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.TULIlO-l

1582-SuppCiem todos os nossos chro
nistas que foi n'este anno que teve prin
cipio a casa uc lIlisericordia da cidade do
Rio de Janeü'o; porque, tendo n'elIe che
gado a este porto uma armada de Caso
tella, composta de dezeseis naus, em que
vinham tres mil homens sob o eommando
do gcnel'al Diogo Flores "' aldez, essa
gente, com os temporaes soffridos na
longa trave. sia, chegou quasi toda doente
c necessitada tle agasalho e tratamento.
Achava-se pelo w~smo tempo n'essa ci
dade o veneravel José de Anehieta, de
visita ao collegio da sua ordem, fundado
em 15G7; movido <la sua extremada cario
dade, cOlldo~u-se muito aquelle santo
varão do estado lastimoso em que via
toda aquella gente, e tomou a peito a sua
cura e agasalho, dando traça para que
se prepara se uma C11 a e"m que fos_em os
docntes assisLidos c curados, p:H'a cujo
fim destinou logo alguns religiosos, con
correndo tambem elle, além da sua pro-

pria pessoa, com as medicinas, medico e
cirurgião. Assim principiou talvez o hos·
pital do Rio de Janeiro.

Quanto aos mais dados que subsistem
[lcerca da sua fundação, reduzem-se a
uma provisão do prelado, administrador
ecclesiasticD d'aquella diocese, Bartholo
meu imões Pereira, pas ada na presente
data a favor do provedor e Jmãos da re
ferida Santa Casa, para que os vigarios
das parochias se não intromettessem nas
sua eleições (Vide a epheme"idç de 8 ele
OutubJ'o de 1.605).

1715-Toma POSSll do governo da capi
tania de Pernambuco D. Lourenço de
Almcida, e conserva-o a.té o dia 2:~ dc Ju
nho (dc Julho, diz o vi condc de Portr
Seguro na ua Histo/'ia Geral) pe 171 .

Succede·lhe no cargo Manuel de ouza
Tavares.

1820-Por ausencia do conde de" Villa
Flor, governador c cll.pitão.general do
Pará e Rio 1 Tegro, -que parte com licença
para o Rio de Janeiro D'esta data, ficam
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1,1;' '~Cl'('ac1ío (lo l,rimdt'o hospit<11 mi
litu)' do Cr.adi, lior ael > ,lo gove1'Jlador
de l' .t'llambllcú, que ·era por esse lllpO
o .condI' de l'al'olide, D. Jos6 ,da Cunha
Grit de.Athayde e:\lcllo, e qlle ~m outllbro
d'e se ~tlesmo anilo pass'Ju a gOVOl'U'L,jOI'
geral do gstaào,

lH2.'3-Eutraih do· eKel'cHo )lncifica'l1\ll'
na ddaue da Ballia.

interinamente á testa do govemo a dita
ctll'ifal",\ o lll'c°riia!!o \.nolÍ) <1.\ CUldla,
" eoror.('1 .lo e t tuO-nuiol' Jo.,quim 1'0.
IiI I" do;:; Reis e o oul'Ídor 11,\ c mal' a
c'ro _r:. cJcscmbwgador ,\.rno:âu :\Iada
('ameiro dv ~:.i,. 1 deJuneü'o elo ann
scguint foi ubstituido e ce tl'ium vil'ato
por UOHI junta pr'l"i c;ria (\ le a f'l,h"
"1 ','úhJ de 19 cl' 0,· u/lro de 1 '! 11).

1'23-.\.s tropas Prll'c'lg11ez IS, ao mando
do bl'i' adciro :lIúdeira, el'aCllam clandes_
tinamente e á Doitú a ci.latle <Ia Balda
onde túd,\ a popul.aç:lo lhes era infellsa:
clllharca .do cm na lios mere:1 te c ue
gt erl'a tOlIa a gU::lmição da pra!':
mtlitas famílias e pe~soas emigram n'e~sa
occ.\si L0 pan l:'cl'tllgal (yitle a Ephemc
ride do uia '(l, ,

1,:J()-Rayrnulldo Gomes saqueia 8 cio
da le rle Uaxia', uo 1Iaranh:io (Vide as
fijJh'!')/r!.-idcs de 13 e 1. -J de de:;embl'O
de 1838 - Gnl!,'ra do" balcGÍos).

18;>O-·Pub.ic.\-se na sect'etat'ia da jus·
tiça o l odj~o Commercial, que deve vi·
gorai' II\) Imperio do I" de janeiro de 1851
em dia te.

I, ;:;-Toma assento no ,enado, como
J'el'res<;ntante Ja provinei:J. do Rio de
JUlIeil'o,o Sr. Antonio Pinto Chichorro da
(} ma. esculhido a l± de junho do mesmo
anno (Yide 1:, é/e ilwio de 1 t7,

1 lio neulÍ>a·~c na cathedl'al <lo Pàl';Í a
s.lgraç'w do ilÍspo Oe Geraz, D, JpalJuim
llunc:all s de Azevedo, conl a assisteuci I
dos dioeesàuos do Ceará, Perllambuc e
Pal'á (rrue a 1!1lhe»Icrirw dti 1·1 'lJ lil(lJ'('O

de 1876), •

Como
as • rc'
g'nf 1 1.,laci 1 L'.; .lud I,l

tlll!l,\,11 ahanr!0llul0 re 'ill o lh I 'U
que orctljJi\.Yam. de ·llllg< nad J r(,~{
~'elH CO.!S~I'I'ar I' cju~de, C'uJa l' pul C;'io
UI tCll'a lites eI':', ho ,til.

Tudos ns anl;o~ C0l11:l1Cl',OI"11lJ o, ],ahi
nos este gr<\lldio"'J dia com j 001•• 0 ai

fe cas e demonstra ÕC l <l I tl'j ti,." J'('

gosijo, em que toma )l:1I C a )l0P' ~,'\O

em pe o,

I
1 2!-~Ianuel de Cal'l'alho P. I' I' An

drade' chama ús a 'ma' a' [JI'oril.c ii' l!ú
••01' te, e eonl'ida-as a se confed T lI'cm

Cl um estado intlellcnd,mt so1> iJ. tlellD
lninaçiio de Confet/pJ'fIrão do EfJllalOl',

ESla re elli1io àl'igiIHII'[\·se do ÚeSlro·lO
caus~rlo pela disso]uC;iio da Ass.' ~;,!tia
Constituinte: p cn Iillsi:lsITIo popnl.u' po
rém não cOl'l'espoudel'u ác. pectaiiv do"
patriot s republicanos; ü'davia, a l' Q'

ch~mação da nova rcplllJlicu Upl ê::<I li

promulgação e .it r8mento do paC'to ccm
stituciol1ul, que deve m. nLer II int.'gl'i_
dade do Bl'uzil ('ide a Ell/teJJu;rit'
de 21),

IS25-Conccdc-sll ao exercito P~CIJ! a.
d'H' II. n.hh, quú coor~rár. par'.... ti ir.
d~peutlencia na 'iolHJ1 n',\ l'lCl! \ p:1rt d
IlIlI,el'io, uma med,dh ... d di till 'çao. l

de ouro p: 1',\ os oiliciae: gen ·rac, , de
prata para u:;. dê.u.li otlici:.lc-, de, de alo
fer~s até ccrolll'l, e de cohre p.tra as
praças ele pI'et.

\
I '!'i-FaUece o scnador pela provincÍ:1.

ue Minas Gemes l1Iarquez dê'ub..rú (.10:\0
Gomes dl\ Si! 'eil'u l\kndollça I. llOmf'a·
do 1'1'10 primei\'/) Impêl'a 101' a .,:,' dI' j'l
ueirll rle 1 'ZlÍ, na iustltuiC;ão do ,eDa

do.
lbj5~'.DJma aso 'nlo na cu 1<\1'a vitali··

eia o .'1', Dr, Lniz Carlos d'l Fon ·eC!l,

C.91110 rcpresentallte <Ia IlJ'o"illci,t ele li
nus Oerlles, c~colhjrlu ~ I,' lIe jLtuho do

mesmo,anllO.

EPHEMEIUDE _ .'ACIO. TAE2
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lGZ0-Tul11a po~_e da prclatlll'J. do Rio
de J,l.leil'O frei .Iaximo Pcr 'ir.!, ('uj J

nomc ,"cm cum lI.el1OS ..:x..,ctidau !l<L llis·
tOI'Ü~ Ccn.l elo /j,'a;ii do \,jscolJd~ ue
Porto "tegu !' .

11'~i _LI_'lmo foi O e ecc:csiastico que
OCCl1pOU t:tl CMgo n'esta capitania, Dos
cinr'o anteriorcs sac I'dotes que exel' e
ram igllal ou cJ',a!'i igual jnr' ·Iir :io
l1'el1<1, apenas )los~uimus os seguiutes
csca:sos dados:

Ú primeiro qlle preencheu e te C.II'crO
foi :I.lathe " •·tI. es, 11l,<,shytel'O do habito
de S. 1'IlUI',), nom ",:lo por pI'o\'isüo de
2U de fe\'Crelro dc l;)~f), :ob a denomina
ção ,'e ouvido}' ecclesÍnstico. e que d'elle
tomon po se, s gu .. do o Sr. Dr, A. f'er,
reira "i'ianna (l'relalios do Rio lIe JaneirO
elcsli<: 1:569 ate 1681'. a 15 de agosto
c,e l:iliU. Retiro I-S deI oi' para o ESiJL
rito·S:lIltO. onde falleccu cm 15DI' (DI'.
l,'(JJ'}'ei,'a rÜtJtna'.

Dllpois de crcad.\ pelo papa Grcgo
rio _'III, a 1D de julho de 1j7U (T'cjll-se
essa elatal, a prelatura do Itio dc Janei
ro, desligada da diocc"e da. Bahia, a que
até então es,i\'era ujeita. foi escolhido
prelado b DI'. Bal·t1to10mcll ~'imües Pe
Teim, de qucm se tratal':L a 19 de julho
c quc fonllLr,L ).lossc d'c se ClLl"!;O a li de
maio dc 131i.

Seguiu-se-lhe o DI'. Juão da Costa, prc,
bytel'o, ral'ellão d'cl-rei, qu tomou po se
em outubro de 15 7. 1tetirou-sc depoi,
para S. Paulo. Esse foi pOl'tanto o 3'. O
riseondc de POl'to-Segul'o dlL o millenio
dc 13()7 orno o ua su~\ posse.

U l' sacerJote nomeado par'a cste cargo
foi o DI'. Dal'tholomeu Lagarto, que nilo
acceitou a noíneaçáo, selldo por isso
omiUdo o seu l10me \,01' algulls el1l'o
llbtas.

O 5' foi o Dr, :\Iathclls (Ia Costa Abo
rim (e não Alboim, como o ch.lllla o SI'.
Dr. F. Yianna), que tomou pes 'e do carti0
li. 2 de outubro de 1Wí e falleceu li. 8

de fevereiro de 1ü29, com presum, ções
de ter sido envenenado.

Este prelado comcçou a sua adminis
tra<:ào por muitas obras de caridade e
iuntbçGcs pius; m:1S, apez.r d'isso e das
vÍI'tlldcs de que dcu 1)I'ova . não escapou
á ullimaJ\'ersão publica, talvez motivada
pelas monitol'ias e excommunhões que
hn~ou em negocios ch'eis, ou por se ter
illgel'ido l.a questão ([,\ liberdade dos in
dige:lu c lel:anta,' bandeira eOllt)'{t elles.

FI'ci :\laximo Fel'cil'a foi o 6", como
fie,l dito.

O Jonto Sl',.Io 'é de Yascollcellos refere
lJas suas Datas cci"bl'cs a data que hoje
commell1Ol'amos, como apenas a da pro

, vi lio qu"e nomeou frei :\bximo para est
cargo,pro\"isão pas adil em nome do bispo
da BalJia D. :'I1anoel Pel'eü'a.

lIa uma t"l di \"er;;cllcia dc datas acerca
d'c'tes ]JI'imc!res administra·lores e", 'I'i
r.uacs da cal'it lUi,\ do Rio d Jan
que tOl'na diilll:il chegar-se a dauos
til'us.

16.,'-0 intl'epido ci'pitiio Pedro .ei
xeiril, que subia em ví:l.gem de ex ",] ';l

ção pelo Amazonas (Vid. a. EJlhem., 23
ele o!ttu!J}'O dI! 1637), cheg'l ás mal, ms
do rio que s:lÍ da provincia do' Enc "{'I ,'o
lados, toJo )l0\'o,1d , de indios l'ebch,.,
Pareceu-lhe accommodl\do o sitio paI'.
as. egtlra:' a. retil'aua: dei:s:n í\óstada n'clk
a rn,liOl' )lartc do pessoal da sua cxpeui
c:âo e Jll'osegue na sua derrota (Vid. ao
Ei'/wIJ/, de agosto 13).

11'02 - D, RoJrigo da Costa sueccdc ~

D. J0:10 de Lenca tI'O no gOVCl'llQ geral do
E t:J.do do Bl'l,IZil c toma po se do cargo
na presente data, e não i1 3 de Junho.como
dlLem Acciolli na sua },I,'lIl0l"ias e o
infatig Ivel \"j, conde de POI'tO :s guI'o na
sua lIistol'ia· G,,·a.l (C"/alogo "os goru
nl1dore:;~.

D. ltoJrigo da COSt.l foi o 33' na respe
cti Vil scrie e /:,o\'erno11 até ti tle sctembro
de 1103.

li8S - Bcl'uarllo José de Lorena1 'U'
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gOYt:'rn.luor lia capita ia de S. P, 110, ' ... ;p.. o 11.1 famo a conjur:]", 111 il ,\
t [\ p" 10 ~ l r~o c e,'c'rec·1) llá dr ol.liJ ln.:l l' lC""{irl."IC'(l

21 ( j lho d" llvi. ,''t'ste 111 mo uUi· Jnnoccorio (!:J ill:\, IIU 611 pll III I

IDO anuo pa SOl1 a go '<.rl1ar a capltauia se'1 Viccjo,?( )'tO lJildio!},'aphiw, o Ü
de .1mas·Ger'l s. 'olhodo depois parn lccido no dia:l.
LI na re,'e o titulo de coude d arletln . aseido na 'I ["O \illa ao R!IJ " o ( 11
e o gO 'erno d:J. lndia, segundo refero lrarmo, 110 (' ddade epi 'copaI (e 1·
}\breu c Lima (Sy,wjJsisl. rinll'l. a G <1(' jUllho de 1720, dlim! iIIus-

, zel'c o "lal jues. no sen importunte ire f.lmih, pai li 't,1 rio numero d'. 'tIO
tI abalho .ij,olltall 'HIO hisLOl"Ícos, OCO' Iti1'Jl\am i lo c,"Plora" n. ,e:, pll;ani
!]raplticos, etc.. lia l'l'oá'ICia r/c S. Paulo :lli!J,\s, p'jsson (1,0 I '0 de Jall(,ü'o.
(vol. II), o faz imposs'\do no dia i 5 de esturloü
julho.

1 1'2- 'ai p:1ra Lisbo\ a fr<l~ata P<1'
'raQ/la.: Ú. le,'audo a !'\lU bordo O' clepor
tlUlos políticos: Limpo de Ahreu, Geral rio
L ile. D,l tos. Dr, F,l'ança Leite. Dr. Jo~'

q111m C ndido oare" de :lfeü'elles. J. sé
Francisco Guimarães e Dr. Francisco de

lle~ Torres-Homem (Yide a E1Jhcme \
Q5 ue junho de lc lil).

o-Come.; 1 a. fuu-'cional' a jJonte
nte (bClrca~fJenrlltlo'que tinha de pôr
ommnnic ão as duas margens do
lyhn. na cidiLdc de Campos (Fio de
'n) e de prorriedadc: de JU\10 L:lJll,
Hoje em dia possue a loealidade uma

,te iI,'a de ferro.
['orna peMonlmente. posse do sou

o D, }<'l'lieiano .Jos:: Rodrigue. de
]0 1'1·at<:.', primeiro hi. 1'0 do Rio

.1110 do nl, natural cl'aquella mesma
'ov~ucia (\ ide a El>heIi1('}'ú/" de 27. de

maio de J'l.3 ).
1.'71-1' all t'e o ~Iládor 1,eh provincia

de , ant.\ Catharim .Jose d I 'ih'a :lIafJ'a,
escolhido a :3 de oucubl'o de )1)11 •

.JUI.1I0 [

17~!J-OlatldlO danllel da Costa, o pd-I
roeilo lJOeta de j liuas-Gel'aes rio tempo I
coloni~l, apparcc(' peJa manhã morto n
sua pri iJ,J cm \ ilIa-Ri, a, pendcut· d"
llma li"<l on <\darço. at:Hltl a UllH\eSpeC;"
de armario c[ne havia no ('a19.1\ 11<;0. Clau
dio tinha olfrido un -c pera 11m
10Iln in terra" atorio pel:J. sua com par!e-
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(h capitania, cargo que resignou quando
en tI'O u a go\'el'nal-a o visconde de Barha
cena, em cujo tcmpo sc deu a intentada
COlljurac;ão da. incOllfideneb., na qual in
contestavelmente tomou activa parte o
nosso poeta com seu amigo e coHega Gon
zaga, Alvarenga Pcixoto, o legendario
Tiradentes e outros, Pretendbm, como se
sabe, tornar a capitania independente da
metropole e estabelecer n'clla e nas de
S. Paulo e Rio de Janeiro uma republica.
Dcseoberto o plano do levante, que tinha
por pretexto o vexame que a popula<;:ão
da capitania de l\Iinas SOfft'ia pelo pes"do
tributo que p gavam esses povos como
taxa pela sua unica industria, a minei'a
<:ão do ouro; foi Claudio preso com Ofi>

mais conjurados e lan<:ado em uma es
cura masd\ol'l'a, onde, na idade de pouco
mais de 60 anllOS, foi achado morto,
como fica dito, pairando até hoje duvidas
sinistl'as sobre a verdadeira causa da 5ua
violenta morte, propendendo muitos es'
cl'iptores abalis:ldos para a opinião que
a attribue a um a sassinato, e havendo
igualmente fundamento para se suppur
que fora um suicídio (Vide a es e res
peito o nosso Estudo sobre Claudio :\1a
nuel, nos fasciculos 2' e l' dos A ,maes
da JJibliotheca Nacional do Rio de Ja
neil'o, em que tentámos por nossa, ez,
mas em vão, deslindar esta intrineada
pendencia historiea).

Dizem entretanto os redaetores do ]'
anno uo Almanah d • P,'ovincia de ,11 inas
Gc,'aes, citauo cm nota peln Sr', Joaquim
Norberto na sua HislOl'ia da conjuraçcio
minci,'a (pag. 372):

" JIa n'esta capital muit pessoas que
oovimm ao COC\'OS ue Cl:tudio que elle
foi suITocado por dons soldados clc arrIem
superipr, e que depoi3 se fez espalhar o
boato de ter-se s~1icid!ldo, abrindo uma
veia com o g-nrfo da fivell!]. dos calções e
escl'ipto CO,11 o sangue um clistieo na
pnl'ede. »

"e-se por cste tl',ceho que já eomeçára
a fecunda imagiuação popular a orlar de

seus arabescos d'ouro e te facto historico,
até converteI-o em lenda.

il9')-Fallece na cid'Ide da Bahia o 3"
conde de Avintes, 43' governador gerai
do Estado do Brazil (Vide a Ephemeride
do dia G).

1 03-Toma posse do governo da. capi
tania do.Piauhy Pedro Ces:lr de Menezes,
que a governa até 1 O;:;.

Em jnlho d'este ultimo anno entra a
go\'ernal-a interinamente Luiz Antonio
~armento da Maia.

1 1 -D. José de Castello Branco, conde
da b'igueira, toma po se do governo da
capitaniado Rio-Granue do uI e exerce-o
até ao anno de 1 21. Em 2 de :\1arço
d'c te anno passa a exel'cel-o o duque de
Saldanha, corno cm tempo ficou consig
nado.

cc O conde da Figueira, diz o al1etor da
Synopsis ou Declucçcio ch,-on'ologica,
cOlTImandOll em pessoa muitas vezes o
nos o exercito e obteve algumas victo
ria a in-naladas, entre ella a de Ta
ql1al'emb6 em Janciro de 1 20. Celebrou

. no anno anterior a Conven<:ão obre limi~

tes entl'e o Rio-Grande e :\1onteddéo, e
foi ineansavel na manutenção da discí
plina militar, com que soube sustentar a
honra das nossas armas. D

1 21-Adhesão da populai;ão, tropà e
senado da camara da então villa de Cam
po dos Goytacazes á cpnstitui.ão por
tugueza, jurada pai' D. João VI. Pro,.JO
vem c ·ta manifestação, que terminou no
dia por um solemne Te-Dcum. os majo
res Antonio Aureliano Rolão. comman
dante do regimento de caçadore n. 4,
Pedl'o Augusto _-ola~co Pereira da
Cunha, commandantc d:1 cavallaria, e
:\1iguel Joaquim Pl'cstes, commandante
do regimento n. I?

1821 - De e:l1~.arca em Lisboa o rei
D, João VI de ro1t\ da su.\ resitlencia
no Dl'azil (Vide :\ Ephemel'ide de 26 de
:1bril d'e te mes<I':J anno ue 1c 21).

1 2 -Toma assen..to no senado Manuel
Caetano de Almeida e Albuquerque, se-
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nador escolhido peh provinria dc Per
nambuco (Yide R ELJhemeJ'ide rlc Ij, de
outubro de 18H).

I !6-Fal1ece no mosteiro de S. Bento
da cidade do Rio de Janeiro Francisco
Alvares MaC'hado e Yasconce]!os, lima das
nOSS1S maiores glol'ias pal'lament11l'Os,
naseido na eidarle de S. Paulo a 21 de
novembro do liOI o cujo nomo com fla_
grante injustiça anda tão esr[uecido hoje.

1'l75-In·ltlguração da linh't telegl'a
llhrca de Yalen~8 a Clmal1lÚ (proyincia
da Bahia), com a exten~iio de G9.1()2 k.

1879-Fallece cm FaJ'iz o senador' por
ltlinns Geraes Firmino Rodrigues Silya,
escolhido a 29 de abril de 186] .

,'ascêl'a em :\iteroy pelos annos
de ISlô: AI';m de senador. era dCSe'llIJar
gador aposentado da Rel<1,Do elo Rio de
Janeil'o, com as 11onl'ns rle ministl'o do
Supremo Tribunal de Justi,a, Distingui
ra-se em logares da mugi. tl'atura, entre
os quaes o de chefe de policia tIa pro
vincia de Minas Geroe ,de juiz dos feitos
e adjunto do Tribunal do Commercio da
eikte.
."o illusLrc pal'l,1ment,al'fni um acerrimo

defensor das suas idéas politicas no jor
nalismo fluminense.

"Conlo l'e:1aetor do /]"a::il e rIo Carl'cio
Mel·cantil c collaborador da CM'onica e
,de diver~os jumaes partidal'ios (['esta
côrto, Firmino Rodl'igues Silva; doixa
nom;} que será lembrado na nossa im
prensa.

" Litterato. poeta ocultai' fecnndo das
nossas ]ettr,\s, LIão ficarão por certo es"
qne 'jllos os suas trabalhos, que sOI'ão
compeJlcli ,dos com as suas jilsl:l.s e rectas
f:entonça~ di' julgador dos rlireitos d seuf,
concidadãos. O senarlor Fil'mil1O Rodri
gues Silv'1 IJaixou ao tumulo p:l.uperrimo;
por:5m deixando aos seus cvmpairiotas
o exemplo do civismo, (I 'IS esfol',os de
quem)lá por si sal,e elevaI' se, e do amol'
da patl'ia que idolatl'qva (Jornal do
Cornmercia rle 12 de julho), D

O cadaver embalsámadQ do senador

Fil'mino chegou ao Rio de ,Janeil'O a :10
de ago~to de 18,!) no paquete franC'ez
Ville d,] Santos, e foi no me mo dia leva
do pal'l1 o cemiterio de S· Fl'ancisco àe
P'lUla, onde jaz.

Rodl'igucsSilv'l compuzera,t'mto quau
do C;ll'~ava a acndemi,t juridiC'a de S.
Panlo, onde ~e formára, como deJl()i~.

muitas poo~ia~, qne andam e~parsa por
folha~ litterm'ias o politicas, mas cnja
maior par'to escapou á Inz ela pnblicicl:1.de.
De todas as qll~ \'ing~\I'am a luz jll1:,lica a
m:lis celehl':1elaéa quc. intitula-" -ei!ia
â mal-te rie FI'f'llcisco lIel'lwl'iiillo Ri
beiro, escripta em 1'l3i e qne foi insel'ida
pel'l JlJ'imcil'a \'oz no I'a,.nnso b,-a il<'Í,'o,
pulJlicf:do em l!~ o ]8,8 pelo Sr. conse
lhe:ro Jofío jlanuel Per2il'a da . ilra,

JIll.no-5

1613-Diz o visconde de Porto Segm'o,
na sua IIi tal'ia Gel'al (1" edição', que
antes d'esta dat:l tomál'R D mestre ele
campo Luiz Bnl'IJalho ILzel'ra posse do
g(ll'erno d,. eapitnnia do Ufo de Janeiro.

Foi rY clecimo oitayo CJue exerceu pssa
jllJ'isdicçilo, go\'crnando porém apenas

, noye me1.es e nlguns rlias. pois faJleceu
a 15 do abril do anno seguintc.

O general Abl'eu e Lima diz ácel'ca da
dat:t da sua posse:

« Snccodeu a :sa.lvadol' Corrêa ele vá c
BeneYides, .. e tomou pos, e cm dias
antes dc :;7 do jUllho el'este anno (1613).»

O Sr. José ,'o YasconceJlos ful· o defi
nitivamente omJlossado a 27 de junho.
Yeja·se ainda () que di/. a e~sc 1"'oposito
o Catalogo c/os c.a]1i/1ies mOl'es e gOl:rl'
nadorcs da c:Jjlitania cio ruo rle Janeiro.
publicarlo em continu'lcão no tomo II
das Rel;istas do Ins:itut (1810).

li/ti-Ordem do bOI'ornador d Per·
nambuco ma.ndando e'rigil' a villa rle
Sobral no ~ogar denomÍllado Caiçara
(CeadJ.).

1821-Entrada solemne de D. Romualdo
de Souza Coelho.. 8· bispo de Belém do
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Pará, na capital da sua diocese (Vide a
Epl1r!me)'ide de 7 de fever:úo de 1762).

lS:?S-D. i\Iaria li. pro"h\m'lda rainha
de POl'tngnJ. embarra para a Europa.
ac01l1panhatia do marquez rle 13'lrbacena
como seu aio e tutor. Dirigir'am-se para a
Inglaterra, onde a joven rainha. foi rece
bida com todas as honrns que lhe eritm
devidas. Como todavia esse acolhimento
nenhum resnltadoderaem favOI' das suas
pretençiJes á corôa de Portugal, em 1 29
voltou ella pal'a o 13ra;:i1. 01 10 chegou a
lG de outubl'O, em comp:mbia da princeza
da BwieraD. Amelia,sua futura madrasta
(ride 1:J de {(ohl de 1831).

lfl3i'- Fallece Cassiano Speridião de
:\Iello :\Ia tos, senado" pela provincia da
Bahia. escolhido a '23 de maio de 1 36.

1 i,l,-Inaugura-se a linh~ telegraphica
de 13euevent n Itapemelim, pro\:incia
do Espirito-Santo, na extensão de 36,710
kilometl'os,

1 15-1nllugura-se a linha telegrnphica
da villa da 'erra ii cidade çla Yictoria,
prOI'incia do Espirito Santo, na extensão
de 26.iOO I ilometlo .

1 j -Fallece cin Paris, no con'vento
rios' Capuclilllhos. o bispo dc Olinda D.
frei Yital (','ide a l'phem. de 21 do maio
de 1 71 e de 4 de no\'(~mpro rle 1 16).

Jt;LTio-6

lG72-1i',\llece na cidalIe b 13ahia o 9'
bispo do BrazU D. Estevão lIos Santo s.na
tlll,..l de Portugal. Eleito no reinado' de
D. Affon-o VI sob a regencia de seu
iI'mão o pI'ineipe D. Perh'oe no pontificado
de Clemente X. chegou ao seu bispado a
13 de abril de 1612, governando-o apenas
um mez o vinte um dias. I

Foi conego regente de S. "icente de
F61'a e em irmão do dcsembargador do
Paço ,loão CarneÍl'o de i\lo1'lm;.

Jaz na capella-m6r da Sé da Bahia.
Eis aqui o Ictreiro da sua rampa, co

piado ipsis 'LeJ'bis pelo Sr. A líredo do V.
Cabral com o zelo que tanto o distingue:

cr Sepvltura de D. Estevam dos Santos

do C'óselho de Sva mag.de e Bispo deste
Estadodo,Bt'asi! falec.o em 6 de .Jvlho de
672 c'o circonstancias tão miracvlozas
em sva morte q' qvalificarão a grande
opinião 'C1as mvitas virtvdes q' teve em
sva Yida.])

r Assim, pois, fica f6ra de toda a duvida
a data certa do sen fallecimento.

176J-A 4 de julho fallecera na Bahia
o seu 43' governador e S' vice-rei do Es
tado do BI'azil D. Antonio de Almeida
SOal'es e Portugal, 3' conde de Avintes e
l' marqueZo de Lanadio, que tomara
posse do governo a 9 de janeiro d'esse
mesmo anno.

Como não houvesse via âe successão,
reuniram·se a camara, o Cabido e a Re
lação e nomearam na presente datagover
nador interino do Estado ao chancellet'
Thomaz Rubim de Barros Barreto. Esta
escolha, porém, não teve o placet regio e
aquelle governador foi sub titudo pelo
chancel1ell José de Carvalho de Andrade
com o coronel Gonçalo XanerdeBarros e
Alvim, que tomaram posse do govel'l1o no
dia 21 de junho de 1161 e a que se reuniu
o lJispo coadjutor da Bahia D. frei Manuel
de Santa Ignez a 29 de julho do anno se·

. guinte (1762). Este governo estevc :i test'l
da administração geral do Estado até 25
de março de' 176G.

O conde de Avintcs, D. Antonio de
Almeida, foi o ultimo vice-rei que teve
assento na. cid'1de da Babia, e nos seis
mezes incompletos do seu go\'crno fez
pI'endeL' os padres da Companhia de
Je5us (no dia 1 de Ahril de 1160) e en
yicu-ospa,·(\, Lisboa.

lS02-D. João de Amorim Pereira, que
já de 1796 a 1799 :;overnára a capitania
do Piauhy, é nOV'1mente nomeado seu
governador. O vi conde de Porto egm'o
diz que tomára elle 'Posse do seu cargo
a ]9 de Fevereiro de 1 03.

A capitania do Piauhy foi c,eada inde
pendente do governo do Maranhão por
carta régia de 29 de Julho do 1150; mas
s6 por carti!- régia de ]0 de Outubro de
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1811 é que fieou de todo independente.
182S-A nossa esquadra no Rio da

Prata (Campanha da Cisplalina) que
quasi nada fizera eontra o inimigo, tinha
em eompensa<;ão feito innumeras prezas
nos navios mercantes de todas as nações,
que violaram obloqueio. Em conseqaeneia
d'esse faeto, apresenta-se n'esta data na
bahia do Rio de Janeiro o contra·almi
rante frapcez Roussin com uma nau e
duas. fragatas, cxigindo a immediata re
stituição das embal!cações de sua na
cionalidade, aprezadas no Rio da Prata,
e umaindemnisaçãopor perdas e damnos:
isto causou grande agita<;ão em toda a
cidade (diz Abreu e Lima, de quem trasla
damos este facto). Estavam ambas as
camaras do parlamento dispostas a não
accederem a esta imposição, feita assim,
de morrões acesos; mas o imperador
D. Pedro I assentou de seu motu-propl'io
terminar a questão, mandando restituir
todos os navios francezes e estipulando
qne a indemnisação reclamada se ulti
maria antes de findo o anno de 1829.

18,1,5- Toma assento no senado Anto
nio Carlos de Andrada Machado como

'representante da provincia ele Pernam
buco, escolhido a 29 de maio do mesmo
anDO (Vide a ephemel'ide de 5 de dezem·
bro de 1845).

18!7-FaUece na cidade de Porto-Ale
gre o illustre José Feliciano Fernandes
PinheÍl'o. visconde de . Leopoldo, nas
cido em Santos a 9 de maio de 1771.

Destinado por seus paes á carreira
ecclesiastica, partiu aos 1 annos de ida
de para Portugal com o fim de comple
tar os seus estudos na Universidade de
Coimbra, e alli recebeu em 1798 o grau
de bacharel na faculdade de canones.

O pouco espaço de que dispomos não
nos permitte que acompanhemos o sabio
paulista na sua brilhante carreira: con
signaremos apénas aqui as datas e factos
mais importantes da sua vida.

Em dezembl'o de 1801 voltou Fernandes
Pinheiro ao Brazil como juiz das aIfan·

degas do Rio Grande do Sul e anta Ca
tharina, eqcarrcgado de creal-a , e alli
desempenhou outras commissões ue im
portancia, desenvolvendo o'ellas a intei
reza de caracter, a dedica<;ão e o zelo
pela causa publica, que constituem a es
seneia dasuasympathica individualidade,
e iniciou-se com proveito na difficil scien
cia da administração.

Proclamada em 1821 a conslitui<;ão no
Brazil, escolheI'am-no a sua provincia
natal e a do Rio Grande do uI deputado
ás càrtes constituintes da nação portu
gueza, a cujo mandato obedeceu partindo
para Lisboa, de onde voltou, proclamada
a noss' independeneia, como ueputado
por S. Paulo á constituinte braúleira, em
que tomou assento em 182.'3 e de cujos va
liosos trabalhos lhe coube uma larga
parte.

Dissolviua a assembléa constituinte, foi
nomeado (novembl'o de 1 23) presidente
da provincia do Rio Grande do Sul, cargo
que exerceu por espa<;o tle t10us annos
com rectidão e eschlrecido patl'iotismo.
Foi o primeiro presidente que teve
aquella provincia. A primeü'a typogra
phia que ella possuiu, a eolonia de~. Leo·
poldo e a casa de caridade da capital
foram creações da sua administração.

Ministro dos negocios do imperio desde
1825, referendou em 1827 o dccreto que
fundava os no sos cursos juridico ; reor
ganisou a Academia das Bellas Artes,pro
moveu o desenvolvimento tia in tl'ucção
publica, melhol'ou a Escola medico-ci
rurgica do Rio de Janeiro, etc.

Escolhido a 22 de janeü'o de 1826 e
nador pela provincia do seu nascimento,
foi nomeado conselheiro de estado e vis
conde de S. Leopoldo, do nome da colo
nia que funpára.

Em 1 38 estabeleceu o Instituto Risto
rico e Geogl'aphico do Brazil, tendo por
podel'osos auxiliares, além da boa vontade
e animação do imperador, o marechal
Raymundo José da Cunha Mattos, o co-
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nego ,Tallual'io da Cunha Bal'bosa e José
Joaquim :'\lachado de OliYcÍl'a. Em .instis
sima homenagem aos seus incont~staYei~

merccimentos foi cleito pl'imeirJ presi
dente perpetuo d aqueÍla sabilt cOl'pora
ção.

«O nome tio distincto litterato está
in cripto na primeira pagina do maior
monumento litterario do Bl'azil », diz o
Sr. barão de Homem de Mello na Eio
.Q,'ap1tia que escI'evcu do seu digno con
terraneo e, con 'ocio.

Ol'na o alão das sessões do Instituto,
como honrosa memoria aos seus grandes
serviços e reconhecido devotamento á
patl'il\ e ás lettl'as nacionaes, o seu busto
em marmore, feito pelo r, Joaquim José
da ilva Ouimàrães,

O visconde de S. Leopoldo compoz e
publicou di"ersos tl'alJalhos historico,; e
litterarios (algulls tJ'aduzidos do inglez e
tio al1emãol,d'entre o qnaes solJresaem os
seus-.f1nnacs da capitania de S. Pedro,
-cujo l° volume viu a luz da imprensa
em 1 H>, e a sua Mcmo1'Ía 1tisto~'ica so
b"I! os limites natUl'aes, pacteados c ne
cessai'Íos do iil1pel'io do E/·azil.

1 il-Fallece na cidade da Bahia, á
3 1/2 bOl'as da tarde, Antonio de Ca tl'O
Alves, o inspiratlo poeta das Espumas
Fluctztantc ,publicadasem 1 '70 naquella
cidade. da Cac1toei"Q de Paulo Att'onso,
publicada tambem alli em 1 76, <10 poema
do ESCI'al;os, etc., que torutll'am im
mortal o seu nome, collocanrlo-o na ]wi
meil'a plana tios que no Braz'il seguÍl'am
os arrojos de imagina~ão do portentoso

,poeta da França, Yictor Hugo, e pel'lus
traram as mais elevada regiões da poesia,
desprcndida do sentimentalismo medita
tivo e puro da escolà dc Lamartine, libcr
tada da cxaggeração de desregramen to
moral e da convencional mysauthropia
rios adeptos de Byron.

Nascido a 11 de mal'ço dc 1817, na fa
zenda denominada Cabacei,'as, perto do
CW'l'alinho, na comarca da Cachoeira,

, da mesma provincia da BalJia, sepultou- e

no eemiterio do Campo Santo, na manhã
do di.~ 7 de julho de 1 71. Era filho do
Dr. j ..otonio José Al\' . que falleeera.
lente de clinica extel:na na Facultlatle de
Medicina d'aquelJa cidade.

Tinha o arrojado poeta pouco mais de
240 annos quando falleceu. Era muito cedo
para morrer...

1 'iD-Fallece na sua. fazenda do Pi
nheiro o opulento capitali ta commenda
dor Jo ti de Souza Breves. Entl'e as mui
tas verbas do seu testamento nota-se a
seguinte:

a: Ccrn apolices de 1:000;' cada uma
pal':J, SC'IS 'rendimentos serYil'em para
formar-se. de cinco em einc annos, tres
premios destinados aos melhores livros
que forem escriptos no Br<lzil p3ra o en_
sino 1rimario e educação religiosa catho
lica, apostoliea romana, e social do povo. »

Este testamento foi feito em 15 de ja
neiro de 1ST..

Cremos que não deixará em tempo com
petente de ter plena execnç:J.o uma tão
generosa disposição do te tador.

JULuo-i

159 -Francisco tle ~lendonça Yascon
ccHos, governador da capitania do Rio tle
Jancir'o, entra no exercicio do seu cargo
(\'ide a Ep1te;n, de 17 de setembro de
15D9J, .

1';59-03° governador ccapil:lo general
de Goyaz, Jo:;o :'\lanuel de :.\lcl1o, toma
posse do seu cargo.

Por causa das l'erturbaçüe da ordem
publiccl, occorriJas no arruial de S. Felix,
teve este governatlol' ol'(!em régia para
mandar levantar forca e crear junta de
ju tiça, em que se julgassem ummaria
mente os ériminosos, sem appel1açiio nem
aggravo.

Depois de haver visitado toda a capita
nia da sua jurisdicção,morreu de um ata
q Lteapoplctico a 13 dc a!)J'il de l7iD.

17D3-Toma posse dG governo da ilha
dc Svnta C,ttharina o tenente-coéonel
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João Alberto de 1I1iranda Ribeiro, pr'o
vido n'esse c:tr!=o pelo conde de Rezende,
vico-rei cio Estud(} do DI'azil. e o:erce-o
até o dia. IS de janeiro de 1 '00. em que
f,,!leceu:

ISJO-Fallece na eidade do Rio de Ja
neiro o Dr. Antonio (b Cos1a. um dos
ml,is dis:inetos e 11lbeis cirurgiõcs d'esta
c,1pital. Tiniu 47 rllmOS de idade, O eu
c.:tda\·er. émbalsamado pelo. r. DI', Fran
cisco Ferreira ele Abreu, hoje bar-'O de
'l'here<'"opoli:, foi le"ado no (lia seguinte
p::n o ce:r.itel'io c1 '. FranCisco de Paula,
onde repousa (Vide;) ..!r7t1"lUladejdho).

l.'.;~-Fallece o senarlor ppla provillcia
de Pernambnco F,'ancisco de Paula cle
Almei la e Alhuquc:'qne. escolhido a 29 de
setembro de 1"13'3.

IS,5-Fallece na sua diocese o j' bispo
de :\larianna D. Antonio FerJ'eir'a Viçoso,
conde da Conceição, nascido em Peniche,
Podugal, a J3 de mai'l de líS7,

Apresentado a 7 de janeir'o de 1813. foi
conàrmrtdo pelo papa Gregorio XYI a 2,1
(Ie janeiro elo anno seguinte. ':agl'ado
a 5 de maio (resse mesmo anno no mos
teil'o de S. Dento do r.io de Janeiro. pelo
hi po diocesano D. i\fanuel do :\Ionte,
conde de Irajá, eom a assistencia do hispo
titular de Cbrysopolis D. frei Pedl'o de
Santa Marianna e do bispo do Pará D, José
A ITanso ele :\loraes Torr'es, tomou ]lesse
do seu cargo. pelo seu procurador o the
SO\ll'eiro-mór João Paulo Dnl'bosa, a 28
de ahril de I'H3, Fez n sua entrada ]lu
blica nu diocese a 16 de junho d'este
mesmo anno.

Antes de D. Antonio Vic;oso fÓl'a, em
IR:!5. escolhido pela l'egencia trina o Ila
(lrc Diogo Antonio Feijâ, que depois foi
tlmhpm regente do Impe!'i'o. pa1'1 a mitr'a
c1e ?lIal'ianna. cal'go que Feijr, nf:o aoei
tou lYitle a Epheme"ide ele .9 de H01:em
7)1'0 tle 1843 .

D. Antonio Yir,oso ...ir~a d' Portngal
como missioIH\l'io da Congreg:lção de
S. Vicente cle PanJa a instancias do rei
D. João YI,jlara abrir missões na ~apita-

nia de :lIntto-Gros, o, Ao chegar. porém,
ao Rio d·' .Janeiro foi 1I1e commettida a
diJ'ecção' da import:mte ('a a de educarão
de Car'aças. cm y,.íinas-Gerae , qne o eu
instituidor, o irm50 Lour'cnço, destinúrll
cm testamento nos missionarios. Regeu
depois o seminario de Jaruecanga. em
Angr'a dos Reis, que deixou quando foi
nomeado visitador da Congregação men
cionada. Zoga,' que e:.cel'ceu com 11l11ilO
:::elo e {,'UCLO, Depois foi eleito bispo,

cOlHI da Conceição foi um modelo de
prelados pela sua mansidão e humildade
e\'angeJicas, mantendo inv;lriavelmente a
pratica das mais raras vir'tudcs e sendo
um verdadeiro pae dos pobres e amidos,
que se não elJegavam para e!le sem acha_
rcm confOJ'to contr'[( as tl'ibulaçõe da
vida ê scm que Jev.\ssem n 'alma o balsa
mo anto da consolação, que s6 a religião
vasada por labias tacs 116 ~e c sabe mini 
tr'ar,«O seu p',lacio era uma modesta casa
e n'p.lIa o mais modesto aposcnto m'a a
sua ante-sara!»

:\Iorreu ehol'lldo e abcnçoado pelo seu
rebanho e, te virtllosissimo p'1stor d';.l
m3S,

Yeja-se aSila biog'i'aplJia, es ripta
pelo dgario Silverio Gome5 Pimenta,

O conde da Conceição govel'nár'a a
igrej'l. de Mal'ianna exactamente o mes
mo e<paço cle tempo por que governou a
igreja ul11ver'sl11 O pnpa Pio JX, tambcm
nascido a 1:.1 de maio ( mas de li!J2 ). O
pontiflce faneceu, como se sabe, a 7 de
fevereil'o de IS/S,

J8,7-Inallg<lrJção of1hal da estr,rda.
de feiTO do f'orte de S. Paulo. que poz
cm commnnica~Ro (liari,. a. capital da.
provincia d'aqllf'lle nome com a. capital
do Impel'i'1, atra\"esSan(lO no seu percurso
sete c;,ladcs e viaas. e (bndô sallida ao
protlncJos 'le clez~set mlll1icipios.

Ao SI',' <,onse}l1eil'o Dr', Francisco rg
nacio Mar'condes Homem de ~Icllo. então
presidenle da companhia S. Paulo e Rio
de Janeiro, foi dado na occasião e na ci-
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rlade rie S. Paulo, em pl~na solemnid:trle,
a f'Jue presidi:,m o Sr, conde d'Eu e o I'.

onselhciro Thomlz .Tosé Coelho de Al
meida, ministro cla agJ'iclIltnrã, o litulo
de bnrão de Homem de :\1e110.

.s, C;~.. depois de tel' pl'esidido a p:'r..
"jn ia da. Dahia. em lu7'. é actualmente
(1.'30) ministro dos ncgMios do Impel'io·

JULHO 8

lli73-Já n'est' anno diz Ahrcu e Lima
Cjue h:lYi,L em Pernamhu o uma casa de
expostos, pOl'que el'l'ei (D, Pedl'o TIl, to
mando cm consideração o facto de mOI'
rei' n muitos d'cJ'es por falLl rle alimen
tos, mandou. por Ariso (h presente datn,
qn .e l!1n~asse u'os conb'actos, que se
faziam annnalmenlo, ft contl'ibuição de
4DB/DO p01'1.\ estes expostos, deven'elo til
npplicaçãn principiar de dezembro ele 1676
por elÍflllte,

1'.0'2 - D. danuel Rolim ele Haura,
21' gOyel'J]lHlor do Estaelo do nIaran11ão,
tonm pos, e (reste cargo na eidade de
S. Luiz, J'ccehendo-o rie F.mão Cal'I'ilho,
govcrnarIor itl1 ('rino.

1,ZG-l'a e nft cidade do Rio de Ja
neiro Laurindo José da Silva Rebello, o
Uoca{Je lJ1'a;;ileiro, eajas composiçõe .
pela mór pal'te satyrieas e Ih'J'es , se dis
persarnm, sall'aado', e todavia quanto
d'ellas bnsta pora el,\I' uma r-abal ill€la
rIo seu JH'odigioso e 11'0 poetico, l[Ue mais
brilhava no improviso,

AI'gumentadol' invencivel em assum
ptos de pililo~opilia racional e de thcolo
gia. o ~eu cnuneiado era tão faeU e pom-

aso. os suas I'n/õe tão lngicas c hem
ded lzidas, qu não havia mollo de re is·
1il'·sc·lhe: era uma ea1:adupa elo palo.\'ras
1I'enl:es de gl'~11l1es pellsnmentos é ele
idéas luminosas; uma tOl'l'l'l1te caud;,l
que levava l~e y.ncieb todos os diques
que tent~\Yal11 0PPol'-se-lhe. Quem trur,a
estas linhas onvia mais c1e uma vcz cssa
cascata de eloqueneia despenhm'-se es
trugiclora; foi isso na Faculdade de Me-

elicina do Rio de Jan",iro. cuj~s aul:ls
L~wrilldo e n(,s cUI'savamos ao me. mo
tempo. ]1os:o qne em annos di,el'.'n ....
Davia co:ntudo um I pal't; ulari lude qne
poder'ia prejudicar a eloqucncia magis
tral do poeta philosopho, s' pOI'l'entura
fi no,'idade e nobl'en da iriéa e o bl'i
lhontis!llo e natm'alidade ela expressá')
deixa, sem logar' pal'a outI'o sentinH'nto
enão o do enthllsiasmo e emile,eci

mento: el'am a sua desmeclih g . ticula
r:ão e as 1'0 torsücs e trego itos que Lau
I'indo fazia com os musculQs da fal'e,
1'0:11 os olhos, com todo o COI'pO. a re
torceI' c1e mil moelas o seu longo bigo,le!
Qucm uma ve7. o vln nos seus ac1mil'a 'cis
raptos de eloquf'r.cia não nos desmentirá
de r-erto. pOJ'quc 110. de tel' g'uar.laclo
tI'e. s:t singul.lr cil' 'llmslancia indelevcl
lembl'ançn.

Lalil'Índo fez com pl'eeoee desen,nl\'i
memo os seus estudos preliminares na
cidade cio Rio cle Janeiro,

Dcpois de diversas tentatims mallo
grados 11.ara segui!' ora o esta rio ecele.
sinsli o, ora a caneiro. militar. formou-s
em mediein;1, recebendo o "l'!JU acade·
mico na E cola. do Rio de J:ll1ei ro !J !l de
dezembro de 1,'36. tendo e,l.ndado dois
do annos elo eurso na da Ballia, onde o
portent so pOCk'1. em fe tejaelo como o
sen gronde talento o exigia e onde aehQu
o mais cordial acolhimento eS~a !Jg'uia
foragid,1, Laurindo conscrl'Ou até ao tu
mula as mais saudosa J'ecol'd .l,ües d;\
na <,st:\da nu Eallia. e o mais profundo

sentimento de gratidão pelo bahiensc.

lIIedi('o mili!ar por quasi oi to anno"
inlI0 dnâs vez PS 5('r"ir como tal no nio
Grande do Sul. não pGde <'omtudo o
D:', Laurindo Rebel!o eyitar as pri\'ações
e a mise;':a; nunca. porém, os maiol'es
I'i"'ores do fado ad"el'so lhe abate!'3.m o
indomado f. nati "0 orgulho: nu n('a mai
barateou a sua dignidade de homem. que
elle" poz sempre acima de todas a, van.
t~ "'ens SOciflCS. Podia dizer- e d'elle, om
boa, parte, o que se dizia ele Diogenel;:
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ria·se·lhe o Ol'fll/lho auau's dos bl'>'aeos
da sua capa .

.\. i de janeiro de lS60 ('a~OI1-Se Lau
rindo com a sra. D. Adel:\idc Luiza Gor
deiro, que aind,\ vi"c, lutando com a m:l
sorte que parece ter-lhe ficado como a
unica IIerllllç' do seu desl'enturado cs
poso.

Depois de uma Yi,la posta ao serviço
da llum,11Jidade como professor e como
medico, tendo corrido sempre empós da
louvavel ambição de nunca ser pesado ii
sociedade, Laurindo faUeceu no Rio de
Janeiro a 28 de setembro de 1 61 ; e foi
no dia seguinte sepultado no eemiterio
de S. João Ba~tista lia Lagóa, de onde
foram o, seus ossos rcmovilios a 11 de ou
tUbl'O de 1377, por sua Yiuva, parn o de
S. Francisco Xavier.

Sob o titulo tle 'l'lWVAS DE LAURI:<IDO
J.OSÉ lJA SILV.\ RABELLO, NATUl{AL DO RIO
DE JANElnO, publicou o poeta em 1855
pal'te de suas poesias, que j{L haviam
sido nnteriormcnte estampadas na Bahia.
Em lS67 seu amigo o bacharel Eli uardo

.de, li Pereira de Castl'o publicou·as em
dobl'ado numero, preC'edilias de uma no
ticia da \'ida: e obras do poeta, Em lS7Li
fel. o SI'. eommendador Joaquim _'orbel'to
uma nova edição d'cUas, e no seguinte

. anno o sr. Dias da Silva Junior deu-nos
mais uma cliição, que é, pOl'tanto, a 5' das
estimadas composições !lo bardo llumi
nen e, augmenmda de 13 poesias que não
haviam entrado nas edições Plieceucníes
e antecedida de \lm Pufil1.Jiocraphico do
auetor. •

As Sllas poesias intituladas - O genio
e a morte, a minha resolução, Ep'iceliio ii
mOl'te do di'. José de Assis AI..-es Branco
:MuniL: Barreto, Adeus ao mundo, A' Bt!
hhl- sâo de l1m c1evado sentimento poe
tico, soberbas no pensamento, il'repre
hensiveis na fórma: bastavam ellas para
o sagrarem poeta.

lIa cm maos de apaixonados d'csse ge
nero de poesia uma grande cópia, maiOr
do que se suppõe, de decimas, glosas e

onelo, seus, sat\-l'icos c liberrimos.
COIlst:l'lJOsque tambem das IYI'ic"s e phi·
loso;Jhicas 1Ia cm reYi. taS do tempo. e
talve7. incditas, um bom numel'O uellas,
que fora para desejar não pel'manec,essem
em indefinido silcncio.

1865- "ca·se a medalha militar do
F01'te de Coimbra (Campanha do Pai'a
Oltay" isto é, concedida a todas as pra·
ças de linha e da guarda nacional, que
compu7.cram a gual'ni~ão d'aquelle forte,
ao tempo da invasão parabllay:l. (r'ide a
Eplwrrn, ele 28 de de:::emb>'o de 186-4).

1 'O-Tomam assento no senado o Sr.
conselheiro Joaquim Antão Fernandes
Leão, como representante da provincia
de :JIinas·Ger:l.es, escolllido a 27 de maio
do mesmo anno; e ri SI'. Joaquim Del
fino Ribeiro da Luz, como representante
da mcsma provincia e escolhido no mesmo
dia.

1~'8--Cheg:l. ii sua diocese o aetual
bispo de S, Lui7. do Maranhão, o SI'. D.
Antonio Candid de Alvurenga, no pu
qnete nacional Espirito-Santo (Vide a
.Epheme,'ide de 28 de dezembro de 1'71;) .

JULHO-I)

lC7-±-Lan~a-se a primeira pedra para
a edificação do convento de 'ossa ...enhora
da Ajuda, no Rio de Janeiro (Datas Ce
lebl·es).

lG78-0 govel'l1ador da capitania do
Rio de JaneiJ'o, )lathL s da unha, é con
vidado para cal'l'egal' e lançar II jJedl'a
fundamental do convento de l'ossa Se
nhora dilo Ajuda \Synopsis e ,llonsenlto>'
Pi:;a,·roj.
~ào pudemos verificai' qual d'estas duas

datas é a exacta; pareco-nos que urna
d'ellas se refere ao convento e a outra ao
recolhimento d':J.quelle nome.

1'756-I'rovisão instituin lo a orliçm ter
ceira lie S. Francisco de Paula da cidade
do Rio tle Janeiro, pertencenle d. ordem
dos fI'atles minimos.

1847-Fallece em Pel'llambuco D. frei
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Thomaz de 1 'oronha. e Brito, da ordem
dos pregadores domiuicanos, bispo resi
gnatario de Olinda, natural de Portugal,
Fóra iuquisidor do Santo Olicio e era
bispo de Cochim, na Iudia. quando I)leito
dep'lt.ldo ás côrtes de Portugal, tocou em
sua viagem para o I'eiuo no porto do Rio
de Janeiro, já proclamada a nossa sepa
ração da meLropole. Aqui adheriu elIe a
este no\"o estado de cousas e jurou a cal'ta
constitucional outorgada pOI' D. Pedro I;
cidadão brazileiro. portanto. foi nome.ldo
Yigario capitulal' de Peruambuco, re
gendo n'e se car.lcter adio"es entãQ vaga,
desde os fins de 1. 23, em que chegou a
ella, até os de 1 2 , em que o eonfirmou
bi. po o papa Leão XII, govel'llando-a
d'ahi em diante como proprietario.

Diz-se d'elIe que mostI'ára sempre, na
administração da sua diocese, muito zelo
e intere se pelas cousas da religião, sem
que, entretanto, se lhe possa pôr a péeha
de fanatico; pronunciando-se pelo eon
tral'io cl)ntr'a tudo o que lhe eheirava. á
hypocrisia, repellindo de si, dâ sua inti
midade e j)l'imnça, os hypocritas e ,elha
cos, que tentlw.1nl dominal-o e exploraI-o,
Foi genm'oso e caritai;i ,o.

No fim de 1 20 retirou-se para Portu
gal. de onde voltou em principios de 1 39
a Pernambuco, sendo-lhe então dado o
caJ'go de director da Faculdade de Direito
de Olinda, que exerceu at· á morte, oc
('onida na pre enta data. .J:'l de ha n1\IÍto
era regida a llio 'ese pelo eu successor
D. João d \ PUI'iflcação l\larquesI el'digITo,
16" bispo de Olinda.

l8i4-l~allece na cidade de l~iteroy o
conselheiro DI'.Thomaz Gomes dos!Sa ntos,
fqrmadll r'u medicina pela Fa.culdade de
J\lontpel:;er, onde mereceu ser appellidado
a ,'slj'cli ! do HI'a::il. Era lente jubilado
de llygi ne e historia da medicina na do
Rio ele ,J:llleiro elil'ector ,da Academia das
JJellas Al'r.es d'l me, ma <ida.de e dil'e tor
da. instrlleção pu blie.\ da ]lrovincia.

Nó\scura a l7 de abril de 1803 na cidade

do Rio de Janeiro. Tinha, pois, mais de iI
annos quando falIecen. '

"eja-se o artigo que lhe é rela:ivo .no
Anno Bio{]l'aphico do Sr. Dr. J.:iI. de :,la
cedo e onde se faz plena justiça aos cus
pouco vulgares merecimentos,

JULIIO-I0

1G1G-Tentatil'a de assassinato contra
João Fernandes Vieira,contada por .'l.breu
e Lima do modo se"'uinte:

« Os inimigos dI) "ieil'a, ciosos de SU,l

fama, tramam uma conspira~ão contrJ.
o seus dias, Os assassinos, emboscados
I erto do campo, fazem fogo quando eJle
passava a cayallo, ferem-no e fogem.
Faeil era conhecer os traidores, e elie
mesmo sabia d'onde lhe yinha, o golpe;
mas antes quiz dissimular que castigar,.
como se fosse s6 contra eile a traição,
que tambem se dirigia contra a, patl'ia
(Ob"C! citac1a). »

liRO-.·usce no Rio de.Janeiro o coné!!o
Januario da Cunha Barbesa (\'id a
cph(,lncl'icle de 22 de fe\"ereiro de le' :J).

1 3ô-Fullece o .enador pela provinew,
do Rio-Grande do Xorte, Affon o de Albu
querque ",1urauhão, nomeado a Z2 de ja
neiro de 1 26.

1 3 -Data da carta, na qual o eX-re
gente Diogo Antonio Feijó explica. a sua
recusa do lJispado de :iJal'ianna (Yide as
cpl!f'llu'I'iclc de II de outnbl'O de líl:l3 e
de O de noyembro de JS]:,)).

