~p.z

D. Domingos Quirino de Souza, de quem
tinhamos esca.sas noticias (Vide a ephem.
de setembro 12 de 1863), recebemos uma
carta do SI', ~r, Armindo Guaraná, es
cripta do Aracajú, que ofTerece indica
ções aproveita veis, que agradecemos e
de que nos vamos ylilisar aqui,

O 1>ispo D, Domingos Quirino não é
natural da Bahia, como dis-emos, N:1S
cel'a na fi e"urzia de 'ossa Benhol'a de

. Guadelupe o da Bstancia, em Sergipe.
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Como Ser~ipe pertenceu até 1820 á capi
tania da Bahia, sendo creada provincia
separada d'aquella POl' decreto de 8 de
julho do mencionado anno, d'ahi veio o
engano de naturalidade apontado. -

O nosso obsequioso informante PI'OCU

rou debalde um documento authentico
que puzesse fóra de duvida o logar e a
data exacta do nascimento do infeli'l
prelado, mas de passagem pela cid,!,de da
Estancia, em 'Sergipe, tev~ occasião de
obter informações aproximadas da ver
dade da viuva' do coronel António Luiz
de Azevedo, padrinho de chrisma do
bispo, e em resultado das suas 'Pesquisas
sabemos que: "

D. Quirino nascera em outuJ)ro de
1815. em dia de Nossa Senhora do Rosa
rio, que cahiu nesse anno no dia 2. Era
filho legitilno de João Qllirino de Souza
e Victoria Gonçalvcs Stella, Foram seus
pndrinhos de baptismo o POl'tuguez Ma
nuel Gomes dos S:lI1tos e Rita de tal.

Ordenou-se em 1839; entretanto, no ar
chivo ftrchlepiscopal nada se-encontrou
a esse respeito, SiDão que D. Domingos
Quirino recebera o subdiaconato no dia
26 de abril de 1835 na capella do palacio
do arcebispado.

Acel'ca da naturalidade do bispo de
Goyazé eila attestada, diz o nossó infor-

I 'l rI ,(.-,

mante, entre outros pelo conego Lino dO
1Ionte Carmello Luna nR sua Galeria dali
bispos b,'asileiros, publicada no Diario
de Pe,'nambuco, trabalho que" não nos
foi pol;,sivel consultar.

Maio-tO

1728 - Levante de Boldados da guar
nição da Bahia denominados do Te"ço
velho, commandado pelo mestre de
campo João de Araujo de Azevedo.
Aquartelaram-se na fortaleza do C,\mpo
da Polvora, onde foram chamados á.
ordem pelo governador conde de Sabu
gosa, não sem terem antes feito al
gumas mortes. Sete d'elIes foram en
forcados, entl'e os quaes o denomin.,do
Barriga d. areia, cd.beça da sedição.

Maio-21

1811- Esta ephemel'ide deve seI' intei
ramente refundidn, 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).
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