18:J9-EugCilÍo de :i1onghwe, secretario
perpetuo do Instituto de F,'ança. sallda
como t<\l a funda<:ão do Instituto ]I;SlO
,.ico do B,·a,::il.

« Yê-s , diz elle, que o Drazil come.:!! a
sentü' toda a. ,na importunei. c drscja.
tomar parte no grande movimento que
impelle a humanidade a. UIll brilh:l11lC fu
turo, querendo occnpal' o logar que lhe
convém em meio das grandes n:l~ües .. r.
cCÍ't· ment c\lmpetia. ao' unico paiz d~

America,que possuc uma. litterütura na
cional,principii11' a exploração de outras
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partes do immenso campo que se tem pa
ten teado á intelligencia humana, Começar
·pela geographia c !listol'ia é comeo Ir l1em,
é lançar uma \'Ísta d'olho~ ao pass;ulC',
para obter escI recimentos que sirvam de
iIJuminal' todos os mOlllcntos do tempo
l)J'e ente, é unir o estudo das cou~as po
sirivas ao esluJo das que lhe dão vitla, »

Eugenio de longla\'e é o traductol'
francez d 1 ,\la/'ilia ele Di,'ccu,dc Tliomah
Antonio Gonzaga.
Lü3-1~arte o impel'ador pal'a o sul.

tendo !luido q\:e íum a provinda de
S. Pedro do Rio Gl'all(le invadida por
for<;as pal'aguayas ("ide a ep7wmel'ide
de II de sctembl'o do mesmo anilO),

1u7i-Deye ler-se i(langurado em Val
pal',IÍzo a estatua de Christoyão Oolombo,
mandada fahel' na Europa pela munici-

_ palid,lde d'aqllclla cidade para ser levan
taei<l em uma de suas prl\<;as !l'esre dia,
que se diz anni versario Jo feu nasci·
mento.

Yej'l-se a esse respeito a' Ga"eta de
Noticias, tlo Rio de Janeiro, de () de j u1ho
<.l'esse anno de 1877.

- A ]lroposito da visita fcita pelo
bispo da Gu)'ana Franeeza (Cayena) ao
terl'itorio neutI'o, ou an tes bl'azileiro, da
PO\;O I<;ão do Amapá, funIada pelo BI'azil
(Yide a epltemc1'irle de 11 de abl'il de
1l13, (:Oll, ulle-, e a Ca::-cta de n~olicias

de 10 de julho de lSii, que cita o JOl'llat
(10 Recir..: úcerca da eontl'ol'el'tid I e se
cular qucstão de.Jimites d'es~e ponto do
nos:o terrirorio com a Frao<;a,

lSi()-Inaugura<;ão soJemne cio Asylo
da .lIcnrlicüladc do Rio de Janeiro, elfec
tuada com a aS5istenc-ia do imperador,
do presiclente cio con selho (Sr. conselheiro
Sioimbú),do ministro eh ju tiça ( 1', con
selhciro Lafayette), de estr;lllgeiros (SI'.
conselheiro Moreira de RllTos), do chefe
de policia (Tito <.le :!lfattos) e de ootras
muitas pessoas grad;\s. Foi na mesma
occasL'JO b nzido o edifício pelo vigario
gel'al monsenhor Felix Maria de Freitas
e Albuquerque.

Para recolher ft noite os infelizcs que
vhialll de esmolas e que dormiam pelos
adros da~ igrejas ou nos saguões dos
hoteis. a policia, a uetOl'isat.!a pelo a vi 'o
dI) ministe:'iu d,t jll~tiç,l ue I·! de agosto
de I';)!. UPI'o\'citára um telheiro exis- •
tente á pl'aia de Santa Luzi.l, e que fôra
primit;-..amente um dos compal'timcntos
do antigo matallouro publico,

Em \'il'[ude de requ·i i<;ão do desem
bl'll'gador A.lexandre Joaquim de iqueira,
enl:lO chefe de policm, a camaru munici
p:i1, cm li de janciro de 1 55, cedera o
rdel'Ído lclheiro á poli ia, ljl.e alli man
dou fa;:el' os necessal'ios reparos..~ ficou
elle dcsde então ,'CI'vindo de albergaria.

Por oc:casião da epidemia de chole,'a
mm'bus, em 1. 55, principiaram os mendi
gos ulli alojauos a se ;;limenta,' por conta
<Ja policia, meditla eSS,l qne, em 6 de
setembro tl'esso mesmo anno, mm'eeeu a
llpprov,\<;ão do gO,verllo, o qual deliberou
que os mendigos ficassem reclusos no
asylo. Esse acanhado casebre chegou
assim a conter cerca de 100 asylados, de
ambos os sexos, a quem a poJicia alimen
tava e "estia.

As cousas permanecel'um n'esse pé, até
que se lel'asse a effeito a obra que se
acaba de inaugurar, e cuja primeil'a pe
dra foi lançuda pela princeza D. Izabel,
condessa d'Eu, então regente do impe
riJ na ausencia do Imperador, a 6 de
agoslo de 1 .6, sendo ministI'o do impe
rio O SI" consellJeil'o Diogo "elho Caval
canti de. lbuquerque, hoje senador, que
obteve do poder competente o credito de
100:000g para principio das obra. Para
a sua conclusão mandou da~' o ministro
da justiça, SI', conselheiro Lafayette Ro
dI'iglles Pel'eiJ' I, pela verba -Obras-di
VCI' as quantias. Todo O ediflcio, inclu
sive os objectos que n 'elle se acham,
eustou a quantia de 154.:2178878. !:testa
construirem-se ainda os tres ?'aios pos
teriores do edifieio, pal'a fica!' completo.
Este está situado na. rua do Viscondede
Ita'1.ma, em frente ao canal do Mangue.
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gO\'emuuor d'css:\'
epamdl\ !.lll de

o director actnal da casa de eOl'l'ec<;ão,
o SI'. Belal'l11ino BI'aziliersf' Pe ca de
Mel,lo. foi enc,u'I'eciado de inicial' os tI'a
balhos do a )"10, sendo aceitos e aprovei
tados os el'\'iço, ;I'<:tnitus do arc1li,e ,o
lIeitor I ademaker GI'une\va]d, l'ei:lti\'os
á pal'te teehnica do projecto de eJifica
<;ão, que olrcrec~r:l ao governo.

Os ali 'erce- do asy]o slo de 30 palmos
sol)1'e ar,,:!. O cdificio tcm bell:J. al'pa
l'enci:l c é di\'id do em dnas secç:Jes
igua~., uma para homens, outra panL
mnl1lel'e,

No mesmo di:. da sua inaug'llraç:ão
fomm n'(:11'c recolhidos :211 mendigos.
que se achavam na antigl albel'g'lria.

JULHO-H

lG~3-~I:11'tim Correa ue'Sá é, J1eb se
gund,L vez, ~ rovido no cal'go de govel'n:1
dOI' da capitania do Rio de Janeiro. Foi
então oH· pela ordem c]11'0n ologica,
Tinha sido o seplimo capitão-mÓI' c go
\'crnulloI', de 1601 a lG03 (Vide a Ephcme
rid do dia 1-1),

lG30-Combate nos campos das Salinas
(hoje SlllltO AmaI'o). Eis como refe)'e o
auclor das Datas celeb,'e' este episodio
das no sas lnctas com os !loJlan(Je;~cs:

" :'\eeessitando os hollandeze de ma
deil'a para a construcç io do fOl'te Buyne
(ele >illtdalile B,'u!/Ile), atrave sam na
!TI mIJã ,l'este dü o do Beberibe, em fl'cnte
mc"mo do forte que e.,tavam ac dJa!ldo,
afim d cortaI-a. Havia, então n'este logar
uma casa pertencente a Francisco do
I ego, junto das Salinas, d'onde se avistou
o inimigo e se deu alarma. Apenas pu
zeram o pé' em tena tI'avoll-se a e :11':1

mIl, ;l, <[\\e leroi' se tornou um porfiado
com bate e' durou mais de tre hOl'as.»

170l-Parte pal'll Li boa, com lieen~a

d'ar[uella corte, Ant nio de AlbllquerCj1lc
Coelho dc C:lrvall1CJ, governador do os
tado do !lIlu'anhão, FÍ('~ cnc:wI'egado do
governo, na sua auscncia, o tenente mes·
tre dc campo gel)eroll Fernando Oar
rilho.

nll-Carta regia elevando á catego
ria de cidade a villa de ,'. Pado '''ide
Azevedo .l<tl'qnes, Allontl1,)J mos "isto
deos da p,'or;ltr:ia d" S. l"wlo, rv:ente
meote edüa<!os pelo Idstil 'w IIistoJ'ico:.

l'i56-Installa·se na i o l'ejil de Santa
Cruz dos }Iilital'cs. emquanto não tem
igreja propi'ia, a onlem ter eir:l de
S. FI'anci co de Paub da tid:tde do Rio
de Janeiro. iDstituida 1'''10 bispo dio·
cesano D. fl'ei Antonio do DestelTo }la
lheil'u, que J'esen'a p:ll'a i e os eus suc
cessores o caI'go de commiss:u'io da or
dem. Ahi toma elle o h ,bito e o d:t aos
pl'Ímeiros iI'mãos,

li8'-Toma asse do gO"erno da ca
pit:lllia de dinas-Gcraes o visconde de
Bhl bacena, Luiz Antonio FUJ,t.:d de
!lIendon~a, em cujo tempo de governo se
deu a mallogl'ada conspiração do Ti,-c.
de,ntes.

Foi O duodecimo
c..L[li tania depois de

. Paulo.
Ao visconde de Bal'bacena s' cceJeu em

julho de 1,97 Bernardo José dc Lorena,
qnc cxerceu o cargo até o anno de 1 01,
em que, voltando a Lisboa, te o titnlo
de conde de arzedas e o governo da
lndia, como já foi dito,

A este nccedeu n'aqudlc anno de
I '01 Pedro i\Ial'i.1 Xwicr de Ath 'yde e
~Iello, po, teriól'mente barão e Olai' .ar,te
\'isconde d13 Cond13ixa, rcnuiuo em 1~oa
pOl' D. Fr/lllci co (k A" is ~[ascarenha',

que moneu marquez ue S. João li:1 Palo
ma (TTide a ephc:m. de 11 de abril de
181-1) .

1 (jl-Fallccc o senado!' pela [l,'o'>Ín'i'l
do CeaI'1i Antonio ,lus; i\lal'h'lllu, e '''o
lhido '121 de maio d'c'se annu,

lSüt)-A \ anguurda al'gentiull (alliados
do B,'azil na camp'lnha do l'a"(/!/Lwfjl
!l, no dia lO e lJ ,)I' seate data" ata~:ula

em Yatahi/-Go,·ri por fOI' , ]Jlu'aguayas,
que Eã l'cpe1lidas com a perda de :100
homens, dos quaes !lO mortos, üs argen
Linos ti I'eram f6r.\ UC combatll'lZ l)ruças.
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JlJLno-12 re pectiva campa pelo SI'. AlCrecJo do
ValIe Cabral:

l611-Prest:J. juramento perante o se
nado da camara da villa de S. Paulo e
toma posse ( Datas celeb,-es ) do governo
das tres capitanias do Espirito Santo. Rio
de Janeiro e S. Vicente, D. Luiz de Souza,
com os adjuntos Nuno Pereira 'Freire e
Martim CorrCa de Sã, que substitnem ao
governador geral D. Francisco de ouza,
pae d'aquelle D. Luiz, que havia fallecido
a 10 de junho d'!! se mesmo anno de 161!.

1765-Francisco de Souza e Menczes
succede a D. FI'anci5co Antonio CardC'so
de i'tIenezes e Souza no gOYerno da ilha
de Santa Catharina e governa-a até 5 de
setembro de 1775, dia em quc é rendido
por Pedro Au'tonio da Gama Frcitas.

lS02-Fallece na cidade de S. Salvador
O120 arcebispo da Bal1ia D. frei Antonio
Corrêa, natural de Portugal, da ordem

'de S. Agostinho, oppositor nas cadeiras
de theologia na Universidade de Coim-
bra. .

Eleito a 16 de agosto de lTi9, s1grado
a 9 de abril de lTO na igreja do con
vento:da sua ordem, chcgou á Bahia 0.21
de delem 1'0 do anno seguinte.

Por ausencia do govcrnador geral do
Estado do Bl'azil, D. Affonso Miguel de
Portugal, marquez dc Valença, em 17 3,
c pela de D, Fernando José de Portngal,
que Coi depoi~ marqllez de Aguiar, em
1801, excrccu·o cargo dc govel'UtldOl' ",01'"al
do Estado. .

Jaz:na igrcja da Sé metropolitana, "ha
vendo escolhido o seu jazigo na Cathedral
junto ao Altar do SI'. S. Cbristo, aonde
está collocado o Sino. Cora<:ão de ,Tesus,
de quem era Illuito devoto", accl'escenta
um eurioso manuscripto que possue o
Sr. Dr. Mello :Moraes.

Como a daLa do fallecimen to (J'este pl'e
lado vem eom menosexac.,:ão mencionada
em mais de uma das obra8 que se occu
pam d'estas .cousas, para aq ui trasladamos
o sen epitaphio, Iitteralmente C01Jiado da

Aqui jaz
o Exlno

• e Rev lno
• SIlJ'. D. Frei Antonio

Correa Areebispo Metropolitano
da Bahia

da Ordem dos ErE'mitas Calçados
de Santo Agostinho, que faleceo

,'m 12 de Julho de lS02,,,

(Vide a cphemel'ide de 16 de agosto
de 1779).

1 37- Francisco de Brito Guel'l'a ( 0.
cerdote) toma assento no senado como
repres~ntanteda provincia do Rio Grande
do Norte ,Vide a ephem, de 26 de (eve
,-ei,'v de 18·15).

lS-!2-Combate em SilveÍl'as (S. Paulo),
dado pelo com mandante das forças le
gaes, eoronel I1Iauuel Antonio da Silva.
conÜ'a os rebeldes com mandados por
Anacleto Ferreira Pinto.

1 60-Sente-se pela primeira vez na
Vigia (pl'ovincia do Pal'<l), um pequeno.
tI'emor de ten'a, que, felizmente, nenhum
damno causou.

18/í - Inaugura-se a linha telegl'a
phica do Pojuca a Santo Amaro, proYin
cio. da Ballia,com aextensão de k.4.9.631.

JULuo-13

1."5;'3-Chega á Bahia tle Todos os San
tos D. Duarte da Cosh, 2" govcl'naílOl'
geral do Brazil; vem substitui I' a Thomé
de Souza, o fundador da primeira capital
da America Portuguezu, que pedira para
ser rendido por haver terminado o seu
quatriennio.

Acompanham o novo ~ovel'nadol' deze
seis jesuitas, entrc os quaes JOSI( de AlI
chieta, destinado pelas suas virtudes e.
sabedoria a se tol'nal' de tal modo famoso,
que mereceu a denominação de Apos(olO
do Novo Jj[u,nclo .
. Tinham sahido de Lisboa a S de maio.

A' administl'a<:ão de Duarte da Costa
durou perto de cinco annos, terminando
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em maio dc 1558 com a posse de Mem de
Sá, seu successor no cargo.

13il3-Scgundo a Histl))'ia Militar de
José de i\IiI'alles (incdito da Bibliotheca
Nacionall, toma n'esta data posse do seu
C;J.rgo o 6' gov~rnadol' geral do estado do
Brazil, :'\lanuel TeIlesBal'J'eto, Varnha"'en,

\pol'ém, o faz empossado a O de maio
(T'ide essa data). Abreu e Lima, Accioli
c J. de '-asconcellos dão ainda outra: a
de 11 de junllo,

16Z1-E' llome[\do capitão-mór do Rio
Gl'anrle do Norte Fl'ancisco Gomes de
I11ello, llntlll:al do Brazil. Estava já de
posse do governo a 5 de agosto de 1625,
diz o visconde de Porto-8egul'o,

1610-Expul ão dos je uítas da capi
tania de S, Paulo.

ü povo d'essa capitania amotina-se,
levantando-se cont1'" aquelles padl'es,
apodera-se do s"u eoIlegio, e expeIle-os
violentamente, pl'ivando-os de todas as
suas propriedades, sob o pretexto de se
opporem eIles a que os indigenas aldeiados
fossem empregados pelo povo em traba
lhos de escravos. As lilvas d'esta ex
plosão da colera pOlJulal' cHegaram até
'antos, onde se consummaram os ex
tremos d'essa resolu,ão, 'em exemplo aM
então nos annae b:'azileiros, forman
dO'se um governo de 48 membros, o qual
mandou fechar-lhes os caminhos, negou
obediencia ao gO\'ernador Salvador COl'l'ea
de Sá e Benevides, amigo dos padl'es, e
tomou ares lução de representar a el-rei
por seus pl'ocmadol'e , Na referid:\ re
pre cntação davam os revoltosos os mo
tivos que J-.ouvera para este seu pro
ceder, accre~centando o pedido de qne,
para gove:'nar a capitania, mandassem
fidalgos de san.Que eh;'istão desinteres
sado e suggerindo a nomeação de pro
vedor da marinha pal'a Amadol' Bueno,
11ailli'al (testas partes, homem ..ico e 1)0

de7'oso, bem entendido, e capaz de torlos
os f;((.1'gOS, m·rei, porém, não quíz atteu
del·ns 'Virle \z~vel() \ !<v'CI'J('s , ApO~T'\

~m:\TOS lI1sTORJcos. "' .. J':~LÚla:,).

Abreu e Lima relata este facto do modo
seguinte:

cc Heunidos na cidade de S. Paulo os
procuradores de todas as "illas e camaras
da capitania, resolvel'am expulsar d'ella
os jesuítas, por accordo tomado aos 13 de
julho d'este anno (1640)', em consequencia.
do que foram expulsos os religiosos de
todos os scus collegios d'aquella capi
tania. "

1OO-Toma posse, na cidade deBelém,
do governo do estado do M,u'anhão e
GI'ão-Pará, o governador e capitão-ge
neral Pedl'o de Albuquerque, natural de
Pernambuco, fidalgo da casa real, caval
leiro da ordem de Cllristo e terceiro go
,'el'llador d'aquelle estado.

Havia naufr'agado na barra do Pará,
perecendo quasi toda a gente com qtle
vinha, parte d'ella nas ondas e parte nas
mãos dos .47·uans, tribu de índios ferozes
que vivia na ilha de Joannes ou Maraj6.
Yinha de Lisboa trazendo comsigo cento
e eincoenta soldados, com abundante
ahastecimento e petrechos de guerra, al
gumas mulheres, quatorze jesuítas e tres
religiosos oa ordem do Carmo, com des·
tino ao Maranhão.
~nfraquecjdo pelas suas enfermidades

e feridas recebidas na guel'l'a com os
hollandezes, morreu Albuquerque a 6 de
fevereiro do anno seguinte,nomeando para
succeder-Ihe no cargo a Feliciano COI'rêa,
e como adjunto a Francisco Coelho de
Carvalho (Sobrinho), denominado - o
Sa7'do.

1 H-Toma pos e do governo da capi
tania do Piauhy uma junta composta do
ouvidor Luiz José de Oliveira, postel'iol'
mente barão de Monte Santo, do coronel
Luiz Carlos de Abreu Bacellar c do ve
reador Severino Coelho Rodrigues. A es
tes nomesaccrescenta o visconde de Porto
Seguro ({oco eitato) os de - João Leite
Pereira de Castello Branco e João Gomes
Caminha. Esta junta governou o Piauhy
rlf'~rlc a pl'P "nte (\<lta ~tpj lllf'il'() de 1811.

1 ' ,
. c
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,
S. Paio e Pina, no governo da capitania
do Ceará, Fl'anci co Alberto Rubim, 43'
governador que foi d'aquella capitania.

1847-Nasce no Rio de Janeiro a prin
ceza D. Leopoldina, filha do Imperador,
o Sr. D. Pedro II (Vicle a epheme"icle de 7
de (evereiro de 1871).

1 55-FaUece na cidade de itero)',
na casa de campo em que residia, 1\1a
nuel.Alves Bl'anco, primeiro visconde de
Caravellas, senador do imperio pela pro
vincia da Bahia, escolhido a 13 de junho
de 1 37, conselheiro de Estado, sabio pa
triota, que fora por cinco vezes ministro.

l\1orreu em extrema pobreza.

Alves Branco nascera na cidade da
Bahia a 7 de junho de 1797 e formára-se
em lei~ em 1823 na universidade ele Coim
bra, havendo tambem frequentado o
curso de sciencias naturaes e mathema
ticas na dita universidade.

Voltando á patria no ànno seguinte,
logo depois da retirada das tl'opas do
general Madeira, foi nomeado juiz do
crime e exerceu esse e outros logal'es da
magistratura até 1830, em que foi pela
primeira vez eleito deputado.

Da Selecta Braziliense transcrevere
mos os seguintes dados biographicos de
um tão notavel cidadão, que devem
tambem ter entrada na historia patria:

<I Foi encarregado pela camara de re
digir o primeiro codigo do processo POI'
jurados que teve o imperio e que passou
em 1831; n'esse mesmo anno apresentou
diversos projectos soure o systema elei
toral e sobre o poder judiciario, sendo
elle o primeiro que se lembrou das in
compatibilidades dos juizes pai'a as fune
ções legislativas.

<I Em 1832 foi chamado ao Thesouro no
logar de contador geral, fazendo logo
diversos regulamentos e as primeiras
instrucções para a escripturação por par
tidas dobradas.

<I Chamado para o minlsterio da justiça'
e de estrangeiros, assignou com Mr, Fox

a conven ão alJolicionista do trafico, que
a a embléa não appl'OYOU.

« enador em 1837, ainda estcI'e na
pasta do imperio, recusando, porém, ficar
com a regencia, não obstante as instan
cias do regente Feij6. Ministro da fazenda
por nomeação do regente Araujo Lima,
deixou a pa ta em maio de 1 ,10 por' des
intelligencias com membros influentes da
maioria, voltando em 2 de fevereiro de
18H á mesma pasta, oude melhorou
muitos reguiamentos da arrecadação das
rendas,

« Pertencia á !amilia do poetas, poc
tas sõnorosos e grandiloquos. « Nasci
pob,'e, dizia elle, e pob,'e mo"perei; mas
nasci na mediania social, e (~~i elevado

•ao (astigio elas posições pela rllctgnan i
mielade ele wn p/'incipe, que 1uio pC'"
(Junta pelos avós dos servido/'es elo
Estado. »

D'entre as composições metricas da
sua lavra, que fOl'am publicadas. sobre
sallem a Ode á P,'imavel'a, inserta n~

Mine/'va Bt'aziliense (1813) c a Oele á
pI'oclamação da Constituição Po!'tt~_

gueza. que vem jgualmente na Mine,'va.
1879-Fallece no Ceará, em Jaguaribe

i\lerim, o DI'. Antonio Manuel de Medei
ros, medico illustl'e, iI'mão do fallecido
bispo de Olinda d'aquelle appellido (nde
aephemet'icle de 16 de setemb,'ode 1866).

O DI'. dedeiros ~uccumbiu vietima de
uma febre typhica, na idade de 52 annos.
Tendo-se desenvolvido a vadola no Crato
e logares visinhos, e reclamando tal es
tado de cousas a presença de um facul
tativo, o presidente da provincia (Dr.
José Jylio) o designára para prestar esse
serviço: o dignD pratico partiu imme
diatamepte, e aUi chegado prestou as
signalados serviços, confil'mando c:1da
vez mais a reputação que de ha muito
havia grangeado de mcdico intel~igente

e pratico, humanital'io e desintcr'essado.
entindo·se depois gravementc doentc,

parti u em busca da capital, mas aggra
varam-se por tai fórma os seus solfri-
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mentos, que pereceu nà localidade acima
referida.

Pal'a mais amlJla informações a seu
respeito veja-se no Cew'ense de 20 de
julho a noticia do seu fallecimento.

JULUO H

160S-AfTonso de Albuquerque reccbe,
não se sabe em que dia e niez, o governo
da capitania do Rio de Janeiro, das mãos
de )lartim Con'ca de :Sá, que o exerciu
desde o anno de 1602.

Kão consta dos livros da camara da
cidade o termo da sua posse, nem vem
n'elIes regi trada a sua p'ttente, mas o
Catalogo Benellictino faz menção do seu
nome. e na dat!!- de hoje a signou elle a
primeira carta de se maria de terras,con
cedida a Francisco de Oaldas. A 1 de
junho de 16U ainda exel'cia o cal'go.

16Z7~Pieter Pieterszoon IIein, almi
rante hollandez, que, com uma armada de
16 vasos viera pela terceira vez sobre a
Bahia com a idéa de apoderar- e d'ella
( Vide a epheme"ide de 1 de março),
depois dos factos que ficam menciona.
dos em outl'as datas d'estas Ephenwl'illes'
e da façanha relatada na de 13 de junho,
Pieter Rein, vendo que nad,t m,,, - tinha
que fazer, deu de vela para a Europa.
Teve a felicidade de encontrar no tra
jecto uma frota do Mexico, que captul'OU
toda, e com que, por ser ,a maior que se
tinha feito no mar até então, indemni a
da ficou dos prejuizos anteriormente sof
fridos a 70mpanhia das Indias Occiden·
taes: pôde esta até emprestar dinheiro
ao governo da I-Iollanda, e sentiu-se mais
do que nunca disposta a renovar os Reus
planos de conquista na America.

1717- D. fl'ei Francisco de Santiago,
5' bispo do Maranhão, toma posse do
governo da sua diocese (Vide a ephe
m(!I'ide de 1 de dezembro dc 1752',

1805-E' sagl'ado em Li, boa como bispo
in pa1'tibus de ptolomaida o Dr. Luiz de
Castro Periera" prelado de Cuyabá, a que
chegára em agosto de 180, tendo entrc-

tanto sido nomeado pal'iI esse cargo a
2D de outubro de 1803 (Vide esta data).

O Dr. Luiz de Castro falIeceu na sua
prelazia a 1 de ago to de 1 22, havendo
em 21 de abril do anno antel'Íor sido de
signado para a mitl'u, então vaua de
Bl'ilgança, em Portugal, - que el~ 'não
pôde portanto occllpar, pOl' falIecer antes.

1811- Fa11ece no convento de Santo
Antonio do Rio de Janeiro frei José lIa
rianno da Cdnceição Yello o, franciscano,
auetor da famosa FLOR,~ FLL'MI);E);SE,
que concluira em 1790.

FI'ei Velloso nascera em Minas Geraes,
na freguezia de Santo Antonio, villa de
S. Jo é, no anno de 1742.

"'a obra monument~l a que nos referi
mos, collaboraram - Francisco ::Ilanuel
da ilva Mello, José Oorl'êa Rangel, José
Aniceto Rangel, João Francisco Xavier,
Joaquim de Souza Marrecos, FiI'mino
José do Amaral, José Gonçalves e o ha..
bilissimo pintor Antonio A1Yares, que
desenhou depois a bandei1'a republicana
da revolução de Pernambuco de 6 de
março de 1 17.

Velloso tinha ido paJ'a Portugal, se
gundo suppõe 1nnocencio da Silva (Diec.
bibliog}'.), em companhia do vice·rei Luiz
de Va conce11os, quando este estadista se
recolhia do seu governo no Bra7.il, e
occupou em Lisboa o emprego de director
da Typographia Chalcogl'aphica, Typo
plastica e Littel-al'ia do Arco do Cego,
creada em 1800 pelo então ministro de
E tado D. Rodrigo de ouza Coutinho,
depois conde de Linhares.

Quando a familia real portugueza veiu
para o Bl'azil, frei Velloso acdmpanllOu-a,
e aqui. permaneceu até morrer,

Todos os impressos e manuscriptos do
seu espolio foram, pelo provincial do
convento em que fallccêra, ofTerecidos ao
principe-regente D, João \"1 pal'a a sua
!)ibliotheca. e f,tzem hoje parte da Bi-

liotheca N<\cional do 1 io de Janciro.
POI' essa occasião veio tambem a a im
portantissia :'. Flora, ainda então inédita,
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pois s6 desde 1825 foi qne se publicou,
menos uma parle do texto, que o Museu
Nacional tenciona publicar agora.

IS19-Toma posse do governo da capi
tania do. Piauhy, independentc da do
Maranhão, Elias José Ribeiro cje Carva
lho, que succede a Balthazar de Souza
Botelho de Vasconcellos.

1831-Depois da abdicação do pl'imeiro
imperador fõra no mesmo dia (7 de abril)
nomeada urna regenci!\ pI'ovi oria pelos
deputados e senadores, que a esse tcmpo
se achavam na côrte. A 17 de junho a as
sembléa geral nomeál'a a Regencia Per
manente, composta do brigadeiro FI'an
cisco de Lima e Silva. que j:1 fizera parte
da priineira, de Jo~é da Costa Carvalbo
(posteriormente mal'quez de Monte-Ale
gre), então deputado, e do deputado João
Bl'aulio Muniz.

A exaltação dos partidos trazia entre
tanto sobresallada a capital do impedo.
Esse estado de cousas teve o seu des
fecho a 14 e 15 de julho com o motim
produzid.o pelas tropas, dorrfinadas pela
energIa do padre Diogo Antonio Fcij6,
já então ministro da justiça. Os corpos
amotinados foram dissolvidos, e enviados
os outros para a Bahia e Pernambuco.
, Aplaca<la essa effervescencia militar,
suppunha-se dominado o móvimento rc_
voltoso, mas a 7 de outubro (vide essa
data) dá-se a revolta da ilha das Cobras,
que a regencia teve dc reprimir por sua
vez.

1861-Aporta á sua diocese o actual
bispo de Belem do Pará, Sr. D. Antonio
de Macedo Costa, que é o 10 o na respec
tiva sede.

O SI'. D. Antonio nasceu nó termo
da cidade de Maragogipe, provincia
da Bahia, a 'í de agosto de 1830, c no se
minario episcopal da cidade de~ ....alva
dor começou os scus estudos, que con
cluiu no de S. Sulpicio cm Fran<:a. A 2
de junho de 1853 recebeu tousura L ...

igl'eja metropolitana de Pariz, pelo bispo
Tripolen!le Leão Francisco Sibour, coad-

jutor do arcebispo de Pariz: das mãos
d 'este recebeu as ordens menores a 17
de maio do anno seguinte, na igreja pa
rochictl de S. uipicio, e n ella, a 19 de
dezembro de 1857, finalmen te, as de pres
bytero, eonferidas p<:'lo arcebi po Morlot.

D'ahi partiu para Roma, onde obteve
o grau de doutor em direito eanonico pela
Academia de S. Apolinario a 28 de ju
nho de 1859 e onde assistiu ao IS' een
tenario do m::u·tyrio de S. Pedro em 1867.

Em 1869 voltou, já como bispo, â ci
dade eterna e no concijio ecumenico alli
efectuado no Vaticano pronunciou na
lingu'a, latina um importante e extenso
discllr~o acerca do clero no Brazil, que
mereceu, applausos geraes.

De volta ao Brazil, foi eleito bispo do
Pará a 23 de mal'ço de 1000 e confirmado
pelo papa Pio IX a 17 de dezembro do
mesmo anno.

Sagl'ado na cidade de Petropolis a 21
de abril de 1861, sendo celebran te o in
ternuncio apostolico a\'cebispo de Athenas
monsenhor :\Iarianno Falcinelli Anto
niacci, tomou posse do seu bispado, por
procurador, a 22 de maio, e, chegando á
sua diocese na presente data, fez n'ella a
entraó"pontiflcal a 1 de agosto.

Na porfiada controversia episcopo-ma
çonica, que tanto agitou os espiritos no
Brazil e amotinouasconscieneias pelosan
nos de 1873 al875,contlicto suscitado pelo
impetuoso bispo de Olinda D. frei yital,
n'elle o Sr. bispo do Pará, não menos
fogoso, tomou activissima partp. Não é

, para aqlii, 'gelú pam já, nem para o hu
milde auctor d'estas linhas, um juizo
definitivo ácerca de taes successos. Ba te
nos consignar apenas que o ::ir. D. Anto
nio de Macedo Costa foi, como o seu
heroico companheiro de luta, condemnado
pelo SupI'emo Tribunal de Justiça e de
tento, o bispo do Pará, ua fortaleza da

'Ilha das Cobras, na bahia do Rio de Ja
neiro, como incurso nas penas do al't.
96 do codigo criminal. O ministerio a
que p'l'el;idia o duque de Caxias pel'doou-
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lhe, em setembro de 1875, o resto do
tempo de 4 annos de prisão a que fôra
condemnado.

A' qual dos contendores couberam afi
nal os louro da pugna? ão nos é facil
dizeI·o: decidam-no os competentes e
desapaixonados.

Depois d'e tes estrondosos factos, falle
ceu o papa Pio IX, a coja sombra pel
Iejavam. os dous paladinos das immuni
clades da igreja, dos quaes um, o cava
1I1eil'esco pl'elado de Olinçla, descanç't no
tumulo desde julho àe 1878 j a Iucta
pal'ece arrefecida e as paixões antago
nistas como que emmudecel'am : armisti
cio, paz definitiv'}? que sei eu? Talveíl
nos dous arraiaes oppostos se agucem
as armas, se exercitem no manejo d'ellas
para futuras escaramuças ou b:ttall1as
campaes; paz armada emflm 1 Mas já
agora, creiú que as cousas ficarão, j)'Clo
menos na apparencia, no statu quo ante
bellum..•

JULIlO-15

1570- Ia fI'ota em que vinha D. Luiz
Fernandes de Vasconcellos (Luiz de Vas-
concellos c Menezes o chama José de
Miralles na sua HÚt01'ia milita;'), como
governador geral do estado do Br'uzil,
para render l.\ Mem de Sá, que, já desde
1560, PO)' velho e cansado de se)'vi,' e de
se)' mal attrmdido, instava porque lhe
dessem, uccessor; n'essa fl'ota mandava
el-rei D. João III um reforço de missio
nal'ios jesuitas á sua colonia da A..e
rica; pois que, empregados na propaga
ção da fé, tftnto n'esta parte do mundo
como na India, tinham elles já prestado
relevantes sel'viços á corôa de POl'tugal.

Nomeado a 6 de íevereü'o, partiu o
mallogrado governador com uma frota de
seis navios e uma caravella, e nella em
.barcaram tambem mais de.scssen ta pad I es
da eomp.lnhia de Jesus (setenta, dü José
dJ. Costa Coimhra, tract;\l1do d'este ·uc·
cesso), que tl'az' am por supel'ior ao padre
Ignacio de Ailevedo, visitadol' que fônt

da. sua ordem no BI'azil, c que voltava
nomeado pI'ovincial por ::i. Francisco Xa
vier, então geral da companhia. Na respe
ctiva scrie foi Azevedo o terceiro. Esta
expcdição era a mais con itleravel do seu
genero que vinha para o BraziJ.

C:ombatida por mares e ventos con
trllrios, dividiu-se na viagem, vendo-se
fOl'çada a demandar a ilha da Jlladeira,
r.. e pera de melhor monção. O navio de
nominado Santiago, em que ,inha o
padre Azevedo com Qutros 39 missiona
rias, foi ã ilha da Palma, e nas suas
aguas apl'i ionaram e trucidaram.nos, a
todos. os piratas calvinistas Jacques de
Soria e João Capdeville, que por aquelles
tempos infestav 1m com cinco galeões
estes mal'es. Dos mi ionarios apenas
escapou o Íl'mão João Sanchcs, por ser
cozinl1eil'o : d'elle é que se soube d'este
·morticin ia.

O governador seguiu da ~Iadeir'.l. para
a Bahiaj masa força das correntes levou
os outros. n'avios da expedição a rumos
diversos, e 6 dois chegaram ao scu des
tino. Vasconcellos havia fallecido na
viagem das enfermidades que n'ellae nos
combates com os corsarios contrahira.

1614-Bulla de Paulo \', passada a
iustancias de Felippe lU, crcando a pre
lazia de Pel'Jlambuco, sujeito até então,
no espil'Ítual, ao bispo geral do Brazil
(Vide a ephemel'ide de 16 de no\'embl'o
de 1676). A sua jurisdicção esteuder-se·ia
ás capitania de Itamaracá,Pal'ahyba, Rio
GI'antle do Ntlrte,Ceará e ::'.Iaranhão.

l620-Toma po~se da capitania do Es·
pirito-Santo o seu donatal'io Francisco
de Aguiar Coutinho, desccndente de
Va co Fernandes Coutinho, seu primeiro
donatario.

1M3-Toma posse da supi'a-mencionada
capitania Ambrosio de ' guiaI' Coutinho,
sUCCCSSOI' de Francisco de Aguial'.

1675-Dreve do pcLpa Iuno~encio " divi
dindo em duas a pl'oYincia religio a de
tiallto Antonio do Braâl da ot'dem dos
padres ObserV:lntes reformados, ficando
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a primeira com o antigo nome, tendo 1101'

cabeçl o convento da Bahia, e tomando
a segunda a denominação de ~ossa e
nhora da Conceiçâo do Rio de Janeiro,
por ter n'est:!. cichde a sua ca a capitular.

nOZ-Toma posse do governo da capi
tania do Rio de JaneÍl'o D. Alvaro da il
veira e Albuquerque.

Foi o 49' na ol'dem chronologica e go
vernou esta capitania até os ultimas dias
de julho de n05.

1774 -Gonçalo P~reira Botelho de
Castro é exonerado do governo da capi
tania do Piauhy.

I 2ô-Por buIJa d'esta data, expedida
pelo papa Leão XII, teve a prelazia de
l\fatto,Grosso o predicamento de bispado
(Vide a ephemel'ide de 23 de janeirO
de li8Z).

1833- O padre Diogo Antonio Feij6
toma assento no senado como represen
tante da provincia do Rio ele JaneÍl'o.

l854-Inaugura-se na capital ela nova
provincia do Paraná a sua primeira as
sembléa legislativa.

1, ô3"":'Fallece no Rio de JaneÍl'o o co_
nego Ger,lldo Leite Bastes, oJlicfal maior
da secretaria elo senaelo.

O conego Leite Bastos é o auctor ano
nymo da Necl'oz(J,qia elo senadm' Diogo
Antonio Feljó, de quem fora intimo
amigo. Essa necrologia foi publicada em
1861 pelo SI'. dl'. MeIJo MOI'aes.

1866-F,lllece na cidade do Rio de Ja
neiro o senador do imperio, consclheil'o
de Estado Paulino José Soares ele Sonza,
visconde de UI'uguay. publicista conecto
e proficiente. Nascem em Pal'iz a 4 de
outubro de 1807.

Homem d'estado da primeira Ilana,
parlamentar experimentado, gozand'o de
legitima influencia no seu partielo e em
todo o paiz pela sua firmeza ele principios
e nilo vulgal' illustmção, representou o
visconde ele Uruguay cm SLla viela de 11<'
mem politico um importante papel e exer
ceu decidida preponderancia na adminis.

tração publica e nos de. tinos da patria'
Temos d'elle as seguintcs obl'as:

- Ensaios. obre o direito administra
tivo, Z 'loIs. em 4' publicados em ] 62.

- Estudos pl'aticos, sobre a adminis
tração das provineias do Drazil-2 'loIs.
em 4', publicados cm 1865.

O visconde de Uruguay representava
no senado a provincia do Rio de Janeiro
e fóra escolhido a 31 de março de IR!9.

1872-Fallece no Rio de Janeiro o con
selhcit'o JO:lquim Octavio ~ebias.

Eis o que a seu respeito se lê no Alma
nach ela Provincia de S. Paulo pal'a
1873~

" Nascido em Santos a 2D de junho de
1 11, sendo filho de João Octavio l'ebias
e de D. Emerenciana Maria da Purifica-
ção NeIJias:

Recebeu o gran de bacharel em scien
cias sociaes e jUl'Ídicas em G. Paulo. e,
adoptando a carreira da magistratura,
honrou-a muito por uma honestidade e
ju. tiça nunca desmentidas.
. Deputado á assembléa geral em muitos

quatriennios, illustrado, eloquente. e
firme nos principios politicos que pro
fessava, prestou impol·tantes sel'l'iços ao
paiz.

Foi ministro de estado nimiamente
notavcl pai' seu civismo e proverbial
abnegação. "

1874-Toma asscnto no senado, como
representHnte da provincia de Minas
Gemes, o SI'. Antonio Candido da Cruz
i\LlChado, escolhido a Dde maio do mesmo
anno.

JULno-16

15 6L Diogo Alval'es, o Caramurú. e
Cathal'ina Alvares, sua mulher, fazem
doação aos monges de S. Bento da ca
pella e do terreno em que elles fundaram
o seu mosteiro na cidade da Bahia, corno
se lê aincla hoje na pedl'a tumulal' dos
eloadol'es, marido e mulhel', na. eapella
mór da igrejlL d'aquellc mosteiro, com a
data todavia errada para 1582 . No li 'Iro
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do tombo do mosteiro e, Lá eUa emen
dada para a que aqui damos.

l"este anno de 15 6 foi o I'econcavo da
Bahia assolado pelo pirata inglez Roberto
\Vithringwn com dois navios armados
por conta lo conde de Cumbel'1and.

A elIe sc reuniram Outl'OS dois navios
corsarios, de um dos quaes era Raleigh
o armador.

1596 - Fallece em Evora o padre
]\[al'çal Beliarte, natural de Lisboa, na
idade de 56 anno,. Fôra reitor em tres
collegios da comp:lnhia de Jesus na pro
vincia eborense, d Braga, Bragança e
Porto; fôra provi neial no Brazil, de onde,
pa sados anno , quando voltava para o
rcino, foi feito prisioneiro por pil'atas
hereges; libel'tauo do seu poder, pouco
tempo sobl'eviveu,

1635- A nossa gente continúa a aper
taI' o si tio que fazia aos hollandezes
em Porto Calvo, auxiliados agora por
Calabar, já feito por elles sal'gento-mór;
faz-se ao pé das casa fortes, que elles
occllpavam, urna esplanada com dous
cestões e n'ella manda l\Iathias de Albu
querque a estai' uma peça Como já
havia falta de balas. fazem os nossos do
feiTO que aIli acharam, algumas palan
quebls, que ,empregaram com successo.

1615 - Carnificina de Cunhaú (Rio
Grande do NOI'te).

Chegára na vc pel'<l a es e povoado o
ho1landez Jacob Le try, cOl1lmandante
dos indios alliado dos hollandezes, tra
7 0 ndo grande numerp d'elles e alguns
compatriota seus,

A' sua ,inda toda a população se amo
tina; elle, porém, tranquilli a-a, alIe
gando fins pacificas, e aillxa na porta da
igreja um edital, quc é tambem lido em
fÓl'ma de bando, convidando os morado
re a reunirem-se no dia seguinte, que
era doniíngo, na dita jgrej~, afim de ou
virem propostas que muito lhes convi
nham.

E'll virtude d'este convite, reunem-se
na presente data todos os habitantes da

povoação no lagar indicado; mas, quanc'o
ainda ia em meio a mi sa, os hollandezes
invadem com os selvagens'o templo e
passam a fio de espada todos os que n'elle
se achavam, incluido o' celebrante, que
era um padre respeitavel e nonagenario,
escapando. apenas d'esta inesperada caI
'nificina tres homens e algumas mulheres.

]65S- O capitão general D. Pedro de
MeUo torna posse do governo do estado
do Maranhão e Grão-Pará. Foi o 12° na
respectiva. serie.

16 '6- Eleição da primeira abbadeça
natural da Bahia que teve o convento de
fl'eiras professas da in vocação de Santa
Clar<l do Desterro d'aquelIa cidade: foi a
respeitavel madre Martha de Chri to.
. 1700-Posse da primeira camara da ca
pit!lnia do Ceará, a de S. José de Riba
mal', eleita a 25 de janeiro d'este anno e
cujo termo abrangia a capitania toda.

1732-0 chefe de esquadraJoséda Serra
tom posse do carl50 de governador e ca
pitão general do estado do Maranhão na
cidade de • Luiz, e exerce-o até 20 de
março de 1736, dia em que falleceu.

Foi o 2 • dos governadores do referido
estado.

1156- 'asce na cidade da Bahia José da
Sil va Lisboa, visconde de Cayrú, um dos
espiritos mais cultos e um dos mais pro
fundos pensadores do seu tempo.

Filho de·Henrique da Silva Lisboa, na·
tu ral da cidade do sen appellido e archi
tecto de profissão, e de D. Helena Nunes
de Jesus, natural da Bahia, José da ilva
Lisboa manifestou cedo os raros dotes
inteIlectuaes com que o prendaI'a a na
tureza e que seus paes souberam aprovei
tar, encaminhando,os com acerto. Aos
oito annos de idade encetou elIe o e tudo
da gral1'!matica latina. cursando em se
guida as aulas de philosophia do con
vento dos frades carmelistas da sua ei
dada natal e aprendendo ao mesmo tempo
musica e piano. Terminados e tes estu
dos preliminares, partiu para Lisboa e
alli aprendeu rhetorica com o afamado
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professor Pedro José da Fonseca. se
guindo em 1774 para Coimbra, onde so
matriculou nos Cllrsos juridico e plliloso
phico d'aquella Univer idade, c n'essas
doutrinas recebeu ciuco ~nnos depois o
grau de bacharel formado. Um anno ano
tes de completo o seu tirocinio universi
tario havia. elle obtitlo em concurso pu
blico, perante o reitor reformador da
Universidade, D. Franci co de Lemos,
bispo' de Coimbra, o logar de lente sub
stituto, no CoIlegio das Artes, das linguas
grega e hebraica, em quc se fizera pro
ficiente.

Regressando á patria, mereceu da Real
Mcsa Censoria SOl' nomeado professor de
philosophia racional e moral da cidade
da Ballia, disciplina que ensinou por C'
paço de vinte annos,professandoporeinco
a lingua grega, cadeira Cl'eada por in
t1ueucial sua.

Kão podemos acompanhar tão conspi
cuo varão em todos os passos elo. sua la
boriosa vida: baste-nos esboçai-a a lar
~os traços, apenas como um justo tributo
de admiração por tão preclaro engenho,
de quem dizia em 1833 o illustre publi
cista portug:.Icz Silvestre Pinheiro Fer
reira, que o tratâra de peI'to quo.ndo con
viveu entre nós- <I. que era o homem mais
versado nas theorias da cconomia poli
tica.»

Preenchido o seu tempo de professo
rado, voltou em 1797 a Lisboa, onde ob
teve a sua jubilação, e foi por D. Júão VI
nomeado deputado e secretaJ'Ío da ;\Iesa
da Inspecção da Bahia, logar que lhe deu
occasião de prestar relevantes sel'viços á
agricultura e commercio d'aquella capi
tania. Já então trabalhavll elle na sua
l'rimeil'a obra - Principias ele direito
mercanLil-, que publicou em Lisboa em
1801 eUl oito Ll'ataelos elementa,'es,. CSLa
obra foi citada pelos mais habcis advoga.
dos, c, sendo a primeil'a quc apP::lreêia em
nossa língua sobre tal assltmpto, dcnun
ciava no seu auctor tão amplo conheci
mentos de direito civil, maritimo e das

gente, que mereceu muitas reimpressões
em Lisboa o ainda uma em Londres.

Em 180! deu elle {l luz publioa, na pl'1
meira d'estas cidados, os seus-P"incipios
ele cconomia politica'.-obra quo obtevo
igual monte geral aceitação.

Foi por instantcs suggestões do José
da Silva Lisboa, nascidas daI; suas adian
tadas idéas cconomicas, que se lavrou a
Carta regia de 28 de janeiro de ISO , a
qual, franqueando a tod;1s as nações ami
gas e alliadas de Portugnl os portos do
Brazil, foi o primeiro passo dado para a
nossa independencia politica. Esta mc
dida não podia deixar de' ser impugnada
e combatitla totis vú-ibus por aqnellcs a
cujos immediatos interesses vinha ena
ferir de golpe; mas Silva Lisboa dcfen
deu-a em pIlI'ases cheias tio fogo e de
verdade, pulverisando com os rccursos
da sua vastissima erudição os argumen
tos dos seus adversarios e os preconceitos
enr'aizatlos do maior numero, dispal'ados
contra eUa, dando ú luz as suas-Ollscl·.
vações sob,-e o commercio {I'a./co no
B,'a:::il.

Eis aqui a lista dos seus escriptos,
apresentada por seu filho. o barão de
CaYl'ú, na biograplJia do illustrc publi
cista inserida pelo Instituto Ílistol'ico no
vol. I da sna RCl;i ta, além dos tl'CS j,\
en~mCJ'ado no 'colTer (J'esta noticia.

Em 1810-DiscUl'so sobre a fr:lnrl'leza
do commercio tle Bllenos-Ayres, tratluzitlo
do hespanhol (Rio ele Janei"o),

Ibicl. -Observações sobre à franqueza
da industria e c, tabelecimento de fabri
cas no Bl'azil (puúlicaela ?la Balda).

l811-0bsel'vações sobre a prosperidad
tio EsLado pelos libentcs pI'incipios da
nOVll legislação do Bl'azil (Bahia;.

Ibicl.-Ensaio sohre o estabelecimento
de Bancos, etc. (R o ele Janci,'o).

Ibicl.-Jlemol'i:l contra o monopolio da
Companhia dos Vinhos do Alto Douro.
(Rio). .

lS12,-Extractos das obl'as deEdmundo
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Bm'ke. tdduzidos do inglez (Ibi), em dois
tomos.

IS15.-:lremorias da. vida politica do
lord 'íVcllington (1M).

1818.-:lIemoria. dú~ beneficios politicos
do governo (rEI-Roi D. João 1"1 (I/A;.

1 IO-20.-Estudos do bem commum e
economia politica (Ibi) , em dois tomos.

1 '21.- ele ta de pensamentos do padl'E:'
Vieil'3. (Ibi).

Ibiel.-Conciliador do reino-unido (Jor-
nal Politico, Ibil.

lS~2.-Reclilmaçõesdo Brazii (Ibi).
Ibid.-Caus:J. d Bl'azil (Ibi).
Iúicl.-Imperio do Brazil (1bi).
Ibicl. -Roteiro bra ilico, ou colJecção

dos principios e documentos de dil'eito
POliLi o (Ibi).

1823.-A.talaia (Ibi'.
1 25.-Constituição moral ou devere.; do

cidadão (Ibi).
1827.-Escola. bl'asileir:J. ou instrucção

util:J. todas as classe. (Ibi), em d is
tomos.

1bill.-Leitnl'as de economia politica
(Ibi).

1 2S.-Causa da religião e disciplina
ecclesia tica do colibato cleric1l.1 (Ibi)

1820.-Hi toria dos pl'iI:cipaes succes
sos politicos tio impedo do Bl'azil (Ibi),
em ,t tomos

1 31. - CarLilh,'L da. ~scola. bl'asi!cira
(Ibi",·ei.llpl·cSS'l. no 1 ilr>Í. cm 1 10).

1832.-:llanual de politica ortllOdoxa
(Ibi).

Iúid. - Principios da Ul'to do reinai'.
(Ibi).

Além d'estas obras tIe mais longo fo
lego, publicou' iln. 'Lisbo:l varios arti
gos anlhos om pCI'iodicos, e deixou ou
ti'OS escriptos de mcnor tomo. sem con
tar os seus luminosos discursos como
deputado c senado.t'.

)lo Rio do Janeiro, est.tbe1ecida a. COI'to
da. fpl'agitl.\ monarchia, exel'ceu tambem
Lisboa commissües impul' :wtc' c ens;nou
como pI'ofcs:'oI' ,\ economia politica. 1'1'0

clamada a nossa independencia, yue de·

fendeu c abraçou com calor. foi eleito de
putado pela Bahia á assembléa cousti
tuinte, ondc se poz á freu te .os que
combatiam o miuisterio de José Bonifacio.
Xa orgaui 'ação do senado escolheu-o o
primeiro iIlJPcrador para representante
da provincia em qnc nascera.

O ViSCOl}dc de Cayrú foi membro de
muitas a.sociações scientifil:as e littera
rias nacionaes e estrangeiras, que deram
o devido apre,:o c consideração á sua
vasta erudição e . uperiol' talento.

'cc 'Apczar de ser dotado de uma consti
tuição robusta. com tudo, continuado es
tudo c trabllho principiaram a debilitar
as sua fo:ças, e depois de uma prolon
gada moles tia de tl'es mezes, falleceu aos
20 de Agosto de 1835, deixando a seus
filhos o exemplo de um homem justo e
l'cligioso, e aos scus concidadãos'o de um
magistrado probo e patriota geuuíno
(Em'cio ele CaYI'ú, Bento da saw Lis..
boa). " .

Por decI'eto da Regencia, em nome llo
actual Imperador, de 9 de Maio de 183 I

concedeu-se uma pensão ás tres filhas do
visconde de CaFú. D. Joanna, D. bufro
sina e D. Izabel, em remuneração dos seus
valiosos serviços, cc prestados pelo longo
espaço de cincoenta e sete annos (palan'as
elo decreto). , não só na simpie carrcira
dc empregado publico, bem como na ma
gistratura em alguns tribunae~, e no de
mniLos outros cal'gos e empregos, em
todos os cJlIaes f f. conhecer e admirar a
, ua vastidão dc conl ecrmentos, quú tor
naram llistincto c até l'cspeituvel o seu
nomo entre as nações estrangeira . " Es c
lIecreto, tão 11011l'oso qU:1n to jus to e bem
merecido, é assign"tlo elo regente Pedro
de AI'aujo Lima, depoi mal'quez de
Olinda, e por Beruardo PC1'eÍl'a de Yas
concellos, então n,inisiL'o da justiça. o in
tel'inamente tio Impel·io.

. for docreto pre~itlencjal de 13 tlo março
ue 1~37. sallcciouan( o uma resoluçào, da
a sembléo. proYincüü da Bahia n'esse sen
tido, fora mandado collocul' o reu'atQ do
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benemerito publicista no salãu de honra
da Dibjjotheca publica cl"aquella cidade,
até quc e flze se o sen busto de metal ou
de bronze, pal'a o mesmo fim.

O visconde de Cayrú é uma gloria na
cional.

1761-Toma pela primeira vez posse
do governo do estado do l\Iaranhão oca
pitão-general'Jolquim de tllcllo e Povoas,
que foi então o 35< na respectiva sel'ie
("'ride a Ephp.1neJ·ide de 29),

rioS-Toma 1;;)s5e do governo da ca
pitania de Minas-Gel'aes D. José Lui~ ue
Menezes Abl'anches Castello BI'anco,
conde de V"Iladal'es. l\ão tinha ainda
25 annos de idade.

Obteve das camaras a continua<:ão por
mais dez annos do subsidio voluntario.
cxecutou as ordens régias que havia
contra os frades, quc viviam di, persos e
turbulentos pela cnpitania, atropellan
do-os e obrigando-os a de el'tarem-na,
e promoveu a eo'Üechese dos indigenas'
mandando levantai' igrejas e proveado-as
de sacerdotes idoneos,

ce Retirando-se para Lisboa, foi sub
stituil-o no governo o coronel Antonio
Carlos Furtado do Mendonç:J., irmão do
visconde de Bal'bacena, por nomea<:ão do
vice-rei marqlJez de Lavradio,e que tomou
posse a 2Z de maio de 1773. Por ausencia
de Antonio Cal'los. em janeiro de 1775,
entrau ainda corno interino'o coronel
Pedro Antonio da Gama Frcitas, que
govel'nou poucos mezes, porque n'este
mesmo anno chegou o no\'o capitão ge-

_ nel'al, e tomou posse (Abl'eu e Lima.)>>
1790-Toll1a cont rio gover'no da capi

tania do Pará e Rio Negl'o o capitão de
fragata D, FI'ancisco de Souza Coutinho,
que succede a l\Iartinho de Souza e Albu
querque.

No tempo do seu governo, entre os
annos de 1790 a 1803, reCebeu o Pal'á
canna de as ucm' pal'a plantar, vinda de
Cayenna: foi esse o pl'imeiro logal' do
Brazil que a teve, Todavia ha quem a
dd como vinda para o Brazil em tempo

de Mal'tim Affonso (Viele dezemb,'o 13
ele 1519).

A data da posse d'este governador foi
por n6 e"trahida' do Li~ro de rC[jistr'o
da sua correspondencia ollicia!. O vis
conde de Porto Seguro dá este facto
corno occ01'l'ído a 15 de maio na I" e
2" edições da sua IIistada Gel'al, e
Abreu e Lima a 15 de junho. Fica, por
tanto, averiguado qne nenhuma d'ellas é
exacta.

18!í-O senado dá por nulIas as elei
ções de Antonio Pinto Chichorro daGama
e Ernesto Ferreira França, e colhidoS
senadores por Pernarn buco, e manda
proceder a outra, endo ambos de novo
incluidos na lista sextupla e escolhidos
pela COI'oa, sã') ainda recusados pelo
senado (Vide 1 deJt~lho de 1865).

1857- O senado constitue·se tribunal
de justiça e inicia o julgamento do ex_
deputado bl"igadeir'o Manucl .Joaquim
Pinto Pac a. implicado no processo "illa-
Java do Minho ( Ficle a ephemel'ide

de 17).

1'l66-Ataque do enb'incheiramento de
Rojas pelo exerci to a1l1.100. com gl'aves
perdas da nossa pal'te (Campanha do
Pal'a,quay).

1 6Q-GI'ande reconhecimento ás for,
tiflcações de H n.ytá, cm que tivemos
1,031 homens f61'a l)e com bate (Campanha
do Pa,'aguay).

1879- Fallece na cidade de Sobral o
senador pelo Ceará Francisco de Paula
Pessoa, escolhido a 23 de dezem b1'o de
HH , mas que s6 tomára assent.o no anno
seguintp. a 29 dc dezembl'O,

O senador Paula Pessoa nasc 'I'a na
então villa da Granja (Ceará) a 21 oe
março de 1795,

Até 1864 occupára a sua cadeira no
senado; deixou·a então, por se aggra
varem os soffrimentos que padecia, e
retil'ou-se para a província natal, isto
é, para a chlade em que mOI'I'eu e onde
flxâra l'esideneia desde 1819.



EPHEMERIDES NACIONAES 2"1

Jur_rro-17

1602-0 auctor das Datas celeb,-es da
IIistol'ia elo Bra::il dá o d)a de hoje como
o d,l posse de Mal'Um COl'l'Óa Je Sá do
cargo de goyernador da capitania do
Rio de Janeiro, quando pela primeira
vez o desempenhou. O visconde de Por
to- eguro, porém, e' o Catalogo dos C7,lJi

tães-mó,'es gove)'naelo?'es, etc., do Rio ele
Janei?-o, publicado na Revista do Insti
tulo Historico (Tomo I, anno de 1 39;,
não marcam época certa para este facto.
O primeiro consigna apenas o seguinte:

" Martim de Sá, nomeado desde 1601,
1603 ,posse). »

O c:.ttalogo alludido diz:
" Goyernon esta capitania duas vezes,

e d'esle seu pl'imciro governo não ha
certeza do dia em que se encarregou
d'elle : pOl'ém, sabemos que já govel'nava
em 1603, porque a sim o mostra um do
anti"os livros de assentos de baptisados
na i~rcja de S, ebastião d'esta cidade,
onde foi padl'inllo, sendo governador no
dito anno. »

E depois de outras illações, baseadas
em documentos accrescellta: "assim como
e vel'ificR quejá não governava no dia

4 de junho de 160S... Jl

l\lal'lim de {I foi d'e sa yez o setimo go_
vernador da capitania {'O Rio de laneir'o;
succedera a Francisco de Mendonça e
Yasconcellos, e é rendido em 1608 pOI'
Afronso de Albuquerque (Vide a epheme
"ide de H de julho d'esse anno).

16!9-Ignacio do R go Barros. ex-pro
vedor,mór da fazenda do e tado do
Maranhão e Gl'ão Pal':Í e cavalleiI;o pl'O
fesso da ol'clom cle . Bento de Aviz,
toma posse do govcJ'no da capitania do
Pará, na cidade de Belém.

Foi o vige imo oitavo g vernadol:
d'aquelle cstado e pI' .encheu o cargo ate
19 de junho de 1630.

16f:il-O povo da. cidade de Belém do
Grão Pará, que já andava despeitado
contra os padres da companhia de Jesus,

rompe em tumultuosa manifesta~ãoCO:l

tra elles, e pI'ende a todos afim l1P os re
mettel' I ara Lisboa. Era então visitador
da Companhia n'aquella capitania o ce
lebl'e padre Antonio Vieira (Yide a ephe
meride de 17 de maio de 1661).

O "overnador do nIaranbão, D, Pedro
de nIeHo, que já conseguira do povo
que os padres voltassem para a cidade,
não pôde d'esta vez conrencel-o da
violencia que punha pOl' obl'a, e foi
assim mél'o espectador d 'esta insubOl'.
dinação popular. O povo prende o padl,e
VieÍl'a - e remette-o pal'a o Maranhão.
Finalmente, todos 'os jesuitas, com o
seu visitador, foram mettidos á bordo
de um patacho e mandados d'ahi para
Lis boa, onde cheg!1ram sem contratempo.

1710-0 govel'lladol' Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho convoca
uma I'eunião do senado da camara de
'. Paulo para se estabelecei' o modo de
cobrança do quinto do ouro e. organi
sação da tropa da capitania, Quanto á
primeira questãC:, resolve-se que se co
brasse o quinto por batêas.

1 !2-Lançaoimperador a pedra funda
mental da nova matriz de Nossa Senhora
da Gloria, no largo do Machado, hoje
p:'aça cio Duque de Caxias.

Regía a dioce~e o vener:mdo eonde de
Irajá, que as i te á cerimonia e benze a
pedl'a ('-ide a ephemeriele de 2' de se
tembro da 1872).

1'3.... - Conclue-se no senado o julga
mento do bl'Ígadeiro Pinto Parca,iniciado
no dia anterior (Yide es a data). Acham-
e reunidos, como então, !l senadores e

o tl'ibunal encerra-se em ses ão secreta.
Dez miJlutos depoi torna-se publica à
sessão e, apresenta o re pectil'o presi
dente, ~ procurador da corôa consclheiro
Francisco Gomes de Campos. o eu rela
taria, indi~,lndo as pl'ovas e fundamentos
da accusação e ela defeza, e põe em vo
tação os respectivos quesitos, que são
respondidos negativamente. Pl'onuncía
então o presidente a ab olvição do accn-
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s3,do e adi3. a redacção da sento::~a, que
tem de ser assignada por todos os mem
bros preseu tes do senado, com o juizes na
causa.

JULHO-IS

!GIZ-João RebelIo de Lima é nomeaclo
governador ela capitania da Parahyba (do
Korte). E' o quinto dos seus capitães
m6res, nomeados por ordem régia ex
pressa, e succedo a Francisco Coelho de
Carvalhc;>, filho do capitão-mór Feliciano
Coelho. O auctor '.las Datas celebl'es o faz
empossado do cargo na prescnte data.

lG21-Fallece na cidade de Belém o
capitão-mór do Pal'á Jcronymo lhagoso
de Albuquerque, fidalgo da casa real, e,
segundo "Abreu e Lima e o SI', J. de Vas
concellos, torna conta do govemo int~rino
da capitania Bento Maciel Parente, que,
segundo aiuda aquelles auelores, foi
depois eITectivamente provido no cargo
pelo governador-geral do estado D. Luiz
de Souza. Varnhagen, porém, na 1· edição
da sua Historiet Ge)'al, da entre um e
outro, como governanão a eapitania a
~Iathias de Albuquerque em setembro
de lô19, a Custodio Valente no mesmo
anno (seio designação dó mez e dia).e a
Pedro Teixeira em maio "de 1620. Vê-se
que seguira n'este ponto a Baena no seu
Compendio' elas eras do Pará. ~a 2· edi
c:ãosupprime esses nomes da sua lista de
governadores d.l dita capitania, que o
não" eram tambem da do Maranhão, e não
tI'ata absolutamente de nenhum d'elles.

Jeronymo Fragoso começára o seu go
verno (segundo Baena) no fim de abril
de 1619.

lG35-:JIanda i\lathias de Albuquerque
incendiar uma das casas fortes occnpadas
pelos hollandezes em Porto Calvo Vide
a epherne)'ide de 16).

Logo pela manhã o proprio general e
seu irmão Duarte de Albuquerque, dona.
tario da capitani:.l de Pernambuco, foram
os pl'imeiros a conduzir a lenha neces
saria para isso; ás 11 horas da noite co
meçaram os nessOs a executar a ordem

carre,qados de (achina secca e alcatrãO
que alli acha.'am, e apesar da resisten
cio. do inimigo consegucm realisar o seu
intento, porecendo no incendio muitos
dos hollandezes e salvando-se o resto
pal'a a casa immediata.

164:3-Deereto do supremo conselho bol
landez do Recife, offel'ecendo perdão geral
aos que seguiam a João Fel'Dandes Vieira
contl'a elles, si depuzessem as armas e
renovassem o seu juramento de fideli
dade ás Provincias Unidas (Hollanda);
excel~tuavam-se os chefes da i'l'lsu'Teiçüo
pernambuCilna. Os que não aceib sem
estas condições sofTreriam todo o rigor
da execução mili tal'. Esse edital era as
signado por Joeio van Boolestrate, Hen
7'ique Hamel e Pedro fJas. FOl traduzido
em portuguez e espalhado por todos os
distl'ictos visinhos e até mesmo no campo
dos insurgentes.

Kingurlm. todavia, se quiz aproveitar
d'este indulto.

]676- Carta dos officiaes do senado da
camara ele S. Paulo dirigida ao governo
da metropole, queixando-sede que só qi.le
riam os padl'es da companbia de Jesus
para si a administração e o fl'ucto do tl'fl
balho dos indigenas, de modo que só em
tl'es aldCas tinham mais lIc 700 d'elles
como seus famu.fos.

1694:- Fa1lece na cidade de Olinda o 3'
bispo de Pernambuco D. J\lathias de Fi
gueiredo e )le1l0, Jaz na sé da sua cidade
episcopal.

Este prelado era de uma caridade ver
dadeiramente hel'oica; mo~b'ou cm toda
a sua villa o maiol' desintere se e o mais
carido~o amor 0;10 proximo. Levoll este
sentimento evangelico a tal auge, que
li. pal'eQia faltar á caridade pal'a comsigo 
mesmo,a ponto de ser tão pol1l'e de roupa
l:.Ie só possuia quatro camisas de panno
de linho ao tempo da sua morte.-Diz-se
qlle o seu corpo está incol'l'upto, e a
cl'enç't popular classifica-o como santo-

I Roteiro dos Bispados Yide a 2· epheme
I ride de 12 de m(\rço dc 1686).
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1697-:.\10I'1'e no collegio da sua Ordem,
na cidade da Bahia, o famoso jesuita An·
tania Vieira, com cerca de noventa annos
de idade. Nascera em Lisboa, na rua dos
Conegos, a ü de fevereiro de 1608 e viera
para a Bahia, não contando ail.<~a 8 an
nos, em companhia de seus paes Chris
tovam Vieira Ravasco, fidalgo da casa
real e D. Maria de Azevedo. Alli edu
cou-se e tomou a roupeta da sociedade de
Jesus a 6 demaio de 1625"teooo procurado
a companhia, da qual devia depois ser
um dos luzeiros, na noite de 5 de. maio de
1623, fugindo da casa paterna.

Foi mandado ao lIIaranhão em 1658 co
mo visitador da sua ordem. ~as vezes que
esteve naquelle estado prestou grandes
serviços á religião.

Por deploravel equivoco alguns têm
dado Vieira como tendo sido provincial e
reitor da companhia. Nós cahimos 110
mesmo erro, que emendamos agora. O
9" rcitor e lO" provincial da companhia
110 Brazil fora o douto jesuite'l. Fernam
Carclim, de quem diz o padre J\.ndré de
Barros na sua T'iria elo apostolo 2nd/'e
Antonio VieY"a (Lisboa, 1716): a appel,
lido, que em Por'tugal, e no Bl'azil 110S
serve ele dispertador de virtudes heroi
cas.»

Onomc de \"ieira é I opular em Portugal
e no Drazil, 11ão só pelos seus numerosos
escriptos, em que joga admiravelmente e
de um modo peregrino com a nossa lingua,
como pelos serviços que preston durante
longos annos 11a catechese e civilísação
dos indigcnas, dos quaes foi, no seu se
cuJo, o mai valioso patrono e iníatigavel
apostolo. Como escriptor e orador sa
grado é considerado um dos mais puros
e portentoso da lingua portugueza, a
qual muito lhe deve em conceito e ele
ganóa, si bcm que nem scmpre extremes
de certa alTectação destoante da seriedade
e grandeza do as~umJlto.

Fazendo a apologia do Chrysostomo
portuguez, o bispo de Vizeu (citado por
Innoccneio da Silva) não duvida aSse·

gurar que, si se pel'desse tudo' quanto
lia escripto na nossa língua e se salvas
sem os Lttsiadas e as obras dc Vieil'a, °
po,'tuguc:;, que,' no cstylo de prosa, que"
no poetico, ailula vi~e"(~ ?w sua pel'feita
indole nati1:a, na sua ri'JIcissinw cópia
e louçania ...

a _'enhl1m povo, continua elle, possuio
jámais nas obras de um só homem tão
rico e tão escolhido thesol1ro da lingua
propria, como nós possuimos na d'este
notavel jesuita.» E' o maior elogio que
se possa tecer a um escriptor por mais
competente juiz: \"ieira merece-o.

1833- Toma assento no senado, como
representante da pro,incia da Balúa, o
barão, depois viscondede Pedra Branca,
nomeado cinco annos antes, a 22 de ja
neiL'o de 1826 (Vide a ephemedcle de 20 de'
março de 1855).

18U - Sagração e coroação do Sr.
D. Pedro II, aetual imperador do Brazil,
declarado maior a 23 de julho do anno
antecedente e acclamado imperador
(Vide a epheme,'icle de 2 de dezembro
de 1825).

1 47 - Fallece em Pedras Brancas,
Jll'ovincia do Rio Grande do Sul, o co
ronel Bento Gonçalves da Silva, 'um dos
militares mais celebres das campinas
rio-grandcnsrs dos qne hão militado
coutl'a o imperio sob a bandeira da
repuhlica.

1860-Fallece no Rio de Janeiro o ba
rão de Pindaré, senador pela provincia
do Maranhão (Vide a ephemedde de
10 de j unho de 1837).

187± - Abre-se ao tI'afego a estação de
Queluz, primeira da estrada de ferro
D. Pedro TI na provincia de S. Paulo.

1875 - Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro, na idade de 70 annos, o conde de
Porto Alegre. Manuel lIIm'ques de oma,
n'atural da provincia do Rio Grande
d·o Sul.

O seu cadaverlconvenientemente embalo
samado pelo Sr. Dr. F. F. da Costa Ferraz,
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foi kansportado, com toda.'> as honras
militares que lhe eram devidas, para a
cidade de Porto-Alegre, onde jaz. Era
então deputado á assembléa geral pelo
I' districto da sua provincia.

Já antes da no'sa independencia a sua
espada se iIlustrára, ao lado da de seu
pae, na campanha da Oisplatina, de 1818
aI 20. Distinguiu-se depois no sitio de
Montevidéu durante a guerra da Indepen
dencia, de 1822 a 1823, na do Rio da Prata,
de 1825 a 1!l2S j na guerra civil que assolou
a provincia do seu nascimento nos annos
de 1 35 a 18-15, figurou Marq ues de ouza
como .director da reacção legal em Porto
Alegre j e quando tivemos de empunhar
as armas para castigai' a pertinaz ousadia
do celebi'e dictador D. João ;\lunnel de
Rosas, coube-lhe a homa de comman
dar a h 'oica divisão do exercito brazi
leiro, que burilou na historia patria a
pagina gloriosa de Monte Caseros, fa_
mosa batalha ferida a de fevereiro de
185'?

Quando, mais tarde, um outro despota,
não menos oppressor da liberdade dos I
povos e ambicioso de mando, Fl'ancisco
Solano Lopes, provocou de um modo in
solito a guerra contra a republica do Pa
raguay, e vimos o s610 da patl'ia calcado
pelas plantas das hostes do audáz inva
sor ..• tucou ao general Porto Alegl'e a
honrosaincumbel1ciade commandar como
chefe as forças, diante das quaes teve de
estacar o exercito inimigo, para se ren_
der em Uruguayana. Já por esse tempo
estava elle reformado: mas ao ouvir o
reclamo da patria olIendida, o velho sol
dado acode como voluntario ao campo da
honra, renunciando aos seus vencimentos.

« Quando, in vertidos os papeis, diz o
presidente da camara dos deputados,
annunciando-lhes a morte do benemerito
cabo de guerra; quando invertidos os
papeis', o exercito br.lzileiro teve cie pe
netrar no territorio inimigo para não
mai. retroceder senão depois de completo
triumpho, o intrepido soldado, comman·

dando o 2' COl'pO, partilhou a sorte
arriscada de eus camarada, e. não se
p6de rele 1 bJ'al' Curuzú e Tuyuty sem
curvar a fronte ú memoria do conde de
Porto-Alegre, Em Tl1)'uty, a 3 de novem
bro de 67, salv-ou elle a base de opera
ções do exercito nacionaL»

Porto-Alegre occupou tambem o ele
'vado cargo de ministl'o da guerra, e mais
de uma vez foi mandado á representa'ção
nacional 1)ela sua provineia {Paraphraso
da noticia necl'ologica dadfl. pelo Alma
nak Laemmert para 1876, áC~J'ca do
conde de Porto-Alegre',

A camara municipal da capital da
provincia do Rio Grande do lSul trata
de lhe el'guer um monumento condigno,
que devel'á seI' collocado na pl'aça da
Independencia d'aquel\a cidnde, e, antes
que se realise essa idéa, mandou a ca
mara de Porto-Alegre, em 1876, collocar
na casa em que elle nasceu um escudo
de marmore, lavrado pelo Sr, Alfredo
Pitrez, com uma corõa de conde e o
seguinte lemma :

(f, AQUI NASCEU o DENE:IIERITO CONDE DE

PORTO-ALEGRE»

1 76-InauguI'am-se a estação e linha
telegraphicas de ,José de Porto-Alegre
do Mucury a Itaúna , provincia do Es
pirita-Santo ambas, na extensão de kilo
metros 37,590,

_ Idem a de Villa Viçosa, na provin_
cia da Bahia, á S. Jos6 de Porto-Alegre
de Mucury (Espirita-Santo), com a exten
são de kilometros 28,590.

JULlIO-19

1576-Por breve d'esta data, do papa
Gregorio XIII, foi o padre Dr. Bartho
lomeu Simões Pereira incumbido, como
prelado, da jurisdicção ecclesiastica da
capitania do Rio de Janeiro, desannexada
do bispado da Bahia. Os adias, porém, e
desattenções do povo, que não soffda a
,'ep,'ehenscLo dos seus vicios, nem se sujei
tava cí obediencia da ig /'ejct, reunidos a
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demasias de auctorjdade que este pre
lado puzera por obra, for,lm causa de se
retirar para acapit.lnia do EspÍl'ito- anta,
pel'tencente á sua jnrisdicção, onde falle
ceu com signae de envenenamento.

161l-CHrta régia nomeando .0) padre
Antonio Teixeira Cabral prelado da igreja
m:llriz de Pernambuco.

O padr!'l Pei'i-oto de Alencar dá, no sen
Rotci,'o dos Bispados, es(;a carta como
pas ada no anDO de 1616.

lGl7-Ruy Vaz Pinto toma posse da
administl'ação da capitania do Rio de Ja.
Deiro como seu 12' governador. O vi 
conde de Porto ~egul'o dá esse facto como
occonido no anno de 1611, c Abreu e
Lima refere-o ao mez de Junho. Yaz Pmto
adlllinistrou e ta capitania até 20 de junho
d 1620, em que lhe succeden Francisco
Fajardo.

Foi Ru)' Vaz Pinto, no dizer dos chro
nistas, o flagello dos povos seus gOI'er
nados, aos quaes opprimin brutalmente,
chegando até a obrigaI-os, sob peDas pecll
lliarias, a guardarem a sua porta, ar
mados de arcabuzes e tendo á noite fa
chos accesos. Oppoz-se ob tinadamente ás
resoluções do senado da camara, e travou
com esta serias eonflictos, pondo os seus
offi.ciaes (vereadore ) por vassallos rebel
des e levantados contra o real serl"Íço.

Foi elle quem introduziu os escravos
africanos no Rio de Janeiro, lrotegendo
com escandalo manife to um monopolio
n'esse sentido em faVal' de Duarte Vaz,
seu parente. «E sa providencia, diz um
01lroni·ta citado JJelo aueLol' das Datas
Celeb,-es, produz terl'Íveis e!feitos não 6
no monopolio que se consentiu áquelle
particular, como tambem na copiosa en
tl'ada dos negros da costa d'Aft'ic,l, de que
progressivamente resultam as mai tris
tes consequencias que era possivel, e o
mais é, sem remedio até.hoje.»

Hi35 - O incendio mandado pór na
noite antecedente por i'>Iathias de Albu
querque á casa forte occupada pelos hol
landezes em Porto Calvo (Vide aepheme~

.-ide de 18) causara-lhes tanta impressão,
que apenas amanheceu adia 19 mandar'am
um tu'nbor (parlamentar) ao no so gene
I'al,' pam dizer·lhe que estavam promp
tos a capitular. As condições apresen
tadas e aceitas eram que Sclhiriam sem
bandeiras, mas com as armas (os ofliciaes)
e com o que pudessem (os soldados) car
regal' nas maxilas, que seriam levados á
Bahia para d'alli serem transportados á
Hespanha, e de lá á sua patria.

Levaram até ao meio dia primeiro que
el· gas em a esse accôrdo, porque o hol
landez insistia em não entregar Do
mingos Calabar: e o <Teneral i'>Iathias de
Albuquerque assegnrava que pI'arel'ia
al'l'i Cai' a sua p"opria pessoa do que dai'
meto a esse tran ruga. Yendo-se o hol
landez em tal collisão,não quiz perder-se
por Cal:1bar e nem este o desejava, como
dizem os chronistas, a não serem frei
i\Iann I do Salvador (no seu ralol'oso
Ltlcideno, citado pelo vi conde de Porto
eguro) e e te (na sua Hi tol'ia das lutas

com os hollandezes).
C,llabar foi, pois. a im entregue ao

gume da espada da lei, sendo elle pro
prio quem, reconhecendo-se pel'dido,con
correra com o seu voto para que se aj us
tassem as partes con tractantes, e que
quanto a elle «ficaria á mercÓ de el-rei»,

Accordados nas condiçõe da capitu
lação, salüram da fortificação o eu com
mandante (sargento-mór Alexandre Pi
card), vinte e cinco offi.ciaes e ofliciaes
inferiores, {resentos e se senta e sete
soldados armados, vinte ~ sete feridos e
enfel'mos e oito mulheres.

Os sitiantes não passavam de ceuta e
quarenta, fóra os indios. .

«Quando o com mandante hollandez viu
tão pouca gente, perguntou onde estava
a tI'opa, ao que se respondeu (por prévia
advertencia do general) que estava atraz
do outeiro de Amadol' Alvares (J. de Va 
concel1os).»

Foi na verdade grande temeridade o
e~perarem 140 homens, em uma rua des'
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coberta, a 3GO bem al'mados. O general,
porém, tOm[ll'a a pl'ecauc;fto de ol'clenal'
que, antes de chegarem ao meneionad
outeiro, fos em elles lOS soldados) despo
jados d, s sua, armas e conduzidos para
as Lagunas (AlagÔas),e escl'eveu ao concle
de Bagnuolo, referindo-lhe o successo e
dizendo-lhe que os enviasse para a Bahia,
como ficára assentado.

No dhl seguinte (20 de julho esel'eveu
também a ::iegisl11undo van SclJkop:)e,
pI'opondo-lhe a troea dos prisioneil'os
feitos na vespem com os nossos que. e
haviam entregado nos fortes de );az<1retl1
e Real ; mas o general hollandez recusou
esta proposta (Yide a eplu:mel'üle de 22).

li2:2-Chega ú cidade de S. Luiz o ca
pitão genel'aj João da ~l::tia da Gama, vi·
o-esilllo quarto governador do estodo do
Maranhão, e assume o exel'cieio do c,u'go,
cm substituição de Bel'llardo I el'eiro. de
Berredo, auctol', como se sabe, dos An
naeo historicos d'aquelle cstado,'publica
dos em Lisboa. no anno de 17·10 e de que
se fez 2' edic;ão, no Mal'anhão, em lS50'
-1851.

lS19-F,1lIece na cidade do Rio de Ja·
neiro, onde se demorava depois d'1- sua
sagração por negocios pa"ticulal'es, O
]4' bis[Jo de PCl'nambueo,D. frei Antonio
do S. José Bastos, monge benedictino,
natural do Rio de Janeiro.

Fura eleito;L 25 de abril de 1810 no
reinado de D. lIIaria l, e confirmado eineo
annos depois, em 1815, pelo papa Pio VII.
demora esta devida ao aprisionamento d'a-.
queIje pOlltifieeem França por Napoleãol.
Como bispo eleito e I'igario capitular' re
gél'a a diocese pernambucana por'4 annos.
Indodepoi. d'esse tempo ao Rio de Janeiro
para se sagrar. não tomou mais ao seu
bispado. E' bastante singular cste ponfo
ela sua vida,para que o não repitl1.mos ao
leitor. Diz-se que D. :roão VI lhe of'fe·
recera, e a outl'OS blspos que tinham en
tão de ser tambem sagrados, a capelJa do
scu palacio para essa cerimonia, a que
assistiria a familia real com toda a -cól'te.

Os outros bi pos aceitaI'am l0ti0 o h()n.
raso e ré",io u'erecimento: fi ci _~Iltonio

Eu tos. porém. recei lIldo-se. pOl' ser p
bre, das pesadas c portlll:t~ qu!'. eo'no
era de uso, teria de dai' á llumeÍ'OS:l cl'ia
dagem do paço, excusou-se, morei. exccs
~ivamente lJe,\Ío como era, recebeu de
mau humol' 'as suas desculpas: o bispo,
percebendo o erro el1l que c"hira, qu iz
emend:.tl-o e sagrou-se eolÍl o:; 'mais Jll'e·
lados na capellu real; mas jii. era tarde.
O rei depois, s mpre que o misel'o bispo
se dava por prompto e i:1 recebeI' a sllas
ordens pal'a voltai' a regeI' a diocese, di·
zia·lhe : - lião é ainda temllo! - I'es
posta que se I'epetiu pOI' qnatro longos
anuos, até que, desgostoso e am'll'gu
I'ado, faUeceu na presente data.
&, o: Este facto. 'pondera o anctor do Ro
teil'o elos bispaelos, ciue nol-o ministrou,
mostl'a bem quão plH'ris são ás \'f'z.es os
caprichos dos reis I »

Pl1l'a lhe succedel' no bisp1 lo foi esco
lhido o patlre fl'ei Gl'egol'io José Viegas,
bibliothecal'io régio c COIl fessor das in.
fHlltas IYide!a e]Jhemel'úlc de 4 de abril
de 1820),

Para o visconde de Porto Seguro é
D. frei Antonio de S. Josó Bastos o
13" bispo de Pernambuco; no Rotei,'o
elos bispaclos vem eUe indicado em 15' lo·
g:ll' e pal'a Abl'eu e Lima é o 14'. Deve
com etreito pi'evaleeel' esta ultima nume·
rac;ão; pOI' luanto, descontando o 13' da
seguinte lista, tel'e a diocese de Olinda
até esta data os J.! bispos seg~;intes:

1. '-D, Estavam BI'ÍI'~o de Figueiredo;
-2.' D. João Dual'te o Sacramento;
3.' D. J\latl,-as de Figllei redo e :JleUo;
-1.' D. fl'ei Francisco de Lima ;-3.'
D.!lIannelAlI'HJ'cs da Costa;-6, , D. frei
José Fialho ;-7,' D. f!-CÍ LlIiz de Santa
Thel'e7.a ;-8.' D. Francisco Xavier Ara
nha (bispo de Tel'minópoli in pa7·tib~~s

infiâeliwn) ;-0.' D. Franci co de As·
sump )ío c Brito ;-10'. D. Thomaz da
Encarnação Costa e Lim I :-11'. D. üei
'Diogo de Jesus Jardim (natural do ::ia-
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bará) ;-12'. D. José Joaquim da Cunha:
de Azeredo Coutinho (natural de Campos
dos Goytacazes) ;-D. frei José de Santa.
Escolastisca. (natural do Porto) não assu
fuiu o episcopado: - -13'. D. frei José
Maria de Araujo ;-D. frei Antonio de
S. José Bastos, que se segue, deve, por
tanto, á rigor occupar o 14' loga.r na res
pectiva série.

JULHO-20

1620-JlanuE'1 de Souza d'Eça, provedor
da fazenda real, chega á cidade de Belém
do Pará em companhia dos religiosos da
provincia de Santô Antonio. frei Chris
tovão de S. José, frei Sebastião do Ro
sario, frci Felippe de S. Boaventura e
frei Antonio da i\Iarcinna que fundaram,
a tres quartos de legua d'aquella cidade,
o hospicio dc Una, para os religiosos da
sua ordem e ao mesmo tempo pal'a in
struil'em os indigenas na nossa religião,

16±O-Represelltação do povo do Rio
de Janeiro ao papa Urbano VIrI, pedin
do-lhe que revogasse a sua bulla de ex
comunhão contra os que empregassem
os indios aldeados com o escrayos,

Diremos resumidamente o que dera
cau a ao acto do papa e ao dos povos.

O jesuitn hcspanhol Dias Tanho, que
acompanhár:! o famoso padre Rpiz de
Montoya do Rio da Prata a. l'Jac!l'id, fôra
mandado a Roma para' representar a Vi.
telleschi, geral da ordem, um quadro ou
relatorio das missões do Paraguay, con
tendo apontamentos relativos á caçada
que se fazia de. indig.enas para os escra
visar.

oube o papa d'estas cousas por Vitel
lescm e decidiu fulminar de excomunhão
a todos s quc procediam contra os in
dios, escravisando-os,

Voltando li Hespanha achou Tanho a
lIIontoya em Madrid, preparado a tOl'nar
á America com mais tl'inta missionarios,
e y~io com elles.

O seu navio tocou no Rio de Janeiro,
fOrçado por máu tempo. Aqui, consul-

tando o visitador do Brazil e a outros
padres da sua ordem, leu Tanho a bulia,
que trazia, na egreja dos jesuitas. Os
que se viram contrariados por este acto
ineitaram o povo a forçar as portas do
collegio para exterminar os jesuitas, Sal
vador Corrêa, governador da capitania,
accorreu em auxilio dos padres e conse
guiu que os amotinados se reunissem
no dia seguinte na egreja dos carmeli
tas, para se discutir o caso; tomou-se
então a deliberação acima exposta, de
representar. ao papa.

1645 - Volta da Bahia para Pernam
buco a deputa\.ão enviada segunda vez
(no dia 7) pelo conselho supremo hor
landez do Recife, para representa1' ao go
vernador geral do Brazil, Antonio Telles
da Silva, obre o procedimento dos re
voltosos de Pernambuco, isto é, para in_
terpellarem aqueile governador ácerca
da insurreição encabeçada por João Fer
nandes Vieira, e da qual o suppunham
cumplice,

Entre outras exigencias, reclamavam
que o governador chamasse Camarão e
Henrique Dias a S. alvadoreque, si estes
desobedecessem ao chamado, fossem de
clarados inimigos do rei de P01'tugal,
Eram dous os emissarios. Teiles agasa
lhou-os cavalheiramente e deu-lhes taes
explicações que acabou por 'Vencei' o ani
mo de um d'elles, o maior Hoogstraeten,
governador hoilandez da fortaleza de Na
zareth, que chegou a entabolar negocia
çõe secretas e a fixar as condições sob
as quaes entregaria, como fez mais tarde,
a fortaleza, cujo commando tinha.

A este commandante hoilandez do forte
de Nazaret'1 chama Theodosio Esti'aten
frei Raphael de Jesus no seu Castrioto
Luzitano .(edição de' L844 pag.214).

Convém ler o que diz a este respeito
Netscher (Les Hollandais au B1'ésil,
pg. 147).

1616-0s hoilandezes do forte O,'ange,
da ilha de Itamaracá, atravessam o rio e

3
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atacam, á noite, a estancia que a nossa
gente havia levantado em junho, no la
gar denominado Os Ma,'cos, defronte
d'aquelle fOI·te, na terra firme. ão con·
seguiram, porém, surprender-lhe a guar
n!ção: esta, avisada pelas sentinellas,
dlspoz-se logo para a defensa, recebendo
os assaltantes com duas cargas de mos
quetaria, o que os obrigou a voltarem
para o seu forte.

1651-Fallece no Rio de Janeiro o seu
vigesimo terceiro governador Salvador
de Brito Pereira, que administrava essa
capitania desde 25 de janeiró de 1649. A
camara nomeia para o substituir interi
namente a Antonio Gaivão, que entra
em exercicio a 19 de agosto d'esse mesmo
anno, ·segundo se deprehende da data de
posse d'este ultimo, que nos fornece o
v.isconde de Porto Seguro na sua Histo
,-ia Geral do Brazil.

1697-Fallece na Bahia, aos 80 annos
de idade, Bernardo Vieira Ravasco'
irmão mais moço do celebre jcsuita An
tonio Vieira, a quem apenas sobrevivêra
dois dias I Era natural da Bahia. Foi
cidadão distlncto: serviu no exercito
contra a invasão holhmc1eza. exerceu de
pois o emprego de secretario de Estado
na capital da coloma, nomeado por
D. João IV a 7 de março de 1650 e lo·
grou algumas honras da muniflcencia
régia. E' auctor de muitas poesias. em
que não paz o seu nome, applaudidas dos
contemporaneos, as quaes ficaram pela
maior parte por publicar e em que pra-

.domina o gongorismo, como é de razão,
pois era o gosto do poetar do seu tempo.
Deixou tambem por se imprimir uma
-Descrlpção topographica, ecclesiílstica,
civil e natural do Estado do Brazil-, a
que o douto abbade Diogo Barbosa Ma·
chado tece elogios, e da qual teve em
snas mãos uma parle em manuscripto
da propria lettra do auctor.

Da Selecta braziliense úe J. l\'I:. P. de
Vasconcellos transcrevemos o seguinte
trecho biographico, trasladado da Bíblia-

theca Lusitana, que muito abona a me
moria de Ravasco:

CI Finalmente, em 1651, quando parecia
não ter obrigação de empunhar as armas,
por estur reformado, embarcou-se animo
samente em uma canóa, não obstante
furiosa tempestade, e SOCCOl'reu ao mestre
de campo Nicolau Aranha, para que
quatro naus hollandezas não infestassem
os engenhos de Paraguassú.

CI Retribuiu aggravos com beneficios.
sem que nunca em seu semblante se
descobrisse o menor signal de indignação.
Naturalmente genero.so, despendeu o que
possuia mais em remedio da pobreza
do que em ostentação da vaidade. "

1698-João de Velasco e Molina assume
o governo da capitania do GrãO·Pará,
succedendo a Bylario de Souza de Aze
vedo.

Molina foi o quadragesimo sexto capi
tão-mór governador d'esta capitania e
exerceu este cargo por oito annos, oito
mezes e vinte e quatro dia, sendo substi
tuido a 14: de, abril de 1707 por Pedro
Thomaz Mendes.

Quando viel'a tomar posse do governo,
Molina naufragou na barra do Pará, es
capando com vida, bem como muitas ou
tI'as pessoas que vinham no mesmo navio,
mas perecendo 27 d'entre elIas. Chegando
á pl'esença do governador geral do Es
tado, na ultima pobreza, tendo perdido
quanto comsigo tl'azia, este o acolheu com
toda a generosidade e mandou dar-lhe
posse do seu cargo. .

1790-Incendio do archivo da camara
da cidade úo Rio dc Janeiro, salvand,o·se
apenas alguns livros que se achavam, uns
em casa do respectivo escrivão e outros
na do juiz de fóra, o Dr. Balthazar da
Silva Lisboa.

Felizmente, um dos veveadores dado
ao estudo das nossas cousas havia fe to
antes d'esse fatal acontecimento muitos
extractos curiosos dos seus livros, que
foram depois de grande proveito a mon-



lllPHEMERIDES NACIONAES 35

senhor Pizarro para as suas lIfemo)-ias
historicas do Rio de Janeiro.

I8ZI-E' rendido no governo da caviLa
nia de Santa Chatarina o coronel gover
nador João Vieira Tovar de Albuquerque
pelo tenente·coronel Joaquim Pereü-a
Valente, depois marechal de campo e
conde do Rio Pardo.

Tovar assumira o governo d'essa ilha a
14 de agosto de 1817.

O tenen te-coronel Valente foi excessivo
nos actos do seu governo, do que lhe
resultou o adio dos povos seus gover
nados; mas por pouco tempo eXerceu
o cargo. em ramo da mudança go_
vernativa e politica que n'esse mesmo
anno se operou em todas as capitanias do
Brazil com a sua emancipação da metro-
pole. .

1838-Sedíção em Villa Franca do 1m
peratlor ( . Paulo), capitaneada por An
selmo Ferreira de Barcellos: os sedicio
sos promovem assuada, insultam algu
mas auctoridades e assassinam o fiscal
da camara.

18!6-Installação da villa da Estl'el1a
(pl'ovincia do Rio de Janeiro) e da respe·
ctiva .camara municipal.

1847-Decreto creando o lagar de
presidente do conselho de ministros e no·
meando para elle o ministro da fazenda
Manuel Alves Branco (Vide agosto 16 de
1852).

1869-Uma fracção do nosso exercito,
depois de transpor o Paraná e de mar
chas penosissimas por tel'renos alagadi
ços, alguns quasi intransitaveis, teve
n'este dia um encontro com o inimigo,
que quizera embargar-lhe o passo (Cam
panha do Pa)-aguay).

tt Foi mais uma victoria que.alcançá·
mos, diz o Sr. l' tenente Emilio Carlos
Jourdan, no texto com que acompanha o
seu magnifico Atlas histo)-ico da guerTa
do. 1,)-aguay; foi mai urna victoria que
alcançámos... sobre uma columna para.
guaya de cerca de 1,800 homens, ao
mando do tenente-coronel Vernal. O ini·

migo, rechassado, retirou-se, deixando
perto de 100 cadaveres e alguns prisio·
neiros. O nosso prcj uizo constou de 10
mortos e 58 feridos, "

Encontro mencionado sob o titulo
Bombardeamento do Timbd, este epi adio
d aqueDa nossa traballlOsa campanha
contra a valentia natil'a e a barbaria
systematica de um povo, fanatisado pelo'
despo tismo em seu proveito pal·ticular.

1 i5-Começa a fUllccionar provisoria
mente a estação da Cachoeira, da estrada
de ferro de S. Paulo ao Rio de Janeiro.

Já no dia 10 se inaugurál'a com toda a
solemnidade a secção da estrada da ca_
pital de S, Paulo á Sorocaba.

J 'LElo-21

1543- Estabelecem os camaristas de
S, Vicente (S. Paulo) duas posturas: uma
pl'ohibindo aos bl'ancos a compra de es
cravos indígenas por maior preçQ que o
taxado, que era dé 43; outra prohibindo
que um christão faUa se mal de outro ou
de suas mercadorias, diante do gentio,
declarando que, para prova do facto, bas
tava o testemunho de qualquer christão
que ouvisse a delação (Meinot-ias de frei
Gaspar da i\Iadre de Deu , citadas nos
Aponte :entos de i\Ianuel, Euphrasio 'de
AzcveuCJ Marques, Cht-onologia).
156~Fallece em Lisboa Martim Affon

so de ouza, primeiro donatario e fun·
dador da capitania de S. Vicente, hoje
·S. Paulo, para onde veio em 1532, com
uma armada, de que el'a commandante
sen irmao Pero Lopes de ouza (Vide a
Ephemeride de 22 de janeiro d'esse !J.nno
de 1532).

Coube a capitania a seu filho e heI"
deiro Pedro Lopes de Souza, que foi por
tanto o seu segnndo donatario.

Azevedo Marques, fundado em frei
Gaspar ena biogt-aphiade Martim Affonso,
publicada na Revista do Instituto, díz
que Martim Affonso fallecera em 1571;
todavia, na data de 1565 o faz fallecido
á 21 de julho d'esse anno,
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1640-0s omciaes da camara (vereado
res) da vWa de S. Paulo resolvem, solJI'e
requerimento do procurador do conselho.
exigir do padre-vigario Man'uel Nunes
que al)resente os poderes pelos quaes está
ponqo e dispondo dos bens dos padres da
companhia; perguntar-lhe pOI'q\lc andava
dizendo que o povo estava excommllngado
por causa da expulsão dos jesuitas, e 1'0

clamar que não continue a celebrar missas
a portas fechadas asob' pena de o desqui
tarem da igreja e da vigararia da vara,
visto que, si era procurador dos padl'es,
não podia ser juiz ecclesiastico (Azevedo
Marques, Apontamentos).

1676-Partem de S. Paulo, então vUla,
Fernão. Dias Paes Leme com seu {]lho
Garcia Rodrigues Pàes, que alguns dizem
erradamente seu irmão, ao descobrimento
de ouro, esmeraldas e outras pedrJs pI;e-
ciosas. '

S6 cinco annos depois é que as desco
brem no sertão de MirUlS Geraes (no SerrO"
do Frio,', fallecendo o chefe d'esta ban
cleil'a perto do Rio das Morte., qua':do
voltava para S. Panlo. '

Garcia foi nomeado capitão-mÓI' das
entradas e dcscob1'Ímentos das esmeral
das, e foi a Portugal levar as amostr.l s
das que achál'a com sou pac. Garcia, cujo
genio emprehendedor, que herdára de seu
progenitor, concorreu para elar aos pau
listas a aureola cjlvalheiresea das' empre
zas arriscadas e de longo curso, faJleceu
a 7 de março de 1738.

1716 - O governador da capitania de
S. Paulo e i'llinas, D. Braz Balthazar da
Silveira, con 'oca os moradores de Villa
Rica para se combinal'em na f6rrna do pa
gamentoldo quinto do ouro, e expór o que
lhe fóra ordenado pela cart'l régia de 20
de outubro anterior. Ficou assentado que
se pagaria o quinto na I'azâo de 30 aITO

pas pOl' anno.
1759-Data da carta ,regia que ordena a

prisão e o banimento dos jesuitas do
J;lrazil (Vide a epherneride de 3 de se·
tembro do mesmo anno).

1800-Nasee na villa da Estrell>l, pro
vincia 'do Rio de Janeiro, Aureliano ele
oouza e Olivcira Coutinho, visconde de
Sepetiha.

Era senador elo imperio pela provincia
das Alagóas quando falleceu na cidade
de lictlieror a 25 de setem 1)1'0 de 1 55.
Formara·se na faculdade de direito civil
eht Universidade ele Coimbra.

Foi elle qucm, como ministro elos ne
gocios estrangei,I'os, dirigiu os actos di
plomaticos relativos :,to casamento do
actual Imperador, e, como presidente da
provincia do Rio de Janeiro, desenvolveu
e deu principio de execução á fundação
da colonia allemã da Sel'l'a da Estl'ella,
eiue é hoje a cidade de Petropolis (Vide
fi ephenwI'ide dc25 de setembro de 1855).

1821-0 general Luiz do Rego Barreto,
governador de Pernambuco, é grave
mente ferido com um tiro de pistola, de
quc lhe resultaram onze ferimentos.

Lui7. do Rego, colligado secretamentc
com os seus camal'atlas, sem consultar a
nenhum dos fllhos de Pernambuco nem
csperar ordens do Rio de Janeiro, s6 por
convite da Regencia de Lisboa, pro la
mál'a c fizel'a jurar a 11 de julho d'este
allno ele 1821 as bases da futura Consti
tuição e mandára proceder ll. elcição dos
setc deputados que lhe havia designado
a,rcferida regencia, pondu-se portanto á
fl'cnte do movimento constitucional.
Cr~m. porém, outros que o odio particu
lar se aproveitara da exaltação politica
do momento e da effel'\'eseencia popular
para exerccl' pre'neditada vindicta á sua
sombra. Diz-se que o baca:marte do assas
sino não fÓl'a n'este acto guiado pela
paixão pal'lidaria.

182'2-·No dia 16 liavia entl;ado na ca_
pital de S. Paulo o marechal José Arouche
de Toledo Renuoll, eommandante das
armas. E' apupado em sua passagem
pelas ruas por uma parte elo povo !I da
tropa. Para apoiar a sua posse chega no
dia seguinte ás immcdiações ela capital
~uma força milital', vinda de Santos, com·
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mandada pelo marechal Candido Xavier
de .l\lmeida e Souza. Essa fOl'ça, porém,
não entrou na cidade, porque parte do
povo correu ao qual'tel e a tropa de
S. Paulo pegou em armas, para impe
dir-lhe a entrada. A' "i ·ta d'est \ :lttitude
o marechal A1'Ouche desiste de tomar
posse do seu cargo.

a presente data, finalmente, o mare
chal Oandido Xavier entra só na capital,
deixando a fOI'\a que commandava no
Ponto Alto.

Todo este movimento se prende Íl se
di\ão come\ada a 23 de maio e denomi
nada BeT'nai'da de Francisco Ignacio,
por ser promovida pelo coronel Francisco
Ignacio de ouza Queiroz, que foi depois
deportado para o Rio de Janeiro. Esta
sedição tivera por causa a deposição dos
membros do governo provisol"io da capi
tania, coronel l\lartim Francisco Ribeiro
de Andrada e brigadeil'o Manuel Rodri:
gues Jordão, eleitos a 2:'l de junho de 1821
( Yide esta data l.

1859-0 governo lmperial concede li
cen\a para aceitar a noineação de cama.
rista honorario de Sua antidade Pio IX
ao r. padre DI'. Anacleto José Ribeiro
Coutinho, vigario gpral do bispado de

. Paulo, actualmente lente jubilado da
Faculdade de Direito e digno filho da ci
dade de Campos dos Goytacazes.

Como não possui mos data alguma fixa
e determinada á erca d'este di tincto con
terraneo nosso, que foi dos primeÍl'os que
aptoveitaram no línperio O ensi o do di.
reito logo' que foram creados·o. respecti.
vos cursos, lan\amos mão da circumstan·
cia supl'a mencionada para consignar
n'estas paginas o seu nome.

O SI'. DI'. Anacleto foi nomeado lente
substituto a 20 de junho de 1834, passou
a cathedl'atico a 2 de oull1bro do mesmo
anuo e foi jubilado POI' decreto elo I' de
janeh'o <Ie 1859,

JUL110-22

1572-Xomeia Duarte de Albuquerque
Coelho a sua mãe'D. Brites de Albuquer
que para govel'llur, ~omo procul'adoI'a, a
capitania de Pernumbuco durante a sua
ausencia.e até -que chegue de Lisboa seu
irmão Jorge de Albuquerque, donatario
da dita capitania.

160 -N'esta data estava ainda no go
verno da capitania da Parahyba do i\orte
André de Albuquer'que, nomeado em 21
de agosto de 1603 para servir por seis an
nos este cargo.

1621-Carta régia ereando nas terras
do Brazil officiaes do tribunal da Inque
sição.

1627-CypJ'iano Pitta Portocarrero é
nomeado capitão-mór do Rio Grande do
NOI'te.

O audor das Datas Celebl'es fal-o em·
possado do cargo na presente data.

1631-0 Dr. LOl1l'en\o dc Mendonça é
nomeado. pelo rei FeJippe IV, prelado da
diocese do Rio de Janeiro, como successol'
de i\Iatheus da Costa Aborim.

1633-Uma partida de 400 hol1andezes,
guiados por Calabar, assol~ os districtos
de Goyanna (Pernambuco), queimando
quatro engenhos, saqueando e levando o
que pudel'am achar e fazendo prisionei
ros os moradores desprevenidos, que não
conseguÍl':lm escapfIl'-se. Quando os nos
sos, que estavam na villa de Iguarassú'
souberam do occol'l'ido, marchal'am em
seu auxilio, mas não chegaram a tempo,
por haver dez légnas de distancia de um
a utro ponto, nem tão pouco o SOCCOl'l'O
vindo. da Parahyba,' onde tambem che
gara a noticia do inesperado ataque de
Goyanlla, poude ser aproveitado, pelo
mesmo motivo da di ta'lcia.

Yendo o general ~I:lthias de Albu
querque o pouco que podi' fazer a ""cnte
que estavll. e1J1 Iguarassu, fel-a ,'oltar
pal'a o Real, onde mai se precisayó\
q'ellu',
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1635- Supplicio de Domingos Fernan
des Calabar.

Debalde Mathias de Albuquerque insis
tira com elle pal'a que revelasse o nome
das pessoas com quem se communicára
quando estava com os inimigos: negou-se
Dobre e corajosamente a fazer denuncias
(Vide a Ephemel'ide de 20 de abril).

ão se coaduna muito o modo por que
Frei Raphael de Jesus descreve a prom
ptidão com que o cabo hollandez entre
gou, em Porto Calvo, Calabar á vindicta
de !aUlias de Albuquerque, com a co
lera de que se encheu outro general hol
landez ao encontrar tres dias depois o
corpo do mameJuco esquartejado e ex
posto á acção do tempo e á voracidade
das aves de rapina.

a: Não foz o Flamengo, diz elle, grande
dili.gencia por defendeI' o traidor, ao qual
julgou a justiça que morresse enforcado
e que sua cabe~a e seus quartos fossem
postos nos logares mais publicas. Execu
tada a sentença ..... com os despojos de
menos embaraço marchou (.1Jathias de
A lb~querlJue) par.l a Lagàa(A lag6as) . ..

a:Tres dias depois de partido Mathias
de Albuquerque chegou Sigismundo ao
Porto do Calvo: entrou na povoação que
achou herma e só assistido dos quartos do
CaL.lbar, cuja vista o alterou de sOI'te. que
cégo da colera mandou deitar bando, que
todos os mOI'adores fossem passados á
espada, sem excepc:ão de pessoa, nem de
id,tde: pal'a cuja execução fez de seus sol
dados muitas partidas, que saissem a
cumprir o decreto (Yide a Ephemel'ide
de 26).>J

a aUCLOI' da Histo"ia das luctas com os
hollande:::es é, n'este particular, summa
rissimo.

1638-Por ordem de Mauricio de as
sau parte do porto do Recife uma esqua
dra hollandeza de desasete navios, sob as
ordens ~oalll1iranteJol (tinha urna perna
de páu), destinada ao encontro dos ga
leões do IIIexico que voltavam para a
Respanha cal'regados dê ouro e prata,

commt.1.ndados pelo valoroso almirante
de Castella D. Carlos de Ibarra, marquez
de Tarracena.

Todavia Jol não realisou o seu intento,
não obstante ter atacado ardidamente a
frota castelhana em todo o correr da via
gem (Netscher, pago 99).

1717-D. frei José Delgarte, 3· bispo
do Maranhão, assume o exercicio do seu
cargo (Vid~ a ephem.' de 14: de dezem
bro de 1724).

1729-0 governador de Minas Geraes
D. Lourenço de Almeida remette umas
pedras brancas para Lisboa, dizendo que
lhe pareciam d~amllntes. Jã a esse tempo
se sabia no reino da existencia d'csslls
pedras preciosas n'aquella capittDia pe
las remessas que d'ellas se fizeram em
duas frotas, e pela noticia que já corria
do seu descobrimento, devido sam du
vida a Bernardo da Fonseca Lobo, que
primeiro as achára no Serro do Frio.

A lavra diamantina, que a principio
fàril livre e' depois se regulamentára
e de 1735 em diante se monopolisára em
beneficio da coràa, aturou noventa annos,
acabando de facto em 1822, Desde o anno
de 1772 até ao de 179* foram extrahidas
quarenta e oito mil quinhentas e quarenta
e sete oitava de diamantes, e quatro
centas e quarenta e nove mil oitocentas
e cincoenta e uma de ouro. Sem embar
go d'essa boa colheita, no fim de 170'1
achou-se a administrac:ão com um passi
vo de oitocentos mil cruzados, por falta
de regular assistencia do eral'io para as
suas despezas (VIde a ephem. de 28 de
junho de 1720).

1823 - Mone em Ubatuba, em viagem
de Santos para o Rio ele Janeiro, o DI'.
Francisco de Mello Franco. Accommet
tido de uma febre consumptiva, tinha
ido pedir á prol·incia de S. ~aulo mino
rativo a seus males; não tendo, porém,
pela natureza da molestia, experimen
tado flllil'io com a mudança, voltava em
u'm"a canàa de voga para o Rio de Janeiro
quando na altura de Ubatuba pediu que
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apartassem, e ahi, debaixo de uma palha·
ça, exhalou o denadeiro suspiro.

Nascera o Dr. Mello Franco em Para
catú, na provincia de Minas·Geraes, a 17
de setembl'o de 1757.

Recebeu o gl'au de bacharel em medi
cina. na. Universidade de Coimbra. Esteve
antes d'issõ encenado por quatro annos
nos carcel'es da Inquisição por suspeito
dE! hel'eje, natW'alista, dogmatista, e alli
compoz e guardou de memoria algumaS
elegias, que intitulou NOITES SEM SOMNO,
que se conservam ineditas. Diz a esse
proposito José íVIal'cellino Pereira de Vas
concellos, na sua Selecta }3raziliense, que
fôra encerrada. com elIe uma senhora,
pal'a servir depois de testemunha da sua
irregularidade. EUa supportou todos os
tormentos por que passou, com uma cora
gem pouco vulgar e, em recompensad'esse
procedimento verdadeiramente heroico,
Mello Franco tomou-a por esposa depois
que se viu solto.

E' auctor (dizem que conjunctamente
com José Banifacio, seu contemporaneo de
academia) do poema hel'oi-comico OReino
da Estt,pide:r, que de tanta fama gosou
no sou tempo e foi um verdadeü'o acon_
tecimento litterario na velha Universi
dade e em todo o reino de Portugal, che
gando a obrigar a rainha D. Maria I a
substituir o principal Mendonça, eutão
reitor da Universidade, satyrisado no
poema anonymo, e a fazer n'ella muitas
reformas.

Em Lisboa exerceu Mell0 Franco por
bast>mtes annos a sua profi~são com

'summo credito e proveito, até que, em
1817, o encarregou D. João VI de, como
medico, acompanhar ao Rio de Janeiro a
archiduqueza D. Maria Leopoldina, que
depois foi a primeira imperatriz do Brazil,
e vinha desposar o então principe real
D. Pedro. Vendeà quanto adquirira, e
veiu assim para oBrazil, onde, entretanto,
a sorte lhe foi adversa, chegando, em
virtude dos successos politicas da época,
habilmente aproveitados pelos seUs emulas

e inimigos, a lhe .ser prohibida a entrada
no paço, e vendo perdida toda a sua for
uma, depositada em mãos de um nego
ciante que fizera bancarrota fraudulenta,
vindo por isso, e talvez por mudança de
clima e de habitas de vida, a contrahir a
molestia a que succumbiu.

Além do seu alIudido poema, temos do
Dr. Mello Franco as seguintes obras:

" Tratado de educação physica dos me
ninos, para uso da nação portugueza.

" Elementos de hygiene ", que teve tres
edições até 1823.

" Ensaio sobre as febres, com obser
vações analyticas ácerca da topographia
e clima do Rio de Janeiro.

" Discurso recitado em sessão publlca
da Acad. R. das Sciencias, sendo vice
secretario. "

1867-Marcha de flanco operada pelo
exercito alliado, de Tuyuty para Tuyú.
Cué (Campanha do Eamguay) , plane
jada pelo marquez de Caxias. general
chefe das nossas forças em campanha.
Tinha esta opera.;ão por fim amea\:ar a

. esquerda do inimigo, approximarmo-nos
de Humaytá. interceptando-lhe os re
cursos que lhe pudessem vil' do interior,
e obrigaI-o a uma batalha campal.

Foi preciso fazer-se um rodeio de 10
'leguas, procurando-se um passo no Es·
tero Rojas em Tio-Domingo, para dil'igir
se a Tuyú·Cué e S. Solano e d'ahi operar
sobre Humaytá.

" A vanguarda, diz o Sr. E. C. Jourdan.
commandada pelo genel'al Osorio. mareha
parallelamente a uma divisão argentina,
ao mando de Gelly y Obes, e precede o
corpo principal ao mando do general.
Argollo, e á testa do qual veiu o marquE' .z;
20,000 homens das tres armas compr ,em
o exeroito brazil'3iro que parte de Tu \'uty
no dia 21. " -

1876 - Inaugura-se a linha . telegra- .
phica da Fazenda de Santa C' .'UZ a Ita
guahy (Rio de Janeiro), na e' ~tensão de
11 Júlometros.
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JULHO-23

1556-Mendo de Sá ou Mem de SáBarre
to, 3' governador geral do estado do Bra
zil, nomeado por patente d'esta data para
substituir a D. Duarte da Costa, cujo go
verno, diz José de Miralles, finalisou a
4 de julho d'esse anno (Vide a epheme"ide
de 13 de julho), assume o exercicio do seu
cargo no dia 4, segundo o affirma posi
tivamente o auctor citado. Varnhagen,
porém, dá apenas o mez de maio para esse
tacto, sem designar dia. Abreu e Lima e
o Sr. José de Vasconcellos apenas indi
cam o anno,

Governou Mem de Sá a capitania e o
Estado por 14 annos, até 1572, e faIleceu,
segundo MiraIles, a 2 de março d'esse ano
no, naBabia, como se lê na inscripção ela
sua sepultura na igreja do collegio de
Jesus, n'aquella cidade.
1635-Arrasadas as fortificações de Porto

Calvo ejustiçado o Calabar, como se usava
n'aquelles bons tempos e por muitos annos
se usou ainda, partiu Mathias de Albu
querque para as Alagõas (então Lagunas),
levando as peças e munições de guerra
que encontrára, por deliberação de um
consellio de officiaes, que convocára para
decidir sobre o que deviam fazer.

POI' não disporem 'de um porto de mar,
porque o hollandez tinba n 'elle os seus
navios e fortiflcára a Barra-Grande com
binou-se em partirem d'alli para a~ Ala
goas..

1687-Gomes Freire que, como gover
nador e capitão-general do estado do
Maranhão e GI\ão-Pará, residira na cida

,1e deBelém pelo tempo de um anno, parte
p. '\ra Lis~oa, no meio do sentimento geral
dos' habItantes, reconhecidos pelo modo
justi 'ceiro e digno com que os governára.
Grata á sna memoria pelos bons serviços
que pI 'estâra ao Estado e pelo seu'cara
cter cont 'ilíador e tracto ameno, mandou a
municipaL 'dade de Belém vil' de Lisboa o
retrato de L tomes Freire, e cOIlOCOtl-O lla
lial!\ qll<s Suas liessões,

1765-Assume em Santos o governo da
capitania deS.Paulo oseudecimo capitão
general (coutaudo-se o condé da Cunha,
apezar de interino) D. Luiz Antonio de
~ouza Botelho MOUl'ão, morgado de
Matheus, que ratifica a sua posse na
cidade de S. Paulo em 7 de abril do
anno seguinte (Vide essa data).

Mourão foi rendido por Martim Lopes
Lobo de Saldanha a 14 de junho
de 1775.

1828-Toma assento no senado, como
representante da provincia de Min.as
Geraes, Nicolau PereÍl'a de Campos Yer
gueiJ'o, escolhido a 10 de maio do mes
mo anno.

Vergueiro nascera a 20 de dezembro
de 1778 no logal' de Valporto, proximo
de Bragança, em Portugal; fOI'mára-se
em direito na Universidade de Coimbra
em 180~ e no anno seguinte viera para
o Brazil, onde tão conspicuo papel tinha
depois de representar na vida politica
do nascente imperio, inclusive o de re
gente em nome do Imperador e de mi
nistro por mais de uma vez,

Foi uma das suas mais puras glorias
o ter iniciado na provincia de S. Paulo,
que escolhera para residencia, o tra
balho livre, cultivando as suas fazendas
por colonos europeus, com os quaes
estabeleceu o systema de pal'ceria, des
envolvendo immenso tino administra
tivo ao fazei' de suas fazendas bellos
modelos d'esse genero de trabalho.

O senador Vergueit'o fallecen no Rio_
de Janeiro a 17 de setembro de 1859
(Vide essa data) com perto de 81 annos
de idade,

Ha d'elleuma "Memoria historica sobre
a fundação da fabrica de feno de .S. JoãQ
de Ypanema, na provincia de S. Paulo»,
impressa em Lisboa em 1822, reimpressa
depois na mesma cidade, em 1858, pelo
Dr. Frederico Augusto Pereira de MOI'aes,
que lhe aj untou documentos importan teso

1839-0ccupam os rebeldes do Rio
Gl'ançle do Sul ~ v~lll:l- da Laguna, nª pl'O.



EPHEMERIDES rACIONAE& 41

vineia de Santa Catharina. O chefe dos
revoltosos, David Canaval'l'o, aproveitou
a situação favoravel que esse porto de
mar lhe offerecia para armar algumas
das embarcações que n'elle encontrou, e
poz quatro a corso 'pela cosLa. dando
caça, como fizeram, a navios mercantes
que encontraram (Vide a epheme"ide de
15 de novembrOl.

18±0-Proclamação da' maioridade do
actual 1mperador, que prestára n 'esse
mesmo dia, pel'ante a assembléa geral
reunida no paço do senado, o juramento
prescri pto no art. 103 do pacto funda
mental do imperio.

1870-Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro Francisco Jesé Furtado, senad'or
pela pl'ovincia do Maranhão, escolhido
a 30 de julho de 1864.

DisLincto orador parlamentar e um dos
chefes do partido liberal do Imperio, «o
consellleiro Furtado, diz o Sr. Dr. J. M. de
Macedo no seu Anno Biog,·aphico. mor
reu quando a sua grande influencia poli
tica radiava com os esplendores do sol
ao meio dia.»

Nascera o conselheiro Furtado em
Oeira , antiga capital do Piauby, a 13
de agosto d~ 1818.

Começando o sell curso academico na
Faculdade de Olinda, concluiu-o na de
S. Paulo, onde recebeu o grau de bacha
rel em direito em 1838 (Veja.se a sua
biographia no Pantheon Alw'anhense do
SI'. Dr. A. Henriques Leal e no citado
ilnno Biographico).

Direi todjl.via que occupou os cargos
de ministro da justiça, presidente do con·
selho de ministros Jno gabinete de 31 de
agosto de 186~), presidente da camara
dos deputados, pI'esidente doi pro'vincia
do Amazonas.

« O finado juntava duas virtudes que
quasi sempre andam sepal'adas: a fir
meza e a moderação .... Almas da têm·
pera d'aquella não se deixam atÜ'ahiL'
llor vaidosos ouropeis. O unico brasão
qml1he com~etia elle Qcleixava bl'ilhll.p.te;

-o de servidor da patria (Diario do Rio
de Janei,'o)>>.

1872-Colloca-se sobre a sepultura de
José BonHado de Andrada e Silva, no
convento do Carmo, em Santos, a pedra
tumular offerecida para esse fim pelo
artista Antonio Gados Gomes (Vide a
epheme"icle de 13 de junho de 1763).

JULno-24

1613-Gaspar de Souza, 10' governa
dor geral do estado do BI'azil, toma poss.e,
por procuração passada ao desembarga_
dor Manuel Jacob Bravo, do governo das
capitanias do Espirito-Santo, Rio de Ja
neiro e S. Vicente, que tinham sido reu
nidas de novo á jurisdicção d'o governa
dor geral, de que estavam separadas e
independentes.

O visconde de Porto Seguro o dá' em
possado do governo geral em dezembro
d'esse anno, e ao seu successor, D. Luiz
de Souza, em 1616.

16H-Chega ao Recife a noticia de
que estava em Lisboa MarLim Soares
MOI'eno, Qe quem havia màis de um anno
não se ,sabia onde parava. Dizia elle que
bavia descoberto a colonia dos fraucezes
no Maranhão, que tinham muitos indios
por alliados, etc., e que, quando qu~z vol
tar, não O lJudera conseguir; que se vira
obrigaóo a fazei' proa para a Europa,
por ter a sua embarcação perdido um
mastro. '

1645-Edital de João Fernandes Vieira
convocando o povo a pegar em armas
para expellil' os hollandezes do paiz.
Começa: ~ João Fernandes VieiI'a, pri
meil'o acclamador da liberdade, e govel'_
nador das armas na restaurarão e l'esti
tuição de Pernambuco a seu legitimo
senhor, etc.-Acaba: -e falsas promessas
do fementido holhlIldez. Dado n'esta cam
p'l.nha de Pernambuco, em 24 de julho
de 1645, etc.

16S1-Nova tentativa de expulsão dos
padres da companhia- de Jesus da capita
'nia qe S, Plltul0. Lfl.Vl'OU-se em caml\~'1lt
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termo de accommodação na presen te data.
N'este anno faz Antonio Rodi'igues de

Arzão. natural de Taubaté, nova entra
da no sertão de Caheté, e descobJ'e as mi
nas do Rio Doce, onde faliece, tleixando
o itineral'Ío das suas excursões a seu
cunhado Bartholomeu Bueno de Siqueira.

1773-0 cOl"onel José Marcellino de Fi
gueiredo, que depois se chamou Manuel
Jorge Gomes de Sepulveda (Vide a ephe
meridede 23 de abril de 1769), goveJ·na·
dOI" da.capitania do Rio-Grande do Sul,
muda kséde da freguezia de Viamão para
o POl"to dos Casaes, depois POl"to-Ale
gre, onde estabelece a capital da capitania
com todasías repartições publicas e tri
bunaes.

Esta fregnezia teve o titulo de vilJa em
1805., c em 1813 a prerogativa de cabe\a
de comarca de S. Pedro do Rio·Grande
do Sul e Santa Catharina. Finalmente,
em 1 22 teve os- foros de cidade, de que
gosa hoje (Vide a ephem. '{de 11 de no
varnbro).

1797- asce na fregueúa de Campo
tirande, município do Rio de Janeiro, o
conselheiro Francisco Freire Allemão.

Era cirurgião formado pela antiga
escola medico-cirurgica do Rio de Ja
neiro, e ~m 1831 recebeu o grau de dOUtOl'
em medicina pela Faculdade de Pariz.
Quando em 1833 se organisou a actual
Escola de Medicina tlo Rio de Janeiro, o
DI'. Freire Allemão alcançou por con
curso a cadeira de botanica e zoologia,
que professou até 1853, anno em que se
jubi·lou. Nomeado medico da imperial ca
mal'a em 18H, foi incnmbido, n'essa qua
lidade, de acompanhar da Europa a prin
ceza napolitana, que vinha para ser a
3' imperlltrizdoBrazil. Foi em 1850 o pre_
sidente da comrnissão scientifica enviada
ás provincias do norte do Imperl0, a qual
se di persou em 1 61, deixando de suas
explorações numerosos e cle certo impor
tantes manuscriptos, cuja publicação
apenas encetára, e que fical'am pel<1 ma
xima parte ineditos. O tempo que medeia

entre o d'essa commissao e o da sua
morte, foi perdido quasi todo para elJe e
para a sciencia, que com tanta distincção
cultivára, porque sotfreu durante esse
lapso de tempo di "ersos insultos apople·
ticos, que lhe foram gradativamente
abalando a memol'Ía, atacando-lhe a in
telligencia e fazendo-o, por assim dizer,
sobreviver a si mesmo.

A 11 de Novembro de 1874 falJeceu no
Campo-Grande, logar do seu nascimento
depois de longos sotfrimentos, que sup: ~
portou com a resigna\ão d'um christão
e a coragem de um verdadeiro sabio.

1805-Amaro Joaquim Raposo de Al
buquerque, 42' governador da capitania
da Parahyba do Norte, toma posse do
seu C<1rgo.

A 30 de Agosto de 1809 substitue-o
Antonio Caetano Pereira.

1824-Renovam-se em Pernambuco, pe
los escriptos de Cypriano José Bar<lta de
Almeida, as idéas não de todo extinctas
da revolução de 1817. Sectario d'ellas,pro
clama Manuel de Carvalho Paes de An
drade a ConfederaçãO do Equado1', con
citando as demais provincias do Norte a
se colligarem e constituirem republica
sob essa f6rma e denominação. No Ceará
adherem ao convite Tristão Gonçalves
de Alencar Araripe e José Pereil"a Fil
gueiras.

MandadD do Rio de Janeiro o briga
deiro Francisco de Lima e Silva com a
incumbencia de debellar a revolta, de
sembarca nas Alagõas e toma depois por
sorpl'eza o Recife a 12 de Setembro, e,
batendo os insurgentes na Boa-Vista,
ajudado pela esquadi'a do almil'ante Co
ckrané, refugia-se Paes de Andrade a
bordo da cOl'veta ingleza TWEED ; os re
stantes revoltosos abandonam Olinda e
Recife, que são definitivamente occupados
pelas forças legaes a 1, de Setembro.
Restabelece-se a ordem, sendo condemna
dos á morte, em Pernambuco e Coará, e
executados doze dos insurgentes, entre
estes o celebl"e Ractclitr, homem de luzes
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e sentimentos,como diz o r.Dr. Perdigão
1l1alheiros no sen Indice chronologico
dos (actos mais notaveis da Historia do
B,'a::il.

Referindo:Se a estes tristissimos factos,
diz o Sr. Dr. Luiz Francisco da. Veiga na
sua Synopsis chronologica das ,'evolu
ções, motins, etc., hal'idos no Brazil de
1544 a 1848, que desejaramos repl'o'
duzir por in teiro:

" As causas principaes da revoIUl;ão'
forão : a dissolução da assembléa con
stituinte, com prisão e deportação de
alguns membros, e a nomeação de Fran
cisco Paes Barl'eto para presidente de
Pernambuco .. , A revolução, começada
em 21 de fevereiro, inaugurada solemne
mente em 2 dejulho, foi vencida em 28 de
novembro do mesmo anno (1 24) pela
capitulação do juiz (nome de uma fa
zenda dos Benediotinos de Olinda),

«Então principiárão as texecuçõl!s
sanguinarias': frei Joaquim do Amor
Divino Caneca, redactor do Tiphis Per
nambucano e autor de varias obl'as, entJ-e
as quaes mencionaremos o folheto inti
tulado-O que se deve ent~nder pOl'
patria do cidadão-foi fuzilado, ,. Qtla
tor::e forão, pois, as infelizes victimas
d'essa memoravel revolução! O sangue
brazileiro, derramado com profusão em
divel'sos encontros das forças republi
canas com as tropas impel'iaes, foi
julgado expia<:ão insufficiente para o
gl'unde crime da revolução vencida! .. ,
Não ha agua no mundo qne po sào
purificar e lavar os responsaveis. por
esses homicidios juridicos .. , »

" 18iO-Formação do;primeiro ministe·
rio organisado pelo Imperador actual;
compunha-se de: Antonio Carlos RibeÍl'o
de Andrada Machado e Silva, deputado
por ,Paulo, com a pasta dos negocios
do Imperio; o SI', Antonin Paulino
Limpo de Abl'eu, deputado· por Minas·
Geraei' (hoje visconde de Abaeté e sena
dor), com a da justiça; Martim Francisco
Ribeiro de Andrada, deputado por S, Pau-

lo, com a da fazenda; Aureliano de Sou.
z~ e Oliveira Coutinho, deputado pelo Rio
de Janeiro (postel'Íormente senador e
visconde de Sepetiba), com a de estran
geirõs; Antonio Francisco de Paula Hol
landa Cavalcanti, senador por Pel'nam
buco (depois visGonde de Albuquel'que),
com a da marinha; e Francisco de Paula
Cavalcanti de Albuquerque, senadol' por
Pel'nambuco (depois visconde de Suassu
na), com a da guel'ra.

1863-Fallece em Belém do Pará o Dr.
Raymundo Teixeira Mendes, irmão do
conselheiro Furtado.

A provincia deve-lhe :l. canalisação do
rio Anil. o plano do dique, a criação da
comp'lnhia de vapol'es.

1879- Ja cidade do Natal, capital da
provincia do Rio Grande do Norte, sente
se pelas 5 1/2 horas da tal'de, não s6 no
povoado como nas suas cÍl'cumvisinhan
ças, um tremol' de terra que, felizmente,
durou poucos instantes,

JULHO-25

157i-Oal't:J. régia em que o rei D. e
bastião confirma, na pessoa de Pedro Lo-'
pes de ouza, filho de 1IIartim Alfonso
de ouza, a donatal'ia de S. Yicente,
concedida a seu pae (Vide a ephemel'ide
de 8 de agosto de 1587).

1633-Fazem os hollandezes, em nume
ro de 500, uma sortida do forte dos Atro_
gados (Pernambuco) e cabem sobre o en
genho de Luiz RamÍl'es, onde então es
tavam os ca,pitães Antonio André, Este
vão de TavoJ'a e Manuel Antonio Conêa.
Mathias de Albuquerque po tára gente
sua por todos os caminhos por onde o
inimigo podia passar e em todos os lo·
gal'es onde poderia elle ir tel', pal'a que
o podessem avisar no Real de alguma
accommettida intent:lda contra os nossos.
O fim dos hollandezes d'esta vez era
'apena reconhecer o t(,1'l'eno, visto tarem
os directores delegados da IIollanda re
sol vido precipitar os successos e acabar
quanto antes a guerra que comnosco
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traziam e que já mu~to cara lhes andava
custando.

Como a nossa gente estava a esse tem
po pouco abastecida e o conde Bagnuolo
se achava com o terço do seu commando
no cabo de Santo Agostinho, pareceu aos
delegados hollandezes azada a occasião
para sitiai' o Real e daI' um golpe de

, mestl'e no nucleo das nossas forças.
Para isso fizeram uma sortida no din.

15 eout!'a na presente data, com o fim
de fiiarem conhecenào melhor todos os
caminhos e postos que podiam occupar
com vantagem para a realisaç'ão 'do seu
intento, mantendo-se tambem em com
municação franca com o seu forte dos
AtI gados.

1637':"-0 capitão Pedro Teixeira, ousad.o
explorador do Amazonas, chega á cidade
de Belém, do Pará, com os ollidaes no
meados no Maranhão pelo govel'nador
d'aquelle estado para a expedição que
lhe fora commettida de remontar aquelle
rio até á sua nascen te.

Nascera essa idéa do facto seguinte:
. No principio d'esse anno de 1637 ti

nham dous frades leigos castelhanos, da
ordem de S. Francisco, e seis soldados
chegado á cidade de Belém, tendo sahido
d,tl Quito (no Equadol"} para li provinciade
Encabellados, no tel'l'itorio do Pet'Ú, com
varios missionarios franciscanos e o capi
tão João dc Palacios. Em vez, porém, de
voltarem para a cidade (Quito) deonde ti
nham vindo, como' haviam feito os mis
s:onarios, prefel'iram vir pelo grande rio
abaixo, até onde os levassem ii corrente
das aguas e o destino, para evitarem
os indios bravios que os tinham ac
commettido na vinda e, assassinado o
capitão, Alli chegados, os moradol'es
de Belém resolveram-nos a irem ter
no Maranh'io com o capitão-general do
estado (Francisco Coelho de Cal'\'alhol,:
alli referiram lhe o occorrido e ofl'erece
ram-se para fazel'em a torna viagem até
Quito, si tivessem companheiros oujo nu
mel'o podesse poI·os aO abrigo dos ll.tl),.

ques dos selvagens. O governador não
estevb por essa proposta e elles tiveram
de embarcar pam a Europa. Depois,
guiado por nOç'úes easuaes que co
lhera da narraç'ão d'aquelles expedicio-

_narios, lembrou-se o governador de
mandai' fazer a explol'aç'ão por gente
sua e de sua confiança. Pal'a esse fim es
colhe o capi tão Pedro Teixei,'a,pol'tuh lez,
já conhecido pelo seu valor e tino, e já
experimentado em outras incumbencias
al'riscadas,edá-lhe POI' auxiliares a Bento
Rodrigues de Olivelra, nomeado coronel,
a Felippe de MaLtos Cotl'im, nomeado
sargento-mór, a Pedro Bayào de Abreu e
Pedro da Costa Favella como capitães de
infantaria (Vide a ephemel'ide de 23 de
outubro de 1637).

16S;'\-Antonio de fi.lbuquerque Coelho
de Carvalho, o filho, nomeado pOI' pa
tente régia capitão-mór para o Pal'á,
toma posse do seu cargo, substituindo a
Març'al Nunes da Costa, que govel'nava
aquella capitania desde 3D de julho de
1671.

1'i3'~-Ordena o capitão general de
S, Paulo, Caldeira Pimentel, que nin_
"uem vá ou venha de Goyaz senão pelos
I'egistl'os, que pl!-ra melhor flsealisação da
cobl'ança do imposto sobre o OUI'O, havia
manelado estabelecer na margem do Ja
gUllry,

1739-0. Luiz' ele Mascarenhas, depois
conde d'Alva e vice-rei ela India, oitavo
govel'nador da capi tània de S, Paulo,dan
do execução á carta régia que creou a
villa capital de Go);az, confel'e ao arraial
de Sant'Anna o nome de T"illa-Bôa, em
attenção a Bartholomeu 8t~eno da Silva,
seu intrepido descobl'idor.

1772-Toma posse do governo da capi
tania de Goyaz José de Almeida Vascon
eellos de Soveral e Carvalho, que a go
vel'na até 7 de maio de 17,8, em que pas
sou a jlll'iselicçüo a uma junta nomeada
pal'a o substituir interinamente, e se re
til'oU com licença para Lisboa.

APl' \1 ~ L,mfl, refere a posse cl'este go-
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vernador no dia 26 e accrescenta que elle
apromptára uma eXPlldição que devia
peja pl'imeira vez navegar o rio Tocan
tins até o Pará, o que se effectuou a 7 de
setembro do anuo seguinte,

No seu tempo descobriram-se as minas
do Bomfim, de cujas lavras se apurou
muito ouro.

1796 - E' eleito bispo de Marianna
D, Frei Cypriano de S. José, natural dc
Portugal; é o quinto bispo d'aqueDa
diocese.

Jomeado pela rainha D. Maria I e con·
firmado a H de julho de 1797, no ponti
ficado de Pio VI, sagrado a 31 rIe dezem
bro d'esse anno (vide essa data) na igreja
de . Pcdro d'A1cantara, em Lisboa, a
cuja ordem pertencia, pelo nuncio apos
tolico n'aquella cidade, o cardeal Pacca. '
f1rcebispo de Damieta, tomou posse da
sua diocese, por procurador, a 20 ele
agosto de 179 e fez a sua entrada do
l:itual a 30 de outubro de 1799. Falleceu
no seu bi pado a H de agosto de 1 17 e
jaz no córo ela Sé, do lado da cpistola,
18~2-Do norteda provincia de ,Paulo,

onde se achava. parte o general bal'ão de
Caxia , nomeado a 23 ajudante de campo
do imperador, para iUinas Geraes como
commandante·chefe das fOl'ças em ,ope
rações n'aquella provincia.

1 55-Sente-se no arraial de . João
Baptista do :\101'1'0 GI'ande, na provincia
de lIlinas Gel'aes, logo ao romper do di~,

um tremor de terl'a que desperta e assusta
aos )'espcctivos habitantes pela sua ter_
rivel novidade. Em algumas casas os
trastes estremecem e se deslocam.

1 64-A.lJertUI'a da Escola Normal da
cidade do Recife.

1867-Inauguração da primeira praça
do mercado, coJ1stl'uida na capital da pro
vincia de , Paulo.

18i6-Fallece na capital do :\Iarallhlio,
victima da variola, Gelitil Homem de
Almeida Braga, bacharel em seiencia
soeiaes e juridicas pela Faculdade do
Recife, auclor do pocma ela/'(/. Vel'bena,

do opusculo politico Um presidente e
uma assemblda, do volume Ent/'e o cd!~

e a te1')-a, publicado sob o pseudonymo
Flavio Reynuz,-, e de muitos artigos em
prosa e composicões poeticas de merito
real, que insel'ira em publicações perio
dicas ela sua cidade natal, do Recife, do
Rio Grande do Norte, etc.

Nascera em S. Luiz do i\laranhão a
25 de março dc 1835.

1 79-Fallece no Rio de Janeiro o vis·
conde do Rio Grande, José de Araujo
Ribeiro, senador pela provincia do Rio
Grande do Sul.

Nascera nil ciclade de Porto Alegre a
20 de julho de 1 00. Formado em direito
civil p'ela Universidade de Coiml:ira, en
cetál'a aos 26 annos de idade a carreira

~

diplomatica, sendo nomeado a 2-1 de
julho de 1 26 seQretario da legação do
Brazil em Napoles. de onde foi removido II

1 de janeiro de 1 ;> ,na mesma categoria
para a legação em França, n;,pois de ha.
ver servido como encarl'egado de nego
cios nos Estados- nidos,como enviado ex
traordinario na Grã·Bretanha (em 1833),
no 'mesmo cara~ter em Portugal (183-1)
para comprimentar a rainha D, :\laria II
pela sna exaltação ao tllrono, passou na
mcsma qualidade á França; d'ahi foi de
novo enviado cm missão espccial á Grã
Bl'etallha; voltando outra vez á França,
foi aposentado como ministro plenipoteu.
cial'io em 10 de janeil'o de 1 5-1.

Ta carreil'a administrativa serl'iu os
cargos de presidente de Minlls Gerae de
4 de julho a 4 de novembro de 1 33 e da
do Rio Grande do uI de 15 de janeiro de
1 36 [\ 4 rle janeiro do anno seguinte, em
plcnil revolução. Recusando-se a assem·
bléa pI'ovincial facciosa empossaI-o do
governo, foi tomal-o no Rio Grande, de
onde governou os poucos logares fieis á
causa da monarcbia. Exerceu estes alto
Cl\l:gos, em épocas calamitosas, com tal
moderação e imparcialidade,que o recom
mendaram á gratidão!: respeito até dos

. seus advel'sal'iqs políticos.
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De volta á côrte, occupou Araujo Ri
beiro o seu lugar de deputado pela sua
provincia, tomando activa parte nas dis
cussões parlamentares. D'ahi seguiu para
a França como minist!"o plenipotencial'io
e como enviado especial assistiu na In
glaterra á elevação da rainha Victoria ao
throno.

Em 18! tomou ao Brazil, por não de
sejar permanecer na França depois da
quédi.L da familia de Orléans, a que era
muito afeiçoado.

Augmentada em 1846. a representação
nacional, coube mais uma cadeira no se_
nado ao Rio Grande do Sul, que, embora
se achasse o conselheiro Araujo Ribeiro
na Europa, colIocou o seu nome na lista
triplice e foi elIe o escolhido para a occu
par (a 14 de agosto de 18!8), tomando as
sento a 28 de dezembro de 1849.

Já adiantado em annos, imprimiu (em
18(5) uma notavel e volumosa obra de
philosophia, intitulada J1 creaçào nu a
natw-eza interpt-etada pelo senso com
mum. E' um trabalho profundamente
meditado e que merece a leitura dos que
se derem a estudos d'esse genero.

JUL1I0-26

1612-Parte cm 19 de mal'ço d'este anno
uma expedição franceza de CancalIe, na
Bretanha, e entra no porto de Pereá, a
doze leguas do Maranhão, j unto da ilha
então chamada Upaonmery e depois
Sant'Anna, nome Que lhe deu Ernilio Ra
silly, que a eUa apartou no dia da festa
d'aquclla invocação. A pequena esquadra
expedicionaria dirige-se do ponto em que
primeiro fundelll'a ,para o Maranhão,
onde lança ancora na presente data. Des.
embarcados os chefes e quatro missiona_
rias que os acompanhavam, plantam urna
cruz em um terreno elevado, benzem
a ilha e consagram-na á Santa Vi/·gem.
Vinte e oito tribus ou aldeias de indios
Tupinambás occupavam a esse tempo
aqueJle lagar e nenhum embaraço oppu-.
zeram ao desembarque dos aventlll'ei-

ros bretões. Tratal'am logo estes de fun
dar um forte n 'urna colIina que dominava
a barra, ao qual deram o nome de S. Luiz
em honra de Luiz XIII, rei de França,
e dão á bania o de Santa i\Iaria, não s6
em louvor áI Virgem, como em homena
gem á rainha Maria de i\Iédicis : lançam
assim os fundamentos da capital da pro
vill"cia do Maranhão.

N'está expedição vinha o capuchinho
Olaudio de AbbevilIe, auetor d'uma His
tO"ia da missão dos p. p. capuchinhos á
ilha do Maranhào e ten-as circt~mvi.:ri

nhas (Pariz, 1614), que o Sr. Dr. Cezar
Augusto Marques passou para a nossa
língua. D'Abbevilie falleceu em Pariz
em 1632.

Já em 159! um armador de Dieppe, por
nome Jacques ou Francisco Riffault, que
havia andado a corso pelHs costas do
Bl'azil, tinha começado um pequeno esta
belecimento n'estas paragens, graças ás
relações que entabolára com os indigenas
que as habitavam e cujo chefe, chamado
Ovy,-apive, promettel'a ajudai-o no in
tento. Rill'ault, tornando á França, asso
ciou·se com outros armadores e voltou
no referido anno de 11>9! ao Maranhão,
onde fUra bem recebido pelos iusulares.
Apezar, porém, d'esse favoravel .acolhi
mento, introduziu-se dentro em pouco a
discordia na pequena colonia e RifTault
voltou no anno ~eguinte para a Europa,
deixando parte da sua comitiva sob as
ordens do cavalheiro Carlos de Vaux. o
se"uiute anno,de 1595, voltou elIe ao Ma
~a~hão com Daniel de la Touche, Sr. de
La Ravardiêre, huguenote e !labi! mari
nheü'o, que já tinha tambem vindo di
versas vezes ao Brazil. Depois de seis
mezes de demora no iVraranhão, regres_
sal'am para a França. onde não acharam
mais vivo o rei Henrique IV, que os ani
mára no emprehendimento. Por isso fi
cou o seu projecto paralysado até a época
a que nos refel'imos no começo d'esta no
ticia.

1616-Carta régia mandando descontar



EPHEMERIDES NACIONAES

ao bispo do Brazil metade da quantia que
se lhe dava annualmente para esmolas
e entregaI-a, para o mesmo fim, ao admi.
nistrador da jurisdicção ecclesiastica de
Pernambuco.

1635-Tres dias depois da partida de
!\Iathias de Albuquerque com a sua gente,
entra o general hollandez Segismundo em
Porto Calvo á frente tio seu exercito, que
vinha em soccorro d'aqueUa praça. Ao
deparar com a cabeça de Domingos Ca
labar espetada n'um poste e os seus mem
bros dependurados em estacas. fica o
general dolorosamente impressionado e
manda immediatamente recolher em um
caixão os resto mutilados do seu infeliz
auxiliar e o faz sepultar na igreja da po
voação, prestando-lhe antes as honras
funebres que lhe competiam.

1733- Gomes Freire de Andrada, de
pois conde de BobadeUa, assume o exer
cicio do governo da c ,pitania do Rio de
;ranciro, com a patente de O"overnadol' e
capitão-general. Regeu-a com as inter
mittencias qne exigiam d'elJe iguaes ser
viços, que teve de pre tal' em Minas e
S. Paulo, que estavam tambem debaixo da
sua jUl'isdicção, até o l° dejaneiro de 1763
lVide essa data), dia em que falleceu. O
seu governo aturou, portanto, 29 annos,
5 mezes e 4 dias, e foi, com ser o mais
dilatado que houve no Brazil, um dos
mais felizes e fecundos para este Estado.

Veja-se o juizo que d'elle e dos serviços
que prestou faz na sua Synopsis o gene·
ral Abreu e Lima.

Em galardão d'esses serviços mandou
O. José I collocar o seu retrato na sala
principal do enado da camal'a do Rio
de Janeiro, onde deve existir ainda, res
taurado e reinaugurado por M. de A.
Porto-Alegre, barão de :mto Angelo e
posteriormente consul do Brazil em Lis
boa (hoje fallecido).

Os lluiCos que, depois do illustre Gomes
Freire,mereceram igual distincção, foram
o sabio visconde de Cayrú e o benemerito

conde dos Arcos, ambos realmente dignos
d'ella.

1739.-Chega á sua diocese o 2' bispo
do Pará, O. frei Guilherme de S. 'José,
religioso de Thomar.

Sagrado a 14;, de dezembro de 1738, na
patl'iarchal de Lisboa, pelo mesmo O. Tho_
maz de Almeida, patriarch~ de Portugal,
que sagrára o bispo anteI"ÍOl', chegou
O. frei Guilherme á sua diocese na pre
sente data, como fica dito, e ornou posse
do seu governo a 10 de agosto do mesmo
anno. Renunciou depois; em ago to de
1748, ao bispado e retirou-se para o reino,
onde veiu a fallecer a 15 de dezembro
de 1751, de uma apoplexia.

FoiOJI'ei Guilherme quem, como bispo,
lançou a primeira pedm da nova cathe
dral do Pará a 3 de maio de 1748 (Abreu
e Lima, Dr. Gaspar de iqu,&a Queiroz).

lí78 - Toma o capelJo de doutor em
philosophia na Universidade de Coimbra
o padre Joaquim Velloso de Miranda. no
tavel botanico brazileiro, que comlllum
mente se confunde com o mais conhecido
naturalista nacional frei José ;Uarianno
da Conceição VelJoso.

De um avulso escripto pelo visconde de
Porto eguro, cujo in!'sperado falleci
menta as lettras patrias Llmeniam desde
29 de junho ultimo de 1879 (Vide essa data)
avulsoescripto em Vienna em abril do an_
no antedol' e logo publicado n'aquella cór.
te, consta o que de averiguado ou mais
provavel poude aquelle incansavelesmeri'
lhador das nossas cousas apurar"ácerca do
referido botani~o.

O Dr. Joaquim Vello~o de Miranda nas·
cera no arraial do Infeccionado, bispado
de Marianna, na primeira metade do se
culo passado, pois que em 1772, quando
se fez a reforma da Universidade de
Coimbra, já tinha ordens e frequencia de
tre annos do curso de direito canonico.
Por occasiào d'quelJa reforma foi admit
tido a seguir o curso juridico (1772) c
logo a 10 de outubro se matriculou como
obrigado no I' anno de mathematica'
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em que fez exame em julho de 1873, ob
tendo a nota de nemine discl-epantc. Em
24 de maio do anno seguinte, matriculou
se como ordinario no 2' anno de philuso
phia, e assim successivamente até 1716,
em que tomou, a 18 de junho, o grau cle
bacharel n'essa faculdade e o de licen
ciado cm a?'tes em 21 de julho de 17;8,
recebeuclo a borla de doutor na data sob
que inscrevemos esta noticia, Em 22 de
maio de li80 foi oDI'. VeUoso aceito socio
correspondente da Academia Real das
sciencias dc Lisboa, e o seu nome vem
ainda mencionado na relação dos seus
membros no almanack de 1811 (Resumo
da memoria do V. de Porto 'eguro),

Consta-nos porém, por outra fonte que
nos foi obsequiosamente indicada, que
fallecel'a em 1817 em Minas Geraes, fican
do por este lado invalidadas as conjec
turas feitas pelo douto visconde no seu
referido e cripto a cercada época prova
vel da morte do bolanico mineiro.

Das indicações alli dadas pelo visconde
de Porto egnro se verifica qne "e11oso
de l\Iiranda fóra um consummado natura
lista e deixara muitos e ~mportalltes tra
balhos acerca da botanica brazileira.

1858-Decreto cl'eand,o a colonia militar
do Itapul'a, na provincia de S. Paulo.

O capitão Joaquim Ribeiro da SilvaPei
xoto, ajudante do director d'aqueUa co
lonia, aflil'ma que essa creação é do mez
dejunho.

•O referido decreto tem o n. 2,200.

Jt;LlIO-27

1616~Principia-seo processo de cano
nizaç,ão, ainda hoje por terminar, de frei
Pedro Palacios, fundador do convento de
Nossa Senhora da Penha na provincia do
Espirito-Santo (Vide as Ephemei'ides de
18 de fevereiro de 1609 e cle 2 de maio
de 1575),

1624-Depois da occupação da cidade
da Bahia pelos hollandezes (Vide a Ephe·
medcle cle 8 de maio do mesmo anno), o
;l.lmirante Jacob Willekens; considerando

segura aquella praça, deixa n'esta data
o porto da Bahia, levando comsigo onze
navios, c faz-se no rumo das Antilhas.

Outro tanto pratfca, no correr do se
guinte mez de agosto, o vice-almirante
Pieter Heyn, tomando com quatro navios
o rumo de Angola.

1645-1 artem do Rio Real, em , el'gipe,
que era então a fl'onteiJ'a dos dominios
hoilandez e portugnez no Brazil, os capi
tães Nicolau AI'anha e Francisco de
Mattos, mandados em soccorro dos mo
radores cjo rio de S. Francisco, por ordem
secreta do governador geral do Estado
Antonio Teiles da Silva e trazendo com
sigo as suas companhias, que andavam
por cento e oitenta homens, as duas.

-Entra na bahia de Taquaremb6 a es
quadr'ilha de Jeronymo Senão de Paiva,
composta de oito navios, conduzindo oito
centos homens sob as ~I'dens dos mestres
de campo Andl'é Vidal de legreiros e
Martim Soares Moreno. com o fim appa
rente de chamarem á llbediencia do go
verno hollandez os ?'evoltosos de Pernam
buco, mas na realidade para os njudarem
a sacudiJ' o jugo do dominio bátavo.

Esta esquadrilha pnrtira da Babia,
encorporada á frota que ia para Lisboa
comboiada pelo almirante Salvador Cor
rêa de Sá e Benevides, o qual devia
passar pelo Recife para dar conta ao su
premo conselho hollandcz da chegada
d'esta gente, como era necessario ao
comportamento dissimulaào que tinha
n'este negoci~ o governador Antonio
TeUes da Silva. Salvador Corrêa, logo
que viu ancorados todos os navios de Je
ronymo de Paiva, seguiu com os outros
para o seu destino.

A 13 de junho d'esse mesmo anno de
1645 (Vide essa data) tinha rompido a re
volução pemambucana que eXI,JUlsou do
paiz os hoUandezes. Eram 15 os que para
esse fim se haviam rcunido no engenho
de Luiz Braz Bezel'l'a, na fregu~zia de
S. Lourenço da Matta, e tinham escolhido
e proclamado para chefes a João Fernau~
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des Vieira e a Antonio Cavalcanti, dous
dos conjurados, a cuja disposição se en
tregaram.

Renhida devia ser a luta e difficil o
emprehendimento, como se tem visto por
muitas d'estas paginas, em que havemos
narrado estes acontecimeutos de um modo
impeI'feito e interrempido, pela propria
natureza do present trabalho. Si nos so
brar tempo eserevel-os-emos em resumo,
para os que não tiverem á mão as ,uemo
,-ias dial'ias do conde de Pel'nambuco,
Duarte 110 Albuquerque (embora só de
nove annos) ou a Historia comoleta das
lutas dos hollande;; es do vis;onde de
Porto Seglll'O,

1732- O capitão-mór Antonio Duarte
Barros recebe das mão do seu anteces
sor, An ton io l\Ial'reiJ'os, as redeas do
governo da capitania do Pa~á.

Foi o quinquagesimo prilneiro e o ulti
mo da serie dos capitães-mores d'essa
capitania, segundo a relação dada pelo
visconde de Porto eguro no fim da sna
Historia Ge;'al (I' edi ão). Seguiram-se
a Duarte Bal'ros os capitães-genCl'aes do
i\Ial'anhão, que o eram igualmente da ca
pitania reunida do Pará e Rio 'egro.

182J-Entra no l\Iaranhão o almirante
CÓckrane. Logo que elle chegou vai a
boruo a JUI1 ta provisoria para fazer-lhe
entI'ega da praça e protestar a sua adhe
são á causa da independencia.

A 20 de setembl'o, pl'eenchicla a sua
missão, volta pal'a o Rio de Janeiro,
onde chega a 9 de novembro do mesmo
anno. O imperador havia-lhe conferido
pelos cus serviços o titulo de marquez
do larnnhão.

1836-1<'allece o senador pela provin
cia do Rio de Janeiro, padre José Cae
tano Ferreira de Agniar, nomeado a 22
de janeiro de 1 26 pelo I' imperador na
organisação do senado,

1 42 - Decreto transferindo para o
I' de janeil'o seguinte a reunião da as
sembléa geral. Abriu-se com etreito n'e~se

dia.

JULHO 2S

1637-Carta régia concedendo aos ca
pitães Francisco RebelIo, Sebastião do
Souto e IIenrique Dias (do terço dos ho
mens pretos), o habito das ordens mili
tares que escolhessem, com promessa de
commenda; quarent& cruzados de soldo
por mez, além do fóro de fidalgo, pelos
serviços relevantes que prestaram, bra
vura e denodo que mostraram na segunda
batalha de Porto-Calvo, a 18 de fevereiro
d'esse mesmo anno de 1637.

1615-Partem do Rio Real (Sergipe),
fronteira por esse tempo do dominio hoL
landez e do portuguez, os capitães Nico
lau Aranha e Francisco de Mattos, que,
por ordem secreta do governador geral
do Estado do Bl'azil, vinham em soccorro
dos moradores do rio de S. Francisco,
trazendo eomsigo cada um a sua COlIlJla
nhia,qlje andavam ambas por 1 Ohomens'
Para" mais largos desenvolvimentos do
que decorre d'este facto, leiam-se as Datas
celebres da Historia do Bra::il do Sr, José
de Vasconcellos.

16±6-Toma conta do governo da ca'Pi.
tania do Pará Paulo Soares de Avellar,
nomeado seu capitão-mór pelo govei'na
dOI' e capitão genel'al do Estado do Ma
ranhão e Grão Pará, Francisco Coelho de
Carvalho, o sarda.

AvelIar foi rendido no fim d'este mesmo
anno por Sebastião de Lucena de Azevedo,
nomeado para aqnelle cargo por patente
régia,

I 1751-Luiz de Vasconcellos Lobo toma
po se do governo do Estado do Maranhão_

Foi o trigesimo na ordem chronologica
e exerceu este cargo como simples go
vernador, até sel' substituido, a 240 de
setembro d'este mesmo anno, pelo capitão
general Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, irmão do marquez de Pombal.

1767-Parte do porto de A,-a,"itaguaba
a primeira expedição par"l a fundação do
presidio das margens do rio Iguatemy,
sob o commando do capitão-mór João

l~
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Martins de Barros, natural de Itú, e com
posta de 330 pessoas e 26 canoas grandes.

A esta expedi~,ão seguiram-se diversas
outras, talObem numerosas, até o anno
de 1773.

Iguatemy era um posto militar e po
voação mandados fundar pelo capitão
general de S. Paulo D. Luiz Antonio de
Souza Botelho Mourão, á margem es
querda do rio d'aquelle nome, em cum
primento das .instl'llCções expedidas pelo'
governo da metropole a 26 de janeiro de
1765 e ordem posterior do vice-rei conde
da Cun)'la. O estabelecimento de um pre
sidio n'aquelle logar tinha provavelmente
por fim embara~.ar que os hespanhóes in
vadissem o territorio do Brazil pOI' esse
e outros pontos, acima ou abaixo do
dito rio, ou do Ivahy, quc por essa
occasião se mandou tambem guarnecer.

João Martins de Barros foi o seu crea
dor (Vide Azevedo Marques, Aponta
mentos historicos, etc. ela pl'ovincia ele
S. Paulo),

Milliet de Saint Adolphe (no seu Dic·
ciona,"io geo,ql'aphico elo Imperio do
Bl'azil) diz a essel respeito:

«Na margem septentrional do Iga
timi é que, em 1767, se assentou o arrayal
dos Prazeres. destruido dés annos depois
pelos Hespanhoes."

180!- O capitão general Manuel Car
los de Abreu e Menezes, 7· governador
da capitania de Matto-Grosso,toma poss!,\,
em Villa-Bella, do seu cargo. Succede á

_junta interina, que governára por onze
mezes e quatorze dias aquella capitania
na ausenciíJo de Caetano Pinto de Miranda
Montenegro, que foi depois inarquez da
Praia-Grande, e exerce·o até o dia em que
falieceu.

O visconde de Porto-Seguro o dá na
posse do cargo em 1805, sem determinar
mez nem dia.

No Catalogo clwonologioo elos gover
. nadores d'essa capitania, publicado no

tomo XX (1857) da Revista do Instituto
Historico, diz-se não 56 que ,esse capitão

general assumil'a o governo d'ella na data
que mencionamos, como que fallecera em
Villa-Bella a 8 de 1I0verr:bro de 1$05.

1840-Toma assento no senado como
representante da provincia do Ceará l\li
guel Calmon Dupin e Almeida, depois
visconde e mais tal'de marquez de Abran·
tes (Vide a ephemeride de 13 de setem
bl'o de 1865).

1855-A população da capital do Ma
ranhão celebra o anniversal'Ío da adhesão
d'aquella provincia á independencia do
Imperio, assistindo ao lançamento da
primeira pedra para o edificio da pra~.a

do me.rcadp, cuja construcção estava a
cargo da Companhia ]'Im-anhense.

1878-Rarmundo Antonio da Rocha
Lima, um dús mais fulgurantes talentos
do Ce:J.rá, fallece na idade de 23 annos,
victima do beri-beri.

Para bem dizer quem elle fora e quanto
as lettras patrias perderam com a morte
d'esse bello talento, para quem o hori
zonte do saber não tinha limites nem a
alma humana segredos que não podesse
devassar, deveriam os transplantar para'
estas p Iginas o que a seu respeito disse,
como introducção ao seu livro posthumo,
um outro talento de primor, nascido á
beira das incsmas torrentes, á sombra dos
mesmos palmares, embalado no berço
pelas mesmas auras; João Capistrano de
Abreu.

Da Critica e littel-atu"a, vol. de XIV
-182 pags. in-4·, publicado 110 Maranhão
em' 1878, que é o unico documento pal
pavel dasuá. passagem na tel'ra, o que ha
de transmittir ás gerações futuras o que
foi aquella alma de eleição, aquelle espi
rita alevantado e culto... darei os titulos
dos assumptos de que b'atou:

« A mulher; A legenda de UT11 pariá
(estudos sobre o drama d'esse nome elo
Sr. D;', Filgueiras Sobrinho, o poeta
das AU1'O>'as e C,.epusculos); Theophile
Gautier (estudos acerca do seu O "ei Can
elaule e' Fo>-t:unio, traduzidos pelo Sr.
Dr. Salvador de ;M:endonça); O caracter
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(de Samuel Smiles, traducção de G, F.
Valdez); Senhora (apreciação do romance
d'esse titulo de José de Alencar); Escola
Populal' (noticia do curso de historia
universal aberto sob esse nome pelo Si',
Dr, Thomaz Pompeu Filho); Psyche
(apreciação do beilo romance do Sr. Dr,
João Adolpho Ribeiro da Silva, assim ti
tulado ); A Dova poesia POl'tugueza
(considel'ações sobre a poesia modema de
Portugal, representada especialmente
pela Mm'te de D. JOão, de Guerra Jun
queiro) ; O estylo (considerações sobre o
modtts scribendi do mesmo poeta)' Anto
nio l\Iendes(palavl'as de condolendia pelo
faliecimento do DI', Antonio lI1endes da
Cruz Guimarães, que conheci de perto na
Faculdade de Medicina da côrte, pois fre_
quentámos as mesmas aulas e nos for
mámos no mesmo anno); Evolução; Bu
l'eaucracia ; A victoria dos republicanos
fl'ancezes; Discurso pronunciado perante
o Gabinete Cearense de leitm'a na ses
são solemne do 2' anliiversario, a 2 de
dezembro de 1877, com que fecha este in.
teressantíssimo livro, opulento de idéas
novas e generosas, repassadas de enthu·
siasmo pclo.pl'ogresso da humanidade, e
que denunciam DO mallogrado auctoruma
invejavel copia de conhecimentos tanto
propriós como bebidos nas mais puras
fontes do saber estranho.

« As obras de Rocha Lima, escreveu a
cultivada penna que as prefaciou, s6 de
modo incompleto dizem o que era o seu
au,ctor, A sua iIIustração excepcional, a
sua phantasia encarnadora, seu estylo
sciotillante, seu espirito luminoso não
puderam assumit' fórma definitiva, "

Sabemos de boa fonte que se está im
primindo n'esta córte um outro volume
de escriptos de Rocha Lima, Assim, em
quanto os seus despojos mortaes repou:
sam no cemiterio de I1Iaranguape, a sua
alma brilhará eternamente em suas obras,
que receberão a consagração da.- poste
ridade.

JULHO-29

150l-Ácerca da data e do logar em
que o rei D, Manuel escreveu aos reis
de Castella, participando-lhes o descobri
mento do Brazil, ha duvidas. Alguns
escriptores, ou antes quasi todos, a fazem
escripta de Santal'ém, na presente data.

Foi elIa publicada pela primeira vez,
em hespanhol, na obra de avarrete
Colleccion de los viajes y descubrimientos
que hicieron por ma," los espMioles
(edir;ão de 1825 a 1837).

Diz Na~arrete que existia eila no ar·
cl1ivo da antiga Deputação de Aragão,
destruido na guerra da independencia :
a que elie publica era uma cópia
tirada por D. Joaquim Traggia. Dá-se-Ihe
a data de 29 de julho. A esse respeito,
porém, veja-se a Memoria do Sr. Dr. C.
A. Moncorvo de Figueiredo (Rio de
Janeiro, 1874) relativamente a-Os seis
primeiros documentos da Histoda do
B,·azil.

Ficou provado que ella fóra escripta
no dia 9, em Cintra (Sintra) pelas inves
tigações do visconde de Porto Seguro, a
qnem somos devedores de tantos labo
riosos e valiosos descobrimentos que
vieram elucidar muitos pontos obscuros
da historia patl'ia.

D. Manuel estava com a sua córte em
Cintra, quando o feliz capitão se reco'
lheu da Asia.

A referida carta começa-o: Muy altos
y muy excelentes y muy poderosos Prin.
cipes senores padre y madre ,,-A parte
relativa ao Brazil, e que mais nos impor
ta agora, é a seguinte:

o: O dito meu capitão (Pedro Alvares
Cabral) com treze baus partiu de Lisboa
a 9 de marc;o do anno passado. as outa
vas da Paschoa seguinte chegou a uma
terra, que novamente descobriu, á qual
poz o nome de Santa Cru~, na qual achou
as gentes mlas como na primeira inno"
cencia, mansas e pa.cificas; a qual pa
rece que Nosso ~~l1hor milagrosamente
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quIz que se achasse, porque ê mui con
veniente e necessarill- para a navegação
da India, porque alli reparou seus navios
e tomou agua; e pclo grande caminho
que tinha dc andar não se deteve pm'a se
informar das cousas da dita terra; ape
nas me enviou d'alli um navio para me
notificaI' de como a achou, e fez o seu
caminho por via do Cabo da Boa Espe
rança... 1)

1614:-Jeronymo de Albuquerque, que
tinha de ir conquistar o Maranhão do
poder dos francezes de La- Ravardiêre,
avisa ao governador geral do' estado do
Brazil que já se achava no presidio do
Rio Grande do Norte com tresentos indios
ftecheiros e alguma gente branca, prepa
rados para aquella expedição (Vide a
ephemel"ide de 26 de outubro).

1635-Partido do Porto Calvo no dia 26
como deixámos dito n'essa data, o exer~
cito de l\1athias de Albuquerque chega ás
Lag"!tnas (Alagôas), onde se achava acam
pado o conde de Bagnuolo. Os capitães
Paulo de Parada e Sebastião de Lucena.
que haviam trazido cartas e despachos de
Lisboa para o general, foram esperai-o
seis Jeguas distllnte das Lagunas, na
margem do rio Santo Antonio Grande,

Logo que chegou, conferenciou l\Iathias
de Alb~querque com o conde; combina
ram ácerca do cumprimento das ordens
recentemente recebidas da córte e toma
ram as medidas que o p:'oseguimento das
operações de guerra reclamaya.

1758-Creação da capitania do Piauhy,
independente da do Maranhão quanto ao
administrativo. «Por carta régia de 29
de julho de 1750 (diz a Histol'ia geral
do Bra~il) foi creada a capitania do
Piauhy, independente da do Maranhão. "
Abreu e 'Lima, entretanto, aflil'~a que
esta capitania fóra considerad:l desde
1718 como formando um governo dis
tincto, mas só começára a ter governa
dores com patentc régia no presente anno
de 1758.
1775-To~?- 1)08se do governo djls capi-

tanias do Maranhão e Piauhy Joaquim
de 1\1ello e Póvoas (Vide 16 de julho de
1761), que foi d'esta vez o 38' governa
dor e capitão-general do MaL'anhão.

'Esta capitania, sujeita ao Pará desde
1751, fóra em 1772 declarada independente
d'aquella.

1833-Installacão da camara municipal
da nova villa de Iguassú, provincia do
Rio de Janeiro,

Em 1699 José Dias de Araujo ediflcára.
em suas proprias terras uma pequena
capella e dedicára-a a Nossa Scnhora da
Picdade. Um filho seu mandou depois
construir cm logar d'esta capellinha uma
igreja maior, que fez as vezes de paro
chia desde o anno de 1710. Em 1755 teve
a referiúa igreja as honras de parochia,
confel'idas por alvará de 2! de janeiro.
Por sc achaI' então ella muito arruinada
tratou-se de se edificar outra muit~
maior e de pedra, cuja construcção, por
vezes interrompida, se prolongou de 1760
a 1793,

Elevada á. categoria de "illa em 1. 33,
como deix{Lmos dito, foi a povoação de
Iguassú despojada d'essc titulo por lei da
assemblJa pI'úvincial de 13 de abril de
1833, que ordenou fosse o seu distl'icto
dividido em duas partes, sendo uma d'ellas
annexada no distl'icto de Vassouras e a
OL.tr!l ao de l\Iage, repartindo-se pejos
archivos de amDOS os livros e papeis da.
camara supprimida, Representaram os
habitantes ao governo contl'a essa ao
ncxação, sendo por isso cncorparado ao
de ~icthCl'oy, de que ficava distaute 12
lcgu.ls por agua c muito mais por terra,
pclas tortuosidades da estrada, que acom
panha a margem septentrional da bahia
Em 1836, finalmente, desfez a assemblé~
o que fizera no aono antecedente e re-'
stituiu a Iguassú as prerogatÍl'as de vilJa
de que havia gosado pelo decurso de
dois annos. .

P ,.t rara mais ln ormílções a seu respeito,
veja-se o Diccionario Ceographico de

,l,.::.!
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Milliet de Saint-Adolphe, onde estas fo
ram colhidas.

18!6-Nasce na cidade do Rio de Ja
neil/o a princeza D. Izabel, condessa d'Eu,
filha do Imperador, o SI'. D. Pedl'o II.

1860-Acto solemne, realisado no paço
do senado, do juramento da princeza im
perial a Sra. D. Izabel como herdeira pre
sumptiva da corõa, segundo o disposto
no art. 106 da Constituição do Imperio.

Além das duas camaras reunidas, assis
tiram ao acto o ministerio,e o corpo di
plomatico.

, I

1869-Inaugura-se a linha teleg"aphica
de Macahé á Barra de S. João, provincia
do Rio de Janeiro, com 37 kilometros de
extensão. -

1875-Illumina-se a gaz pela primeira
vez, a cidade de Campinas (S. Paulo).

187ô-Suicidio do barão da Lagoa Dou
rada.

O cODlmendador José Martins Pinheiro,
nomeado barão da Lagoa Dourada em
18M, em remuneração de serviços rele_
vantes prestados ao Estado por occasião
da guerra que sustentámos com o dicta
dor do Paraguay, nascéra no Rio de Ja..
neil'o a 12 de novembro do primeiro anno
do scculo. Em 1821 estabelecera-se em
Campos dos Goytacazes, e ahi contrahira
em 1823 matrimonio com D. Maria Gre
goria de Miranda, irmã do bal'ão da
Abbadia e oriunda de uma das mais dis
tinctas familias d'aquella localidade. José
Martins Pinheiro exercera diversos car
gos de eleição popular e de confiança do
governo com proverbial isempção de
animo, severa impal'cialidade e um tino
admiravel, que o fazia ver sempl'e o lado
pratico e justo das cousas. Na cidade do
Rio de Janeiro pp.rtencêra á guarda' de
honra do primeiro Impel'Rdor, e em
Campos, d'entl:e os cargos a que nos re
ferimos, occupára o de presidente da ca,
mara municipal, em que 'prestou reaes
serviços ao municipio. El'a commendador
d,\ or'dem de Christo. t

T~ndo accumulado a.vultada ror~u\la!

conceb(lra nos ultimos tempos da sua
vida a iMa de que esta ficaria conside
ravelmente reduzida por causa de multi
plicadas emprezas em que se embarcára,
e seguramente atrectado tamhem de prin
cipios de um amollecimento do cerebro, o
sizudo, alltivo e honesto barão da Lagoa
Dom'ada, o modelo do bom senso pratico
e do discernimento ingenito, reselveu
acabar seus dias atil'ando-se do meio da
ponte de ferro que sobre-põe o rio Pa
rahyba, e era uma das emprezas em que
empregára capitaes seus, intento que
etrectuou na manhã d'este dia. Foi im
mediatamente retirado d'agua e soccor
rido, mas tornaram-se improficuos todos
os meios que se empregaram para o
chamar á vida, tendo sido a morte antes
resultado da grande com moção produ
zida.pela quéda, em razão da considera
vel altura a que ficava então a ponte por
causa do abaixamento das aguas do rio,
do quc da asphyxia por submersão.

E, te lamentavel acontecimento consteI'
nou pr.ofundament:e toda a população da
cidade de Campos, que se habituara a
admirar o barão da Lagoa Dourada como
um typo de virtudes civicas e domesticas
e a for<:a de vontade personificada. P6
de-se dizer d'clle. que o unico acto digno
de censura e desarrasoado, que praticou
em sua vida, foi a sua morte,

JULuo-30

1609-« Lei declarando livres de capti
veiro os indigenas do Bl'azil {A.zevedo
Marques, APONTAME:-TOS, CHROl'OOLOOIA),"

Todavia, tenho nas nota tomadas para
a confecção do presente trabalho, uma
ca1'Ut de lei de Felippe III, relativa a
este assllmpto, d:\tada de iO de setembro
de i 61 O (Vide a ephemel"ide correspon_
dente).

Cumpre, portanto, verificar de quando
verdadeil'amente é a lei em questão.

1614-Provisão do govCl'nador geral do
e~tado do Brazil, Gaspar de tlouza', en
carregaqo de prom,oveL' a. conquista. qo
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Maranhão do podeI' dos francezes, orde
nando ao sargento-mór Diogo de Campos
Moreno, que trouxera de Portugal pro
visão régia para fazer a alludida con
quista, que siga flara essa jornada como
collateral de Jeronymo de Albuquerque.
a quem já havia o dito governado!' no
meado para com mandar as forças expe
dicionarias ant.es da chegada de Moreno.

- Carta régia dirigida ao governador
geral. do BI'azil, extranhando-Ihe a de
mora havida n~ execução da sentença de
morte impost,1 pela respectiva Relação a
dois inglezes e dois francezes que. em
contravenção á lei expressa, tinham ido
á capitania do Rio de Janeiro. «Como.
porém, se lhe tinha dado conta do caso,
havia el-rei por bem commutal' a pena
ultima em degredo perpetuo pa.1'a galés.»

1774-Marçal Nunes da Costa,. que go
vernára como capitão-mór o Pará de 1658
a 1G62, é pela segunda vez nomeado para
o mesmo cargo e toma na data de hoje
posse d'elle.

FGi d'esta vez o seu quadragesÍI;no ter
ceiro governador e o primeiro que teve
regimento declarando a sua jurisdicção.
O sen novo governo durou um anno me
nos cinco dias, terminando a 25 de julho
de 1775.

- No correr d'este anno de 1774 foi a
igreja de S. Salvador de Campos dos 00)"

tacazes (provincia do Rio de Janeiro) ele
vmla á categoria de freguezia.

1778 - Os hespanhóes, que se .haviam
apossado da ilhade Santa Catharina /Vide
a ephemeride de 27 de fevereiro de 1771)
evacuam-n'a em virtude do trat'ldo de
amizade ê commerclO entre as corõas de
Hespanha e de Portugal,' assignado no
Pardo a 11 de março d'est.e anno, e qne
ratificou o Prelimincw ele Santo Ilde
fonso de 1 de outubro do anno anterior,
o qual, pelo al'tigo 13, mandava restitUÍ!'
a Portugal ãquella ilha. Este tratado
(de Santo Ildelonso), marcando as fron
teiras da immensa extensão da America
portugucza, abandonava irrcvogavel-

mente á Hespanha a cobiçada colonia
do Sacramento, pomo ela cliscordia acen
dida entl'e as duas corõas, discordia a
que a morte d'el-Rei D. José, acaescida
a 24 de fevereiro de 1777, veio começar a
pór termo.

Em consequeucia do tratado definitivo
>feito eJtre ambas estas potencias, desig
nou o marquez do Lavradio, vice-rei do
estado do Brazil, ao coronel Francisco
Antonio da Vciga Cabral da Camara
para receber a referida ilha em nome da
rainha D. Maria I. Desoccupado, pois, o
territOl'io de SantaCatharina pelos hespa
nhoes na presente data,' tomou posse
d'élle o mencionado coronel a 4 de agosto
immediato e continuou a administraI-o,
como seu dnodecimo governador, até f., de
juoho de 1719, em que foi rendido pelo
brigadeiro Francisco de Barros Moraes
Araujo Tcixeira Homem.

Este ultimo governador reparou, pelo
zelo e prudencia que empregou durante
a sua, administração, muitos dos males
causados pela guerra, fazendo (jol'escer
11 agricultlll'a e prosperar o ~ommercio

da capitania. Foi quem fundou o hospital
de cal'idadt\ junto á capella do ~fcnino

Deus na cidade do Desterro, e deu muitas
esmolas, accrescenta o general Abreu e
Lima, sem fazcr d'isso ostentação.

JULHO-31

1556-Fallece em Roma o patriarcha
Santo Ignacio de Loyola com 65 annos de
idade e 16 depois de haver fundado a
companhia de Jesus, já ao tempo da sua
morte propagada por quasi todo o orbe,
até nas proprias virgens plagas da Ame
rica; com val'ios collegios religiosos em
13 pl'ovincias, das quaes uma no Bt'azil,
sem contar a.de Roma.

1625-b. Fl'adique de Toledo Osol'i ,
marquez de Villa-Nueva de Valdueza,que
viera por commandante gencral das es
quadras hespanhola e portugueza em soc
corro da Bahia, captiva dos holh\ndezes
(Vide á ephemel'idc de ~1 de março), con
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siderando concluida.a sua missão n'aqqella
cidade,reune um conselho dos officiaes por
tuguezes e hespanhoes e das pessoas que
deviam ficar encarregadas do governo e
justiças da terra, e expõe-lhes a resolução
de voltar para a IIespanha com toda a
sua armada; que, porém, i alguma
cousa restava por fazer, pedia-lhes que
lh'o lembrassem como interessados que
eram n'isso. Responderam·lhe que nada
tinham que lembrar e que apenas lhes
eumpria darem-l1le os agradecimentos
que as suas providencias tinham mere
cido.

a: Realmente tudo havia elle providen
ciado, sendo uma das melhores medidas
deixar a praç'a. bem fortificada, com todas
as muralhas e fortes reparados e aI'ti
lhados convenientemente, e n'ella uma
guarnição de 1,000 soldados todos portu·
guezes, til'ados 900 dos soccorros de Por
tugal,' sendo 100 dos que já tinham vindo
adiante. Esta gente foi dividida em de21
companhias a cargo de Pedro Corrêa da
Gama, sargento-m6r do Estado do Brazil
e governador do terço da Bal1ia, soldado
de experiencia e de esforço, sendo esco
Jlúdos para capitães os de maior no
meada, e pessoas da terra que se haviam
assignalado na lucta, ficando todos de.
baixo das ordens do governador, D. Fran
cisco de Moura Rotim (Datas celebres
da histol'ia do Bra~il). »

16S0 - Chega á cidade de S. Luiz D.
Gregorio dos Anjos. I' bispo da diocese
do Maranhão e Grão-Pará. que é rece·
bido com as maiores demonstrações de
jubilo POI' parte de todos os habitantes
(' ide a ephenlCl'idede li de maio de 1689).

1150-Fallece em Lisboa com 60 anilOs de
idade, o rei D. João V, deixando o thro
no a seu filho D. José, qlle foi acclamado
naquella cidade a. 7 de setembl'o do
mesmo anno.

117l:i9 - Alvará estabelecendo o mono
palio elas Cf,ll'tas ele jogar e impondo
penas gravissimas aos que introduzisseql
ou usassem' outras que não as dos con·

tractadores: multa de cem mil réis, de
gredo para Angola, por quatro annos,
para peões, tres annos de degredo
cincoenta leguas para f6ra sendo nobre.

1'783- Deixa o governo da capitania da.
Babia e embarca para Lisboa o seu que
dl'agesimo oitavo governador e capitão
general D. Alfonso Miguel de Portugal e
Castro, 4' marquez de Valença, deixando
no governo interino da·capitani.a o arce.
bispo D. frei Antonio Cord~a, o chancelier
José Ignacio de Brito Bocarra Castanheda
e o coronel José Clarque Lobo.

1795-Fallece em Lisboa José Basilio
da Gama, nascido na villa de S. José do
Rio das Mortes, capitania de Minas-Ge
raes, em 1740.

Os seus talentos valeram-lhe a protec
ção do marquez de Pombal e ao mesmo
tempo a perseguição da Companhia de
J 'sus. Era noviço d'esse instituto quando
sobre elia cabiu o golpe de estado fulmi
nado pelo poderoso ministro de D. José I.

Foi um poeta inspirado e nimiamente
nacional, como o attesta o seu formosis
simo poema O Umguay. cheio de ima
gens verdadeil'amente americanas e que
merpceu os maiores elogios de um juiz
de incontestavel i:ompetencia, o illustre
visconde de Almeida Garrett.

Um h'ade, que o assistira nos derra
deiros momentos, diz-se que queimara
m{ntas tragedi>ls e alguns poemas do
auctor, que encontrára em um armado,
tendo escapado d'este auto de fé acceso
pelo fanatismo, as peças já impressas e as
com que este algoz das lettras não depa
rara, por não estarem no mesmo arma
ria.

1831-Uma associação particular funda
a Caixa Economica. do Rio de Janeiro.
Não houve para isso acto algum legisla
tivo, nem teve o governo a menor iuge
reneia na sua administração. '(Vide a
el,hemericle de 4 de novembro de 1861).

1861-Sente-se, por uma hora da ma·
drugada, nas costas do sul do Rio de Ja
neiro, um tremor de terra, que se PN-
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JULllO-l-!
1864-Fallece no Mearim (Maranhão)

o Dr, Trajano GaIvão de Carvalho, ini
~iador entre n6s ela poesia populal' ag~i,

cola.

longou pela provincia de S. Paulo, e foi
tambem observado em aYgumas povoa
ções ela ele Minas Geraes: sentiram-o em
Mambucaba, Rio Claro, ilha Grande, Pa
raty, Santa Izabel do Rio PI'eto, Santos,
Jerumerim, Jacal'ehy, Boracéa, S. Sebas
tião, Guam'tinguetá, -Lorena, Pindamo
nhangaba, Itajubá, Silveiras, Bananal,
Areias e Pouso Alto.

Acredita-se,na existencia de um vulcão
na Itapecerica, da Gambaa da Japuhyba,
em Angra dos Reis.

1867-Uma força inimiga é derrotada
em Tuyú-Cuépelo general Osoria, deixan
do no campo da acção 100 cadaveres
(Campanha elo Paraguay).

1871, - Inaugura-se a linha telegra
phica de S. Miguel a Coruripe. ambas na
provincia das Alagoas, na extensão de
lc. 48.985.

1866-Em dias d'este mez inauguram
se a linha telegraphica de Angra dos
Reis a Paraty, n.a provincia do Rio de Ja
neiro, com a extensão de 72.649 k.,-a de
l\Iangaratiba a Angra dos Reis, com
32 k.ilometros ; -e a da côrte (Central).

1878-Tambem em dias d'este mez
faz-se a inauguração ,da linha telegra.
phica do Natal (Rio Gl'ande do NOl'te).
a l\Iamanguape (Parahyba) na extensão
de 119 kilometros. A do Assú a Na_
tal tem de extensão 205 ltilorpetros.

.A.d..d..e::n.d.a
JULHO 2

1635 - Rendição da fortaleza ele Na·
zareth do cabo (Guerra hollande::a) ,

JULTIO 5

1862 -Inaugura-se solemnemente na
s~la das sessões da Imperial Academia
de Medicina da côrte o retrato do Dr.
Antonio da Costa, presidente que fora
ela associação e benemerito da sciencia
(Vide a Ephemel'ide de 7, anno de 1860).

JULHO 7

1863 -:- Fl.\lJece o almirante Frederico

Mariath, membro da armada nacional e
cujo nome anda.. ligado a muitos dos feio
tos maritimos da nossa histoda.

JULHO 9

1501.- Data averiguada da carta es
cripta pelo rei D. Manuel ao rei e rainha
de Castella, dando-lhes parte do de co
brimento do Brazil (Vide a ephemeride
d 29 do mesmo mez e anno).

JULHO 10

1862 -Fallece na côrte o DI'. Justi
niano José da Rodia, leute ela Escola
llIilitar, redactol' do B1'azil, folha que
exerceu, como refere Innocencio da ilva,
notavel intluencü\ na politica iuterna
do pa,iz.

Nascera na cidade do Rio de Janeiro a
8 de novembro de 1 12 e recebera o gl'SU
de bacharel em sciencias sociaes e j uri
dicas na academia de S. Paulo em 1 33.
tendo começado a sua educação littcra
ria no collegio Henriquc IV, em França.

Encctál'a a sua carreil'a no jornalismo)
politico e litterario em 1836,

,JuLno-ll

1635-Chegada dc Domingos Feman
des Calahar á povoação de Porto Calvo,
occupada pelos hollandezes; levava com-

, sigo cel'ca de duzentos e cincoenta ho
mens para reforçai' a gual'nição u'aquelle
ponto. 'finhnm-Ihe conferido graduação
de sargento-mó,!' (Viçle a ephem. de
22) .

JULHO-13
1631-tJhega ao porto da Bahia a e 'qua

dra portugueza-hespanhola, que vinha
em SOCCOl'l'O do Brazil, ao maneio do gc
neral D, Antonio de Oquendo e tendo por
almirante a D. FI'anclsco de Yallecilla
(Vide a ephernel'ide de 5 de maio do
mesmo auno),,
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Nascera n'aquella mesma localidade a
19 de janeiro de 1830.

Em março de 1838 partiu par:J. Portu
gal, em companhia de sua mãe e de seu
padrasto, e de tal modo soube aproveitar
o ensino que em Lisboa se lhe propor
cionou, posto que já um tanto tarde, que
aos 14 annos de idade possuin. a fundo
todos os prcparatorins exigidos nas nossas
faculdades de dil'eito. Formou-se em
Olinda.

« Escreveu pouco, e d'esse en'con tra-se
qua i tudo na collecção que tem por ti
tulo-As tt'es ly'·a.~, volume publicado
em 1863 por B. (Bellal'mino) de Mattos...
Além d'essas, ha uma ou out.ra em jornaes
academicos de Olinda ou de S. Paulo. e
poucas ineditas ))-possuidas pelo :;1'. Dr.
Antonio Henriques Leal, seu douto bio
gmpho no monumento erguido ás glo
rias Iittel'al'ias da provincia natal, o Pan
theon l1'Ial·anhense.

JULHO 21

1852-Fallece em S. Lulz ido Mara
nhãu o natuI'alista Antonio C01'l'0U de
Lacel'da, bacharel em medicina pela Uni
versidade de Coim bl'a, nascido na villa
da Ponte (Portugal) emITl7. Innocencio
da Si! va, no seu grande Diccional-io, o
dá f'lllecido a 21 de junho.

Corre.\ de Lacerda é, como se sabe, o
auctor de muitas memorias, que até
agora tOm permanecido illeditas, acel'ca
das propriedades das plantas medicL
naes e outl'as, das pl'ovincias do Pará e
Mar'lIlhão, onde I'esidiu muitos annos.

A Bibliotheca Nacional da c/ôrte possue
os uutogra,phos seguintes das suas obl'as,
acel'ca de cuja não ('ffectuada imp"essão
lea-se o quc refere Innocencio da Silva:

" Obsel'vações sobre pl'opriedarles the
rapeuticas das plantas que descreve, e
experieDoias de chimica vegetal, 'Mal'a-
nhcio, 18!9-1852: .

« Observações diarias therlllometricas,
hygrometricas e barometl'Ícas, tomadas
na cidade de Belem do Grão-Pará, desde

1 de janeiro de 1829 até 17 de maio de
1835 e de 1850 a 1852:

A ultima: obsen;açe'io foi tomada a 14 de
julho, 7 dias antes do fallecimento do
auctor;

« Obsel'vações Medico-Phylosophicas,
feitas no Pará e Maranhão, 1822-1851,
tres yolumes;

« Flol'a Paraense·Máranhensis (em la
tim), 1821-1852, cm onze volumes. dos
quaes o ll' com o seguinte titulo es
pecial:

« PlJytographia Paraense Maranhensis,
Sil'e Descriptio Plantal'um in Pal'á et Ma
ranhão lectis. Ab A: C. de Lacerda, Anno
18409-1850;

« Explicação das estampas da Flora
Pal'aense·~Iaranhellsis.1852; .

« Nova Genel'a Plantarum, et alia non
bene descripta, dous volumes (sem data):

« Chemiologia Vegetal, 2 vols" 18,15
-48 (maio), 18! -I !9;

a Zoologia paraense, 1823-1852, oito
tomos em 9 volumes;

« Obsel'l'ações medico-philosophicas
(molestias da pelle), 1827-1851:

« Tl'atados aem'c.' da historia natural
do Pal'{\ desde IS22 até 1830, com prehen
dendo:

« Notes de botanique. Plantes usuelles,
plantes médicinales et leur applícatÍ'ln ;

« Peixes;
.. Zoologia.
« Opusculos de materia medica, em

portuguez, latim, francez e inglez (sem
data). ))

AGOSTo-l

16240-0 conselho de estado portuguez,
residente em i\hldrid junto fiO rei Fe
lippe IV. cOlTll11unica a este monarcha a
perda da Bahia, cuja -noticia lhe tinha
chegado pOl' participação dos governa
dores do reino de Portugal, D. Diogo de
Castro e D. Diogo da Silva. Lamentando
o acontecimento, que expunha a co
lonia portugu6za da America a uma
inVallão total, insta u dito conselho para.
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que o rei envie quanto antes uma forte
expedição em soccorro do paiz as im
ameaçado pelos hollandezes que, o: não
satisfeitos com haverem recentumente
sacudido o jugo hespanhol na Europa e
usurpado na Asia grandes possessões
suas, dirigiam já sua desmedida ambi
ção para a Americ.l Portugueza. "

- Ocapitão Manuel Gonçalves desaloja
os hollandezcs do forte de Itapagipe, na
Bahia, matando alguns e trazendo vivo
o com mandante ao acampamento do
bispo D. ~larcos,

1616-Chega ao Recife a frota hollan.
deza, que vinha em SOCCOI'l'O d'essa praça
sitiada pela nossa gente.

Vinha n'ella como general o mesmo
egismundo van Schkoppe, que já alli

tinha estado, pois fizera parte da armada
conquistadora dezeseis .annos antes, em
1630, e entrára na campanha da con
quista até 1637, anno em que tornou
para a Hollanda. Veio tambem n'ella o
COI'onel l:i:enderson,que igualmente já alli
estivel-ll. muitos annos e commandáraàs
tropas que conquistaram o Maranhão.

Vieram mais cinco novos membros para
o conselho supremo do Recife, os quaes,
logo que chegaram, tomaram conta do
governo, etl'es dos substituidos por estes
ficaram ainda aUi alguns mezes, não s6
para não escaparem á punição que por
ventura merecessem, si fossem julgados
culpados nos actos que praticaram du
pante o seu tempo de govel'no, como para
darem aos novos cOllselheii'os os esclare
cimentos de que estes carecessem.

Aquelles tres conselheil'os tinham sido
injustamente accusa(.1s na Hollanda.

173'l,-Parte da villa de Cuyabá uma
exped'ção cOlltl'a os indios GuaycUl"ÚS e
Payagoâs, que infestavam o rio Para
guay com as suas pil'ogas ou CIlnôas, e
roubavam as fazendas dos paulistas,

Compõe-se a frota expediccional'ia de
28 canôns de %ucrra, 80 de bagagem e 3
balsas ou casas portateis. armadas so
bre canõas, onde celebram os capellães

da tropa. Oitocentos e quarenta e dous
homens, ent1'e br'ancos, pardos e negros,
sob o com mando do tenente-coronel Ma
nuel )lodl'igues de Carvalho, compõem
a guarnição d'esta fQrmidavel flotilha,que
se encontra em umadas mias doParaguay
com as pirogas dos gentios ,c os des.
barata.

Quanto melhor não fôra que aquelles
capellãesarmadosem guerra se convertes
sem em missionarias de paz ~ De que mi
lagres não é capa? a palavra da religião,
pas ando por'labios eloquentes e bem in
tencionados I

1767.-::;ente-se pelas 8 horas da noite
um gr'ande abalo c tI'emor de terra na
então villa da Victoria, capitania do Es
pil'i to Santo, segundo se lê nas memorias
(citadas pelo auctor da Selecta Brasi
liense) de Luciano Gama Pereira, que
alli falleceu em 1851 com mais de 100
annos de idade. Por occasião d'esse ter
remoto fizC\'am-se preces e penitencias e
mandou-se vir a imagem da enhora Mãe
dos Homens, instituindo-se-lhe uma ir
maml'ade na capelLt da Misericordia.

li69-Pe.las 9 1/2 hOI'as da noite sen
te-se na cidade da Babia um pequeno
tremor de terra, que felizmente nenhum
damno produz.

J{t igual facto se der,\ a 4 de janeiro
de 172!,

1791 - João Queima de Albuquerque e
Paulo Joaquim José Ferreira, out1"ora
Emavadi Xand, capitães da podel'osn.
nação Guayc~~"ú, hospedados no pa\acio
do gover'no P\TI Villa-Bella com dezasete
dos seus, protestam nas mãos do govel'
nadar e capitão general João de Albu
querque de Mello Pereil'a e Oáceres man
ter com os portuguezes a mais intima
pa? e amizade, guardal-as inviolaveL
mente e tr'ibutar á rainllll a maior fideli·
dade e obediencia como vassalos seüs,
que ficavam sendo.

Termina este acto por um banquete
que dá o governador a to dois as pes oas
que se acham present~s, entre as quaes
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merece particular menção o celeb\'e na
turalista Dr. Alexandre Rodrigues Fer
reira.

Os chefes guaycu?-ÚS retiram-se satis
feitos; levllndo muitos brindes que lhes
faz o governador.

1822--Tinha o principe regente D. Pe
dro aceitado o titulo, que lhe otrerecera
o senado da camara do Rio de Janeiro,
de Defenso?' Perpetuo do B'-azil e PI'O

mulg::ka o decreto convocando uma as
sembléa constituinte para o novo reino,
quando chega a noticia de que se
disJlunham as cOl'tes portuguezas a
mandar forças que nos obriga~sem a de
sistir do intento de n'os separarmos da
metropole.

Publica en tão. D. P~dro, na presente
data, um man'i(esto aos povos do BI·azil•.
pedindo-lhes que se unissem para levar
a etreito a grande obra da sua indepen
dencia.

O Sr. conselheÍl'o João Manuel Pereira
da Silva, na sua, Historia da fundação
do imperio b"a~ile'Í?'o (tomo VI, pag.
268), dá a integra d'esse documento, que
começa:

« Brazileiros! - Está acabado o tempo
de enganai' os homens. Os governos que
ainda querem fundar o seu poder sobre
a pI'etendida ignorancia dos povos ... »

E acaba: «Dae-me o exemplo das vossas
virtudes e da vossa união. Serei digno de
vós. Palacio elo ruo dI;> Janeü'o ... Prin_
ci pe I{ egen te. »

18Z6-;-Toma assento na camara vitalicia
Antonio VieÍl'ada Soledaele (ecclesiastico),
como -senador pela pI'ovincia do Rio
Grandf) d9 Sul (Vide a ephemúicle de 16
de dezembro de 1836).

1839-Abre-se a praça do commercio de
Pc'rnambuco no edificio em que funccio
nou a antiga meza elas diversas rendas.
Foi seu primeiro presidente o commen
dador José Ramos de O)Íveira.

1853-Funcciona pela primeil'u vez o
novo matadoul'o de S. Christovão na capi
tal do imperio, des'lssombrada assim do.

foco insalubre e nauseabundo, que, com
o nome de matadouro, infeccionava a
praia de Santa Luzia, onde está o monu
mental hospital da Santa Casa da iHiseri·
cordia, que nada de certo lucrav\!: com
similhante visinhança.

Prepara-se actualmente, em terras da
impel'ial fazenda de Santa Cruz, algumas
leguas distante ela córte, um novo mata
douro, que tem em tempo de substituir o
actual e cuja construcção, que está mui
'tissimo adiantada, tem sido feita de
accord'-l com os melhoramentos usados
em estabelecimentos d'esse genero (Vide
a ephemeride de 19 de março de 1876).

1861-Entrada solemne do decimo e
actual bispo do Pará, o Sr. D. Antonio de
Macedo Costa, na capital da. sua diocese
(Vide aephemeride de Hdejulho ele 18ôl).

1865-Parte para o Rio Grande do Sul
o SI', conde d'Eu, recentemente <:hegado
da Europa, para ir reunir-se ao impera
dor e ao Sr. duque de Saxe, que haviam
partido da córte para a mesma proYincia
a 10 de Julho (Vide essa data). O Impe
rador chega a Santa Catharina no dia
12 (Julho); aUi se demora até 14, sem des
embai'car; chega ao Rio Grande no dia
16 e a POl'lo Alegt'e no dia 19. A. 18 de'
Setembl'o assiste S. Magestade á capitu
lação dE; Uruguayana (Vide a epheme"ide
de 11 de Setemhro).

- Fàllece na côrte o cOl'onel 19nacio
Accioli de Cel'queil'a e Silva. brazileil'o
adoptivo, chronista do imperio, auctor
de di vel'sas obras de historia e littel'a

.tura e nomeadamente das. Memm'Ías
Histo?'icas e Politicas da P?-ovincia da
Bahia (Bahia, 1835 a 1852).

Nascera em Coimbra em 1808.

AGOSTO-2

1615- João Fernandes Vieira, o famoso
gove,.,wdor clas a?'inas na emp,'eza da
libel'clade elos mo,-adol'es ele Pernambuco
e elas mais càpitanias sujeitas ás annas •
hollande:::as, abendo que perto do mont~

elas Tabocas, úndé o exercito pernambu:
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cano acabava de acampar na vespera,
morava um padre portugue7. renegado,
por nome Mal}uel de Moraes, que defendia
e prégava as dontrinas de Luthero, 01'·

dena qne o t1'agam ii sua pl'esença.
Este padre. apenas chega, lança-se aos

pés de Vieim debulhado em pranto e lhe
supplica a sua commisel'ação, di7.endo que
os seus el'ros cram filhos da corrupção do
coração e não do entendimento,que estava
arrependido d'elles e fhe pedia amparo e
protecção paI'a que fosse com elle cle·
mente o tribunal que tinha de julgal-a.

O al'rependimento d'este homem era
sincero, e a sua conversão toi .recebida
por topo Oexercito como um penhor certo
da victpria que em breve alcançariam os
nossos sobre o inimigo (Datas celeb1'es).

1725- Chega á cidade do Rio de Janeiro
D. Frei Antonio· da Guadalupe, seu 4·
bispo, e toma posse do govel'no da dio
cese. poç seu procuradol"o deão da cathe
dl'al Gaspar Gonçalves de Araujo (Vide a
Ephcmeddç de '4 do corrente) .

1771-- Alvará ordenando que a extrac
ção dos diamantes se faça por conta da
fazenda real, acabando com o systema da
anecadação dos districtos diamantinos,

1824- Nasce no Rio de JanE\iro a prin
ceza D. Francisca, hoje princeza de Join
ville, iJ'mã do actual imperador (Vide as
ephemericles de 1 e de 13 de maio de 18,1,3).

1842-Concessão do tratamento de se
nhoria aos com mandantes das armas das
,pl'ovincias, que o não tenham por outro
titulo.

1866-Tl'asladação dos ossos encontI'a
dos,na sepultura presumida de João Fer
nandes Vieira.da igreja da Misel'icol'dia,
em Olinda, para a do Paraiso da cidade
do RecifE\, afim de proceder-se nerles ao
exame IT!edico deliberado pelo Instituto
A1'cheologieo e Geog,'aphico Pe,'nam-
bucano. ' I

1875 - (Segund'j-feira), Começa a nu
blicar-se na ci dade do l'tio de Janeiro a
Gazeta de Noticias, lá rna. do Ouvidor
D. 70.

Tirada a principio em pequeno for
mato, é hoje uma das tres unicas folhas
diarias d'esta capital. que disputa pri·
rnnia com as das mais adiantadas capi
taes do mundo civilisado.

Tendo sabido insinnaI'-se e mantel',se
no conceito publico pela prioridade, mui
tas ve7.es, e interesse que tem sempre to
mado nas questões socÍlles levantatlas no
jornalismo, a sua til'agem, que era pri
mitivamente de seis mil exemplares,
sobe hoje a vinte e quatro mil, sobrepu
jaodo'assim o J01'nal do Commlwcio:
thermometro sem duvida seguro pal'a
se aferir a impol'tancia de publicações
d'esse genero,

Emfim, é a Ga::eta de Noticias uma
das que preenchem com mais hombri·
dade a sua missão não s6 civilisadora
como propugnadOl'a da justiça e da leal
execução das leis.,

1879 - Fallece na côrte, com 43 annos
de idade, o DI'. Francisco de Paula Pessoa,
filho do senad'or de igual' nome e depu,
tado á assembléa geral pela sua provlDcia
natal (Ceará),

Formara-se em medicina na faculdade
do Rio de Janeiro em 1861.

AGOSTO 3

1560-0 governador geral Mem de Sá,
aceitando a renuncia feita á cOI'oa real da
capitania do Espirita-Santo por Vasco
Fernandes Coutinho, seu pl'imeil'o dona'
tal'io, nomeia por capitão-m61' da refe
rida capitania a Belchior de Azel'edo Cou
tinho, cavalleil'o da casa real, P01' ser
assim elegido pelo povo e mais vo::es.

Vasco Fernandes Coutinho, dcpois de
ter nos seus, del'l'adeiros dias vivido da
caridade dos seus jurisdiccionados, os co- I

lonas, morre na pl'opria capitania que
fundál'a, em tal estado ele indigenéia, que
um lençol, dado de esmola. foi a morta
lha que tevc o seu cadaver! (Vide as
Ephémc1'ides dc 23 de maio de 1535 e de I

1 de junho de 1534.) ,
161-5.- Batalha do monte das Tabocas
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em Pernambuco, na qual são destroçadas
as forças hollandezas, sob as ordens do
coronel Henrique lIous.

Este feito d'armas, um àos mais nota
veis do segundo periodo da mcmoravel
lucta que os pernambucanos tiveram de
sustcntal' contra. os invasores do seu ter
ritorio (Datas celeb,'as do Sr. José de Vas
concellos), durou seis longas horas; ape
zar de rude o encontro das !luas forças
inimigas, a perda dos nossos foi apenas
de 37 fcridós e 28 mOI·tos. Como a noite
cahia tempestuosa, os vencidos aprovei
taram-se d'cssa circumstancia para se re
tirar. Fizeram·n'o com tão boa von
tade que s6 pararam para tomar alento
quando chegaram a . Lpurenço da Mat
ta, cinco leguas arredado do logar da
acção I

O visconde de POI,tO Seguro (H. das lt~

ctas com os hollande~es),no intuito de as
signalar a verdadeira posição actual do lo
cal em que se deu esta acção, visitou
aquelles logares e assegura que fóra na
pequena seITa da Camucim, não longe
da antiga igreja de Santo Antão, actt~al
cidade da Victor'ia; do cimo da qual se
descobrem todos aquelles conto/'nos ate
a Vm'.:;ea do Recife, na distancia cle
mais de seis laguas,

1769-Toma posse do governo da capi
tania do Piauhy o seu segundo governa
dor Gonçalo PereiI'a Botelho de Castro,
successor de João Pereira Caldas.

1801-Vinte ousados aventureiros rio
grandenses, capitaneados por Manuel dos
Santos Pedroso, conquistam em 25 dias
'(de 3 a 23 de agosto) os sete povos das
1I1issões, a ang"ossando suas (tleil'as com
Otal'OS aventU1'eiros, qt~e depois dCJs pt'i
meil'os St~ccessos se lhes foram ,'eunÍ1-.

N'esse ponto do Uruguay, cujo nome
se toruou celebre, haviam desde 1631 es
tabelecido os jesuitas um ·nucleo bastan·
te vasto de população indigena, consti
tuida por Gua/'an'lfs, Tapes-e Char/'uas,
que chamaram á civilisação e reuniram
em casas a que denominavam encom·

mendas: chegaram a formar assim sete
importantes centros de povoação ou
aldêas, que um seeulo dcpois, em 1731, já
subiam a 30, com 100,000 habitantes,
dando um rendimento annual de cem mil
pesos fo/'tes ; o governo adoptado, como
é bem de Vêl', era o theocratico; ni!o
havia n'aquelle statum in statu codigo
civil nem penal: a vontade dos missio
naI'ios era a unica lei vigente e,em abono
da verdade historica, si algumas vezes
eram injustos, eram sempre rigorosos;
não raro era o proprio delinquente quem
se vinha accusar.

([ As pequenas faltas eram castigadas
com oI'ações, jejuns e carcere; os cri
mes com açoutes até seguir-se a morte,
se acaso era mui grave."

Foi um dos seus administradores o fa
moso padl'e !lIOIl toya, que adex trou os in·
digenas no manejo das armas e até creou,
em cada aldêa, duas companhias de ca
vallal'ia, com regulamento militar.

Ficou, pois, por esse audacioso feito de
um punhado de homens, annexada aos
dominios portugue1.es, essa porção de ter·
rito rio uruguayo, que faz hoje parte do
da proviheia do Rio Grande elo Sul, sob o
titulo de Coma~ca das JlIJissões, dividida
em 1850 em duas, a de S. Borja e a de
Alegrete. Diz, todavia, o senador Pompeu
no seu compendio e/ementaI' de geogra
phia (1 6D, 5" ediç.ão), que esta conquista
se deve a José Borges Couto.

Veja-se a Noticia descl'iptiva do Rio
G,'ande do Sul, por Nicoláu Dreys, ou,
com mais desenvolvimento historico, o
Dicciona"io de Domingos de Araujo e
Silva e os Annaes d'essa provincia pelo
visconde de S, Leopoldo. Vê-se por estes
dous ultimos trabllhos que José Borges
do Couto, desel"to/' elo "egimento de Dra
gões, soldado destimido, concorrera
igualmente para ess.l conquista.

A' narração d'este succ'esso é dada pelo
douto visconde, com pormenol'cs,n'aquel
les seus Annaes.

1818-1'01' decreto d'esta data foi çou-
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cedido ao marechal de campo Felisberto
Caldeira Brant, que foi depois visconde
de Barbacena, ao commendador Pedro
Rodrigues Bandeira eao capitão-m6r Ma
nuel Bento de Souza Guimarães o privi
legio exclusivo por 14 annos,. para que
s6 elles pudessem ter barcos de vapor nos
rios e costas da provincia da Bahia, de·
baixo da expressa condição de realisarem
a introducção do primeiro barco no anno
de 1819.

Já por esse tempo, entretanto, havia
nos Estados-Unidos 35 navios movidos a
vapor, do porte de 40 a 443 toneladas,
cuja somma total montava a 7,259 tone
ladas e estavam ainda fabricando-se mui
tos outros (Vide a Ephemel-ide de 16 de
janeü'o de 1822).
1832-~ei tornando a passar para a

provincia do Rio de Janeiro a comarca
de Campos dos Goytacazes (Vide a Ephe·
mel'ide de 1 de julho de 1753).

185i-José Manuel da Fonseca toma
posse da sua cadeira no senado como re
presentante da província de S. Paulo, es
colhido a 28 de junho (185!), para preen
cher a vaga deixada pelo fallecimen to de
monsenhor João José Vieira R,lmalho,
occorrido a 26 de junho de .1853, sem hft
ver tomado posse (Vide a Ephernel'ide
de 10 de março de 1871).

- Fallece em Pernamubco o visconde
de Goyana, Bernardo José da Gama, nas
cido na mesma provincia, no Recife, a
20 de agosto de 1782.

Havendo completado os seus estudos
em Coimbra, aos 25 annos de idade, tornou
ao Brazil em um dos vasos da esquadra
que conduzia ao mesmo destino a família
real portugueza.

Serviu desde então, com creditos de re·
ctidão e probidade, diversos cargos publi
cos, desde o de Juiz de F6ra no Maranhão,
o de ouvidor em Sabará e depois em Per
nambuco, até ao de deputado por essa
provincia ao Oongresso Brazileiro de
chanceller e regedor das justiças, orga
nisando n'esse tempo um projecto de co-

digo de processo civil e criminal, que foi
approvado pela camara dos deputados,
que o mandou imprimir.

Em março de 1831 occupou a pasta dos
negocios do imperio, cahindo em breve
com elle tolio o ministel'io sob a pressão
dos successos que deram em resultado,
em ",bri!, a abdicação do l' imperador.
Nomeado a 17 de maio do mesmo anno,
pela regencia, para presidente da provin
cia do Pará, foi deposto pelo povo em
revolta (Vide a Ephemeride de 7).

Esta .mesma provincia elegeu-o depois
(em 183!) deputado. Em 18!6 tomou ainda
assento na asserobléa geral como depu'
tado supplente por Pernambuco.

Depois, finalmente, de haver servido
de 1846 a 18!9 o cargo de inspector da
caixa da amortisação, foi nomeado dire
ctor da faculdade dl:l direito de Olinda!
ca,rgo que nào poude exercer paI' se aggl'a
varem os incommodos physicos que pa_
decia.

.1867-Combate de S. Solano (Campa
nha do Paragttay).

N'este dia tinha sido o general Castro
encarregado pelo marquez de Caxias de
fazer um reconhecimento no arroio
Rondo com 2,600 brazileiros e 400 orien
taes.

Na altura de Pal'é-Cué encontl'a uma
força inimiga de 600 homens, dos, quaes
mata 150 e aprisiona 30, e toma 600 rezes
e 260 cavallos.

AGOSTO 4

1578-Batalha de Alcacerquibir, na
qual succumbe o cavalheiroso rei D. Se
bastião com a fiôr da nobreza do seu
reino, Tambem contribue o Brazil para
ella com o seu contingente do imposto de
sangue, e muitos brazileiros, como Jorge
de Albuquerque Jseu irmão Duarte, dos
quaes já aqui tratámos, ou lá ficam ca
ptivos dos mouros, ou pagam com a vida
a temeral'iacoragem do joven rei. Oreino,
no meio da consternação e do lncto geral,
passa a ser goyernado pelo cardeal iu'
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fante Do Henrique, já tão entrado em
annos, que mais parece um cadaver que
surge do sepulchro do que um rei que
vem sentar-se no tbrono de uma das mais
gloriosas monal'chias do velho mundo,
como criteriosamente pondera o auctor
das Datas celebres da Historia do Bra:;il.

1633-Uma numel'osa columna de sol
dados c marinheiros hollandezes, sob o
commando do coronel Van Schkoppe,
sabe pela manhã do seu forte dos Afo
gados e toma a direcção do arraial do
Bom Jesus, occupado pelos nossos, á
margem do Capiberibe. l\Iathias de Al
buquerque, avi ado a tempo d'esse mo
vimento do inimigo pelas sentinellas e
esculcas, que sempre tinha pelos cami
nhos por onde podiam vil' os hollandezes,
como já dissemos, ordena logo que
saiam ao seu encontro di versos capitães,
cujos nomes vêm mencionados nas ][e

mOI'ias Dia?-ias do conde de Pernam
buco (:Afadloid, 1651), levando comsigo
alguma gente.

Atra vessado o rio acima do vau de
Ambrosio Machado (hoje passagem de
Sant'Anua), cahem os nossos sobl'e a
va.nguarda hollandeza com tal resolução
que, em menos de uma hora de escara
muça, a obrigam a retroceder e a met
tcr-se na primeira casa vasia que encon
traram no caminho. Abi se fizeram elles
fortes. (Quizeram os nossos fazer saltar a
casa com alguns banis de polvora que
levavam, o que vendo distinctamente os
liollandezes, começaram a dar signaes
das jauellas com algumas bandeü'as,como
que resolvidos a render-se e ao mesmo
tempo trataram de entabolar negociação
com a nossa gente, marcando as condi
ç5es sob que se entregariam; tudo isso,
porém, unicamente com o fim d'l dar
tempo a chegar a sua seglillda columna
em seu auxilio, Effectivamente assim

,succedeu, deixando os nossos escapar a
victoria já ganha, e vendo-se obrigados
a retirar-se diante da forço. bruta do nu
mero.

N'esta acção perderam elles 100 homens
e os nossos 7, sendo um d'elles o jesuita
siciliano Antonio de Belav'ia, quando es
tava a (confessar um dos moribuÇldos.

Escapou o franciscano frei 1\I,ltlleUS

de S. Francisco, capellão-m6r do terço
de Portugal, que de espada em punho
disputou a vida abrindo caminho por
meio dos ioimigos, que le pudiera embi
diar qualquú' soldado, como diz o au
ctor das JJemOl'ias Diarias.

Esta acção vem memorada nas nossas
cbronicas sob o nome de CapibaJ'ibe.

17,lO-Fallece em Lisboa o 4' bispo do
Rio de Janeiro. D. frei Antonio da Gua
delupe, nascido na villa de Amarante,
em POI'tugaI, a 27 de setembro de 1672 e
bacharel formado em canones na Univer
sidade de Coimbra.
o Succedeu a D. frei Francisco de S. Je
ronymo.

ameado pelo rei D. João V a 22, ou.
tros dizAm que a 25 de janeiro de 1722,
confirmado a 21 de fevereiro de 1725 por
bulla do pontifice Benedicto XIII, sa
grado em Lisboa a 13 de maio do mesmo
anuo,D. frei Antonio da Guadelupe toma
pos e do seu eargo, por procurador, &

2 de agosto, fazendo a sua entrada pon
tifical na diocese no mesmo dia.

Foi este prelado quem laoçou a pedra.
fundamental da igreja de S. Pedro do
Rio de Janeiro, fundou a obra do Aljube
e o seminal'Ío episcopal de S" José, e le
vantou a proveitosa fabrica de um col
legio para meninos orpbãos, além da pra
tica de outros muitos actos 10uvayeis do
seu santo mioistel'Ío,

D. frei Antonio de Guadalupe foi, di70
Abre\). e Lima, incançavel na instrucção
do clero e na escolha de sujeitos habeis
para o~ beneficios ecclesiasticos e ao
me. mo tempo caritativo e generoso com
os orpllãos, viuvas e pessoas necessita
das do bispado. Com igual generosidade
olhou pal'a os templos, como se viu nos
valiosos donativos que fez á sua catlle"
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dl·a1. Identico elogio lhe faz o auetor
do Roteiro dos Bispados.

Trasladado 16 innos depois para o bis_
pado de Vizeu (a 12 de feveireil'o de 1'739),
partiu para Portugal a 25 de :Maio do
anno seguinte; chegando a Lisboa a 26 de
agosto d'esse anno, alli falleceu, sem to
mar POSS;) da sua nova mit.ra, a 30 de
agosto d'esse mesmo anno, outros dizem
q\le do anno ele 1741.

Jaz em uma sepultura rasa elo cerni
terio dos religiosos de S. Francisco, como
pedira eQ'l testamento, feito ainda no Rio
de Janeiro.

1778 - Francisco Antonio da Veiga
Cabral·da Camara, 12' governador da iiha
de Santa Catharina, toma posse do seu
cargo e exercc-o até. 5 de junho de Ii7!).

181l-Abertur,l solemI,le, da Bibliotheca
Publica da B:lhia, fundada .pelo gover
nador conde dos Arcos sob o plano tra
çado por Pedl'o Gomes Ferrão Castello-

.- Branco. Oconde fOI'neceu pal'a ella alguns
livros seus, offereceu para as despezas
do seu e tabelecimento uma boá quantia
de dinheiro e obrigou-se a dar cada anno
um subsidio para o mesmo destino (Vide
a Ephemel'ide de 13 de maio d'esse mesmo
anno),

18M-Toma assento no scnado o barão
de Antonina, João da Silva Machado, como
representante da provincia do Par'aná
(Vide a E1JhemeJ'iue de 19 de ma./'ço de
1875).

AGOSTO-5

1576 - Chega á cidade do Salvador
Bahia) D. frei Antonio Barreil'o)l, prior
da ordem de Aviz, 3' bispo do BI'azi!, e
assume no dia 15 (ao que parecc) o go
vemo da diocese.

Prudencio do Amaral, no seu CATALOGO
DOS BISPOS QUE 1'EVE o BRAZIL ATÉ o ANNO
DE 1676, que acompanha ás CO"STITUIÇÕES
PllIMElRáS DO ARCEDISPADO DA BAmA
(LisbO;l, ollicina de Miguel Roddgues,
anno de 1765), diz ácerca da chcgada
•.1'este prelado:

cc Chegou 50 Bahia em dia de Ascenr;ão
de 1576, como para enxugar a lagril1las
d'aquelle saudoso dia, quando na igl'cja
succcdeu a primeira vagante.»

O visconde de POI·tO egul'o o di como
empossado no dia 15 delagosto (Vide essa
data).

D. frei Antonio Barreiros el'a natural
de Portugal; fôra eleito no I'einado de
D. Sebastião, sob'o pontificado de Grego
rio XlII.

Falleceu a 11 de maio de 1600, segundo
reza um manuscripto antigo que possue
o Sr. Dr. ;\Iello ;\Ioraes. Fez testamento,
em que deixou por testamenteiros ao
deão Pedro de Campos, ao chantre Jorge
de Pina e ao licenciado Manuel Rod!;'
gues, cum da Sé. Estas indic u;ões nin
guem as dá. a não ser o referido m~nu

scJ'ipto; especialmente 1 clata preeisa da
s' a mOl'te não encontl'ÍLmos nos auetore
q,ue cons'lltámos.

Consta que fora zeloso cUlllpl'i:lor dos
deveres do episcopado. e não menos nos
negocio da atlministra<;ão civil doEstado,
quando substituiu como membro do go
ver!!O interino o governadol' Manuel
Telles Barreto, ao fallecel' este em março
de 15 'j.

15!)1 - Fundação da primitiva villa
Magdalena, nas vi inlIan<;as das Alagôas.
Foi CI'eada villa em lUZ!. Em 1633 os hol
landezes saquearam-na e deitm'am-lhe
fogo.

Augmen,tolj-se depois, a, por carta im
perial de 8 de março de 1823, foi-lhe con
ferido o titulo de cidade das Alagóas.

162,k-E' auctorisado o governador do
Rio de Janeiro, capitão-mór Martim de
Sá, a tomar da real fazenda o necessario
para as fortificações da capitania, amea
çada de invasão pelos hollandezes.

1650-Carta do senado da'camara do
Rio de Janeiro ao Dr. f,Ianuel de ousa
Almada, administrador da respectiva ju
risrlicção ecclesiastica, participando-lhe
que haviam sido consultados os doutores
a respeito da mudança do padroeiro d;\
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cidade para a igreja de S. José, qu~

esperava não osexcommungaria, comoos
ameaçára fazer, mas que ainda aguar
daria a eamara pela resolução de S. :U.
el-rei a toll respeito.

-O padre Antonio Vieira vai do Ma
ranhão, onde já se achava de regresso da
sua viagem a Lisboa (pal'a onde partil'a
do Par[~ a S de juuho <1e 165!), á Ilha
Grande de Joannes ou Maraj6, acompa
nbado de seis mosquêteiros, dos princi
paes das aldeias mais vizinhas da cidade
de Belém do Pará e de um offieial, no
proposito de assen tal' pazes com as tribus
anthropophagas dos NEE"GARlBàS, o gue
conseguiu no fim de 14 dias, celebrando
so depnis o Tl~ATADO com gl'andcs festas.

1 3S-A Bibliotheca Nacion"l e publica
da côrto começa a funccional' no edificio
que pal'a esse fim comprál'a o goyerno
á rua do Passeio n. 48, onde hoje está,
mudada no correr do mez de julho por
frei Camillo de Monserrat, então biblio
thecario, do escuro e inapropl'iado COI'
redol' que occupava desde a sua fundação
ao lado da igr('ja <10 Carmo.

Conta actualmente oste importante re
po. itorio do abcr huma.no parà mais de
I:W,OOO volumes impressos. em sua maxi
m:1. pal'te de obl'as antigas, e n'esse pal'ti
cular scm duvida o mais rico da America
do 'uI; com um gabinete de trinta mil
estampas, em eujo numero o amador dc
parará com veruadeiras preciosidades;
c;on tendo além d'isso uma secção de
manusCl'iptos que montam ao numero
de seis mil, tI'ontre os quaes, si o curioso
não tiver paraadmirtll' numerososcodices
vetustos como os da idade média, co
bel'tos de deslumbl'an tes arabescos e por
tentosas iIIuminl1l;as que a arte moderna
tem tratado de reproduzir por não poder
excedeI-os, achará o sério amador de
nossas cousas muito documento, original
on cópia, que in tel'esse á historia patria
e porventura á d'esta parte da America.

]863- uccumbe aos 59 .lnn05 de idade.
victima de um ataque de apoplexia ce-

rebral, em Soultzmatt (Alto Rheno), onde
se achava, Junius "illeneuve, proprieta
rio do Jo;'nal do Commercio. Seus res
tos mortaes descansam ao lado dos de
seu filho primogeóito, o bravo Edmundo
Villeneuve, natural d'esta côrte, que tão
gloriosamente tombou morto na tomada
de Sebastopol, em que foi do numero dos
primeiros na investida.

186S-Rende-se ás nossas forças, com
as honras da guerra, a guarnição dafor
taleza d~ Humayt!i, refugiada na lagôa
do Junco, depois de nove dias e nove noites
de fogo, tendo resistido a todos os hor
rores de um sitio e por ultimo aos da
fume.

cr. O material encontrado em Humaytã,
diz o ::ir. engenheiro Emilio C. Jourdan
na sua obra GUEfl.RA- DO PARAGUA-Y, con
sistia em 177 canhõe., 3 estativas de ca
lihl'e 6, immensa quantidade de polvora,
armamento, munições, 90 carros, bandei
ras, etc., e lançando-se um olhar retros
pedivo, via se que o presidente Lopes
tinha perdido até então cerca de O mil
homens, em combate, prisioneiros e mo
lestias. 271 bocas de fogo, 8 navios, IS ba
terias fIuctuantes,7 estativas de foguetes,
51 ban 1e!ras e enorme quantidade de pe
trechos bellicos.D

AGOSl'O-G

16G1-CODClusão da paz entre Portugal
c a Hollanda.

Portugal annue em pagar a esta po
tencia doze milhões de cruzados em di
nheiro. assucal', tabaco e sal, como
melhor lhe conviei', em seis prazos, assim
como ~m lhe entregar toda a artilharia
tomada no Brazil com a marca das Pro
víncias Unida ou da companhia das
Indias Orientacs. A lIollanda renuncia de
todo hostilisar o Brazil.

Este" tratado, que firmou fi cas~ de
Bragança na inteira posse da sua colonia
na America. foi coneluido no COI'l'er do
anno de 1660 pela .inuusLl'ia. e prudente
reserva do conde de Miranda, que, tendo

tJ
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AGOSTO-7

dalha (em f61'ma de cruz) ao exercito e
armada e aos empregados civis em ope
rações na guerra do Paraguay.

E' feita com o bronze dos canhões to
mados ao inimigo,

1879- Inaugura-se no ediflcio da Typo
grtlphia Nacional a Ea;posição Industl"ial
Po,-tugueza promovida pela companhia
Fomentadora da Induswia e Agdeul
tu,'a de POl-tugal e suas colonias, pro
nunciando n'essa ôcca ião o discurso do
estylo o Sr. Luciano Cordeiro, director
geral d,\ exposição.

Assistiram ao acto o Imperador e o
ministerio, além das pessoas gradas para
esse .fim .convidadas.

O conjuncto da exposição leva a consi
deral·a como um su1Iicien~e atte tado
para honrosamente se aflil'mar o pro
gresso das industrias d'aquelle paiz,
avalÍtlUdo-se por ella, com justiça, de
quanto seria ca 'az si á iniciativa par
ticular se houvesse juntado o impulso
oflicial.

sido para esse fim enviado como embai
xador ás Provincias Unidas a 21 de ou
tubl'O do anno antecedente (1659), sahiu
da Raya a 24 de agosto de 1660 com
elie concluido e assignado. Depois da
morte de D, João IV, occorrida a ti de
novembro de 1656, ponderam Abreu Lima
e o Sr. ;T. de Vasconcellos, e na regencia
da rainha viuva, a paz tornára-~e uma
necessidade para todas as classes do
reino, porque a monarchia estava esgo
tada, posto que triumphante.

1822-Manifesto de D. Pedro de Alcan
tara ás nações e governos amigos e al
Ilados, expondo-lhes a serie de factos e
motivos que o levaram á annuÚ' á von
tade do povo do Brazil, que proclama a
sua independencia.

Este manifesto, cuja integra se p6de
vêr na já citada obra do Sr. conselheiJ'o
Pereira da Silva (FUNDAÇÃO DO IMPERIO
BRAZILEIRO, tomo VI, documentos do
livro duodecimo), começa:

cr Desejando eu, e os povos, que me
reconhecem como seu. Principe Regente,
conservar as relaçoens politicas, e com-
merciaes com os Governos, e Naçoens 155!-Fallece em Olinda o I' donatario
Amigas deste Reyno... da capitania dp. Pernambuco Duarte

E acaba: Coelho, a cujo nome ajuntam alguns
C/. na dura necessidade de obrar contra escriptores o appellido Pel'eira (Vide as

os desejos de seu generoso coração. Pa- Memorias de Pel'nambuco de Fernandes
lacio do Rio de Janeiro, .. PRINÚIPE RE- I Gama).
GENTE. " Em uma carta, que Duarte Coelho es-

Tanto este manifesto como o anterior creveu da sua capit>lnia ao rei D, JoãoIII
(do l' de agosto) foram redigidos por em 20 de dezembro de 1516, lê-se o se
um dos redactores do Revel-bero Consti- guinte topico relativo ás remessas que
tueional Fluminense, Joaquim Gonçalves então se faziam de degradados de toda a
Ledo C/. reputado como o escriptor mais especie para a colonia :
elegante e aprimorado, " segundo refel:e " Certiflcú a V. A., e lh'o juro pela
o Sr. conselheiro Pereira da ::lilva na sua hora da morte, que nenhum fructo nem
alludida obra. bem fazem na terra, mas muito mal.

1862-Faliece no Rio de Janeiro o sena- Creia V. Alteza que são peiores cá na
dor pela provincia do Ceará, Miguel Fer- terra que peste; pelo que peço a V. A.
nandes Vieü'a. Escolhido a 9 de abril do que pelo amor de Deus tal peçonlla me
mesmo anno, tomára posse da sua cadeiraIcá nào mande.»
a 31 de maio, occupando-a, portanto, ~6 Fora esta carta escripta (Vide Datas
por 3 mezes e 27 dias. Celebl'es) quando os degr.adados eram

1870 - Decreto concedendo uma me- para aqui enviados em maior numero,
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especialmen te para Pernambuco, "por ser D. Manuel Lobo, que, gravemente ferido,
conhecido o rigor com que os costumava foi levado para Buenos-Ayres, onde falo
levar o seu velho douatario, que se viu Jeceu, mais de desgosto pelo desastre
por fim obrigado a representar contra sotfrido, do que de molestia (Vide a
uma tal medida. antes abuso.» Ephemeride de 29 de outubro ·de 1762).

1680-D. José Garro, governador hes 17-16- Toma posse do governa da ca-
panhol de Buenos-Ayres, ataca a colonia pi tania do Ceará Francisco da Costa, que
do Sacramento n'este dia ( e não a 2, occupa o 31' lugar na ordem chronologica
como referem Abreu e Lima e o Sr. J. de dos seus governadores. Succede a José
Vasconcellos), segundo documentos con· de Teive Barreto e Menezes.
temporaneos do alIudido ataque, exis- Fallecendo Francisco da Costa a 3 de
tentes na Bibliotheca nacional do Rio de setembro de 1748, substitue-o a 10 de ou
Janeiro, na opulenta collecção de D. Pe- tubro d'esse anno Pedro de lIIoraes Maga-
dro de Angelis. . lhães, como governador intel'ino.

Com a idéa de limitar pelo estuario do 17540-0 lO' conde de Attollguia, D. Luiz
rio da Prata a fronteira das suas posses- Pedro Peregrino, 6' vice-rei do estado do
sões na America, encarregâl'a a corte de Brazil, deixa o governo que exercia.
Portugal ao govern° dor do Rio de Ja· Abreu e Lima e Accioli dão este facto
néiro D. Manuel Lobo de occupar a como occorrido em 1755. VeJ'Ífica-se que
margem septentrional9d'aquelle rio, fun- não é isso exacto pelo codice da Biblio
dando alguma colouia nas ilhas de S. Ga- theca 'acional que contém o registro
briel ou na paragem qge mais apropriada integral das ca1·tas de oflicio d'aquelle
para esse fim lhe parecesse. conde.

Arranjou-se com a maior promptidão a Foram seus successores no governo,
recommendada expedição colonisadora. emquanto não chegava o conde dos Arcos,
que em fins de 1679 penetrou n'aquelle o a:rcebispo D. José Botelho de Mattos, o
rio. " E subindo por elle, diz o visconde chanceIJel' da relação Manuel Antonio da
de Porto Seguro na sua Histo1'ia Gel'al Cunha e o COl'onel do 2' regimento Lou
do B,'a::il (VoI. 2', secção XXXVII), até renço Monteiro, continuando os dous
perto da ilha dc S. Gabriel, e sobre o primeiros no exercicio do cargo depois
continente se assentou a que foi cha.mada do fallecimento do terceiro, acontecido a
nova Colonia do Sam'amento, que veio a 29 de abril de 1755, como se vê da carta
ser o pomo de discordia, que deu origem á fi. 109 do mencionado codice (Vide a
a tantas guerras, a tantos cuidados, a Ephemel'ide de 16 de dezembro de 1749).
tantas intrigas, a tantas negociações 1 31- Prisão e deportação do visconde
feitas e desfeitas e a tantos gastos. » de Goyana, Bernardo José da Gama, pI'e-

Sete mezes havia que se entregava sidente da província do Pará (Vide a
D. Manuel Lobo áquella construcção, Ephemel'ide de 3 de agosto de 1854).
quando ao amanhecer de 7 de agosto Quando em 22 de maio d'e te anno de
(data t.tmbem dada com exacção pelo 1 31 chegou áquelIa provincia a noticia
visconde de Porto Seguro) d'este anno de da abdioação do imperador D. Pedro I,
1680, como ficou dito, D. José Garro a não era lisongeiro o seu estado. O presi
accommette com 4,500 homens de tropa dente, que era então o barão de ltapicurú
regular, milicianos e indios. Merim, reuniu logo o conselho e dirigiu

Depois de uma obstinada resistencia, I uma proclamação aos habitantes recom
foi a fortaleza tornada e al'razada, esca- I mendando-lhes a paz. Os partidos diversos
pando da sua guamição com vida apenas I a que esta crise embaraçava e contra
dez pessoas, entre as quaes o proprio riava, puzeram-se em campo, O partido
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denominado libeml a primeira requisir;ão
que fez foi a deposição do brigadeiro
Francisco J sé de Souza Soares de
Andréa, commandante das armas, que
foi todavia, por influencia do p:l.rtido
opposeo, conservado, bem como o presi
dente da provincia, até quc cllega sem
novas auctOI'idades, nomeadas pellf re-
gencia do im perio. '

« ·Com etreito, diz Abreu e Lima, no
dia 16 de julho alli aportárão o visconde
de Goyana como presidente: e o coronel
José Maria da Silva Bitancourt como
commandante das armas. Ambos to
márão posse e começárão Sllas respec
tivas funcções por vias oppostas, tanto
que no dia 7 de agosto, 21 dias depois,
foi o visconde depôsto por uma sedição
militar, em que teve grande pc1rte' o
commandante das armas Bitancourt.
O ex-presidente partiu pal'a o Rio de
Janeiro; e mais cinco ou seis individuas,
entre elies o celebre conego Bapti~ta,

farão confinados para divc:'sos presidias
da mesma provincia, A Presidencia foi
en.tão entregue ao conselheiro mais an
tigo, e assim permaneceu até 22 de fe
vereiro de 1832, em que chegou outro
Prasidente,»

1831- E' escoUlido senador pela pl'O
'Vincia de Minas Geraes o desembargador
Gabriel Mendes dos Santos, pal'a a vaga
deix'lda pelo faliecimento do conselileiro
Bernardo PereiJ'a de Vasconcellos,

Foi o 19' senador nomeado pelo 1m·
perador actual.

Tomou assento no dia 13 (Vide a
Ephemeride de 31 de maio de 1873).

1867-Deereto eoncedendo uma medalha
ás forças expedicionarias em operações
ao sul da pl'ovincia de Natto-Grosso e
ás que marcharam da capital da mesma
provineia aGm de operarem eontra Ço
rumbá (Campanha do Paragtwy).

AGOS'rO-S

1587- Por carta regia d'esta data suc
cede Lopo de Souza /I. seu pai Pedro

Lopes de Souza, filho de :'IIartim Atronso,
na donataria da capitania de >:i. Vicente.
com o mesmo foml concedido a seu avô.

'este mesmo anno apparecem no porto
de Santos dois galeões armados em
guerl'a, ao mando do inglez Edward
Fulton, que se viram forçados a reti
rar-se pela chegada do almirante hespa
nhol Andl'é IIygino eom suas náus. que
a esse tempo pairavam nas aguas da
capitil.nia de S. Yicente.

1618- Alvará concedendo aos mineiros
da capitania de S. Vicente o privilegio de
não sel'em presos.
, 1633-0s hollan<lezes, CjuP. na ,"espera
tinham vindo com embarcações artilha
das atacar a nossa, gente no Real, são
presentidos de madrugada pelas nossas
sentinell,ls; dão e tas reuate, acodem os
que m:üs perto se achavam e depoi o
general Mathias de Altuquerque com
mais gente, e tomam a embarcação prin
cipal ao iuimigo. QU3.ndo os hollandezes
viram perdido o'seu n3.vio, de ampal':lram
os outros menores que o acompanhavam,
deitando-se ao l'io c deixando todas as
emual'cações em poder do nossos, com
tudo o que nelles vinha.

1709- Faz em Lisboa a primeil'a ex
periencia do seu engenhoso invento I Ul'a
andaI' pelo al' o famoso padl'o B,trtho
lomeu Lourenço de Gusmão, irmão do
celebre secl'etario particular e ministl'o
de D. João V, Alex3.udre de Gusmã .

B3.rtholomeu Lourenço, denominado
pelos sell~ contemporaneos o l:oadol', {.
filho de Fl'ancisco LOUl'enço, que foi ci
rUl'gião-m6r do pl'csidio de Santos,ede sua
mulher Maria Alvares. nasceu n'aquella,
já então villa',em 16 ;:; Era iambem iI'mão
de frei Simão Alvares, prégador de me
recimento, nascido cm 168'2; de frei Pa
tricia de Santa Marill, franciscano, nas
cido tlm 1690, que eseudára na Italia,

[
formando-se em Pisa, vjajál'3. 3. Asia,
estivera em Jerusalém e publi.cára em
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latim (em n!2)a relação dassuasviagells,
além de algumas obras de eontroversia
religio a ; teve ainda mais por irmãos ao
padre Ignacio Rodrigues, je uita, nascido
cm 1701, e ao padre João Alvares de
'anta )larh, carmelita, nas ido em 1703.

Distinguira-se este como prégador, phi
losopho e theologo. acompanhára Bar
tholomeu á Hespanha e, regressando
depois a Lisboa, alli fallecera. Que ir
mandade esp!endida! Era uma familia
privi!~giada de principes pela intelli
gencia!

Bartholomeu Lourenço nascera pelos
annos de lo 5, conforme a opiniao mais
segura e acceitavel; ef~ presbytel'o se
cular, e não jesuita, como o suppuzeram

alguns escriptores, licenciado em canones
pela Universidade de Coimbl'll, fidalgo
capellão da ca a real, e desempenhâra
em 1721 missões diplomaticas ua corte
cJe Roma; fõra membro da Academia
Reul de Historia Portugueza, etc. Era.

, versado, além da propria, na lingua la
. tina; faHava correntemente a franceza e
italiana, e tI'aduzia a grega e a hebraica:
pos uia falto cabedal em muitos ramos
do sabeI' humano. mas cousagl'ava par
ticulal' predilecção ás sriencias physicas
emathematicas. Deixou algun escriptos,
en tre elle tres sermões, de extrema ra
ridade hoje. O que porém maiol\ celebri
d'lde lhe gl'angeou foi a machina que
engenhâra. c que era. como diz o propl'io
inventol' na petição de privilegio que di
rigira ao rei, mn inst"umento pa,'a
andar l1alO a" da mesma sorte f)ue lJela
talTa Ot~ pelo ma?', com mtúto mais b"e
vidaela ,fa::endo-se muitas ve::es du::entas
o~~ mais legua:i ele caminho paI' elia,
etc, Ess,e requerimento teve favoravel.
despacho em 19 de abl'il de 1709. Na pre
sente clata pGe o inventor por ob1''' ) seu
maravilhoso maclJinismo, clijacl('~c p~ão

se acha em totlas as mcmo1'ias rclativas
a este notavel paulista.. especificadamente

na do vi conde de S, Leopoldo, na do
eonego Francisco FI'eire de Carvalho Fi
gueil'edo'e na Nota Supplamentaí' que
lnnocencio F. da Silva ajuntou ao capi
tulo da~ !IIal'adllu!s elo genio elo homem,
de Amédée de Bast, traduzidas pelo Sr.
Matheus de Magalhães, em que se trata
da inven~ão dos aerostatos. N 'esse dia,
pois, perante um luzido concurso de fi
dalgos e pessoas da côrte, no pateo da
Casa ela India, em Lisboa, subiu o enge
nhoso padre na sua portentosa passarola
á altura da Sala das Embaixaelas, não
dando de si a expel'iencia todo o fructo .
que d'ella se esperaV'l pelas imperfeições
inheren tes aos primeiI'os experimentos e
en~aios, e não tendo tido mais depois, não
se sabe bem porque,o sabio padre occasião
de apel'feiçoal' aquelle seu invcnto.

Victimll. dos apôdos de muitos dos
seus contemporaneos, da im'ejade alguns
e 1'eceioso talvez de cahil' como feitieei~'o

nas formidaveis garras da Inquisição,
das quaes de certo o não subtrahiria nem
o valimento de que gosava seu proprio
irmão Alexandre; o que é f6ra de duVida
é que, não obstante se occupar ainda com
Outl as tentativas, reputadas então mara
villlOsas, do puro domiúio todavia das
scjeneias physicas e mathematicas, no
fim de 15 annos, isto é, a 20 de setembro
~e 172-1, sahiu Bartholomeu oceultamente
de LIsboa em companhia de seu irmão
mais novo João Alvares, o carmelita, que
com ene convivia, fugindo para Toledo
em He panha, ,onde succumbill a 19 de
novembro do referido anno tle 1,2.. a um
accesso de febl'e malignn. no hospital de
Misel'ieordia. d'aquella. cidade, a que se
aColhel'a. Alli foi o seu cadaver sepultado
na matriz de ti. ROlllão.

A sua certidão de obito legalisada foi
enviada \10 Instituto Historico (Vide a
respectiva Reüista, tomo XIX, n. 24.,
pag.. 71 do supplemento).

« Houve infullivclmente, como muito
bem pondera Innocencio d<l. ilva, causa
occulta, e para n6s marflvilhosa, que
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obstou a que nos qqinzEt annos que de
correram de 1709 a 172,1. o P. Gusmão
deixasse de emprehender novos- ensaios
para reatisar a sua tentati va. »

S6 oitenta e cinco annos depois, a 24
de agosto de 17940, assistiu Lisboa ao pri
meiro espectaculode uma ascenção aeros·
tatica, a realisada pejo italiano Lunardi I

e s6 quasi setenta e quatro annos depois
do tentame do nosso compatriota effec
tuaram os irmãos Montgolflers em An
nonay, na França, a primeira ascenção
dos seus aerostatos (a 5 de junho de 17 3).

1808- Na povoação do Assú, hoje ci
dade, província do Rio Grande do Norte,
ouve-se pelas 8 horas da manhã um
grande estrondo vago, á maneira de um
trovão subterraneo, que Stl dirigia. de
léste a oeste, e em seguida sente-se
tremer a terra por algum tempo, aba
lando de tal modo as pessoas que mal
podiôm suster-se em pé, causando choque
nos vidros e louças, que perdiam o equi
librio. Es~e terremoto foi sentido em todo
o sertão do Assú, desde a co.sta até vinte
leguas para o interior 'e ao longo da
cpsta até o sertão do Piauhy, onde se
attribtdu o ten'emoto a castigo por ha
verem alli umas mulhe,'es ton'ado uma
criança paget, pondo-a dentl'o de um
tacho sob,'e brazas, '1'ara fazel'em feiti
ça"ia com as suas cinzas I

Este facto é referido pelo juiz de di
reito Joào Valentino Dan tas Pinagé, ci
tado na Selecta Braziliense, pago 268.

182.'l-Portaria do ministro do imperio
José Joaquim Carneiro de Campos, diri
gida ao governo provisorio de Pernam
buco, enviando-lhe uma proclamação neto
datada do imperador D. Pedro l, para
ser espalhada pela provincia.

O cump,-a-se do governo de Pernam
buco posto n'esta portaria tem a 'data de
5 de dezembro e está assignado-P,'o
P,'esidente Bal'l'eto -Cavalcanti-Mello.

18403-Toma assento no senado Antonio
Luiz Dantas de Barros L!'ite, como re-

presentante da provincia das Alagoas
(Vide a ephem. de 9 de junho de 1870).

1860-Fallece em Nictheroy o desem·
bargador aposentado João Candido de
Deus e Silva, que prestára bons serviços
na epoca da independencia.

Era doutor em direito e fôra por um
anno lente da faculdade juridica de
S. Paulo, pois nomeado a 30 de ontubro
de 1830. demittira-se no anno seguinte.

Nascera no Pará.
Innocencio da Uva dá no seu Diccio

nario bibliographico a enumeràção das
tl'aducções que flzera,entre as quaes toda·
via não vejo figurar o compendio de phi
losophia de Geruzez.

AGClSTO-9

1633-Mathias de Albuquerque. depois
de dar graças a Deus, com as demons
trações passiveis. pela victoria alcançada
na vespera sobre o inimigo, manda des·
mantelal' as fortificações que este fizera
e participa o successo para a côrte. Em
novembro responde-lhe não s6 o rei
louvando·o, pelo feito, como o conde
duque de Olivares, seu primeiro ministro
(Vide as Memol"ias dial"ias ,'o marquez
de Basto, conde de Pernambuco).

17S4-Nasce na cidade do Rio de Ja
neiro frei Francisco de Mon tal verne, o
ultimo dos oradores sagrados do Brazil
e um d'ls prodigios de eloquencia que
D. João VI veio encontrar na eolonia e
lhe faziam dizer muitas vezes que lhe
não consentiam lembrar os que deixára
na metropole. Montalverne merecia, como
S. João Chrysostomo e Vieira, o epitheto
de bocca de ouro.

Francisco José de Cal'vnlho, tal era
o seu nome de familia, teve por paes a
João Antonio da Silveira, natural da
fl'eguezia do Pico, bispado de Angl'a
(Portugal), e D. Anna Franci. ca da Con
ceição, natural da freguezia da Guia, do
Rio de Janciro

Sentindo-se COIr) disposição para a vida
monastica, acolheu-se ao convento de
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Santo AntoDÍo da ordem franciscana da
sua cidade natal a 28 de junho de 1801 e
n'eHe pI'oferiu voLos a 3 de outubro do
anno seguinte. 6, porém, em 1804: foi
que (l bispo de S. Paulo, D. l\Iatheus
de Abreu Pereira, o investiu das ordens
sacI'as, quando o nosso franciscano fôra
á mencionada capitania beber conheci
mentos dos labios dos sabios theologos
da sua ordem, domiciliados n'ella: os
de philosophh e rhetorica, além dos de
theologia. recebeu-os elIe com uma ap·
tidão admiravel, tornando-se em breve
superio!' a seus mestres.

Foi por isso ascenuendo rapidamente em
honras na sua ordem. Em S. Paulo e na
cidade do seu nascimento uma mocidade
avida de saber e enthusiasta do mestre
circumdou-o e espalhou por toda a parte
a fama da sua sabedoria e os prodigios
da sua eloquencia sem rival.

Fm 1 10 foi nomeado prégador da
ordem, substituto de philosophia e oppo
sitor da cadeira de theologia i em 1813
era nomeado lente de philosophia do
collegio de S. Paulo: provas cabaes do
'eu merito, pois para ser aos 25 annos
de idade prégador regio e lente, em uma
epoca em que a ordem franciscana en
cerrava em seu seio tantas capacidades,
era preciso que o proprio merecimento
se impuzesse. Emfim, cm 1816 foi Mon
talverno escllhido lente de prima d'a
quelle collegio e nomeado por D. João VI
prégador da sua capeila.

Como orador sagrado Montalverne sup.
plantou alembrança 'dos seus predeces.
sores no pulpito e fez escurecer a fama
dos prégadores seus cOlltemporaneos'; a
pompa e poesia do seu estylo, a riqueza
e novidade da sua imaginação produziam
milagres! Na cadeira do magisterio
tambem não encont!'ou rival condigno
no seu tempo. "a sel'ie não interrompida
de vinte annos de tJiumphos soube fazer
immor:al o seu nome. Tendo exercido
no correr d'elles muitos cargos impor
tantes na sua ordem, inclusive o de lente

de philosophia do Seminario de S. José
que desempenhou até 1836, viu esca
par-se-Ihe a vista, arrebatada pela amau·
rose. Recolheu-se então ao silencio do
seu cubiculo no convento de Santo An.
tonio da Côrte.

« Eu, diz o proprio Montalverne, era
como o cego Ossian sentado sobre as
cinzas do rei de Morven ; para qualquer
lado que estendia os braços tocava os
ossos dos meus companheiros d'armas.
O silencio dos tumulos me cercava, a
deserção avultava progressivamente e,
para cumulo de desventura, as trevas
mais espessas me envolvião este beilo
céu, onde tinhão fulgurado tantos s6es
e tão radiantes estrellas. :o

Dezoito annos viveu elle no isolamento
do claustro, como si.tivesse sobrevivido
a si mesmo. D'ahi o arrancou um convite
do actual imperador para que o glorioso
emulo de S. Carlos, S lmpaio e Januario
prégasse n~ festa de . Pedro de Alean
tara, em 19 de outubro de 1854:. MontaI.
verne accedeu ao convite e deixou-se
ouvir na capeila imperial n'aquella fes
tividade, produzindo no ext,'aordinariQ
concUl'so do que o templo poude conter
de selecto na sociedade da capital do
imperio uma commoção de admiração
impossivel de descrever-se. Foi o seu
canto de cysne! Era uma verdadeira
resurreição. Os que. como n6s, tiveram
a rara ventura de ouvir aqueile athleta
da Ol'atoria sagrada, como que evocado
do tumulo, puderam fazer idéa do poder
da eloquencia nos seculos de predominio
da I'eligião, que tanto tem hoje perdido
da sua antiga preponderancia.

l\lontalverne subiu ainda ao pulpito a
15 de agosto de 1 55, na festa tla Gloria;
mas o tumulto da multidão, agglomerada
no acanhado templo, não pel'mittiu que a
sua voz, já enfl'aquecida pelo supremo
e.forço que fizera, retumbasse magestosa
cc mo outr'ora.

D'all "oltou de novo para o seu silen
cioso recolhimento, até que a morte veiu
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cerrar-lhe os olhos a 2 de dezembro de
1858, pelas 11 horas da noite, em S. Do
mingos de Nictheroy, na casa de um
amigo, com quem fôra passar algtlns
dias.

Felizmente para a posteridade, i\Iontal
veme não moneu de todo: auxiliados
por um amigo dedicado, o Revm. SI'. João
Diniz da Silva, publicaram os Sr . E. & II.
Laemmert em 1853 as suas Obras Ol'a

tOl'ias em 4 volumes, apezal' de se não po
der's6 por ellas aquilatar no seu justo va
lor a suamáscula e poderosa eloquencia:
faltam-lhes o movimento, o gesto, oaccio
nado, que no facundo e austero orador
completavam de um ,modo admiravel o
seu pensamento, e como que iam muitas
vezes antes da idéa, fazendo-a conhecida
do auditorio primeiro que lhe jorrasse
doslabios a llalavra que a l1evia exprimir.

J\Iaior que o seu incontestavel mereci·
mento s6 o seu orgulho! Fallando elle
proprio da lucta que teve dr sustentar
com os seus formidaveis competidores,
diz o orgulhoso franciscano:

«O paiz tem altamente ~leelarado

que eu fui uIDa d'essas glorias de que.
elle ainda boje se ufana, Lançado na
grande carreira da eloquencia em 1816,
como prégador regio, oito annos depois
qúe n'ella ent!'árão S. Carlos e S. Paio,
monsenher Netto e o conego Januario
da Cunha Barbosa, tive de luctar com
esses gigantes da Q1'atoria, que tanto.>
loiros tinhão ganhado e que forcejavão
pOl' levar de vencida todos os seus dignos
rivaes.
, « O paiz sabe quaes forão meus suc

cessos n'esse combate desigual; elie
apreciou meus esforços e designou o
logar a que eu tinha direito entre os
meus contemporaneos. »

Ocadaver do grande franciscano, depois
de embalsamado pelo celebl'e Dr. José
Antonio Peixoto, abrindo-se d'esse modo.
em sua honra. excepção nos estylos da
ol'dem seraphica, foi conduzido a ± de
dezembro em uma galeota do arsenal de

mal'inha e depo itado no convent.o de
Sant.p Antonio da Corte, onde se lhe deu
eondigno jazigo na capella do c!:lu tro,
junto áquella em que estão encerrados
os dos dous filhos do Imperadol',

«A cella de ~Iontalvernc. diz seu amigo,
já hoje tambem sombra apenas, mns
similhante á ele Homero, nos an'aiaes
dos vivos, fi. a sua cella, diz o visconde de
Castilho na biographia que nos deixou
do aradai' franciscano, fieou religiosa
mente fechada e assim permanecerá.
Junto da vasia cadeira de Anchieta a ca
deiJ'a vasia de i\Iontalverne. »

17 9 -Nasce na provincia da Bahia o
illnstt'e benedictino frei Rodl"igo de S. José
Silva Pereira, de quem aqui se tl',Ü;\
na data de 2.1: de Abril de 1. 33.

Sem querel'mos e sem o premeditar
mos, aproximámos o nascimento do ul
timo franciscano do do ultimo ber.edi
etino no BraziL Niio 6 esta todavia a
uDica coineidencia de datas e de factos
que apresentam estas paginas.

AGOSTO-lO

1587- Assume o governo gel'al do es
tado do Brazil a junta pre. idida pelo
bispo D. Antonio Bq.rreiros, pOl' falleci
mento do gOl'emador :\1:llluel Telles
Barreto. Era companheiro do prelado 'l

provedor da real fazenda. CI1I'istovão de
Barros. Esta junta administrou o estado
(J. ele M'iralles) até 24 de outubl'o de 150l.
Devia succeder a Barreto o donatal'io dos
llMos, Francisco Giraldes, para esse fim
nomeado.Tentou este duas veze a viagem
para vir desempcnhar o régio mandato,
mas teve de renunciaI' a elle. pOI' não
poder de ambas as vezes com}lletar a
tr:lvessia (Vide a Epheme)'iele ele 4 de
outubl'o de 1591~.

1630- Atacam 1,500 hollandezes a t.J'ill
cheira que o c<,pitão Luiz Barbalho estava
coustnündo no lugar chamado Buraco
de Santiago, na margem ~lireita do Di
beribe,
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Acudiu llathias de Albuquerque do
forte do Arrai:.tl com a gente quc pôde
tr'lzer; mas quando chegal'am já o 'hol
hlIldezes estal'am de posse da tl'illcl~eira
e (l'ella faziam fogo para os nossos em
campo aberto. ' ão, por'ém, atac:\dos pela
nossa gente com tttmanha galhu"dia e
fortuna, que fonlm os hollandezes obri
gados não sódcixuI' a posi~ào conquistada
comu a rep;).ssal'cm o "io, em que alguns
pel'eeem afogados.

1ô32-;Uorr :\lartim de Sá, capiulo-m61'
governador da capitania do Rio de Ja-.
neil'o, que tantos serviços preston ao
l)aiz em quen'lscera, sobretudo em relac;ão
COI11 a catechese dos indios.

Em 13 de junho de lG33 succede-Jhe no
eargo Rodrigo de ::Ilil'anda IIelll'Íques,
pl'ovido pelo govel'l1adol' geral do estado
lJiogo Lui/' dê Oliveira,
, 1823- Nasce em Caxias, eidade ela pro
vincia do l\Ial',mh,LO, Antonio Gonçal\'es
Dias, o primeiro poeta lyrico do BI'azil.
ronc;ah"s Dias veiu a mm'rel' na mad;'u

gada de 2 pal'a :3 de novembl'o de 1 uI
.no naufragio que som'eu o navio de vela

(!'anccz Ville ele r;n~logne,cm que vinha e
que partira do lIavre pam o ::Ilal'anhão alO
ele setembro, Este nal'io.baten no baixo dos
Atins ou COi'Oa dos ovos, cost\ da villa
de Guimarães, proximo ao phal'ol de Ita·
eulumi ; a geme de bordo n'essa emm'
gencia tratou de sall·ar-se, esq ueeend o
no seu beliche o misero poeta, que nem
faHur já podia e ~ujos dias estavam con
tados I O seu COI'pO, que se afundou eom
o navio, não poude er encontrado, apezar
das diligencias qne pal'a esse 11m se fi
~e"al11, Tinha o pile ta pouco mnis de 11
annos de idade.

.-\..ntoaio Gonçall'c' DLs el'a filho nlt
tuml do negociar.t portug'uel João lla,
nuelGonçalves Dias e rle Yicencia ~lendcs

.l:'ercira, mulher de COI' acobreada, que
uindJ. vivia em 18i3.

Complet;\m em boimbl'a, no collegio
das Artes, o seu curso de hUi11.lnitladcs,
gue começára no 1I1al':luhiio , ' matricu-

I[\ra se na faculdade de direib da luza
Athen'ls no aDllo lectivo de 1 lO a 181l.
Alli obtel'e em 1 1 o grau de baehul'el,
tendo, se nesses cntrementes applicado
ao estudo das littCI'aturas portuguem,
franceza, ingleza, hespanhola, italiana e
latina nos p,'opriosol'iginaes, aprendcndo
qU:lsi sem mestre (l inglez e o italiano.
EstudáJ'a depois bmbem a lingua e litte
ratur'a allemã,

Em 1 13 voltou para a sua provincia
e foi exercer a ach:ocaeia na cidade natal.
Al1i, porém" uco se demorou, partindo
para o Rio de J,meiro em meiados de
1816: Apenas chegado á capital do im
perio deu :í.im prensa os seus P ,'i>neiJ'os
Cantos, que o colloc:lI'am logo nu primeir,~

plana dos poetas lyricos da lingua por
tuguezu, não fazendo os dois volumes que
deu ao pl'élo depois (os Segundos Cantos
em 1 18 e os Cltímos Cantos em 1 51)
mais do que conflrmul' o elevado con
ceito em que foi logo tido, provocando a
admiração e o lou '01' da impren,a con
temporanea não sO no Drazil como em
Portugal. onde o grande historia ,01'

Alexandre Hel'culano o sagrou poeta
desde o apparecimento do seu primeil'o
volume, Em 18!7 publicou um drama em
prosa, Le01Wi' de jlendonça. Depois, em
1857, impI'imiu em Leipzig, na éasa F.
A, Dl'Qckaus, segunda edi(:ào do seus
tres volumes de Cantos em um s6 tomo.
Em 1860 deu a mesma oJIicina terceira
etlicão rI'elles, com o retrato e fac simile
da ~ssigl:\atUl'a do pceta, Em 18ô5 ailld.l
o mesmo editor da _\.Ilemanba publicou
em 2vols, quarta edição da mesma obra.Os
T!Jn'tbÍl'as, poema americano que ficou
no 40· canto, ahiu á lume na mesma im
pl'eusa em lR5'..\..l~m {rcstas obras, ha
multas memol'ias c opusculos eus, di sc
minado~ pOl' varias ,'evistas e publi 'ac;ües
do i:llperio, nomead'lmente o GuanabaJ'a
e ti Reâsta tJ'ilileilsal do Instituto IIi'
ta.'ico, d que cq mombro e em cuja ala
de honra Sll vri o seu busto em marmOI'e.

De volta em 12'52 rle uma important
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com missão ao norte do imperio, de
que o incumbira o governo, fÔI'a no
meado official da ecretaria de estado
dos neO"ocios estrangeiros e casára-se com
a SI'a. D. Olympia, fllha do DI'. Claudio
Luiz da Costa. D'es e consorcio houve
uma unica fllha, que morreu criança,

Em 1851 par'tiu o poeta para a Europa,
eucarregado de no\-a e importante incum
bencia em relação com o ensino publico e
a historia patria.

Em outra com missão. que desempe
nhou de 1860 a 1861 no Ceará, Maranhão e
Amazonas, pel'turbOI! se-lhé profunda-.
mente a saude, obrigando-o a voltar ao
Rio de Janeiro, de onde partiu de novo,
em 1862, para a Europa, com·.o fim de
vêr si alli obtinha melhoras ao seu es
tado. Foi n'essa occasião que se espalhou
a falsa noticia da sua morte. o que
proporcionou ao poeta o singular ensejo
de ser testemunha da sua p,'opria apo
theose! Infelizmente. antes de aois annos
realisou-se o fatal acontecimento, que
pôz de pesado luto as letras patrias.

Por iniciativa e diligencias do seu de
dicado amigo o r. Dr. Antonio Henriques
Leal, que lhe levantou o monumento lit
terario das suas obras posthumas, er
gueu-se á commemoração do seu nome
um monumento de pedra na capital da
provincia, que lhe foi berço. A 10 de
agosto de 1872, anniversario do nasci
mento do eximio poeta, collocou-se a
primeira pedra d'essa memoria na praça
denominada Lar'go de fI"ossa Senhol"a
dos Remedios, da cidade de S. Luiz do
Maranhão, sendo então presidente da
provincia o SI'. Dr. José Bento da Cunha
Figueiredo Junior e bispo "diocesano
D. frei Luiz da Conceição Sa,'aiva, hoje
faUecido. O monumento foi solemnemente
inaugurado a 7 de setembro de 1873, ás
5 horas da tarde. Assistiram á ceremonia
o pl'esidente da província, que então era
o Sr. Dr. Silvino Elvidio Cal'Deiro .:Ia
Cunha, e o arcediago governador do bis
pado por parte do bispo; os Srs. se·

nador Luiz Antonio Vieira da Silva e
Dr. CeSal' Augusto i\larques repres~nta

v>lm o Instituto Histol'ico. Esteve pre
sente ao acto o poeta maranhense Dr.
Gentil Homem de Almeida BI'aga, já tam
bem hoje inscripto no rol dos mortos
illustres.

A columna, que levanta aos ares a es
tatua do nosso primeiro lyrico, repousa
sobre uma ba e quadrangular, em cujas
faces se vêm os bustos de João Franci co
Lisboa. o Timon mal'anhense, de Manuel
Odorico Mendes, o Virgílio brazileiro,
de Francisco Sotero dos Reis, o gramma
tico e philologo distincto, e do Dr. Joa
quim Gomes de Souza, o portentoso ge
nio da mathematica no Brazil, - nomes
que tanto lustre dão ás paginas da his
toria, da litteratura, das ~ciencias no
Maranhão.

A'cerca do merito litterario do illustre
cantor nacional. disse ,linda em vida do
poeta um juiz abalisado, o r. DI'. An
tonio Joaquim de Macedo oares:« Ao
SI'. Gonçalves Dias compete o primeÍl'o
lugar entre os primeiros poetas da gera
ção nova: a elle a honra de ter trazido
do seio da floresta a planta da poesia na
nional e completado a nossa emancipação
do jugo da AI'cadia: a elle, a gloria da
éra nova, aberta aos destinos da arte bra
zileira. E n'esse primado p6de descançur
tranquil\o : para os e~pil'itos predcstina
dos não se mede a distancia do Capitolio
á rocha Tarpeia. »

1864--0 governo do B,,'azil notifica ao
do Uruguay que as forças brazileil'as
vão entrai' no seu tel'l'itorio.
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1645-0 exercito pel'llambucano deixa
o acampamento do monte das Tabocas,
onde se conservára desde a gl'ande ba
talha do dia 3, occupado em enterrar os
mortos, curar os feridos, aproveitar as
armas deixadas pelo inimirro e em exer
citar a gente quasi toda bisonha de que
se compunha.
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1738-Carta regia desannexando da ca.
pitania de S. Paulo todo o territorio de
Santa Catharina e Rio Grande do Sul, e
encorporando·o na do Rio de Janeiro.
Oalvará de 18 de dezembro de li!! versa
sobre o mesmo assumpto. São ambos do
governo de EI·Rei D. Joãe! V. Comtudo,
o municipio de Lages ficou ainda sujeito
á capitania de S. Paulo e 6 veiu a per
tencer ao de anta Catharina por alvará
de 9 de,.setembl·o de 1820 (Memo1-ia his
torica do major Manuel Joaquim de Al
meida Coelho).

1815-Permitte·se aos habitantes do
Brazil a faculdade de usarem do oflicio
de ourives de OUI'O e prata e trabalharem
nos referidos metaes, julgando-se levanta
da a prolúbição estab~lecidaa esse respei
to na çarta regia de 30 de agosto de 1766.

18Z7-CarLa de lei cl'eando os dous cur
sos de direito de S, Paulo e de Olinda.

Para contentar o espirito provinciano
deixa o governo de para logo crear uma
Universidade, falta que ainda hoje se
sente.

Foi o visconde de S. Leopõldo quem,
como ministro do imperip, referendou o
decreto de creação dos upra menciona
dos curso e quem mais pugnou pela
realisação d'essa idéa.

Esses dous cursos tiveram estatutos
por decreto de 7 de novembro de 1831 e
resolução de 19 de agosto de 1 37.

O de S. Paulo foi inaugul'ado no I' de
março de 18~ pelo lente da I' cadeira do
I' anno DI'. José Mar'ia de Avellar BI'o,
tero (Vide Azevedo Marques, ApO:<lTA
MENTOS HISTORICOS, etc., art. Faculdade
de Direito!.

Foi seu primeil'o director o tenen te-ge
neral Dr. José Arouche de Toledo Rendon.

O de Olinda, actualmente no Recife, fo
aberto a 15 de maio de 1828 pelo Dr. Lou.
renço José Ribeiro.

No de S. Paulo foi o conselheiro Pru
dencio Giraldes Tavares da Veiga Cabral,
natural da cidade de Cuyabá e formado
em 1822 em Coimbra, o que instituiu em

1829 o ensino do dÍl'eíto civil pau'io, que
professou até ]852 (Vide a ephemel'ide de
!J de janeiro de 1862).

18i6-Inauguração da linha telegra
phica paulista de Campinas ao Rio Claro,
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1531-l\fartim Affonso de Souza, que
no dia I' deixára o porto do Rio de Ja
neiro para continuar a denota que le
vava no rumo do sul. fundeia a sua
armada entre a ilha de Cananéa (ilha do
Ab1'igo) e a terra firme. e manda o piloto
Pedro Annes com um dos bergantins.
para haver falias dos indios. Este piloto
s6 volta a li, tl'azendo comsigo um ba
charel portuguez. que havia trinta an
nos alli estava degradado_ e tambem um
tal Francisco Cha'i'es e cinco ou seis cas
telhanos.

Suppõem alguns dos nossos historiado·
res que o alludido !:>,acharei era João
Ramalho, outros 011e era Gonçalo da
Costa, que Cabot trouxe comsigo, ou o
que chamavam mE'stre Cosme, ou, como
julga Charlevoix, citado pelo visconde
de Porto·Seguro [Leia-se a nota 10 ao
I' vol. da sua Histo1'Ía Ge,'al), seria
Duarte Peres, companheiro de i\Iosqueira.
Aze\'edo Marques, nos eus ApO.'TAMEN
TOS HI TORICOS. guiando,se pelo Diario
de Pel'o .Lopes de Souza. diz que Pedro
Annes o: voltál'a no dia seguinte tra
zendo a Fmncisco de Chaves. o bacha,'el
e mais cinco ou seis castelhanos. D O
bacha1'cl el'a, portanto, no dizer de Pel'o
Lopes, pessoa distincta de Francisco de
Chaves. Aquelle celebrisado personagem
residia na tena havia trinta anno, e
gundo opina o SI'. senador Candido
àlendes, com tão aceitaveis fundamen
tos, nas snas eruditas Notas para Il- his
tOl'ia patria, publicadas na Revista do
Instituto (tomo XL, parte 2', 1 77), o
bacharel de Oananéa não era senão João
Ram,dho.

Mal'tim AfIonso, depois de se demorar
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na mencionada ilha i! dias, seguiu a ua
der'rota pal'a o sul (Vide a cphcm. de 27
de setembl'o).

1715-0 5° bispo ele Olinda. D. :\Ianuel
Al\'ares da Co ta. natul'al de Lisboa, pl'in.
cipiou a admillistl'al' a sua diocese a 5 ou
6 de fevereil'o de 1710, Chamado depois á
curte de Li boa., entrega o governo do
bispado a frei Manuel de anta Catha
riua, cal'melita obsel'vante, e embarca
na 'presente dlta. Promovido ao bispado
de Angola e confirmado a 21 de janeiro
de 1721, lá falleceu.

Quando 7 de novembro de 1710 cnde
essa data) o govcrnador' de Pernambuco
Scbastião de Castro Caldas levou um tiro
na famosa questão denominada Guerra
dos triascates e fugiu para a Bahia, o
bispo D. j\lanue1 Alvares, que estava de
visita pastoral na Parallyba do Norte,
veiu tOfIlar posse do govel'llo civil da ca
pitania, o que fez a 15 do mesmo mpz e
anno, e exerceu-o até pas9al-o, em 10 de
out~lJro do anno seguinte, ao novo govel'.
nador Felix José i\Iaclthdo de !\Icndon~a

Eça Castro e Yasconcellos:
IS16-Decreto cl'eando a Academia. das

Bellas·AI'tes do Rio ele Janeiro, pai' in
fineucia e solicitações do commer:.dador
Antonio de Araujo de Azevedo, cond~

ela Bcu'ca.
Foi solemnementc iustituida a 5 de no

vembro de 1826 e definitivamente or'gan'i
sada. pelo decreto de 31 de dezembro de
1831.

1810-0s inglezes resideutes na cidade
do Rio de J mciro, em virtude da permis_
são outorgada no tratado de commercio
de 19 de Fevereiro de lSiO, lançam na. rua
dos Hal'bonos, boje dcnominada de Eva
"isto ela Veiga, no pateo da casa que foi
do bispo D, José Joaquim Justinia.no, a
pcdra fundamental do seu templo, obser
vando n'esse acto o ceremonial do rito
anglicano. O anto respectivo é encerrado
em lima garrafa, bem como gazetas in
glezas e moedas do tempo.

Diz o padre Luiz Gonçalves, lias suas

.lIcmo"ias, que esse templo é dedicado a
::;, Jorge c a S. João Bapti. ta, em obse
quiu ao então principe regente da Gl'ã
Bretalllw. e ao rei D. João YI, que consen
tiu na sua fundação.

E,;te templo,inglez tem no fl'outispicio
a era :\lDcCC,-X.

lS32-Fallecena corte o senador pela pro
vincia domo dêJaneiro JoséEgydio Alva
1'e. de Almeida, marquezdeSnnto Amaro,
nomeado :l. 19 de abl'il de 1826 pel() l° im
per'ador. Tomara assento a 4. de maio do
mesmo anilO, O bJappa necrologico dos
sellado,'cs publicado no tomo x",(IX, parte
segunda, da Revista do ln tituto, o dá er
radamente fallecido e.'D dezembro de 1 33.

lS3i-Adopta-se' a lei das Reformas
constitucionaes, chamada Acto addicio
nal, pela qual se extinguiram os conse
lhos gel'aes de provincia, cI'cando-se em
s~u logar as assembléas provinciaes, com
muito mais amplas attribllições, bem
eohlO e extinguiu o conselho de Estado.
Esta lei foi solemnemente pl'omulgada
no dia 21.

1 5.1: - Fallece na cid· de de Goyaz o l°
lJispo d'essa dioeese D. Franeisco Ferreil'a
de Azevedo, lue reunia a um nobre ca.
racterverdadeira clu'idade e um profundo
saber.

Alguns o fazem fallccido em outubr'o
(Vide a Ephemel'ülc de 2D de agosto de
1810).

1865-Colloea-se na casa em que morou
e falleceu João Fel'nalH.les Vieira, em
Olinda, uma lápidaeomIT\emorativa, melll
jiada gravar c collocar pelo Instituto Ar
cheolugico e Geogl'apl1ico Pernambucano,
que assiste ao acto representado por uma
commissão especial (Vide a Ephemel'ide
de 2 de agosto de 1 66).

1869 - Assalto e tomada dc Pirybebl1Y
(Campanha' do Pa"aguay),

A villa d'esse nome, elevada pelo dicta
dor Lope á categor'ia de eapital da Re
publica, estava bem fOI'tificada: tinha la
bocas ele fogo a sestadas nas trincheiras
que a cir<!ulavam e estas, bem como todo
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o povoado, eram dominados pelas colliuas
visinhas.

O principe conde d'Eu, commandante
do exercito alliado desde 16 de' abril d'e. se
anno de 1860, dispostas convenient~mente

as tropas, decide tomar de assalto a nova
capital paraguaya.

Ta manhã d'este dia a nossa infantaria
arroja-se ao ponto objectivo, respondendo
com a fuzilaria dos seus atiradores á
metralha dos artilheiros inimigos.

tt A posição, diz uma testemunha ocular
(o r. engenheiro E. C. Jourdan). é ata
cada por tres lados: ao norte a brigada
Wanderley e o batalhão de engenheiro ;
a léste os argentinos; ao sul o 1" e 2'
corpos; em menos de vinte minutos
acha-se a nossa gente na con tra-escarpa
da trincheira. Os engenheiros entulhão
o fosso. A banueil'a do 23' de voluntarios
é a pl'imeü'a que tremüla, fincada no pa
rapeito inimigo. Os nossos soldados pene
tl'âo por todos os lados. A viJla é nossa 1

tt Os paraguayos perderão 10 bocas de
fogo, 12 bandeira e 1.800 homens. se -o
683 mortos c 1,117 prisioneiros, além lIe
muito armamento c outros despojos.» _

Infelizmente tivemos que lamentai' a
perda do bravo brigadeiro João Manuel
Mellna Barreto e do distincto capitão
Athayde Seixas. Ficamos com 326 praças
fórR de combate, das quites 272 feridos
e 5,1, morto, e os argentinos com ebm.

1870-::;ão cscolhiJos senadores pela
provincia do S. Paulo os Srs. conselheiros
José Bonif.lcio de Andl'ada e Silva, que
toma assento no dia 19 de agosto de
1 70, e Jo é da Silva Carrão. que toma
assento a 16 de julho do anno de 1 O.
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l(i3R-Regimento novo dado ao prove
dor-mór do BrclZil. onsta de 28 artigo!;',
regulando o pagamento .dos soldos da
gente de guerra e outras despezas mili
tar'es, e estabelecendo regnls para a res
pectiva contabilidade ' fiscalisação.

1'763-Nasce no Rio d~ Janeiro o illustrço

poeta c pl'egador fr:lucisC:lno frei Fran
cisco de , Oarlos. Algun o f, zem
nascido no dia 10 (Yide fi ephemel'ida de
6 de maio de 1 29;.

1811-1 asce na cidade do Rio de Ja
neiro, então côrte da monarchia pOI·tu
gueza, o SI'. Dr. Domingos José Gonçalves
de Magalhães, hoje vi conde de Ara
guaya e ministro do Brazil em Roma,
junto á Santa Sé.

Chefe da nova escpla poetica no Bl'azil,
como Almeida Gal'l'ett o fora em Portu
gal, o 1'. Magalhãe tem-nos dado os
Suspil'ospoeticús e saudades, as tragedias
Antonio José, Othelo. Olfliato, o poema
heroico Con{ederaçcIo dos Tamoyos. os
volumes de poe ias intituladas- U'-ania
(Vienna, 1862). l1Iyste"ios, calltico f'zme
b1'e (Paris, 185, ) e as obras dc philosophia
Factos do espirito humano, .ri alma e o
cerebl-O. além de ou tros escriptos de menos
folego. in ertos ua Minerca BI'asiliense,
na lI-ictheroy. revista B,·asilie'lSe. publi
cada em Paris em 1 36, de collaboração
com alies Tones-Homem, Azeretlo Cou
ti:1ho e o 1'. conselheiro Pereira da ilva.
e na [lel;Ísta trimensal do Instituto Hi 
to,'ico.

O·Sr. Baptista Luiz Garnier publicou
em 8 volumcs de 8' grande a SU:1 obras
completas, constantcs das que deixamos
apontada e das seguintes: Poesias avul
sas, Os Myste,'io, O lonco do cemitado,
A mOl·te de Soar'ates (traduzido dc La
marline) e Opusculos histol'Ícos e litte
,·a"ios.

A estas obras cumpre acrescentar Co
mentarias a Pensamentos, ,"olume recen
temente publicado (18 O) em Roma e
dedicado a seu filho o Dr. U1athells dr
Araguaya.

1 17 - Embarca em Lio!'Oc na nau
portllgueza D. Joao IV, com direcção ao
Brasil, a archiduqueza d'Austria D. Maria
Leopoldina Josepha Carolina, primeira
consol'te do principc regente D. Pedro e
mãc do actual impel-ador do Brasil.

Vem como embaixador extraordinario
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da Austria o conue de Eltzi, que embarca
com toda a sua comitiva na famosa nau
S. Seb stião, outr'ora Ser'Pente, tão cele
brisada nos versos de José Basilio da
Gama. Como damas da cõrte impel'ial
austriaca acompanham a archiduqueza
as conde~sas de liuenburg, de Barenthein
e de Londron, e o rnarquez de Oaste11o
melhor e os condes de Louzã e de Panclfiel
por parte de Portugal.

A 5 de novembro chegam ao Rio de
Janeiro.

18~0--Sahe do porto do Rio de Janeiro
para a Inglaterra a náu ingleza Vengeur,
levando a seu bordo Lord Bere ford. que
pela segunda vez visitavà o Brazil.
D. João VI deu-lhe o posto de general c
o cotomundo do exercito do Reino-Unido.
Ô illustre lord leva do R~o de Janeiro
para Portugal uma consider,lvel somma
de dinheiro para pagamento das tropas
portuguezas.
J.8~2- Inaugura-se a Relação de Per

nambuco, creada pelo alvará com força
de lei de 6 tie fevereiro do anno ante
rior, E' seu primeiro chanceller o des
embargador Lucas Antonio Monteiro de
Barros.

1831-Toma assento no senado o padre
José Bento Leite Ferreira de Me110 corno
l'epresentante da provincia de Minas
Geraes, escolhido no dia.8 pela Regencia
permanente (Vide a ephem. de 8 de feve
reiro de 184:4:),

1854 - Toma ass!\n to na mesma Casà
do parlamento Gabriel Mendes dos Santos,
corno senador 1_.ela mesma provincia de
Minas (Vide a ephem. de 31 de maio de
]873).

Fõra escolhido por carta imperial de
"I de agosto de 1851. •

AGOSTO-H

1630-Amanhecem os hollandezesdando
principio a um forte pentagono ( de cinco
baluartes) junto ás cacimbas de Am
IJrosio Machado, na ilha de Antonio Vaz

ou de Santo Antonio, a 500 passos de um
Outl'O que alli tinham quasi acabado.

E' o forte das Cinco Pontas, Foram os
nossos recónbecer de perto o trabalho
com 500 homens, dos quaes 300 indios.
Houve por isso uma escaramuça que
aturou duas hOl'as, ficando elIes POI' fim
com a sua fortificação, matando-nos 14
homensoferindo-nos8, com eguaes perdas
do seu lado ( Memol'Ías Dim'ias do mar
quez de Bclsto, conde e senhor de Per
nambuco. traduzidas pelo Sr. Dr. Mello
Moraes e o cOl'onel Accioli),

1747- Torna posse do governo do es
tado do Maranhão o capitão-mór Fran
cisco Pedl'o de Mendonça Gurjão, que foi
o seu 29' governador e succedia a João
de Abreu Castello Branco. Gurjão exerceu
o seu cargo até 2. de julho de 1751.

1761- O senado da camara da cidade
da Bahia dirige ao rei D. José I a se
guin te representação :

a: Senhol' ! Por notícia, que ternos, nos
consta que Vossa Alteza foi servido
m'indar passar um decreto, para que
nenhum filho do Brazil occupe, da data
d'elJe em diante, o cargo de Desembar
gador d'este Estado, quando os que de
pl'esente o são não devem nada a nenhum
dos mais; parece, Senhor, qU'e he uma
otrensa que V. Alteza faz aos filhos d'este
Estado, e principalmente aos da Bahia, a
quem V. Alteza por seus erviços con.
cedeu o privilegio de infanções e outras
muitas mercês, de que estão de posse;
pois, Senhor, se elles são capazes do
posto e dos da guerra em que V. Alteza
os tem provido, e todos servido a V. Al
teza com as vidas e fazendas. que razão
haverá que os prive de sel'virem a V. A.
na patria, quando os d'essa càl'te o exer
cem na sua? Seja V, A. servido mandar
reparar um damno tão affrontoso para
os filhos do Brazil, e conceder-lhes o
exercicio, pois sem ene não haverá filho
d'elle que continue os estudos; por'
que se por elles não hão de ser pre
miados e ter a esper&nça de servir ll.
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V. Alteza na patria, corno o fazem os
das outras, cessará o estudo, quando
por muitas vezes ternos pedido a V. A.
que conceda aos filhos d'este estado os
privilegios, que tem, e gozam os da ci
dade de illvora, e que possam os reli
giosos da Oompanhia de Jesus, que os
ensinam, dar-lhes o mesmo grau, que
n'aquella cidade se dá aos d'elia, pois os
senhores Reis de POl'tugal os crearam para
augmento dos seus vassalos. Da gran
deza de V. A. e peramos nos conceda
urna e outra mercê, pois tonas se dirigem
ao serviço de V. A., que De~s guarde,
pal'a augQ'lento de seus vassalos.»

Esta energica e patriotica, posto que
respeitosa representação, fóra assignada
em camara pelo juiz Manuel da Rosa,
pelos vereadores Thomé Pereira Falcão
e Franoisco Subtil de Siqueira e procu
radOl' João de Mattos Aranha.

1790-Nasce em Pernambuco o Dr. Do
mingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto,
barão de Iguaraçú.

Falleceu no Rio de Janeil'o a N de
abril de 18±6.

Foi o parteiro que assistiu ao nasci
mento do actual Imperador, tendo igual
mente a istido ao das princezas D. Ja
Iluaria e O, Francisca. Na organisação
das escolas de medicina do impedo foi o
Dr, Peixoto provido na cadeira de
physiologia na do Rio de Janeiro, da
qual foi tam bem director. Formado desde
1 12 pela nossa antiga escola medico·ci
rurgica, já cil'urgião militar e medico da
real camara, fidalgo cavalleiro, conse
lheiro ecommendador da ordem de Christo,
foi o Dr. Peixoto em 1 27 para a FI'ança
formar-se em medicina, e com elIeito de
lá voltou em 1831 medico pela universi
dade de Pariz, onde foi apreciado pelos
mais abalisados e celebres mestres da
sciencia d'aquelia Universidade.

Innocencio da Silva, que faz. menção de
tres obl'as d'cste distincto professor, uma
das quaes em francez, o dá como fallecido
a 20 'le :lbril de lS46.

1813-Nasce na cidade da Bahia José
Thomaz Nabuco de Araujo, que morreu
no Rio de Janeiro a H> de mat'ço de 1 T
(Vide essa data) sedador do imperio pela
sua pro\incia, conselheiro de estado elfec
tivo e com a bem merecida reputação de
primeiro jurisconsulto do Brazil.

1817- Fallece o 5' bispo de Marianna
D. frei 0ypl'iano de . José, aI'l'abido
(I'eligioso de S. Perlro de AlcantaJ'a). Jaz
na cathedral de sua dioce e. Vide a
Ephemei'íde de 25 de julho de 1796).

-Assume o governo da capit'lDia de
anta Catharina o coronel João Vieira

Tovar de Albuquerque, a quem se refere
o juizo que na Epheme,'ide de 20 de
julho de 1 21 (vide essa data) applicámos
inadvertidamente ao conde do Rio Pardo.
seu successor CVide a Ephemeride de 20
de maio de 1822).

1822- O priucipe regente D. Pedro
parte para S. Paulo. Foi ao voltar d'es a
viagem que, recebendo em caminho cartas
de seu pae el-rei O, João \'1, se decidiu
D. Pedro a declarar do modo o mais
explicito a nossa independencilll. Deu-se
este facto nas margens do Ypiranga,
insignificante riacho das visinhançall da
cidade de Paulo e cujo nome por e se
facto adquiriu assim a celebridade (Vide
a Epheme,-ide de 7 de setembl'o de 1 22.

1855- Fallece ua ciddde de S. Luiz do
Mal'anhão o Dr. Eduardo Olympio Ma
chado, presidente d'aquella província.

Nascera na villa de Inhamhupe, pro_
vincia da Bllhia, a 31 de março de I 17,

No seu sahimento mai de cinco mil
pessoas lhe acompanham o feretro até
á capella de Nossa enhora da Boa
Morte na Oathedral. O bispo dioce ano
oflicia na cerimonia religio a.

1 19- Fallece na Bahia, na idade de
47 annos, pois nascera na mesma cidade
a 19 de maio de 1832, o distincto poeta
lyrico Antonio Augusto de Mendonça.
S?pultou-se no dia seguinte no cemiterio
da Quinta dos Lazaros.

Rival di Gonçalves Dias na pureza de
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lingnagem, na espontaneidade de inspi
ração e na melodi1. de vel'so, 1\ sua ex
ces iv3. modestia tornou quasi dcsconhe
cido o seu nome. ACjuelle, vivendo n'um
circulo mais amplo de I'elaçües sociaes,
soube tOI'nar o seu nOJ1Hl populal' no
Bl'azi! e em POl'tugal, onde tcve por pa
dI'inho no baptismo das letras ao grande
historiador pol'tuguez ; Mcndonç,l, meuQs
appal'atoso. de indole meno!; communi
c[,tiva, mais timOl'ato, retl'ahiu-se do
grande clarão da publicidade e não "i u a
fama de seu nome estender'-sc além das
montanhas historicas da tena n3.t::tl;
não teve assim a consagl'ação qne a pu
b1Ieid:\Cle confere aos que pclo talento
a mel'ecem,

:\Ial se conhecem fÓl'a da Dahia o vo
lume de poesias pedettamente l)Ticas
que alli publico II em 18131 e o seu poemeto
.ti. messalina, publicado elo lSGG Í"tmhem
na Dahia, e em qu , si não ostenta os
anojos de concepção e o opulento con
traste de imagens do seu conterraneo
CaEtl'O Alves, mostra de cer~o a graciosa
suavidade de um'-\ Mcclitetçéio lamal'ti
neana.

AGOSTo-15

13:!G~ Diogo Gal'cia, pi1o,to POl'tugnez
ao sel'viço de lIespanlIa, pade do cabo
Fini. terra, commanrJanuo uma expedição
pI'epal'ada a expensas do conde Fel'nando
de Anelrade, de Christovam de Faro e
outros, com o fim de reeonhecer o Rio
da Prata: então chamado rio de Solis.

Garcia aportou ás costas do Brazil pelos
fins d'este anno, 111.1. altura dos Abrolhos,
e, desccnllo, entl'ou no porto de S. Vi
cente. onde encontrou um bacharel por'
tugnez (.roão Ramalho), que o PI'Oy() de
rcfrescos e lhe dá um pa,'ente p:tl'a lhe
servir dr lingua no rio Solis.

D'ahi foi tel' Garcia á ilha dos Patos
(Santa Cathal'Ína\, onde os natul'aes \lle
mini tral'am tambem algum mantimento
\'l se lhe queixaram de SebastiÃO Caboto

ha.l·cl'-lhes al'l'chatado os filhos em p'lua
do bom ag:lsalhl) que d' IIcs l'e('eb~l'a,

15GD- cgllndo a I'clarão ?lominal dos
pl'elallostlo Ri? de Janei,'o des le i.'5 G9 at'}
t 681, eonfe.cc:icnada pelo SI'. Dr. Fel'
rei1'a Vianna, foi o padl'c 11.\t!1el1s :-l"nnes
o 1· prelado CJ. ue tel'c esLl dioee<e, lh
qual tomou possc a 15 de agosto dc 13u(}.
Rctirou-se elepois p'tr'lO Espirita S'lIlto,
onde fallcceu em 15D7 ( Yide a Epltc le
,'ide de 11 de maio de 1577). JIa eviden
temente aqui confCls;1O de dat.as 011 ele
nomes. q,pe nos não é pos ive1 elucidaI'
n'este momento ( Vide ainda a EfJhIJme
"tele ele 3 de julho de 16:29).

1576- Toma posse do "ovel'no ela sua
diocese l;} 3· bispo elo B,'azi1 D. fl'ei An
tonio B,lrl'cil'Os, segundo o catalogo sum
m:u'io que o visconde de POl'to "eguro
addiccionou ú sua Iristo,'ia Gel'al C\'ide a
Ephemel'ide do dia -) .

lGll- Reunem-se os camari tas An
tonio Raposo e Antonio Ro lrigucs, o juiz
ol'dinar'io i\lanuel Fl"mei co Pinto, o pro
cUl'ador do conselho Jorge ele Barl'Os Fa
jarda e os homens bon, do povo na vi'!a
de S. Paulo; pal'a reclamal'em do governo
da metropole providencias contra o prc
dominio dos padl'es da Companhia de
Jesus sobl'e os indigena., e pedirem que
fosse concedido aos moradol'es o pdde
derem alugai' os serl'iços dos mesmos
indigenas, que os padres monopolisavam
(Ar.el'edo Marques, Apontamentos),

1635- 0'eol'one1 hollandez ChI'istovam
Artichofsky' (A1Yjuichofle, eSCI'eve Dual'te
Coelho nas suas ]IemOl'ias Diarias, el'AI'
tischmt A.'ci::ewslâ, o visconde de Por'to
Segul'o na sua Ilistol·i&. elas lutas com os
hoUande_"es, e A,'chetofls, o auotor elo
Castl'ioto lusitano)' este cOI'onel bollan
der., pois, o cupa nesta data a Peripneira,
na vi inhallça da povoação de Santo An
tonio Gmnde, com dois mil soldados, e
tl'nota ele fortiílcar-so nesse ponto, qne
distava oito leguás das Lagun':ts elo Sul
e duas do POfO, IUbaJ' eI!" qne os nossos
haviam feito o srll posto avanç8do, COIl-
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stituido por um destacamento que era
rendido todas as semanas.

Em uma eminencia que deitava para
a prai.l, junto á ermida de S. Gonçalo,
pertencente aos religiosos do Carmo, le
vantou o hollllndez um reducto e outro
na Ill'<\ia, á margem esquerda do rio Ca
maragibe, para e torvara communicação
da nOSS:l gente Cllm os moradores do
campo, que não tinham podido retirar-se.

Este coronel servia á Hollanda, mas
era polaco de nação.

1638-Chega a Payamino, no telTitorio
do Pel'ú, o capitão Pedro Teixeira, que
ia, como ficou FI dito, em viagem de ex
plol'ação até Quito, por ordem do gover
nador geral do estado do Brazil (Vide
a Ephemel'ide de 3 de julho).

1617- Larga de Setubal, em POI'tugal,
a al'mada que enviava o governo da
corte em soccorro da Bahi..!: compu
nha-se de doze g,l1eões e com mandava-a
Salvador Correa de Sá e Benevides,

Vinha n'ella o conde de Villa Pouca
de Aguial', A.ntonio Telles de :Me
nezes, govemador e capitão general do
estado do Brazil, nome'ldo pal'a substituir
a Antonio Telles da Si~vn, que se mao
dára retil'ar, para se dar assi m uma
satisfação ao go verno dos Estados Gemes
d..! lIollanda.

lEi- Antonio da Silva Caldeira Pi
mentel, 5' governadol' du capitania de

. Paulo, tom,l posse do seu governo pe
runte o senado da camul'a que a adminis
trava interinamente por ausencía de Ro
drigo Cezar de Menezes, a esse tempo
em Cuyallá.

Caldeira Pimentel governou aquella
capitania por 5 annos exactos, isto é, até
15 de agosto de 1732.

1128-0 capitão-m6r Antonio Maneiros
succede no tenente geriel'al"José Velho de
Azevedo no govel'no da capitania do
Pal'à.

1732- Antonio Luiz de Tavora, 4'
conde de Sarzedas, succedc a Caldeira

Pimentel no governo da capitania de
S. Paulo.

Este govel'nador, que foi o 6' na res
pectiva serie, falleceu a 29 de agosto de
1737 em Tocantins (no arraial das Tra
hiras) quando, em cumprimento da carta
régia de 11 de fevereiro de 1736, ia erigir
a villa Boa de Goyaz.

Seus ossos foram transportados para
Portugal a 26 de agosto de 1739.

176!- Expira no convento de S. João
do Ermo, bispado do Porto, para onde o
mandára confinado uma ordem regia, o
illustre D. frei João de S. José Queiroz.
4" bispo do Pará. e é alli sepultado a 16
(Vide a Ephemet'ide de 31).

Tomára esse prelado posse do governo
do seu bispado na cidade de Belém a 31
de agosto de 1761 (Abl'eu e Lima), no
rei nado de D. Josá I e pon ti ficado de Cle
mente XIII. A 2,1 de novembro de 1763
recolheu-se ao reino em um navio de
guel'l'a, obedecendo á. ordem que o cha
mava à corte. Fica regendo a diocese,
na sua auzencia (Visconde de Po,·to Se

'guro), o DI'. Geraldo José de Abranches.
As datas da posse d'este bispo e do seu

substituto vem inexactas no' catalogo
final, a cada passo por n6s citado, do
visconde de Porto Seguro (I" edição).

1803-0 governador e capitão general
de Matto Gros.'o, Caetano Pinto de Mi
randa i\lon&enegro, entl'ega o govel'llo
d'essa capitania a uma junta composta
do ouyidor Manuel Joaquim Ribeiro, do
coronel Allto!lio Felippe da Cunha Ponte
e do veroador mais velho Jo é da Costa
Lima, tendo-a governado pelo tempo de
6 annos, 10 mezes e 8 dias.

1867-A esquadl'a brazileira f6rça a.
passagem de Curupaity (Campanha do
Pa,-aguay).

A I' divisão da esquadra, tendo á sua
frente o com'açado 8"a::il eom a insignia
do almirante Joaquim José Ignacio,
depois visconde de Inhaúma, começa a
pass.lgcm das baterias ás 7 horas da.
ma.nhã c termina-a ás 8 e 45 minutos,

6
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tendo aff~'ontado o fogo infernal de 32
canhões de grosso calibre, que gual'lle
ciam as barrancas. Protege-a a 2" di
visão, convenientemente postada. Na I"
além das avarias scff"idas pelo Taman
dCl1'é e Colombo, tivemos apenas 2 mortos
e 12 feridos, sendo um d'estes o capitão
de fl'agata Elisiario José Barbosa, que
sotfl'eu a amp'ltação de um braço.

1876-Inaugul'a-se em Campina a casa
de Misericordia e benzem-se a igreja de
dicada a Nossa Senhora da Boa MOl'te e
o hospital.

AGOSTo-16

1637- Chega á Bahia Lui;l Barbalho
Bezerra com quatrocaravellase duzentos
e cincoenta homens, procedentes de
Lisboa, de onde vinham em auxilio do
exercito de Pel'llambuco. Barbalho, que
ficara prisioneiro na rendição da forta
leza de Nazareth do Cabo e fóra solto
na Europa, voltava feito mestre de
campo d'esse terço.

Trazia COJ110 capitães a Guilherme Bar
balho, seu fUno, a Pedro Cavalcanti de,
Albuquerque, Antonio Bezerra, Gaspar
de Souza e Carvalho e Tristão da França,
e por alferes a Antonio Teixeira.

Logo que desembarca, Barbalho parti·
cipa ao conde de Bagn uolo a sua chegada,
enviando-lhe as cartas e ordens que
trazia do rei e pedindo-lhe que escrevesse
ao conde de Nassau para que se servisse
enviar-lhe sua mulher e dez filhos que
estavam em Pernambuco: o mesmo
fazem os capitães Antonio de Freitas e
Silva e Gaspar de Souza Uchoa. Bagnuolo
escreveu logo a Nassau e este respon
deu-lhe enviando aquellas familias d'ahi
a alguns dias n'um navio que as levou á
Bahia.

16405-0 coronel hol1andez Henrique
Hous. que estava aind;, acampado com
as suas tr;opas no engenho de D. Anna
Paes (hoje Casa Forte), manda o sar
gento-mór João Blaar com algumas com
Vanhil;\s revistar todas as casas da Val'-

zea do Recife o prender as mulheres dOll
mOI'adores notaveis do logar e que se
achavam no exercito pernambucano.
Blaer prendeu a D, Isabel de G6es, mu'
lher de Antonio BezerJ'u, a D. Luiza de
Oliveira, mulher de Amaro Lopes, e a
D. Anna Bezerra, mulhel' de Fl'anci co
Berenguel' de Andrade, sogra de João
Fernandes Yieira, não encontrando a
mulher d'este, D. Maria Cesar, fim pl'in
cipal da diligencia, porque, mais caute
losa, havia fugido para o interior de
uma math, onde vivia ucculta acompa
nhada de umá escrava ftel, que lhe pro
curava o alimento.

Assim que Blaer se retirou com as suas
prisioneiras, partiralll João Alvares da
Guarda e o licenciado Matheus de Souza
Uchoa, capellão de João Fernandes
Vieira, e que residiam na Varzea, a levar
a este a noticia do occorrido, chegando
á noite ao acamp lInento de Tegipi6,
onde estavam Vieira. e André Vidal de
Negreiros com as forças que comman
davIID.

Vieira, assim que soube do succcdido
mandou logo tocar a levautar acampa·
mento e momentos depois se poz em mar·
cha o exercito em direcçãô ao engenho
de D, Anua Paes, indo clle lia vanguar'da
e na ret>1guarda Andl'é VidaI.

Esta marcha, apezal' de curta, de cerca
de duas leguas, foi peuosissimu pelo mau
estado do caminho e pelachuva que cahia
(Datas Celebl'es da IIistol'ia elo Bra::-il).

1710- Das fOI'talezas que guarnecem a
barra do Rio de Janeiro chega á cidade
a ndicia do apparecimento de cinco velas
de alto bordo. E' a esquadra de Duclel'c,
que atacou depois, em Setembro, esta
cidade. Toca-se immediatamente a rebate
ás 8 para 9 horas da noite. E' um sab·
bado (Vide as Ephemel'Ídes de 17 de
agosto e de 5 de setembro).

1779- D. frei Antonio Corrêa é eleito
ar'cebispo da Bahia.

E' o duodecimo primaz do Brazil pa
orelem chronologica.
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Duas vezes exerceu interinamente o
c<\/'go de governador civil e geral do
estado (Vide as Ephemei'ieles de 12 de
julho de 1 02 e de H de fevereiro de
1767),

1818-Nasce o 'I', barão de Cabo Frio,
dil'ector da secretaria de estado dos ne
gocios estrangeiros,

O Sr, Darão de Cabo-Frio, Joaqnim
Thomaz do Amal'al. principiou a sua car
reirà publica em I -lO como commi~sll'io

al'bitro da com missão mixta brasileira e
ingleza de Serra Le6a,

Erri 1 12 foi emprcgado na legação im
perial de Londl'es. sendo em 1845 no
meado addido de l' clas e, servindo de
encarregado de ne!?ocio., Foi em 1851
promovido a secl'et rio de legação e nesse
caracter removido em IBM para Pariz.

Desde 1855 até 1859 exe'rceu rlifferentes
missões nos estados do Rio da Prata.

Em 1861 foi nomeado ministro resi
dente para a Belgiclt, de onde veiu em
1865 occupar o elevado cargo, em que
hoje se ach'l, de director geral da secre
taril\ d~ estado dos negocios estl'angei
ros,

Em 1 61 esteve ainda este illustl'e bra
sileiro cm missão especial no Rio da
Prata.

1SZ-!- Toma posse do governo da pro
vincia do Piauhy o con elho administra
tivo composto do presidente, bl'igadeü'o
Manuel de Souza Martins, vice.-presidente
padre Marcos de Araujo Costa, membl'os,
Ignacio Francisco de Aranjo Costa, ca
l)itão-m6r João lepomuceno Castello
Branco, sal'gento-m6r José Ignacio Ma
deira deJesusetenentecoronclRaymundo
de Souza Martins,

1851- Fallece no Rio de Janeiro o se
nador pela provincia de . Paulo, conse·
lheiro Francisco de Paula e Souza Mello,
escolhido pela regencia permanente li 2'7
de julllO de 1 '33 e que tomára assento no
senado a 1'7 do arro to do mesmo anno.

A vidl1. d'este eminente cidadão está tão

inti !lamente ligada á nossa existencia
politka, que, paraa darmos em resumido
esboço, fÔl'a preciso passar em revista,
ainda que summariamente, os dilferentes
periodos da nossa independencia e evo.
lução constitucional.-Tal é, pouco mais
ou menos, o modo por que se exprime o
anctor da biograpllia do conselheiro
Pau,a e ouza. publicada no 1'01. l[ da
Galeria elos B,'a::ileiJ'os nlustres edi.
tada pelo Sr. is on em 1 61.
Muit~s das datas- que lhe são relatins

andam menos exactas em mais de urna
da fontes que consultámos pa!'1 por
no sa vez a esboçarmos. O barão dc
Sant'Angelo, por exemplo, no magnifico
disollrso com que no Instituto Historico
lhe burilou a "ida, pois a sua pell.lla
era na verdade um buril, o fez nascido
a 13 ele junho, e o Sr. Dr. J. M. de Ma
cedo, no artigo que lhe consagrou no
seu Anno Biogl'aphico, o dá como nas
cido a 5 ele janeiro. Azevedo Marques,
nos seus interessantes APO"TAMENTOS

BlSTORICO , tambem se equiv6ca quando
diz qu" este seu notavel co.mpro\'inciano
morreI-a a 16 de abril. O auctor da bio
gl'aphia publicada na Galm'ia dos Bra
::ileiJ-os fllustres, que é provavélmente
fllbo do briographado, as im como Porto
Alegre no respectivo discurso necro
logico. que leu em 1852 perante o Insti
tuto Historico, o declaram fallecido em
1852 (RelJ1sta tl-im. fasc. n. 8 do 1'01.
XV. lfl52). No Mappa necrologic9 dos
senadOl-es dado no tomo XXIX (1 66) da
revistas do Institl1~:) vem Paula e ouza
fallecido em 1851 (Jixaudo-se em branco
o mez e o dia, .

Com effeito, o illustre estadista pau.
lista falleceu a 16 de agosto de 1851,
como verfficámos nos periodicos do tempo
(J. do Commercio e Correio Mercantil)
e foi sepultado no cemiterio de Catumby.

Paula e Souza nascera em rtú a 15 de
julho de 1791; fizera n'aquella cidade
os sens primeiros estudos e completá
ra-os depois na de S. Paulo, mais com·
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sigo mesmo do que com os professores
que n'esse te npo poderia encontraI' al1i.

Referindo-se· a essa particulal'idade da
sua vida, diz M. de A. Porto-Alegl'e no
alludido discurso necrologico: «Do seu
gabinete fez (Paula e Souza) essa admi
ravel universidade, onde colheu tantos
e tão variados conhecimentos; nos <mo
nologos ela solidão adquÍl'io essa fOI'ça
de ]Jensar 'qua tanto o distinguia, e essa
pratica constante da vil'tude, para nos
deh.:ar o edificativo exemplo ele sua mo
destia, em uma época que pllde o salario
ante> do trabalho e o triumpho primeil'o
que a victorm.»

Senador desde 1833, foi nomeado mi
nistro, dos negocios do imperio a 20 de
julho de 1847, com Alves Branco; dei
xou-o porém a 28 de agosto do mesmo
anno, Encarregado da pasta da fazenda
a 31 de maio de 1848 e presiden te do
2' conselho de ministros que teve o
Bra7,il (Vide a Ephemeride de 20 de julho
de 1847), foi Paula e Souza quem con
feccionou o regulamento que devia reger
o dito conselho. Alludirldo á sua 'IlS tada
n'esse ministerio, disse então um dos
seus m!,1is violentos adversarios politicos
e ao mesmo tempo uma das mais habeis
pennas nacionaes, o redactor do Bra::il:
-Jámais o remorso lhe segredou um iacto
á consciencia - «E o Bl-a::il tinha razão ,
ajunta o auctOl' do esboço biographico
'·publicado por Sisson, - porque mais de
pressa largaria elle qualtIuer posição do
que tal facto se désse,ll

A 29 de setembro do ,mesmo anno ele
1848 resignou o poder_não s6 porque se
aggraval'am as 1Il0Jestias que havia lon
gos annos padecia, como por não poder
pÔI' em pratica, com a liberdade e pleni
tude de acção que exigiam a ~eracidade
do systema representativo e o esplendor
do throno, diz O seu biogmpho, as illéas
e pl-incipios que haviam tido tempo de
amadurecel- na sua immensa intelli
gellcia.

Mais irlealista do que pratico, encon-

trou Paula e Souza no proseguimento da
slla vida publica os obstaculos naturaes
que deviam fazeI' sof'frer a sua natureza
de philosopho e de homem virtuoso,
porque, pondera com 'profundo acerto o
douto bal'ão de Santo Angelo> « elle tinha
uma transparencia d'alma que não é pro
pria para a direcção dc um mundo, onde
pleiteam a vel'dade com o interesse e a
mOl'al com o egoismo.

« Idealista, como todo o solitario que
vive na contcmplação do grande movi
mento, havia talhado um mundo que se
não compadecia com os homens da sua
época; honrado e virtuoso, desdcnhava
a prevenção como um aby mo de injus
tiças, sem se lembl'"r que el;'imé o grande
escudo protector do homem ." estudo na
pratica dos negocios : pal'a a dupla missão
de moraJisar e engrandecer-se, de edificar
e consel'var, é necessario que o estadista
marche com um olho no 15vclngelho e com
o outro no Príncipe de 1\1achiavello, por
que as nações~ quando dão ft!rias ao Anjo
da Guarda, c velão com o máu espil'Íto,
precisão da applica..ão das theol'ias do
secretario Florentino. que as havia be
bido no estudo da antiguidade e na sua
propría experiencia.ll

1852-Reabenura do theatro S. Pedro
de Alcantara do Rio de Janeiro, reparado
do incendio que sofi'rera, pela segunda
vez, a 9 de agosto de 1851 (Vidc a Ephe
mel'iãe de 25 de março de 1824).

N'esta noite o grande actor nacional
João Caetano elos Santos l'ecebe uma
corôa de ouro esmaltada de verde e cra
vejada de pedras pt'eciosas, otlel'ta de
amadores da scena, e um alfinete de bri
lhantes, dadiva do actual imperador.
a Sr. Dr. 1I10reil'a de A~evedo, no seu
P<1queno Panol-ama,dá este facto como
l'ealisado a 18 de agosto.

Xa noite de 26 para 27 de janeiro de.
1856 incendeia-se pela terceira vez o
malfadado theatl'o! O povo attl'ibuiu
estes successivos incendios ao terem sido
emprcgadas na sua pl'imJtiva cOllstrllcção
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pedras destinadas á edificar;ão da igreja
cathedral, a que se dera principio no
lrll'gO de . Francisco de Paula, de ondl:}
foram para aquelle fim arrancadas.

Pela terceira vez porém resurgiu elle
das proprias cinzas. grar;as ao genio
emprehendedor de João Caetano, que não
desmaiava diante da fatalidade e não se
temia das contrariedades que lhe oppunha
o mau fado. A' 3 de j lneiro de 1 57 abriu
de novo o theatro . Pedro de .oUcantara
as suas pOI·t'IS ao publico, tendo d'esta
vez. como dl!-s outras, passado por novas
transformações e modificar;ões. que o
tornaram mais apropriado ao sen fim
apezar de se não podar ainda dizer d'elle
que seja um modelo das construcções do
seu gener pI' .anto interior como exterior-
mente. ,.

Em 1878 sofTI'cu ainda aquelle templo
da al'te dramatica um longo concerto
que muito deve ter-lhe melhorado a~
condir;ões intel'nas, reclamadas para o
cabal desempenho do seu civilisador in-'
tuito.

I 60-Succumbe a um ataque apople
ctico o commend'ldol' Manuel Moreira de
Custro, director e redactor principal do
Jornal do Commercio do Rio de Janeiro.
O seu eadavel', que foi embalsamado, jaz
no cemitel'io de Catumby.

1 66- Fallece' o con elheiro i\lanuel
Felizardo de Oljza e Mello, senador peja
provincia do Rio de Janeiro, escolhido a
12 de dezembro de I 40 : tomara assento
no dia 29.

1 6g-Batalha de Bal'l'eiro (Campanha
do Paraguay).

No fim de mais rle cinco horas de en
carnir;ado combate, 2,000 c;ldaveres inL
migos jaziam por terra, 2,300 paraguayos
eram nossos l)ri~ioneiros, e tinhamos·lhes
tomado 23 canhões, ml:litas bandeiras e
4Z canetas de munir;ões. Pela nossa parte
tÍl-em os apenas 62 tIlOl'tós e 431 praças
fúm de combate.

-Fallece no Rio ele Janeiro o poeta e fo
lhetinista Faustino Xavier de".~ovae ,

nascido no Porto a 17 de fevereiro de
I 20, e que 11 annos conviveu entre n6s.
A seu re peito escreveu uma extensa no
ticia Innocencio Francisco da Silva no IX
vol. (upplemento) do seu' DiccionaJ'io bi
bliogl'aphico .

Jaz no cemiterio de S. João Baptista
da Lagoa.

AGOSTO-17

l6!5-Chega pela ante-manhã ás mar
gens do Capiberibe, ao logar chamado
hoje Cordeiro, o exercito Pel'Dambucano
que ia em soccorro das matronas presas
pelo hollandezes no engenho de D. Anna
Paes -ride a ephcrn. de 16~. Como o rio
estava muito cheio e caudaloso e não
havia canôa ou jangada em que se
pudessc passal·o, João Fernandes
Vieir.\ dá o exemplo de o atravessar
a cavallo com agua até o arção da sella,
exemplo logo seguido pelos soldados que,
pondo á ~,lbeça as armas e as munições
para não se molharem, entram no 1'io
segurando-se UIIS aos Outl'OS pa1'a me
lhor resistú'cm á correllte~a e assim ga
nham todoso ladoopposto. As im sOl'pren
dem oinillligo, encarl'egando se Çamarão
com os seus indios de tomar os caminhos
por onde poderia ir ell para o Recife.
Comet;ado o ataque por parte dos nossos,
e vendo o hollandez que levavam os per
nambucanos a melhor manuam pôr ás
janellas as tres mulheres que haviam
aprision ado. Depois de 'acções de parte
a parte, de que não nos occuparemos para
não alongar esta noticia, capitulam os
hollandezes com os eus chefes. o coronel
Henrique IIol.1, o sargento-m6r João
Blaer, e Listl'Y, gOJ;el'nador dos indios,
seus auxiliares, que obtiveram sahir com
as suas armas e inllignias militaI'es.

'esta j ornada, que é denominada da
Casa For'te, perderam os hollandezes pou.
cos.morto , mas fic:aram pri ioneÍl'os 322,
além de gl'ande c6pia de al'mamento,
viveres em abunt\ancia c crescido nu
mero de bons cavallos. Os miseros in-
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dio,S. seus adherentes, que ol'çavam por
200, foram todos pass:ldos a fio de espada.
Os officiaes prisioneiros foram mandados
todos pal'a a Bahia,

1740-"\ em-se·ao amanheceI' os navios
da esquadra fl'pnceza de Duclerc ernban
deil'ados á ingleza. Das 3 para as 4 horas
refresca o vcnto e a armada apro'l á
harl'a do Rio de Janeiro. 1 ão tendo obe
decj~o aos tiros de polvora secca qne lhe
dirige a fortaleza de S lUta Cruz. faz lhe
esta fogo de bala, assim como a de S. João
A esquadra aprisiona umasumaca,amain~
e dá fundo longe do alcance da nossa
al'tilharia (Vide a ephemel'ide de 5 de
setembro). '

.1770-Ton~n posse do governo da capi
tania d~ Goyaz. por nomeação do vice
rei mal'Quez de LaVl'adio, o bT'igadeiro
Antonio Carlos Furtado de :\fendonça. em
substituição do capitão-general João ~Ia

nuel de Mello, que fallecem repentina
mente em abril, ou antes. em substitui
ção da juota governativa rrovis(\ria que,
pclo fallecimento d'aquelle govel'l1adol',
acamara nomeál'a com a assistencia dos
homens bons do povo, nomeação que não
f')l'a pOl'ém confll'mada pejo vice,rei mar
quez de tavradio.

1 33 - Fl'ancisco de Pa.,111a ol1za e
nIello toma as~ento no senado como rc
prescntante da provincia de S, Panlo
(Vidc a ephemeride de 16 de agosto de
1851),
. 1 ±l - j\:asce na fregl1ezia de 1-ossa

Senhora da Piedade, hoje villa do Rio
Claro. provincia do Rio de laneiro, o tão
i nfeliz quanto inspi rado poeta Luiz ~ico

láu Fagundes Yarclla. que falleceu de
uma congestão cerebral a 18 de fevereiro
dc 1875 na cidade elo Rio ele Janeiro.

Era filho elo SI'. Dr, Emiliano Fagundes
Yarella e de D. Emili<t ele Andrade.

!II\üricniara-sc em 1 6i2 na academia.
juritlica de 8. PilU]O. no intento cI ,c
gui!' a pl'oflssão patcl'lla; mas eurSOU-,L
'npenas dous annos, casando-se alli muito
criança e transferill.c1o-sc em seguida

pal'a Pel'nambuco, com o fim de coneluír
na faculdade do Recife o seu curso a a·
demico; frequentou-a !l0l' 11m anno. Ao
voltar lJas ferias á. pl'ovincia natal pas
san pelo cruel dissabor de ver mortos
sua mulher e o uniro filhinho que d'esse
consorcio lhe pro\'iel'a. Essa dóI' Cl'U
ciante inspil'ou-lhe o cu magnifico Canto
do Call:al'io. que púde SCI' consider Ido
obra-pl'ima no genel'o elegi ICO. D'ahi por
diante o téelio da vida apoderou-se da
sua bella alma e o poeta não fez mais
elo qne correI' de desatino em desatino,
até extinguir-se-Ihe a eri tenc:a. Casa
ra-se cntretanto segunda vcz, deixando
d'esse matrimonio duas filhas em tenl'a
id Ide: nunca, pOl'ém, poude mais esque
ceI' a incul'l1.l'el magu'l dus pl'imeira do
lorosas perdas que solfrera. Referindo-se
ao scu passamento, diz, melhol' do que
poeleriamos fazei-o, o Globo de 20 de fe
vereil'o ele 18í5 :

II A mOl'te paz ante-hontem termo a
uma carreira curta e vertigino a, mas
cheia de esplendores e de admil'a\'eis
scentelhas, como a de um cometa estra
nho que houve e atl'avessldo o espaço
deixando esparsos no horizonte o raios
ela sua luz. Val'el1a, o jovcn Byron bra
zileil'O, o pr eta inspiJ'ado e pl'jmoroso,
genia desordenado. mas verdadeiramente
mages'oso. succumbiu ante-hontem, ás 7
horas tia tarde, Ú grave enfermidade que
o atacou e tle que demos noticia. D

Varelh publicou os seguintes volumes
dE' poe. ias:

Jl.'octw'?UlS- ro:;es ela Ame1'ica (S. Pau
lo, lSG!)-Cantos elo ermo e da cidarle
(Pal'is., .)- Anchict ou o D'al7gelho
nas selvas. poema. cnj'] impr'essão. ó sc
ultimou elepois da sua mode-Cantes
?nf!I'iclionacs e Cantos e Phantasins-,
além de mnitas composiçüP' avulsas.
tliss minadas pelos l·eriorjieos I'ontempo
l'aneo., e muitissiul:lS outras, que se
conscrvam ine<!itas pOl' m,flOs de amigos
e que dal'iam por si sós um bom volume.
Entre os seus manu cl'iptos, assegura o
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The An!llo llra;;il'an Times do Rio de
J,meiro que se encontrcll'am dois dramas
intitulados-Funclaçr1o de Pi"atinin!la
e Ponto SC!lro-que vão provavelmente,
como as pl'oducções de muitos dos talen·
tos que a btalidade nos arrebatou, dor
mir o somno do e~quecimento no limbo
a que Of; tem condemnado a noss'l. cul
posa inclifTcrença.

Feliilmente para. as lettras patrias, a
Re~ista Bra:::ileira acaba de publicar no
seu fasciculo de 15 de julho (l O) um
plJemeto inedito de Varella intitulado
Diario de La::al'o, de que fez ao mesmo
tempo uma edição especial para ser olfe
recicla :l viuva do poeta. Si a Revista
Bt'a::ilcira já não tivesse conquistado
pelo seu pl'oprio mel'ito um logar de
honra nas nossas estantes e a gratidão
dos que pl'ezam as lettras nacionaes
tel-o·hia mel'ecido dando-nos em suas pa:
ginas este fOl'moso poema do primoroso
poeta fluminense.

18H-Chegam á cÔl'te e são recolhidos
á fOl'taleza de anta Cruz José Mal'ianno
de Mattos e Joaquim Pedl'o Ferreira
omcines superiores do exel'cito dos revol
tosos rio-grandenses, aprisionados em 30
de junho pelo tenente coronel Francisco
Pedl'o de Abreu em Piratinim.

1 :16-Regulamento creando o Instituto
v ccinico da córte.

1001 - Fallece com pouco mais da
60 annos de idade o desembal'gador da
relação da Bahia, sua patria, Candido
Ladisláu Japiassú de Figueiredo e MeIJo.

I 6l-Manuel Odorico Mendes, o ver·
naculo traductol' da Eneida e Geol'!licas
de Yil'gilio e dos poemas de Homero,
fallece em um ra!ll1o do caminho de fe1'1'o,
cm que vinha, com sua iI'mã D. Melitina,
de ~orwood. pel'to do palacio de crrstal,
em Londre.. onele t~oham jantado em
casa de sir Alexanc1.re Reiu. seu fllJ1igo e
antigo conhecido do Brazü. Foi sepultado
no cemi terio catholico ele IlcnsaL G,-cen
nó dia 20, em presença de sua irmã. de
seu amigo e antigo condiscipulo de Coim-

bl'a, o Sr. A. R. Saraiva, a quem devemos
o conhecimento d'estas particullridades,
do genro do poeta, o SI', Dr. Cros, medico
em Paris, e do cavalheiro Aguiar de An
drade, então secretal'Ío da m;ssão brazi
leira em Londres. Odorico Mendes suc
cumbira a um accesso violento de asthma
complicada de lesão cardiaca.

Nascera na capital da provincia do
Maranhão, terra f cunda em talentos de
pl'imOl', a 2! de janeiro de 1799. Descendia
pelos lados paterno e materno do heroico
restaurador do Maranhão, o capitão-mór
An tonio Teixeira de i\1ello (Vide a Ephe
meride de 28 de fevel'eiro de 16M), na
tural da mesma ilha feliz em que nascera
o restaurador de Pernambuco; e descen
uia ainda pela parte materna do desditoso
Beckm<l.n. Para a sua biographia veja-se
a SeLecta Braoiliense, além do Pantheon
Maranhense, que póde todavia dis'lensar
tudo o mais que se desejasse consultar
para isso.

Poucas composições lyricas, afóra as
magnificas versões das obras poeticas de
Virgilio e dos dous poema gregos, da
M/h'ope e do TanCI'cdo, de Voltaire, nos
deixou Odorico Mendes, que podia entre
bnto competir,pela naturalidade e sua,'Í
dade do metro e pureza da expre. são,
com os de melhor nota na nossa lingua.
O sen Hymno á tarde é uma joia do
mais fino quilate, engastada pelo seu ta
lento poetico no florão da litteratura na
cional. Ao ler-se aquelle seu melancolico
Hymno, áquelle

-Tl'ansmonta o sol; o rio se espreguiça.;
E a cinzenta alcatifa desdobrando
Pelas azues diaphanas campina,
l a carroça de chumbo assoma a Tarde,

fica-nos n'alma o doce embevecimento do
pór do sol em céu americano. na quadra
feliz da vida em que a alma sabe sentir e
o . oração pulsar de enthusiasmo por
tudo quanto ha bello, e entretanto ficticio
e passageiro,por tudo quanto ha mentido,
e todavia adoravel, no mundo ...
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1865-Batalha de Jatahy (Ç'ampanha
do Pa1-aguay).

'O general Venancio Flores, presidénte
da Republica do Uruguay. fôra o incum
bido d'esta entrepreza, e ap6s renhido
combate, deixa mortos 1,200 dos inimi
gos, toma-lhes 4 bandeiras e faz 1,700
prisioneiros, entre os quaes o proprio
com mandante Pedro Duarte.

Os alliados tiveram f61'a de combate
340 homens, dos quaes lSS. orientaes, 99
argentinos e 53 brazileiros. Fôra ferido
o COI'onel Fidelis Paes da Silva, comman
dante do batalbão n. 16 de voluntarios
(garibaldinos).

Diz áccrca d'esta acção o capitão Theo
doro Fix na sua Historia da guen-a do
Paraguay: ,

" Mil e duzentos prisioneiros, toda a
artilhária, b:lDdeil'as e bagagens, qua
renta batelões que se achavão na Res
tauracion, forão tomados pelos alliados.
Duarte. vendo a sua colulllna completa
mente destruid, ou dispersada, suici
dou-se de desespero. As gerdas do ven
cedor forão rebtivamente pequenas. »

O suicidio do coronel Dual'te é pura in
venção do auctor, POt3 que ainda vive.

186í-Fallece o sen .dor pela provincia
de Minas-Geraes lIIanuel Ignacio de An
drade Souto-Maior Pinto Coelho, marque?
de Itanbaem, escolhido a t de dezembro
de 18±-! (Revista do Instituto t. XXIX) e
q'ue tomara assento no senado a 28 do
mesmo mez e anno.

18í5-Desembarcam em Santos, vindos
da côrte, S::i. lliL o imperador e a im
peratriz, que pela segunda vez visitam a
provincia de S. Paulo. N'esse dia, pelas
6 horas da tarde, chegam á capital.

Havia 29 annos, 5 mezes e 20 dias que
a tinham visitado pela primeira vez
(Vide 18 de fevereiro de 1&46).
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1631-0001 o fim de atacar a esqu, dra
portugueza-hespanhola de D. Aptonio de
Oquendo, que viera em soccorro de Per
nambuco, Bahia e Parahyba, sai do po rto

do Recife a esquadra. hollandeza comman
dada pelo general Adl'iaan Jans7.0on
Pater. Oquendo tinha chegado á B.lhia
a 13 de julho. Uathias de Albuquerque,
sabendo do intento do almir:lllte hollan
dez. despachou logo em um barco a Anto
nio de Castro, que partiu do rio Formoso
com carta para D. Antonio de Oquendo,
avisando-o da resolução do inimigo.

As dUD.s esquadras s6 se avistaram a
12 de setem bl'o ( Vide essa data).

1721 -' D. LOUl'enço de Almeida toma
posse do governo da capitania de i\Iinas
Gerae's na sua capital, que tem por sédc
a freguezia de Nossa Senhora do Pilai' de
VilIa Rica ( Ouro P,"eto ).

O Visconde de Porto Segu 1'0 dá na sua
Histo1'Ía Ge"al (1· edi,ão) como ten
do-se etTectuado esta posse a 28 dc ago. to.

Claudio Manuel da Costa, no Funda
mento hist01"ico do seu poema nlla Rica
(pag. XVI), diz porém o seguinte:

" Tomou n. LOlll'enço ele Almeida posse
na igreja maLl'iz de r\ossa Scnhora do
Pilar de Ouro-Preto com assistencia da
camara em 18 de agosto de 1721. »

Abreu e Lima na sua Synopsis diz que
esse governador tomárll. posse do seu
cargo no dia 8 de agosto. recebendo-o
das mãos de D. Pedro de Almeida, conde
de Assumar. .

D. Lourenço de Almeida foi o primeiro
.governado I' positivo e privativo de ;\lina ,
depois que, por alvará de 12 dc dezem
bl'o de 1720. se scpacâra esta capitania da
de S. Paulo, ficando s6mente sujeita aos
vice-reis elo Estado.

MiIliet de Saint-Adolphe,histol'iando no
seu Diccional'io Geographico do B"a;;il
a fundação de Ouro-Preto ou Villa-Rica,
diz bmbem que o 1" governador da nova
capitania tomára posse a 28 de agosto.

E' obvia a razão por qúe preferimos a
data fOl'necida por Claudio ~111nuel. que
teve á sua disposição, como secI'p.tario
do gover.no da capitania, os documentos
ofliciaes para consultar.

Demais, na Inst,-ucção para o governo
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d'e, sa capitania, publicada no tomo
XV (n. 7) das rel'Ístas do Instituto, "em
mencionada na pl'esent~ data a posse
d'esse governador.

1 2'l-.fosé. aturnino a'l Costa Pereira
toma posse da su I cadeira no senado
como ropresentante da pl'ovjn~iade Matto
GI'osso,escolhido pelo primeiro.imperadol·
a Z9 de novembro do anno anteced,nte,
E' a cad ira que ocoupa actualmente no
senado o ,~I', VIsconde do Rio Branco. José
Saturnino preenoheu a vlIga deixada pelo
visconde, depois marquezdaPI' ,iaGrande,
quo fora anteriormente escolhido, mas
que quasi não chegara a sentar-se n'olla
(Vide as Ephem, de 22 de no\'embl'o de
1773 e de 9 de janeiro de 1 52).

1 '31-Creaçâo da gual'd:J. nClcional em
todo o Imperio e extincção dos cor os de
milicias o ordenança.

1, 3S-CI'eação do Instituto IIi tOI'ico,
Gellgraphico e Ethnogl'Jphico do Brazil.

O marechal Raymulldo José da Cunha
ilIaLtos o o conego Januario da Onnha
Barbosa propõem na ociedade Auxilia
dOl'a da Industria Kacion'll do Rio de
Janeiro [l fundação d'aquella COI'pol'ação,
A PI'oposta. depois de Jar'gamente dis
cutida, é aceita, o na I'e pectiya acta são
louvado os pI'oponentes da idéa, do' cuja
re,llisação gl'ancles vanta"ens se espe
ravam em prol das letras patr'ias e da
glol'ia de s 'us membr'os. Na "erdude, Ó o
In,tifuto Ilistnrico a unica do nossas a~

sodações ,cientil1co·littel'arias que tem
conseguido, atl'avez das vicjssitudos do,
tempo e do cansaço inhereute á natureza

"humana, cheg:,r até aos uossos dias.
prestando yerdudeiro san-iço á nos,a his
toria e fazendo hom'a ao nome bmzlleiJ'o.
A J'cL'ista ·o·imensal. que desde 183!J tem
esta sabia corpol'a~ão publicado com mai
ou menos regulal'idade. e que fÓl'ma hojo
uma bella bibliotheca de mais de 40 vo
lumes, constit,ue incontestavelmente um
farto manancial de con ulLl e um copioso
repositorio de notici IS, men10rias, dados
biographicos, etc., de um gl'ande valor

A 21 de outubro do mesmo anno (LI 0
mingo) foi esta associação solemnemente
inaugurJ.da no salão eln r·'le costumaya
a SocJedade Auxiliadora d ~ Industria, 'a
cional celebraI' as suas ses ões. contan
do-se 27 membros instituidoI'es. 1 "c!'sJ,
sessão fOl'am cleitos seu primeiro presi
dente o benemerito viscondode S.Leopoldo
l' secretario o conogo Januario da Cunha
Bm'bosa 02 secI'etal'io o Dr. Emilio Joa
quim da 'ilya ~lllia. O marechal Cunha
Mattos foi eloito, como era de justiç 1, seu
vice presidente. .

1..52- Decreto classificando a Bahia
como proYincia de l' ordem.
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1627 - Os campos dos Goytacazes são
concedidos aos capitães Gonç.alo COITea
de S,L Manoel Correa o Migucl "yres ~Ial

danado e a .\ntonio Pinto. João de Cas
tilhos e i\!iguel Riscado re identes no
Rio de Jancir'o, pelo governadOl' e capitão_
mór d'es a cai-'itaniu Martim de Sá, em
paga de serviços que fheram á cOl'Oa no
decUl'so de trinta a!lnos, nas guerras !Ia
:VIdas nas capitani .s de S. Yicente e Rio
de Janeiro e em ·Cabo-Frio. Foram elIes
os prillleil'os sismeiros d'esses 'campos,
então inculto e de poyoado . e tornaram
se conheciJos pol:J, designação de he,·eos.
A conces ão el'a-lhes feita sob a condição
de p'lgal'em furo aos donatario João
Gomes Leitão e Gil Gúes da Silveira e o
dizimo á Ol'dem de Chdsto, quando levan
ta sem engenhos de assucar.

« A eidade de Campos dos Goytacazes,
na provincia do Rio de J,tneil"o, teye pI'Íll
cipio em uma capel!a dedicada a ". Salva
dor, mandada constrnir n'esto ,anno por
Salvador COITea de ~l e Benevides. pOSo

suidor d'aquell s terras. e onde diziam
mis a os bcuedicLinos (J. de Yasconcellos.
Data Celeln'es).»

E. sa e'lpella foi eleyada á cltogoria
de freguezil\ no correr do anuo de lul!.

Balthazar da ilya Li boa diz nas suas
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1Ilemorias que a fundação do templo de
S. Salvador se fizera em 1652.

Foi pai' este ultimo anno qne os mo
radore~ dos Campo dos uoytaca.zcj> for·
maram entre si uma "epublica, isto é.
- ct um g<>verno a que deram o nome de
republica {Baltll .. vol. L pago 3'33),,
com o fim de reprimÍl'em os crimes e de
se gO"ernarem com alguma appnr'encia
de Iegalirlade, visto residirem as justiças
de el-rei por esse tempo em Cabo Frio e·
port.anto, muito longe (Yide a Epheme·
?'iele d.e 2 de setemhro de 1673).

- Tambem a cidade de Guaratinguetá,
na proyincia de S. Paulo. teve começo
n'este anno de 1627, tendo PUI' fundador,
segundo alguns chronista·, ao capitão
mór Dionysio da Costa. como repl'esen
tante do donatario (L1 capitania de S. Yi
cente. O auctor do Diccionario Geogl'a
phico do Impeí'io do BI'a~il diz todavia
qqe a fundação d'essa antiga "illa pau
lista. l'ibei!'inha do Parahyba, começára
em 1651. Gua!'atinguetá foi erígidá em
,illa a 13 de fevereiro de 1657 e por lei
provincial de 23 de janeiro de 184-1 teve
o titulo de cidade.

1651 - Antonio GaIvão, nomeado pelo
senado da camara goyern1dol' intel'ino da
eapibnih do Rio de Janeiro. toma posse
do cargo na presente data na cichde de
S. Sebastião.

Foi o :2,1' nl ordem chl'onologica e ad
ministl'ou a capitania por sete mezes e
meio acalnndo em 3 de ahril do anno
seguinte de 165\? em que tomon IJosse do
govel'no D. Luiz d~ Almeida.

18i'5-Inaugu!'a-se Ca linha telegraplLica
de Camamú a Rio de Coutas. na provinch\
da Bahia. oom1i,617 k. de extensão.

1 "i"!)- toma assento no senado. como
representante da província de S. Paulo,
o S\·. come'heit'(I José Bonifacio de An_
drada e Silva, eseolhitlo no dia 12.

AGOSTO-20

1".10- Yasco Fernantles Coutinho. do
natario da capitania do Espirita Santo,

faz doação a Duarte do Lemos da ilha
que se chamou por algum tempo de ";anto
Antonio e teve depois o nome do seu
novo senhol'Ío. E' a maiol' da llahia 'do
Espirito Santo, rnedindo duas leguas de
cumprimen.to de norte a sul. A confir
mação regia d'es.l doação é datada de
Almeirim a 8 de janeít'o de 15,19.

1G16- Ambrosio Machado é nomeado
capitão-mÓI' do Rio Grande do 1\orte.
. nccerla a E tevão Soare~ no governo
d'essa capitania e é rendido em 1623 por
Bernardo da M 'tta. nomeado a 3 de
março d'esse anno.

O Catalogo dos capitães-mores e go_
vernado!'es d'essa capitania publicado uo
tomo XVII. n. 13. das revistas do Insti
tuto. s6 menciona os nomes e dados his·.
toricos relativos a Yalentim Tavares
Cabral (1663) e sells sueces~ores.

16::13- Conduzida por Cnlabar. parte
do Recife uma expedição de quinze
navios e diversas bareaç'ls e lanchas, e
vai fundear na bal'ra da povoação das
Lagunas (Alagóas), onde dese!llbarca a
gente que levava; em seguida assaltam
primeiro a povoação do sul. que tinha
mais de cem casas, a que lançal'am iogo.
assim como á igreja matriz. O mesmo
tentaram depois fazer á pO\'oa\ão do
norte, sete leguas elistante ela pl'irneil'a ;
ahi porém encontI'am os assaltantes tenaz
resistencia, pI'omovida pelo capitão de
milícias do lugar, Antonio Lopes Filguei·
I'a~. que perdeu a viela na acção.

Depois eI'isso volta Calabar para o Re
cife com a sua expedição e as depl'edações
que haviam feito.

163!- Ghegam de Lisbol duas cara·
vellas de soceOITO. pntrando uma no rio
Cunhaú e a outm na Pal'ahyba : vinham
sob o commando ele Ba)thazar da Ro ha
Pitta. com 30 homens cada um I. alguma
poh'ora e ronpa de mnnição. Traziam a
\laten te de go"ern:Jdo!' e capitão genel'al
do reino de Angola para Luiz de ras
conecllos e Cunha, com ordem de partir

logo, o que elte fez POI' meiados do mez
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s~guintc, indo pOl' terra para a Bahh
afim ue lá cm'Jal'car plJ.:'a seu d stino.
por não Jllwer emb t1'ca~ão na costa de
Pernambuco. Acompanhou,o com liccnç I
seu sobrinho o capitão B'lrtbolomcu de
Yasconcellos. ficando a companhia d'esLe
provida em Antonio de Gouvea. ajudante
da tl'opa de D, Frederico da Camal'a.

1772- Decreto separando a capitania
do Pará do estado do ~Ial'anhão, ficando
a do Piauhy annexa a este estado.

A igrejt do Pará separou-se da do
lar'3nhão em 1" O com a creação do

respectivo bispado.
17'39- Luiz Ce Yasconcellas e Souza.

13" yicc-rei do 13raziJ, transmitte a )lar,
tinho dc Jl1eIJ0 e Ca tI') (mi!lis 1'0) copia
da l'elnção do estado do negocios da
colOllin. !'edigída s gundo a ordem regia
de 11 de abr'iI d'este anno, pal'a ser pre
sente ao sen successol'.

1798- Toma posse da sua diocese, por
procur'ador, o 5' bispo de i\Ial'ianna,
D. fl'ei Cypriano dc S. José ( "ide a
Epheme,'íâe de 2.'5 de julho de 17(6).

1 OS-01'(lona-se que e:1I tod>ls as igl'ejas
das Oruolls, quo d'aqui em diante se pl'O
Yel'em, imponha a meza da conscielloi I
e ol'dens uma modica ponsão. arbitl'ada
pl'opOl'cionalmente :1 lotação d'ellas, que
fica applic:lda para a fabl'ica da capeIla
real. igr'ej l pl'Íne:p II e o bcça de todas
as Ordens.

1823-Tinham-se a 10 de maio do anno
antcl'iOl' as, ignado as bases da incorpo
r.\ção de 101ltc\'idéu ao Impel'io do
BI' Izil. Dosde eu t<10 não cessou Buenos
AYI~es de COllSpÍl'Ul' contra essn união:
ateou-se logo em toda a C~l1n' 'tnha cis
platina o incenrlio das I-,l. 'l'ilhas, ini
ciarias em ~bl'il d'esso meSlllO anilo por
D. J030 Antonio L:lvalleja com 32 COIII
panh'iros, aos cp1:les se I'cuniu pouco
depois Fructnoso Rh'el'<1. com algum:!
tl'0pus. A H de jllnho I1rl\'iam e-lles es
tabelecido mn gov<JI'no l'l'ovisOl'io na
v\lla tle L", FI l'il1l1 o na presento data
reunil'am u!li uma assembléa legislativa

cujo primeiro acto foi dechr:ll' inYaJi
dados e pal'a se:npl'o nullos torJos os
pactos de incol'pOI'uçãq d'aq lelle terd
tOl'io 110 Bra~il e Portugal. proclaman
do-o estado line e independente.

1,33- Fallece o sabio publicista yis
conde de C:1FÚ, nascido' na Buhia a 16
de jnlho de 1756 (Yide essa data).

l'lQ- O lnl'ão. posteriormente duque
do Caxias, vence, legu I e meia distante
do u1'l'aial do Santa Luzia de Sabar[l. os
r'ebollados da provineia de ~,linas, O com
bate, emponhado desrle a 81/2 horas da
manhã. só se dicidiu quasi á noite pela
inespol"ld:J. coopel'ação da colnrnna com
mlln-dada peloSl', cOl'onel José Joaqui n de
Lima e Silva, hoje visconde de Tocantins.
irmão do general Caxias. E, sa victol'Ía
de'1 cranho de causa á legalidade contra
a revolnção, e em consequencia d'ella
vieram prC'sos 'para o Rio de Janciro
alguns dos principaes chefes dos reyol
tosos, eomo Theophilo Bencdicto Ottoni.
os I'S, conselheiros Limpo de Abreu e'
Jo, é Pedro Di t de Can'alho. o conego
José Antonio flJarinho e outros.

1 70- Tem tam1.>em esta data o de
creto concedendo uma cruz (mell:llha) ao
exercito e al'mada e emlJl'egaclos civis
que serYÍrum na guerra elo Paragua)
n'ide n Ephe1llcl"icle cle 6).

1 ','- Fallece no Rio de Janeil'o. de
hemorrhagi:l cerebral. o conselheiro Je
I'onymo ;\!-Irtiniano Figueir" de )lelIo.
mini tro aposentado do supremo tribunal
de jus iÇI, sennJol' pela provincia do
Ce:\I'ú, e colhido a 27 de abril de 18-:0.

,-" ~el':1 na cidad de Sobral. n'aquella
província. a lO de abril de 1800. Foi um
dos primeiros formados na facnld Ido ju
rídica de Olinda. cm que teve por con
tempol'lneos a Euzebio de Queiroz. 'a
buco de Araujo e outr'os homens poli
ticos notavois do paiz.

Em 1833 er3. Figueira de Mello pro
motor publico da c.Jl'te, ondp. foi quem,
comI) tal, põz em exeeução o codigo do
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processo criminal, sanecionndo em 29 de
novembro do anno antel'ior.

Em seguida despachado juiz de direito
da comal'ca. da Fortaleza, na sua pro
vincia, e mais tarde eCl'etario da pr
sidencia de Pernambuco dUl'ante a admi
nistl'ação do a es, e tcmpo bal'ão da
Boa "Vista, foi pOI' essa occasiào incum·
bido de um valioso tr'abalho estatístico
d'aquella provincia.

Presidiu em 18!3 á do Maranhão e,
depois de haver exercido o cargo de juiz
dos feito d,1 faz'lnda de Pernambuco, foi
Jel'onymo Martini ,no despachado chefe de
policia d'essa provincia durante a agi
tad,l époá da revolução de 1 JS. Em
1831 foi nomeado desembargador da Re
lação da dita provincia.

Desempenhou em 1853 o importante
cargo de chefe de policia do municipio
neutro, e voltando para a sua provincia,
obte\'e ser re,nol'i<lo pará a Relac;ào da
côrte, da qual foi nomeado presiden te e
onde permaneceu até ser eJevado ao su
premo tribunal de justiça.

DeputadoJ á asscmblóa geral em diffe·
rentes legislatul'as, não. 'S6 pela sua pro
víncia como pela de Pernambuco, di lin.
guiu-se em diversas questões que se deba
teram no parlamen to.

Senador pela provincia natal, tomou
notavel paI'te nas discussões relativas â
questão religiosa, levantadas no senado.

Foi um magisLl'.ldo integerrimo e como
tal respeitado pelos seus concicl;idaos.

Deixa tl'abalhos ineditos, que podel'ão
apI'oveitar â historia nacional contem
porane<l: dos que d~u á luz da imprensa,
o de· mais vulto e mais impol'tanle n'esse
sentido é a sua Chl'onica da ,-cbeltião
praiei"a em 18-18 e 1849, publicada em
1850 no Rio de Janeil'o.

AGOSTo-21

1603- André de Albpquel'que é no
meado por seis annos capitão-mÓI' da
Pal'ahyba (do NOI'tc), toma p;Jsse do cargo
em 1607 e governa até 1612,

Foi o 3' na ordem cl1l'0nologic~, te:ldo
sido o l' de nomeação I'cgia Fcliciano
Coelbo de Cal'valbo, que lomára posse
do governo d'e sa capitania em 1595 e a
governúra por no\'e annos. Depois d'este
sel'viu Francisco de Souza Pereira qLle
foi porLanto 02', e fóru nomeado a 3 dc
maI'ço de 1600.

1609- LOlll'enço Peixoto Cil'ne é no
meado capitão·mór do Rio Grande do
Norte. uccede a João Rourigues Colaço.

1625- Dão fundo no Lamarão a capi
tanea hespanhola em que vinha D. FI'a
dique de Toledo e outros vasos da sua
esquadra, sepal'ados dos restantes pelo
máll tcmpo que encontraram da Bahia
!> ra Pernambuco, gastando n'esse tI'a
jecto dezesete dias de pessírna viagem.

Só no dia 25 é que suspende ferro toda
a armada em direcção á IIespanha, para
onde voltava (Viele essa elata).

165ô- i\lalhías de AlbuquGrque Mara
nhão toma posse, como capitão·mól'. do
governo d.i Pal'uhyba, e occupa o 12'
lugar na respectiva serie. ,

1I1S-D. Sancho de Faro e .OUZil, 2
conde de Vimie.iro, chega á Bahia e toma
posse do go\'erno gel'al do cstado d~

Bl'azi!. Foi o seu 33' governador e caPI
tão gencl'al.

Duccede a D. Pedro I Antonio de No
ronha, conde de ViIll Verde e marquez
de Angeja, que fora antes governador
da rndia.

D. ancho de Faro pouco tempo exerceu
o governo, por falleceI' no anno seguinte,
a 13 de outubro, depois de curta enfer
midadc : e tá sepultado na eapella-mór
da igreja da Pieu.lde na Rlhia.

Substitue· Ulll tl'iumvirato composto
do alcebispo D. ebastião :\I.onteil'o da
Vide, do mestI'e de c<lmpo mais antigo
(do terço velho) João de Araujo e Aze
vedo e do ouvidor geral do crime Caetano
de Bl'Íto de Figueiredo, por amk,ncia do
chanceller Luizde Mello dá "ilva, a quem
competia o lugar (Yide ;l Epheme"ide
de H de outubro de 1719),
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cando aquelles na pri,ão até al tJlrecerem
os designados.

tt Esta penu, aCCl'eSCe'nta Azel'edo Jlar
ques nos seus Apontamentos historicos,
effectivamente se vet'ificou sobre alguns
paulistas, como se vê do livro 62 de re·
gistl'o de omeios. capa de pergaminho,
existente na Secl'etaria do Governo de
S, Paulo."

17 ti-Toma posse do govei'no da sua
diocese o 11· bispo de Pernambuco,
D. frei Diogo de Jesus Jardim, natural
de Sab'lr8, em Minas Gel'aes.

Foi apl'esentad • 11 de maio de Í/8!
e depois de confirmado, de receber a sa
gração e de ter tomado posse do eu
cargo, chegou á diocese no 1· de de
zembro do dito anno de 17 6, Admir.is
tl'ou-a até voltar para Li,boa a 16 de
maio de 1793 com faculdat.1e regia. Tres
dias depois da sua chegada áquella côl'te
foi eleito successor d I mitra de Elvas, e
alli veiu fal1ecer a :lO de maio de 1796.

Este prelado foi bemfazejo, caritativo
e generoso; deu avultadas esmolas aos
expostos e lazaros e fez doações á é, á
igreja de S, Pedro cm Olinda e ao Reco·
lhimento de fl'eil'as. Tendo havido (A, e
Lima e Roteil'o dos Bispados) na capi
tania uma grande secca no ann.o de 1792

'e pedindo-se-Ihe licença para uma pro·
cissão de penitencia, negou-a o prelado,
dizendo que a l:el'dadeú'a penitencia con
sistia na emenda da vida e ,'erOl'ma
dos costumes, ordenando ao mesmo tempo
que nas mis-as se dissesse &. oraçã~ ad
1Jetendam pluviam e se fizessem preces
publicas,

1 05- Reprehensão regia ao ex-gover.
nado!' da capitania do Piauhy D. João
de Amol'im Pereira, por ter procedido
contra o governador intel'ino tenente-ro
ronel Fl'anci ,;0 Diogo de ~Ioraes (Do Re
gisto do expediente que baixou da re,ü
assignatura pela ~CO" 'taria de Estado.
Mss,)

1817- Cr'eaçiio da alfandega ua villa
dê\ Parnahyba, na capitania do Piauh>',

AOO To-22

li6i- Ordem do eapitão-g~nel'al de
S. P<lulo, D. Luiz Antonio de Souza
Botelho Mourão, aos capitães-mores de
todas as pOvollções da capi tania, desig
nando o numel'O de homens que deveriam
seI' avisados pal'<\ marchal'em na segunda
expedi~~ào do Iguate7?1Y,' e impondo pena
de pdsão aos paes, mulheres e filhos dos
designados, si no dia aprazado não com
parecessem os quc deviam marchar, fi.

1806-Assume o exercicio do ca"go de
vice·rei do B!'azil no Rio de Janeil'o o
8· conde dos A!'cos, D. ~Il1rcos de ~oro

nha e Bri to, que o exel'ce até 7 de março
dc 1808, vespel'a <la chegada de D. João VI,
prineipe regente, Foi o lo· e o ultimo
dos vice-reis,

Succede a D, Fernando José de POI'
tugal, que ralleceu a 21 de janeiro de 1817
marquez de Aguiar (ride essa data),

I 3:1,- Promulga,ão solemne da re·
forma da Constituição do Impedo, co
nhecida pelo titulo de Acto Addicional,
e pela qual fo!'am c!'eadas as assembléas
provinciaes. A sancção d'esta lei tem a
data de 13 do mesmo mez e anno.

1811- O presidente da pl'ovincia da
Para-hyba do {Ol'te, Pedro Rodrigues
Fernandes Chaves, depois barão de Qua
ruim e sen<J.uor do impe!'io escal-'a a uma
emboscada, na qual lhe dispararam t1'es
tiros, ficando comtudo levemente ferido,

:i 55-A. columna de caval1aria al'gen
tina, commandadl\ pelo general Homos
del'I"ota uma forç,\ paraguaya em Jagua:
reté-Cor'á, matando-lhe 83 homens, apri io
nando-lhe 3 '2 e tomando-lhe uma ban
deira ( Campanha do Pal'a!luay) ,

1 iS- Fallece em Minas Geraes o se_
nadol' por aquel1a provincia :\lanuel Tei
xeÍl'1l de :-ouza, barão de Camargos,
e colhido a 25 de Abril de 1 '60 e que
tomára assento no senado a 28 de maio
do mesmo anno,

Fura deputado [~ assembléa geral em
tres legislaturas,
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1839-llicreto da Regencia do Impel"o
concedendo amnistia para todos os crimes
p.oliticos.

Esta medida, ditada especialmente pela
face que tinham tomado as rcvoltas, não
só do Maranhão, iniciada pela sedilião
de Raymundo Gomes em -dezembro do
anno anterior, como do Rio Grande do
Sul, capitaneada por David C;.ttlavarro,
dominadas ambas, esta pelo marechal
Andréa,_ barão de Ca~apava, e aquella
pelo coronel Luiz AI ves de Lima,posterior
mente duque de Caxias; esta medidl,
diziamos, foi de um immenso alcance po_
litico, porque era a única que poderia
suspender a lucta fratricida, sem o lugu
1)re appal'ato das execuções legaes, que
não conseguem senão mediocremente e
pela força o que suavemente obtem a cle
mencia, que procura esquecer as offensas.

"Com esta medida, dextramente mane
jada pelo coronel Luiz AI ves de Lima,
conseguiu elle por termo áquella lucta no
principio do anno de 1811. DesCarte con
cluiu a sublevação do Maranhão (que
durou mais de dois anno:) pela apI'esen
tação de alguns chefes e prisão de outros,
que forão finalmente confinados para
diversas provincias por ordem do go·
verno (Ab"eu e Lima)."

1826-Toma assento no senado Alfonso
de Albuquerque Maranhão como repl'e
sentante da provincia do Rio Grande do
Norte, nomeado pelo l' imperador a 19
de a.bril do mesmo anno (Vide a epheme
ride de la de julllO de 1836., segundo o
1J1appct 1tecl'ologico publicado no tomo
XXIX (1866) das revistas do-Instituto,
ou a 2~ de janeiro, como ficou dito na
alluclida ephemel'icle e vem na relação
dada pelo Almanak Laemmert para o
anno de 1880.

AGOSTO-23

16H- Faz-se de vela do porto do Re
cife a esquadrilha da conquista do Ma
ranhão, occupado pelos fl'ancezes elc La
Ravardiêre ; commandava-a. o sargentc-

mór Diogo de Campos Morcno. e dcvia
receber no Rio Grande do Norte a seu
companheiro dc expedição Jcronymo de
Albuquerque, capitão-mór da em preza,

la elLt munida de quanto parecia po
dei'-se precisai', Faziam, além d'isso,parte
do seu pessoal fl'ei Cosme de ;,;. Damião,
que havia sido guardião do cO'l\"cnto da
Parahyb'l, c frei lIanuel da Piedade, na
tural de Peruambuco, de famil a nobre,
theologo e gr mde- sabedor da lingua
tupy. Foram tambem embarcados n'çlla
como voluntarios, além de OUtl'OS, o en
genhciro do Estarlo do Brilzil Francisco
de Frias, que com gl'ande lOUVai' tinh'l
acabado a fOI'taleza da Lagem (bullI'a) do
Recife, e o calJitão Gregorio Fragoso de
Albuquerque,

Compunham o pcssoal da expedição
quatro eompanllÍls de 6Ü soldHdos cada
uma (V.ide a ephemel-icle de 25),

1636-Confirma o governo dos Estados
Gemes da lIollanda a nomeação de João
Mauricio, conde de Nassau- iegen para
governador-genll do BI'azi] hollandez,
feita no dia 4 pela Companhia da lndias
Occidentaes.

-Primeiro combate entre as forças do
comnlando de D, Antonio FeUppe Cama
rão e as do general hollandez Christo
vam Artichofsky.

Tendo os hollandezes sabido no Recife
da chegada a Goyana do valente cabo
dos indios c da tomada do reducto e morte
do seu com mandante (Vide a ephem. de
9 de junho), o Conselho Politico apres_
sou-se em 'mandal'-lhe ao encontro o seu
melhor general com mil homcns de tropa,
Camarão, que d'isso teve aviso, foi espe
raI-os em caminho e olfereceu-lhes tal
resistencia que, tendo-se combatido at6
ao cahir da noite, por nenhnm dos lados
se decidiu a victoria,

1747 - Carta régia confirmando na
pessoa de Martim CorrGa de Sá, vi conde
de Asseca, a doação da capitania da Pa
rah')'ba do Sul (Campos dos Goytacazes),
feita a seu pae. Em virtude d'essa COIl-
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firmação, foi no anno seguinte 'tomar
posso d'aquella capitania o tenente co
ronel Mal'tim Corl'ea dp Sá, procurador
do donatario.

O povo, pOl'ém, de S. Salvador de
Campos L10s Goyt:lcazes, caueç<l. da
donataria, Íl'ritaLlo já coo tl'i! a fami·
li..l do visconde por c•.nsa de vexames
que sof'l'rera desde o tempo do primeiro
douatario, oppoz-se ú posse do pI'OCU
l'ador, e cercanJo em tropol o pa;o do
senaLlo da camara, IJrel1 deu o juiz ordi
nario o os vel'cadores e os obrigou a em.
bH'car para a Bahia; atacou tambem a
casa do capitão-m61' (Antonio Tl'ixeira
Nunes), IJrendeu-o, depois de muitas
morte, e procedeu á eleição de noyos
olliciaes da camal'a (\·eroadores). Isso foi,
como se dissl', no ,ml1O de 17,1,8, e n'esse
mOLim tomaram activa pal'te tanto ho
mens como mulheres, ao dizer dos chro
ni 'tas.

« Na acção do levante deo grande
brado huma mulher por nome Benta Pe·
reira, que pelejava contra o partido do
DonataJ'Ío, a qual montad.l a Cavallo com
pistolas no coldres, e huma espada na
mão fazia desapparecel' tudo diante de
si,com huma l'ezolução mais que varonil;
e desJe en tão ficou tão c'lebre o seu
nome, que inda hoje hé mui nomeado
(Jlemol'ia lopog,-aphica e hislOl'ica sobre
os Campos dos Goytaca:;es por José Cal"
neiro da :Silva, depois visconde de Ara
l'uarna ).»

Refel'iudo-se a essa il'adicção, diz Char·
les Ribeyr'olles no seu B"azit PitloJ'esco:

« G6sto muito d'est'l Clorind,\ Cam
pista:- Recorda as nossas gaule:;ns do
tempo de Cesar e as nossas vivandeiJ'as
da l'epublica. E' necossal'io, porém, não
abusar da mulher-hel'oe. A família tem
seus deveres, as su as alegl'ias, os seus
berços, que valem bem a glol'ia:- e
depois, quem nos faria os doces?

« Quando as massas não são guiadas
por uma gr lude idéa, as victorias da
pl'aça publica duram pouco : a de Campos

não passou de um dia. A reprosalia
acudiu toda. armada, feita por tl'es ba
talhões'de linha, expedidos pelo capitão
general Gomes Freire de Aodr,lda. Houve
prisões, conô cações e condemnflções.
TenLlo-se, entretanto, acoutado os cabeças
da revolb, a justiça só tere que se haver
com pequenas correcções. Ficou, porém.
um·l gual·nição miliLar em Campos e a
auctoridade do visconde de Asseca foi
reconhecida. »

Assim foi com effeito. Em dias de ju
nho (1.,1,8) chegaram ú villa de S. aha
dor, por \lacahé, tres companhias de fu
zileiros e granadeiros, mandadas pelo
conde de Bobadella, e d'csta arte se do·
minou a scJição ou leL'D-nte.

« Depois de tomar posse o procl1l'ador
do donatario, ficál'ão aUi ó 80 homens
de tropa pal'a conter em socego aql1elle
povo inq uieto (A.bl'eu e Lima).»

1 08- A povoação de Porto Alegre,
logar da re idencia do ,capitão-genel'al
governador d 1 capitania de S. Pedl'o do
Rio Grande do Sul, é creada "illa em
consideração ao augmento da sua popu
lação e á extensão do seu territorio.
riqueza e commercio. O povo já lhe dava
anl ecipadamcnte aquelle predicamento.

E' a primeira que o principe regente
D. Joã.o VI institue depois da sua ehe
gadil ao Brazil.

Para perpetuar a memoria do gover
nador José Murcellino de Figueiredo
(Vide a ephemeride de 23 de abril de 1759)
que fora quem 1I1e mudár'l o antigo nome
de Porto dos Casaes para o que tem hoje
recebeu o~ta povoação o nome de 'Vill~
de S. .To é de Porto Alegre.

1 11- Resolução regi,. creando a Re
lação do Maranhão,

1 63- Fallece de repente no theatro
S. João, onde assistia a um espectacul0
como administrador do theatl'o publico,
na cidade da Babla, Agrado de Souza
lI1enezes, natu1'al d'aquella cidade, ba·
charel em direito pela faculdade do Re
cife, e não doutor em medicina, como es-
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cre\'e o sr. dr. J. M. de Jlacrdo 110 supple
mento (vol. I) ao seu .J nno llio!JI'aphieo.
Xascera Agrario de :'Ilenel.es a 25 de ~e

vereiro de 1 31.
Innoeencio da Silva dá no seu Diccio

na"io biblio!Jl'ophico ( upplemento) uma
excellente noticia não s6 dos tr'aços prin
cipaes da sua vida. mas tambem das snas
notaveis e não pouco numerosas obr'as,
como d-ramaturgo e jornalista politico.

Além d'essas compoz o Dr. Agr'ado, e
se publicaram posthumas, os .11 ise,'oteis,
drama de costumes em 5 actos (que nada
tem de commum com o romance de V.
Hugo de identico titulo), e BItJ'tholo?nct~

de Gusmüo, dr'ama histor'ieo em 3 actos.
Conservam-se iueclitas O rctl'Oto do ,.ei,
comedi:.l em 3 actas, O dia da Indepen
deneia, drama em 6 actos, Oprincipe do
Bra:::il, COll etlia em 3 actos, Os contri
buintes :comeclia), O "oto livl'e,e Uma festa
do Bomfim (fuças), conrpn ições que fo
ram le\'adas á sCena com favoravel aco
I~dmento pnblico.

D'ellas trata detidamente e eom a re
conhecitla proflciencia o Sr. Alfredo do
Valle Cabral no artigo bibliogT.rphico
que consagr'a á memoria d'aquelle seu
illustr'e comprovinciano no Globo (Rio
de Janeiro) de 30 de outubro de 187G.

1878- Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro José rlarLÍns da CI'UZ .Iobim,
senador pela provinei" do Espirito S<tnto,
escolhitlo a 1 de maio de 1851 e que to
mltra assento no dü\ 6. Naseera na cidade
do Rio Pal'do, pl'ovincia do Rio Grande
do Stjl, a 26 de fever'eil'o de 1802.

I!.ra lJachard em scieneias physieas e
doutor em medicina pela faculdade de
Pdriz, onde se do'utorár,1 em 1828, e fora
lente de medicina legal na do Rio de Ja
neiro por espaço de 22 annos, de 1833 a
IR55, director da meslla faeuldade t1esde
1811, medica da impcrial camara t1estle
1831, etc.

Gozár'u o dI'. .IolJim de uma certa re
putaçao européa, e a design,lção de hyp
"oemia, por eUe dada á chlol'o-anemia,

ou como melhor' nome tenha, das rCrTiG s
intertr'opicaes. é cit:,da nos tr,bdos de
medicina f,'aneel.a P. ficou eonsagr.ldJ. e
acceita na sciencia.

Dos scus escriptos. tanto prof! 'sionaes
como pal"lamentares, tratou devidamente
o benemerito Inllocencio d,\ ilnl, no seu
mon umen tal Dicei'Onal'io.

AGOSTO-24:

150l-A expedição, que a 10 de maio
partira de Lisboa, sob o com mando de
Con<;alo Coelho, p.rra conLinuar' o des
cobrimento da terra da Ve, o Cru;; feito
por Pedro AIl'ar'cs UabmI. e' fora a
primeira que com esse det r'minado fim
mandára a estas costas el·rei D. i\lanuel.
depoi de e~capa dos azaresda navegação
e de formidavel tempestade, funtlcia a 1G
de agosto li pouca distallcia de um cabo
que denominar'am de S, Roque, por scr
d'esse nome o sanlo que a egreja com
memor'a n'este dia, costume seguido pc
los antigos descobridores e navegantes
portuguezes.

Prepar'ava se a expedi<;ão na presente
data para levantar' ancora e seguir' o
rumo do sul. que levava, qu lOdo um
grande lIumero deindigenas se apre,.enta
na praia. Manda Gonçalo Coelho um dos
seus homens ma:s robustos á tcrn a ter
com elles e iuuagar' no de tino de dois
outros que desúe o dia 17 se cspera\'am
debalde. Gr'antle porção de mulheres o
cer'ca e examina com curiosidade; n'isto
uma, que vem p<'Jr detraz sem ser' presen
tid,l, t1escarrega-Ihe umel tremenda caCe
tada, que o prostra por tcna: no mesmo
instllnte as demais o agarram pelos ;Jés e
braços e levam-no ao som dr. immensa vo
zeria' para um pequeno monte vizinho. O
pobre marinheiro, reduzitlo a postas, era
em br'eve assatlo á vista dus da arma-Ia.
Ao mesmo tempo intentam os intlios ata
car os dos n.lvios, e tel os-iam segura
mente to,liado, u nãp dispar'arem elles
quatl'o til'os de canhão com metralha,
q uc os fizeram dir,porsar,
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o commandante ordena. immediata
mente que a armada se faça de vela e deixe
a costa inhospitaleira, obstando assim á
p"etellçâo de vingança {fIte dos selvagens
est~liam dispostos a tomar' qum'enta ho
mens da sua equipagem (V. as EPIlE~[E'

RIDES de 28 de agosto de 1501 e de 7 de
selembro de 1502).

1534-Partem da villa de S. Vicente os
jesuitas Pedro COl'l'êa e João de auza
(padrest e o leigo Fabiano, para. a mi são
de c.üeehese dos indigenas das tribus
Tupis e Carij6s em Cananéa, e são alli
assassinados por aquelles indigenas, de
combiDação com um castelhano que vo
tara odio aos padres, que entretanto o
sall'aram das garras dos indios.

Pedro Corrêa, ~tural de Portugal, no
bre de geração (no dizer de Simão de Vas
eoncenos, Chronica) , passando-se para o
Braúl, tornam- e um dos mais podel'osos
e ricos habitadol'es de . Vicente e dos
mais famosos conquistadores. diremos
[m tes caraclo,'es de indios. i\ludára depois
d vida. por iniluencia do padre Leonardo

unos,e tomára a roupeta da companhia
d~ Jesus, fazendo entüo em pr~l dos in
dígena ,que antes perseguira, todo ô bem
que poude, atl'avés dos maiores perigos
e sacl'iflcios. José de Anchieta em mais
de uma das suas cartas falia de Pedl'o
COl'l'êa com muitos elogjos.

1636 - Segundo combate entre as
forças de D. Antonio Felippe Camarão
e as do general hollandez Artichofs1;:)'.
Depois de quatro horas de rude peltljar'
de ~ma parte e da outra, mostl'alldo-se
os indios de Camarão tão dextros no ma
nejo das armas de fogo como os euro
peus, manjou Artíchofsky cessar o com
bate, e retirou-se para a povoação de
S. Loul'en\o da Matta, caminho do Recife,
por ver que não levava vantagem sobre
os nossos, e Camarão tornQu para o
reducta de Goy,ma, por elle tomado aos
hollandezes a 9 de junho.

li3i-IIenl'ique Luiz Freire de An
lli'ada, irmão do conde de Bobadella, toma

posse do governo da capitania de Per
nambuco.

Foi o 25° na ordem chl'onologica e
xerceu o () argo até 25 de janeiro de
1/406, em que é rendido por D. Marcos de
Noronha, 6° conde dos Arcos.

No tempo do seu governo fizeram-se
as pontes do Recife, da Boa Vista e dos
Afogados e pela primeira vez fOl'am leva·
dos á forca alguns criminosos de morte.
Reha\'ida a ilha de Fernando de Noronha
do poder dos france7.es, mandou este go
vernador presidial·a com tropa, e em 1iH
fizeram-se fortificaçúes nella, afim de
impedir o contrabando com os estran
geiros.

Pela carta regia de 2! de setembro
de 1700 pertence esta ilha á jurisdicção
de Pernambuco, e para ella iam, como
ainda hoje, os criminosos sentenciados a
degredo.

1789-Incendeia-se o recolhimento de
Nossa Senhora do Parto nl} Rio de Ja
neiro.

Fundado pelo bispo D. fl'ei Antonio do
Desterl'o (em 1742 foi collocada a sua
pedra fundamental) para mulheres não
virgens, que quizessem mudar de vida e
costumes, abandonando o mundo, arrui·
nara-se em breves annos por causa da sua
má constmcção. Em 1781 reparou-o de
todo o benemerito vice-rei Luiz de Vas
conce]]os e Souza. Ainda se tl'abalhava
no seu interior quando se deu o incendio,
que devol'aria igualmente o templo que
lhe fiC'l contigua, a não o atalharem as
prompta providencias dadas pelo vice·rei.
. o curto espaço de 3 mezes e H dias
estaya todo o edificio reparado, e a 8 de
dezembr'o d'este mesmo anno voltavam
as recolhidas ao seu a ylo. Na sacl'istia
da sua igreja viam-se ainda ha poucos
annos dous quadros de Jo é Leandro, re
preseutaudci um d'elles o incendio com
todos os seus horrol'es e outro o ediflcio
já I'eparado. Esses quadr'os, que foram
retocados, acham-se hôje (18 O) em um
salão por tl'all e10 côro, onde não estão

7
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sujeitos á.humidade, como na sacristia.
Do primeiro d'elles deu uma interessante
e fiel reducção o Ostensol' BI'azileiro,
JOt'nal Liteml'Ío e Piotoral (Rio de Ja
neiro, tom. I, 18!5-1846),

Extincto o recolhimento em 1812, ser
viu o ecificio de epfermaria á ordem ter
ceira do Carmo; sei've ultimamente de
secretaria geral da instrucção publica do
municipio neutro e em algumas de suas
salas do pavimento terreo fuocciona o
Instituto vaccinico,

1819-0 capitão general Bernardo da
Silveira Pinto da FonReca, quadragesimo
nono e ultimo governador da capitania
do Maranhão, toma posse do seu cargo.
Succede n;elle a Paulo José da Si!va Gama
e exerce-o até 6 de abril de .1821, em que
o substitue urna junta provisoria, que é
tambem substituida por outra presidida
pelo bispo diocesano D. frei Joaquim de
Nossa Senhora de Nazareth. '

1863-Fallece ás 6 horas e 20 minutos
da manhã, na rua denominada hoje do
Senador Vergueiro, o grande actol' na
cional João Caetano dos Santos, O seu
cadaver,graciosamente embalsamado pelo
SI', Dr, Costa Fel'l'az, foi á noite transfe
rido pal'a a rua do Lavradio, casa então
n. 36, e d'ahi levad'O no dia seguinte para
o oemiterio de S. Francisco de Paula,
onde jaz.

Contava o Talma brazileiro pouco mais
de 55 annos de idade, pois nascera (no Rio
de Janeil'o) a 27 de janeiro de 1 08. O 1"

Dr. Moreira de Azevedo, na biographia
do artista, que publicou na revista do
Instituto Historico (tomo XXXIII, 1870),
declara-o nascido nesse dia. No perfil
biographico do grande actor nacional,
publicado com o seu retrato pelo Sr, Felix
Ferreit'a no Gual-any (Rio de Janeiro,
11171), tambem vem consignada essa data,
O Sr. Dr. J, M, de Macedo, porém, no seu
Ânno biographico, diz positivamente,
não sabelDos com qUf. fundamento, que

. João Caetano dos >Santos nascera a 24
de abril.

A~ datas que aqui damos, tanto do nas
cimen to corno do obito do eminente ar
tista, foram por nós authenticadas na
sua propria campa em Catumby.

Referindo-se ao seu fallecimento, diz o
Con-eio Mel'cantil do dia 25:

« 1 a historia do theatro brazileiro fi
gurará no primeiro lugal' o nome do
actor Jvão Caetano, A natureza o dotál'a
com mão pl'odiga; dera-lhe tudo quanto
póde ambicionar um artista dr,tmatico,
Foi talvez um mal tanta riqueza; o ar
tista confiou demasiado em seus dotes e
não quiz ou, quem sabe? não poude es
tudal' quanto devel'a.

« Se algum dia entre nós as questões
de arte merecerem attenção, a flgur'a de
João Caetauo dos Santos dará assumpto
para larga e interessante analyse. "

1
AGos'ro-25

16H-A expedição de Diogo de Camp,)s
Loreno, que ia á conquista do Maranhão,

chega ao porto dos Buzios, de onde o
capitão-m6r Diogo i\Ioreno expede o ca
ravelão do almoxarife para que fosse ao
Rio Gr,lOde do Norte dar a"iso da sua
ida a Jeronymo de Albuquerque (Yide a
Ephemeride de 26).

1625-Todos os navios da esquadl'u de
D. F,radique de Toledo, que no dia 21
cheguram a Pernambuco, suspendem an
cora do Lamarão com de tino á lies
panha (Vide a ephem. de 31 dejulho).

O I'egresso d'essa armada para a Europa
foi tormento issimo, Tel'l'iveis e repeti
das tempestades dispel' ar ,mona toda.
Tres embarcações hespanholas e nove
portuguezas foram a pique, salvando-se
apenas do seu pessoal um frude trinjta
rio, que foi apanhado depois de ter qoia
do dous dias agarrado a urna prancha.
A almiranta foi tel' á ilha de S, Jorge
em tal estado,que se afundou apenas aban
donada pela tl'Ípolação, Duas outras fo
ram capturadas POl' urna esquadra hol
landeza. O galeão em (lloe ia D. João de
Oi'ellana teve uma sorte singular, Depois
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de haver t1auo combate, ajudado por oll
tl'O, a UIlIU nau hollanueza quc vinha da
Costa d'Afl'ica e de a ter capturado cahi
ram os yenCedOl'cs com tant,l gan,\ sobl'e
os despojos dos "encidos, que elles til'e
ram modo de atar.al' fogo a navio e este,
que e tuva atracado, fil'deu todo e com
elle o seu vencedOl'! Da arm'lda pOI'tu
gueza, composta de 20 navios quando
sahira do Tejo, só voltou um, o do :eu ge
neral D, ~Ianuel de )Iellezes, que n'elle ia,

165:1,-Süo de no\'o reunida em um s6
governo as cap,tanias do :\laranhüo e
Pará e é nomeado para as governar, com
a patente de gOI'ernador e capitão ge.
neral. AuJr8 Yidal de egreiros, um dos
hel'óe '\ gnerra ln'azilica contra o do
minio IlJllandez, A cidade de '. Luiz do
lIIaranhão ficou sendo cabeça de governo
dosl dois !Estados até 1753, em que foi
Ü'ansferida para o P>lrá.

l7lO-Francisco Duarte de Yasconcellos
toma posse do governo da capitania do
Ceal'á. ~j' o 21' n,l ordem dos seus govel"
nadores e exercc est~ cal'go ató 8 de Ou
tubro de 171:3, em que o rende o capitão
m61' Placido de Azevedo Falcão.

1733-0 conde dc al'Zedas, capitão
general de '. Paulo, rcmette pUI'a o reino
o jJroducto do quinto do ouro das minas
de Goyaz e Cuyabá, pertencente no anno
anterior" importando cm 1,90 marcos
em bana e 2: 1328600 em moeda, cxce
dendo tudo ao peso de tres al'l'obas, N'esta
eonta entrou uma folheta de 90 marcos
(-15 libl'lls) achada nas minas de Goyaz
no sUio chamado Mm'anhao. '

L"este anno o sorocabano Gabriel An
tuncs Maciel parte para Ouyabá, á frente
ae uma fOl'te expcdição, con~l'a os indí
genas Paya!/uás e denota-os.

Ainda n'este anno alguns paulistas
estabelecem se na margem septentrional
do rio Jactthye fundam as povoações dã.
Cachoeira elo Rio-Pardo.

1710 - Por decreto d'el-rei D, José,
expedido n'esh data á Ucza do De em
bal'go do Paço, ordena-se que 'cesse a iu-

terNJpção das relações da côl'te portu
gUCZ:l com a Santa S', interrupção qne
dnrava havia dez annos, e que, l,or'tanto,
se reate communic<lção com a corte de
Roma para todos os negocios da c,ompe
tencia da dita Meza, salva~ as leis, os
10uvaveis costumes e o privilegios dos
reinos; ordena se outrosim que se abl'a o
despacho da Nunciaturà, ficando sus
pensos os decretos de -lo de Agosto de
1760, pelos quaes se havia interrompido
torla a ::ommunicação com a menClOuda
corte,

1791-LTa~ce na cil.hde do Rio de Ja
neiro o Dr. Joaquim José da :5ilv<l, um
dos' mais consumados l)l'atico do BI'azíl
e lente de pathologia intel'na da Facul
dade de ~Iedicina da C<lI'te (Vide a Ephem.
de 30 de setembro de 1857).

1803-Nasce na cidade do Rio de Ja
neil'o o duque de Caxias. Lniz lves de
Lima e ilva, senador pela pro,incia do
Rio Grande do Sul.
, Assentou praça a 22 de no,embro de
180 , tendo 5 annos de idade j a 12 de ou
tubl'o de 1 1 era alferes; tenen te a 2 de
janeiro de 1 21. com antiguÍlbde de -± de
novemb,'o de 1 20; foi promovido :l capi
tão a 22 de janeiro de 1821, a major a 2
de dezembro de 1828, com antignidade de
12 de outubro do mesmo anuo; 'elevado
ao posto de tenente-coronel a 12 de se
'lembro de 1837, ao de coronel a 2 de de.
zembro de I '39, ao de brigadeil'o a 1 de
julho ele I 401. Era mal'echal de campo
gl'aduado a 30 de julho de 1 12, c mare
chal elfectivo a 23 de março de 1 :1,5.
Passou a tenente-genel'al a 3 de março
de 1852, a mal'ecital de exercito gl'aduado
a 2 de dezem bt'o de 1862 e á <o>ITecti vidade '
d'este po to a 13 de outubl'o ele 1. 66.

Foi uccessivamente barão, conde, mar
quez e duque de Caxia , sendo-lhe 'honfe
rido este ultiino titulo, unico no Impl:'rio,
pelos relevantes serviços que prestára em
um dos mais embal'açosos pedodos da
guerra do Paraguay, e o primeiro pela
activa pal'te que tomára, em 1839, na
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pacificação da provinciw do Maranhão,
revolucionada desde dezembro do anno
anterior pela sedição de Ra)'mundo
Gomes.

Foi por mais de uma vez ministro da
eorôa. Durante a viagem que o impez'ador
fez pela segunda vez á Europa, ficára o
duque de Caxia;; presidindo o ministerio
que, com a princeza-regente, se conser
vou á testa da administração publica, e
que foi substituido pelo organis'Ldo a
5 de janeiro de 1 78, sob a presideocia
do Sr. senador conselheil'o João Lins
Vieira Cansanção de Sinimbú.

Oduque de Caxias em todo o decul'so da
sua longa- carreira, como militar, pl'estou
o seu braço e o seu concurso para manter
a integridade do imperio de que seu pae
fóra regente; onde quel' que a monar
chia con'eu o ri co de se perder, expoz
a sua vida, pondo na balança dos acon
tecimentos o seu valor civico, a sua de
dicação pessoal, a sua espada (Viçje a
Ephemeride de 7 de maio de 1 80).

Todos os importantes actós da sua vida
~stão largamllnte narrados, com irre
cusavel fidelidade historica, pelo Sr. mon
senhor Joaquim Pinto de Campos, na
biographia que escreveu d'este gl'ande
cidadão.

1813 - Cl'eação do juizo de f6ra, do
eivel, crime c orphãos em Villa-13ella,
cabeça da eomal'ca da capitania de i\Iatto
Grosso.

E' tambem graduado o logar de ouvidor
da mesma com'll'ca com o predicamento
de primeiro banco; com beca e posse nl\

cidade da Bahia, podendo ser para elle
nomeados bachareis que s6 tenham servido
primeiras, entrancias, com o ordenado de
tres mil crusados, além dos emolumentos
já estabelecidos. '

1817~Approvação régia da cl'e:l~ão do
celleiro publico na cidade da Bahia, co
nhecido pelo nome de Tulhas.

Monopolia, unico em seu genero exis
tente no 13razil, fUra fundado pelo ca
pitão-gencl'al D, Rodrigo Jos~ de ~renezes

e Castro, depois conde de CavalleÍl'os,
para occorrer ás despezas com o novo
lazareto que aquelle goyernador tambem
crcára, obr'igando ao pag1mento de 20
réis por alqueire de farinha de mandioca,
milho, arroz ou feijão, que se recolhes e
ao dito celleiro, '<Íonte de males para os
cultivadores de taes generosll.

1822-Entrada solemnc do principe"e
gente, depois imperador D. Pedl'o l, na
capital da provincia de S, Paulo. Cessam
n esse dia as funcções do Governo pro
visaria cleito pelo povo e tropa a 23 de
junho do anno anterior (Vide essa data).

1826-Decreto imperial concedendo á
ciclade da Bnhia o titulo dc Leal e vale
"osa, em mcmori-\ dos brilhantelS feitos
que a tem mustrado.

1831-A assembléa geral legi lativa
prohibe que voltem á provincia de Per
nambuco os frades cal'melitas descalços,
denominados Thel'e.:rios, expulsos como
suspeitos de infensos á independencia
nacional, e conveJ-te o seu convento e
igl'cja em casa pia pal'a recolhimcnto
c educação de orphãos, dEstinando &S

rendas dos bens dos ex-congl'egados de
S. Felippe Nery á sua manutenção.

1 72-Fallece na córte. o conselheiro
Candido Borges Monteiro, visconde de
Itaúna, senador pela provincia do Rio
de Janeiro, escolhido a 2i de abril de
1857, e que tomara assento no senado a
1 de maio de 1 50.

Eli'a doutol' em medicina e lente jubi
lado da cadeira de operações, anatomia
topographica e appar-elhos na faculdade
medica da côrte, dellOis de mais de 25
annos de exercicio do magi terio.

Na. cel'a em 1812. a 12 de outubro, na
cidade do Rio de Janeiro.

Acompanhou o imjJel'aüor não só como
amigo, mas como medico, na sua pri
meira viagem á Europa, de onde tinha
voltado pouco antes. Em abril de I 72
ellcarl'egara-se da pas ta dos negoeios da
agl'icultl1l'tt, commel'cio e obrus publicas,
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cargo que exercia quando adoeceu da
molestia de que veiu a falleccr.

187S-Victima de apoplexia cerebral,
succnmbe na capital de ;\Iinas Gei'aes
o bacharcl em dircito João Salomé
Queiroga, pouco antes nomeado desem
bargador para a Rclação do Recife.

Nunca publicára colleccionadas as mui·
tas poesias que compuzera e de que tra
taram com elogio differentes periodicos
do Tmpel'io, como a Actualidade da côrte.
o Recl'eado,-, Dial'Ío e Libeml (de aUI'o
Preto), o JelJuiti;zhonha (da Diamantina)
e o r, Dr. J.:\1. Yaz Pinto Coelho. no
seu recente escripto ácerca da poesia po
pular brazileira, até que sc resolveu por
suggestüe, de '1migos a daI-as em volume.
Temo, pois, de aloméQueiroga o volume
que intitulou Canhenho de poesias b"a:;i
[eiras, public'ldo em 1 70 na typographia
universal de Laemmer't. com o retrato
do auctor, e Al'F'emedo -Lendas e can
tigas ]Jopulal'es, publicado em 1873 pela
tYJlographia Pel'seve/'ança, Rio de Ja
neiro.

São ver os dcspretenciosos, escl'iptos
sob a inspiI'a:ção do momento e de c,lllho
inleil'amente nacional.

.\" sTo-26

1591-Emquanto procuravam os por
tugueze os vc, tigios das famosas minas
de prata de Robel'io Dias, que nunca até
hoje se descobriram, um pirata inglez,
Thomaz Cavendi h, s'lhia do Tamisa p'al'a
vir eXercer tlepr'etlações nas' costas do
Brazil. cuja natural riqueza tinha aos
olhos de muitos paizes da Europ.\ tomado
proporções fabulosas,

Este famoso aventureiro esbanjára o
patl'Ímonio da sua casa c lembrara·se de
o ~efazel' no BI-azi1. Para esse fim sae na
presente data ao mar com tres embal'
eações de alto bordo c duas galeras,
tudo muito bem tripulado. Chegando n'al
tura da capitania ele S. Viccnte destaca
dois dos seus navios para se apoderarem

da villa de Santos c fazerem provimento
(Viele a Ep7wmCr'ide de 25 de dezembro).

Já n'uma primeira viagem que fizera
Cavendish á roda do mundo. comlllettêra
com a sua gente taes atl'C' idades, quc ma
cularam por muito tempo o caracter do
POyO inglez no conceito das demais na·
ções do globo,

1611-Jeronymo de Albuquerque, chefe
da expedição contra os francezes que
occllpavam o Maranhão, vem por terra
esperar Diogo de Campos lIIoreno, seu
companheiro de empreza, no porto r!
Buzios. E ahi, de accôrdo com :\10'
manda que as caraveilas e cal" .,es
entrem no porto do Rio Gl'and· _',)rte
na maré da tarde, e os na"_,)' ""Jondos
no Outl'O dia, o qlle tudo se €-t..

161Z-A.ntonio Telles da S~."a toma
posse do governo do E tad·. 10 Brazil
na cidade de S. Salvador da ·1ahia.

Foi o seu decimo uono ,.! vernador e
capitão-general e exerceu eF e cargo por
quatro allllOS, tres mezes l vinte e sete
dias, passando-o em 22 ,I!' Jezembro de
1617 ao seu successOl .:onde de Yilla
Pouca de Aguiar, Antonio Tenes de Me
nezes.

174 -Pela bulla d'esta data Quod ex
pensis omniwn, passada instaneias dO
rei D. João V, concede ,) pipa Bene
dicto XI\' aos sacerdotp. portugueze-.
tan to regulares como se )lares, a facul
elade de dizerem tres m- 'sns no dia de
finados, em vez de um como diziam
até eltão.

lS0Z-A grande distancia nue mediava
entre a vina de S, Sal,adol' 'oje cidade
de Campos dos Goytacazes. c a '·'·eguczia
de Nossa Senhora do Desterro àe Quis
samã, a de Nos a Senhora ela. _- 'es,
ambas hoje dodi tricto de Macah': '.1I (l

vincia do Rio de JaneÍl'o), e a de 1 .1>.

Rita, de Campas, fez com que o bis1
diocesano D, Jo. é Joaquim Ju tiniano
:\Iascarenhas Castello-Bl'anco erigisse a
de Qllissamã cm c,tbec·a de Con'lilrCa ecde
siastica, teudo debaixo da !\uajul'isdicção
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173;)- Fal1el'(l nu suu dioce-c, aos G:J
anno dc idaele c 10 de epi;; op Hlo, o U·
arc~hispo da Rthia, 1'l'im:lz do Br'azil,
D. Lniz Alvare, de Figncil"dCl. n,\t'lral
(Ie Por ug~l. A (!-tta d" sna morte foí '0
rifkada pelo anetor do ROlelro r{flS TlI.5

pa lo no respectivo as entamento e 101'

n6s cm manuscrlplos c. i~tenle n ,I·
bliotheca. "lcion 11. Entl'ctanlo, o lell IL'"

da SII', camp'l o di fallccdo a 2'l. como
teve occa ião rle oh ('rl';lI' o ,'L'. A, do
Valle Cahral. A!JrclI c Lima, Aceioli e o
concgo Ildcíllnso o dão ",lIeeído a lO,

D, Lniz Alvares cru bispo coa 1)11<:"01'

rio i1rl'ebispallo ti DI'aga e his t'tullr
de 'l'[\nópolis, qllaurlo foi "leito 1'1\1 li'J~

lU tl'opoli ta do llrazil. ehe; u á 1J 111 \

n'c,'se mesmo Ilnno c tomou Pll~ I' do sen
cargo a I. ue srt mlJro, se!:,undo o \'is
conde de Porto ,_eJuro.

Jaz na c lpe1la d . José.h '6 c,tthe·
ul'al. como pedira em tc'st lm('nto.

llli' em vil'tnrle ue l'e!>j'esNlta ;10 rI'cste
pl'el.1do q le ,e expedir; pelo Cnn dho ul
tramarino a pro\'i~fIO cle 10 tle se[enlhl'o
ele 1732, qne prorogoll ]101' III iÍs dezl\nJlos
u pre' taç~lo annu,ll rI" um conto d l' is
para as obl'as ti \ e·tth~dl'al tI:t DahLl. e
dlllentos milrt!is p,'l'a a Icspectiva fa
hric;].

po e do seu cal' o c e. er
rendido por ,Toã) ' ...:a.-;"o til'
20 dI' jnlho ri 1(i().,

Fõi o seu 43' g vel'n:ldor.

Nasceu'este anno em Santos, não nos
con ta em que mez e dia, fl'e\ Pa ri('1O
ae ";anta ,\laria, francis·~;l.no, il'mão d
Dartholomeu Lourenço e de Ale.' \ndl'l'
de Gusmão. Estudou na Palia, fOl'm \O.

d -se em Pi. a: viaj<Íl'.l a A, i l. e:iÍ\·e.'a
em Tel'lIsalém e es r'eveu;l., 'g ti ltes
obl'a~ (em htim), citatils no . lI,n,l ,'0

ria n"bliotheca J.U:;it·l'l'1. (tomo lU): 
,,~[el d<.' potra . '. Sepulchri n, nostri.
etc .. Lisboa. lit2,-Elen 'h IS Crer. moui Ir•
1'erl':o ,anct: , Lisboa, 1731.»

IG90- Hilado de ,-:ouza de Azevedo,
C;l.Jlitií Hl 61' íla capitania do Pará, toma

AGOSTO-2i

a das _ ew -. Foi s n primeiro parocho o
pa.Ire .1(,.-,~ Ao,oni'! de OUZ. u tomo I

UJ. pj'e< lIte data po 'c tio S('lI c' 1',.:0, Em
1 12 p'bwn essa freguróa, pertencer u
'.' .João ele ~hc Ih';, <,nlão nomtnente
creaJa clono "Igicla em cal cça de co
mar~a.

Aproveitam!', o fDsejo par'a aqui con·
signarmê)~que: li "accina foi peJa. pl'imcil'a
vez pro"an~ela em Call1pos U(l anno de
] ~iJj, p, hs es'oJ"o, e t1ili:.:,~n ils do co
~onl'l J<laquim Til','ute do Rei,.

1 "13-Po' ansencia do .I, 07. de I,le.
ao 'crnndor e capitU'-"nerul d
;'1. d" R. PilutO, que e I'etirara

• r. I ele hneiro com licenr.l re~ia.

arlo interinaml'nte da ado
:"il da cnpit'luia UIU trium·
) .0 do hispo c1iocrsano

breu rel'eil'a, do ouvielor
D. l'uno EIIg'.uiode Los,;io

Sp.iliJtl. e d JIItcndentr de m'll'inha de
S,,'1 ro, figl' I de OIi,' 'in Pinto.

O m trilue 1 Ale..!I'ct não voltou a
R. P.aulo, por r Ir u'fedrlo para 0, Rio
(TI'a 1 'e rI, II m lo 'H 1 (Yi le a Eplte·
m,' 'irl' de 1 1 novp.mhro rIe l~ll),

1'119:"'" rea ii, .10 10g;l.r d juiz ele f6ra
de Oeir;l.~, en'-ll capital elo PillUhy, e do
jnL.o rIe r,íra I aive!. 'rimr e orphãM
da" v'lIas'rla ]I'ovincía. do Ri () Grandc (io
Súl, Rio Pardo ,...:l. .To~é da Cachoeirl,
en, att" (ãl1 ar "I ,'essivo angmento da
Sll'l poplIla('ão qneza.

1'li'5-1n~li • ;ão ria est.J'1da ele fprro
d<' Ca'.1 i, a [ogy-mil'im (s. Panlo'.

_'o dill. nll'lm o imperadol' e a im-
Jler~tJ'17. i. :tado a ll'ime:r.\ d'e.,sas ri la_
des. n" ,11l'são q e faziam 'í provincia
des,l I.h n. '

i I '20 vi~itar, m ,',;\1 r. a citl:ul e
dtl cnh:\; a 21 vão (\ Lthl'ín de ferro

,JOHO dl' Ypanem.; e a 23 ás cida.
~ de ,JllllCliahy e dcIlú.
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1795- asce na cidade de Ouro Preto
Bernardo Pereira de Vasconcellos, a
quem o partido liberal no Brazil deveu
as mai impOl'tantes instituições poli
ticas: o codigo criminal, o do pr'ocesso,
as refol'mas do a,.to addicional.

E te grande politico, estadista consum
mado, notavel flnanceil'o e pal'1l1mentar,
fallecell no Rio de JaneiJ'o, no tempo da
pl'üneira invlsão da (eb"e amarella a 1
de maio de 1 50.

Tomára o gráu de bacharel em direito
na Universidade de Coimbra em 181.
Foi deputado á assembléa geral legisla.
tiva nas tres primeiras legislat'I1'a , con
selheiro de estado e ministro, e era se·
nadar por i\linas Gerae desde 1 38.

Atacado de paI'alysia nos ulti mos aunos
de sua vida, nunca poude esse mal phy_
sic/) quebrar-Ih~ a natul'al actividade llem
arrefecer·lhe a solicitude com que se em
penhava nos publicos negocios,

Cl Sua vida abraça um dos mais largos
periodo da hi toria contemporanea bra
zileira. ua superior intelligencia e
grande capacidade de homem de estado,
o qualificam um dos vultos mai proemi
nente: do nosso systema ropresentativo
(Bal·ao de Ilomem de Mello, E boços Bio_
graphico., 2" pal'te}.D

1 12- Fallece na fazenda da Tapera,
em viagem da villa da Pal'Dahyba para a
cidade de Oeil'as, Amal'o Joaquim Raposo
de Albuquel'que, govel' ador nomeado da
capitania do Piauhy. Foi sepultado na
igreja mall'iz da villa de Valença.

Este govel'nador fora o pl'imeiro pro
vido rara o Piauhy, depois da independen
cia d'esta capitania do govel'no do Ma
ranhão. A sua carta de nomeação é de
outubro de 1811. Ião chegou pOI'ém :t
exercer o seu cal'go, por fallecer, como
fica dito.

1 '31- E' eleito bispo de CuyabáD. José
Antonio dos Reis (Vide 27 de novembro
de 1 :33'.

1847- Lei da assem bléa geral creando
o bispado do Rio Gl'ande do Sul, des-

membl'ado do do Rio de Janeiro. Por
bulia do pontifice Pio IX Ad oves p'1S
cendas, de 17 de maio do anno seguinte,
e beneplacito i nperial de 7 de dezembro
do mesmo anno, foi ('-". creação confir
mada. D. Feliciano José Rodrigues de
Araujo Prates, natural do novo bispado,
é eleito seu primeiro bispo (Vide 27 de
maio de 185S).

18409- Fallece no Rio Grande do Sul o
marechal do exercito barão de S. Gabriel,
João de Deus Menna Barreto, uma das
glorias militares d'aquella heroica pro·
vincia.

AGOSTO-28

1501- avegando ao rumo do sul, e
sempre á vista da terra, as caravellas da
expedição começada a 24deagosto chegam
n'e te dia a um cabo. a que por isso de
nominam de Santo Agostinho. Ahi fun
dei'lm os navios e se demoram cinco
dias, attrahidos O, navegantes pela affa
bilidade que encontram nos indígenas,
tres dos quaes espontaneamente os acom
panharam (Vide as Ephemel'ides de 2 de
setembro do mesmo anno e de 1 de
janeiro e 7 de setembro de 1502).

1700- D. João Fl'anco de Oliveira, na
tural de Portugal, 4' al'cebi po da Bahia,
embarca para Lisboa, de onde tem de ir
tomar conta da séde episcopal de Mi
randa, pal'a a qual fôra transferido,
dando n'isso prova do seu desapego ás
vaidades mundana~, d;iq;ando de Sei' me·
tl"Opol'ilano e p l"ima:, pal"a ii' ser simples
bispo suffraganeo.

D. João Franco tinha sido por quatro
annos bispo de Angola, quando foi eleito
al'Cebispo e confirmado no cargo pelo
papa Innocencio XII. Chegára á Bahia a
5 de dezembro de 1697 (como dizem o
auctor das Datas Celebres, o visconde de
Porto Seguro e Abreu e Lima), ou em
1692 (como o indica o auctor do Roteiro
dos Bispados), e toma posse do seu cargo

O conego Dr.lIdefonso Xavier Ferreira;
na sua edição das Constituições primeiras
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do A"cebispado da Bahia, e o mss. do
Sr. Dr. Mel1o' Moraes, o dão tambem
como tendo chegado á diocese no dia 5
de dezembro de 1692. O al1udido mss.
accrescenta :

a ••• e desembarcou em S. Antonio da
Barra, onde esteve o espaço de 3 dias,
nos quaes mandou tomai' posse do Arce
bispado pelo R. Deão Aodl'é de N., e aos
8 do mesmo mez fez a sua entrada pu
blica, e alguns mezes depois, na Capi
tania da FI'6ta lhe chegou o Palio (que
lh'o 'Lançou por ser fallecido o Deão que
vinha nomeado para lho Lançar) o The
ioureiro m6r da Sé João Pastos da.Sill'a
aos 29 de junho de 1693, dia dos S . Apos
tolos S. Pedro, e S. Paulo, na Capella-m6r
da Sé, prezente um grande concurso de
povo, Nobreza, Religiosos, etc" que
autorizarão o Acto, e flzerão o dia mais
Solemne.»

Exerceu pois por pouco tempo a sua
missão pastoral no Brazil; mas ainda
assim visitou algumas das suas fregue
zias (.IS do rio de S. Francisco) e admi
nistrou o chrisma a quarenta mil pessoas.
Os padres do Concilio de TI'ento paten
tearam-lhe por carta oseu reconhecimento
pelo zelo apostolico com que se houvel'a'

Falleceu em Condeixa, lugar do seu
nascimento, em agosto de 1715.

1803- E' Eagrado em Lisboa, como
bispo in partibus de Tit6poli. (\ padre
Vicente Alexandre de Toval', 3' prelado
de Goyaz, provido n'essa prelazia por
consulta da Meza da consciencia e ordens
e Resoluçã9 de 11 de setembro do anno
anterior.

Era natural de Portugal e formado em
canones.

O general Abreu e Lima na sua Sy
nopsis e Fluviano nas suas Epheme)'ides
publicadas na Revisla Popular' o dizem
natural da B lhia.

Tendo-se deixado ficar em Lisboa até
1801. foi por ordem regia obrigado a
partir pam a sua prel~zia, onde com ludo
não tinha de chegar; porque, indo do

Rio de Janeiro para ella, por terra, foi na
yil1a de Paracatú, provincia de Minas
Geraes, accomm~ttido dc uma violenta
indigestão, que o lel'ou á sepultUl'a no
dia 8 de Outubro de 1 08. O marechal
Cunha Mattos na sua citada Coyo!J"a
phia de Goyaz o dá fal1ecido em dezem
bro. Por SU:1 morte ficou vaCTa a prelazia,
até ser elevada á cJlt~goria do bispado
em 1826.

1805- Nasce na capital da capitania de
Goyaz D. Ianúel de As. i l\Iascarenhas,
filho de D. Fl'ancisco de As is Mascare
nhas,que foi depois marquez do . João da
Palma e exercia por osso tempo o
cargo de governador e capitão general
d'aquella capitania.

D. Manuel formal'a-se cm dircito' na
Universidade de Coimbra, onde recebcu
o gl'au de doutor. Começál'a a sua car
reira publica pela diplomacia, cxcrcendo
o lugar de addido de primeira classe na
missão brazileira em Berlim o em se
guida o de secrelario de legação em
Vienna d'Austl'ja.

Deputado {t a sembléa gCl'al em mais
de uma legislatura o sp,naclor cio Imperio
desde 1850 pela provincia cio Rio GI'ande
'=10 Norte, de que fura duas vezes presi
dente, falJeceu na cidade do Rio de Ja
neil'o em 30 dc janeiro de 1 '67.

Do artigo que lho consagra o Sr, DI'.
Maccdo no seu AN:"o BIOGIUpmco toma
remos o seguinto periodo, quc faz resal
tal' perfeitamente os traços ca1'acle>'islicos
da sua individualidade politica como re
presentante da nação :

" Na camara como no senado foi orador
muito frcquonte na tI'ibun'l; tinha pa
lavra facil. memoria assombrosa, promp
tidão no imp,'oviso, enthusiasmo pelos
pI'incipios que sustentava, e era terrivel
no sar'casOlO, excedendo-se ás vezcs no
ataque violento ao adversal'io. A inde
pendencia, a franqueza, a dOcJÍC'lÇão c a
audacia o caracterisárão como ol',ldor
parlamentar.»

1811- O chefe de esqundl'a Paulo José
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da ~ilva Gama, 48° governatlor dn ca
pitania do Mal'anhão, toma posse do seu
car,go. Succede ao govel'Do interino do
bispo diocesano D. Luiz de Brito Homem,
que a governava desde 21 de maio do
mesmo anno d~ 1811.

Paulo José da Silva Gama teve em i821
o titulo de barão de Bagá.

1817-Tratado com a França, no qual
se estipula a devolução da eolonia de
Carenna a . M. Christianissima e se
marcam os limites d'aquella possessão
franceza com o Brazil, em execução do
art. 107 da Acta do Congresso de
Vienna, firmada a 9de junho de 1815. Esta
ultima parte dos compromissos tão solem
nemente contrahiclDs, é uma que tão aindá
pendente, cuja solução ficou adiada para
as IULlencas gregas.

Em janeÍl'o de 1809 tinha sido esta co
lonia tómada por 900 homens ao mando
do brigadeiro :Uanuel Marques d'Elvas
Portugal, éom duas embal'cações de
guerra. 1'0 dia 12 o governador francez
de Carenna, Victor lIugues, assigna uma
capitulação, e as nossas tropas occupam
no dia 14 a praça, da qual sahe li. guar
nição franceza, composta de 600 homens,
com todas as honras da guerra e sob a
condição de er tl'ansportada para a
França em navios portuguezes.

1820- Como o padl'c João l\fanzoni,
nomeado arcebi po da Bahia cm 1818
(Vide a Ephemericle de 13 de maio!, re
nunciou o cargo. foi no mesmo anno
apl'c entado para a á, assim vaga, fl'ei
Vkente da Soledade, benedictino, lente
da Universidade de Coimbra, natural de
POl'tugal.

Confirmado pelo papa Pio VII e pro
clamado al'cebispo em consisto rio secreto
da pl'e ente data, tomou D. í-I'ei Viceute
posse do seu cargo por procurador, maS'
nunca veio á sua diocese: deixara-se
ficar em Li boa como melllbuo das côrtes,
e alli falleceu. A diocese foi por todo esse
tempo administrada pelo respectivo vi
gario capitular.

Foi D, frei Yicen:e o Ü3° arcebispo
contando- e como tal o precedente, em_
bora Manzoni renunciassedepois a mitra.
. 1 28-CoDvenção entre o Brazil e a

Banda Oriental, pela qual terminou a
campanha da Císplatina.

Depois da violenta reclamação do aI·
mirante Roussin (Vide a ephem. de 6 de
julho). receiando-se D. Pedro I de olltl'as
dilliculdades, firmou ~om os commis arios
de Buenos-Ayres, debaixo da media,ão
da Inglaterra, a ali udida con I'enção, cujas
bases eram: que a Banda Oriental ficaria
por cinco annos independente e depois
adoptaria o governo que lheapprou\·esse.

E te com'enio foi depois ratificado por
ambas as partes conÜ·atantes.

1 10 - Por decreto d'esta data fixa-se
em CO:OOOS annuaes a do ação do Impe
rador o r. D. Pedro II, e a da Imperntriz,
logo que se verifique o casamento, será
de 96:000g, scndo a pen ão ou arrhas, no
caso de viuvez, de 50:'000goOO. Estas deli
bel'(l~ões são tomadas em viJ'tude do que
prescreve o art. 10"7 ela constitui~ão.

J[\ pelo' decreto de 19 de junllo de
1839 se havia estabelecido uma presta
ção ilDnual de50:000gáduqueza de Bra
gança, Imperatriz viuva, que a recebeu
até fallecer.

Para o dote elas princezas as Sras.
D. Januaria e D. Fl'ancisea se marcara
a quantia de ,50:00tl;:> para cada uma.

1 !7 - O senador Francisco de Paula
e ouza pede exoneração do cargo de mi
ni-tro do imperio e fie I encarregado da
mesma pasta o senador Manuel Alves
:Branco, depois l° viseoude de Cara
velIas.

186- - Fallece na côrte o visconde de
Cabo-Frio, Luiz da Cunha :Moreira. almi
rante reformado e conselheiro de guerra'

Fora miuistro da mal'inha na época da
iudependencia. Tiulla a gmncle medalha
da conqui, b de Ca)-ena.

Nascera 1 a cidade da Bahia a 1 de
outubro d 1777.
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Tendo ido para Lisboa aos 7 annos de
idade, lá estudou desde as primeü'as
lettras até muitos dos preparatol'Íos
exigidos para os CUI'SOS superiol'es, e em
ouwbl'o de 1795 matl'iclllon-se no colle
gio dos Kobres, Ter'minado o re pcctivo
cur o embarcou como homem de mar e
com mandou dep is ditTerentes vasos,
desde bl'igues até corvetas e fr'agatas,

Foi aJudante de ol'dens do major ge,
neml que 'conduziu para o Br.lzil a fa..
mília real portugucza.

Con~l11andando um vaso de guerra, se
guiu do Pará com a expedição que ia ã
conquista de C'lyena; commandou n'essa,
jorn~,daa força de mar que de embarcou

.111 P,'oaqui, que foi conquist{ldo: foi fe-
rido n'e sa occasião na cabeça por um
gol;:>e ele espada.

Assistiu, porém, a todos os descmbar.
ques afé á. tomad9. da prilç~ fl'anceza, em
quetambem scnchou. Seguiu depois pam
a França no navio do seu com mando
como parlameuta" e, concluida ess.t com
missão, veio pal'a o Rio de JaucÍl'o.
D'aqui partiu para Buenos-AYl:es pm
mis. ão secl'eta do ministel'Ío dos negocio.,
estrangeiros.

Foi do numero dos qne tomaram Mal
donado om l1'lvembl'o de 1816. Assisr.iu ao
bloqueio de Pel'nambuco em 18li.

O c lrgo de ministl'o da marinha ii qne
ali udi mos, exerceu-o desde 1822 até fi ns
do anno seguinte, . rctirando-se d 1 alta
administl'ação publica por não querei'
as<ígnar o decreto de dissolução da con··
stituinte.

Serviu depois ainda divel'sos cargos,
inclusive o de commandante·dil'ector da
acadcmia dos gual'ths-marlnhas.

lS68-A salto do Passo Rcal do Tebi
qual'y-(Campanha do Paraguay),

O bill'ão do Triumpho á frente tias bri·
gadas dos coroneis Fernando lIlachado e
~aranhns, toma de assaltq um l'educto
inimigo ddcndido pql'100 hOll1ess c :I boo·
C,IS de fogo.

O exercito de Lopes achavll-se então

acampado em S. Fel'nando. O dictador,
que aC.lhava de mandRI' fuzilar e passar a
fio de espada centenares de victimas, re·
tira·se pl'eci pitadamen te pam Assu mpção,
Ordell'lOdo que degolassem ou acabassem
ã ponta de lança os infelizes que, venci·
dos pelo cansaço, não o pudessem acom
panhar na pI'ccipitada fuga, Quando o
mal quez de Caxias entl'ou com o seu es·
tado maiol' e mui Los officiaes no llC'lmpa·
mento de S, Fel'uando, verificou por seus
proprios olhos que o que se dizia das
atrocidades do tyrallno não era o pal'to
de uma imaginação em delírio: 358 cada
veres jaziam ainda alli, uns insepultos,
outros mal enterrados e aqui ~ acolá os
de misel'as mulheres .que tinham sido
suppliciadas por ol'dem sua!

AGOSTO-29

1633- Pal'te de Lisblla uma fiotilh'l
com mandada pelo capitão-mór Fr'ancisco
de Yasconcellos e Cunha, dcstinada a
SOCCOl'l'er Pernambuco. Compunha se de
dous g,lleões, a capitanea e almiranta, de
20 e 16 peças de ferro, e de cinco cara
vellas. TI'azia 600 homens de tropa, mu
ni<;ües e fazendas.

·1615-01'dena o Supremo Conselho hol-
landez o UI'I'azamento da cidade Mau_
ricéa ou Mauriciu, bairro hoje <ie Santo
Antonio e S, .José (do Recife).
, Sahiu para isso um bando a toque de
caixa e em que se m'denava aos habi
tantes que demolissem as suas casas no
praso de dez dias, no fim dos quaes po
del'ia qualquer appropl'iar·se do material
das que estivessem ainda de pé,

A1'I'a,saram se tambem todas as obl'as
exterior'es do rico palacio dcnominado
Fdbul'go, que para sua residencia edifl·
cára na ilha ele Antonio Va.= o pl'incipe
Mauricio e cuja perspectil'a e planta po
dcm ainda vtll'-se na obra de Bar'leus IIis
tal-ia do BJ'aõil hollanele.=, desenhadas
e gravadas pOI' Francisco Post, Destrui·
ram·se igualmente os jardins d esse pala
cio, feitos com principesca magniflcencia,
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167i- POI' aviso do jesuit,~ FI'uncisca.
Yclloso oYita-se arevolta prepar.lda contre
o governador do estado do lIIaranhão o
GI'ão-Pal'á, Pedl'o Gesar de :Menezi!s,

17:21-0 1" bispo do Pará, D, ft'ei Bar
tholomeu do PilaI', ehega á cidade de
Belém, capital da sua dioce e ( Vide a
Ephemeride de 21 de setembro).

173.- :\Iorre em Tocantins, em viagem
pal'a Goyaz. onde ia el'igir a yilla d'e~se

nome. o ,1" conde de Sarzedas, D. An
tonio Luiz de Tavora, governador da ca
pitania de . Paulo f Yide a E2Jhemuide
de 15 de agosto, 173Z). Devia succedel'-Ihe
n'aquclle cal'go e succede-lhe Gomes
Freire de. Andrada, govel'l1adol' ecapitão
geneml cio Rio cle Janoiro e i\Iinas GO'l'Ues
s r'undo n auctori -ação da carta regia de
29 cle ou lubl'o de 1733,

1713- POI' ausencia do go"ernador ou
commdndante dJ Santa Catharina, o UI'i
gadeil'o José <b Uva Paes, incumbido
pelo capitão general do Rio de Janeiro
das fortín açi1es da Coloni-l do Sacra
mentO,fica interinamente á tcsta d'aquelIe
govel'no e (,olllm,lOdo o capitão de infan
taria Pa ricio .!anuel de Figueiredo
de de a presente data até 20 de maio do
alJl10 seguinte.

17i9-D. fl'ei Dominqos da Enoal'nação
Pontel'el, 1" hLpo' de' l\üwianna, toma
Jloss' d \ sua diocese por seu procurador,
o conego doutoral Ignaeio CorrOa do SÚ.

D. frei Domingos era da ordem dos
fl'ados prég,~dor(', dominicanos e fÔl'a
por 15 anno, lenre de philosophia o theo
logia e dil'c tor d'l ordem terceira da sua
relirrião ,Yidc :l Eph(J1I!e"úfe de 16 de
'junho de 1/%).

17i3- Ordena a 1'lÍnha D, l\Iaria I que
se mandom vÍ.lj:ln te aos SCI'tõcs .do
Bmzil jJtL1'I: colligil'cm noticilts e objectos
dos varios ramos d,~ natllrezà. Odistinc.to
e consciencinso natul'alist L bahiense DI'.
Alex,lndre Rodl'ig'ues li'cI'l'eil'a (Yide a
EphIJ17wl'icle de -n dc abl'il dc li3') faz

• pal'te d'esta eXIJc,lição scientiflca, tendo
por auxiliaI'es os dous desenhadores José

Joaquim FreiI'e e Joaquim José Codina e
o preparador botanico Agostinho Joa
quim do CalJo.

Esta cxpedição, posto que' nomeada
desde 177", s6 poude sahir de :'isboa a
I de setembro de 1733.

Para mais desenvoll'imentos :n:erca
d'esta materia léa-se o importante tra
balhp que a respeito do notabilissimo na
tlll'alista e de sua viagem publicou no
I" vol. dos Annaes da Biúliotheca ~\a_
cional o Sr. Alfredo do "alIe Cabral.

1 19- Toma posse da sua diocese, por
procurado I', o I' bispo de Goyaz D. Fran.
cisco FelTeÍl'a de Azevedo, natUl'al de
Portugal (Abreu e Lima e o Almanak de
LaemmeI't para 1355 o dizem natural de
Cuyabá), que jil. havia sido eleito uispo
titular de ,iJleliapo,' em 17 de dezembro
de I U, titulo que não podendo reali
sar-se, fora mudado pal'a o de Casto
"ia. Era prégadol' da capella real quaudo
foi apresE'ntado para o bispado deGoyaz.
Havia sido anteriol'mente,parocho.da fre
guezia de anto Antonio de Ca serubú,
villa de i\Iacacú (proyincia do Rio de Ja
neiro).

Fora a 13 de outubro de I 13 eleito
prel do d'essa dio·cse e s6 chegou'á clla
a 21 de' outubro de 1 Z±, segundo refE'l'e
o maI'echal RaY1UUndo Jo t3 da Cuuha
ilIattos ~a. ua (;;lo"ogl'aphi<~ histol'ica
da pror,incia ele Goya::-. im pl'e sa no tomo
XXX \'I II (I ''13), parte primeira, da re
vista tl'imensal do Instituto Historico do
Brazil. Todavia o auetor o faz «natural
da 'illa de i\l:icacú ou :::;anto Antonio ele

á, freguezía de anto Antonio de Cas
sa"IJú!Í». Parece que, conforme alli se de
clal'a. teve o pI'elado depois nomeac:ão de
bispo e como tal "em mencionado em
primeü' lugal' no Rotei,'o dos Bispados.

Antes de chegai' á sua djocese ficou
compl tamente cego: «mas a im mesmo
I'egeu por si o bispado até mOl'rCI', diz o
padl'e Peixoto de Alencal' no séu citado
Rotcit'o, cumpJindo cQm muita solici
tude os deveres pastoraes: pregava
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com muita dedicação, pontificava, e
fazia tudo o mais, menos a visita
da diocese. que nunca poude fazer por si
mas fel-d por visitadores idoneos, que
deputava. Era orador distincto, fecundo
e eloquene~, e no trato familial' de muita
affabtlidade, mansidão e caridado, quali
dades essas que sempre mostrou em todos
os sells actos. Vivendo muitos annos no
bispado, não o viu nunca: pONue Deus.
por seus altos designios, tirou-lhe a vis.a
quando elle se achava. proximo a se
guir. "

FaUeceu a 12 de agosto de 185,1, (O Ro
teiro o dá como fallecido em outubro),
quasi nonageuarío, cborado pelo seu re
banho, que o venerava. Ao sentil' que
morria pediu que lhe dessem por epita
phio a seguinte palavra, que resume to
das as suas virtudes e a sua humildade
de coração:

PECCAVI !

1825 - Tratado de reconhecimento do
Imperio do Brazil pelo rei de Portugal,
ajustado por mediação da Inglaterra, en
tre o Imperador D. Pedro I e seu pae, G

rei D. João VI.
Assignaramcno no Rio de JaneÍl'o por

parte do Brazil o conselheiro Luiz José
de Carvalho e MeUo, depois viscondo da
CachoeÍl'a, ,en tão ministro dos negocios
estl'angeiros, o barão de Santo Amaro,
depois marquez do mesmo titulo, e FI'an
cisco de Villela Bal:bosa, depois marquez
de Paranaguá, e por pal'te de Portugal o
cavalh.eiro Carlos Stuart, conselheiro pri
vado de S. M. Britanica, que ch.egára
ao Rio de Janeiro a 18 de julho,

'ce El'a uma carta de alforria, diz Abreu
e Lima, comprada por dois milhões de
ibras stel'linas. "

1852 - Eft'ectua-se pela primeira vez
entre nós a cerimonia do começo de tra
balhos de caminho de ferro no primeiro
que se construe no BraziJ, entre a Serra
da Estl'eÍla e o DOI'to de Mauá, na bahia
.do Riq, de Janeiro. Os instrumentos sym
bolicos que serviram na cerimoria, na

qual tomou parte o Imperador, e que con
stam de um carrinho e, uma pá de ma
deira lavrada c cheia dc lavores de prata,
foram guardados no museu do Instituto
Historico no Rio de Janeiro,

1853-Lei creando a provincia do Pa
raná (Vicie a epherne1'ide de 19 de de
zembl'o), con tituid~ pela co,marca de
COl'itiba, da provincia de S. Paulo. Tem
o n. 704 a lei da sua creação.

1871-Inaugura-se a linha telegraphica
de Uruguayana a Alegrete, ambas na pro
vincia do Rio Grande do Sul, com a ex
tensão de k. 128,000.

AGOSTO-30

1605-0 Anno Biog"aphico dá como
nascido n'esta data o douto franciscano
frei Vicente do Salvadol', natural da ci
dade da Bahia, data fornecida ao auctor
pelos apontamentos biographicos manus
p.riptos de Balthazar da Silva Lisboa «que
aliás, accrescenta o Sr. Dr. J. M. de Ma
cedo, nem sempre sào segul'os em datas."
Com etreito assim é, quanto a esta, pois
que do alludido franciscano bahiense ha
a obra intitulada Clwonica da Custodia
do Br'a::il esc"ita em t 6 i 8, ltIss., que
vem mencionada com individuação na
Bibliotheca Lu::itana por Barbosa Ma
chado. Não é muito possivel que o auctor
a escrevesse aos 13 annos de idade.

Diz Jaboatão no seu O,'be el"aphico que
frei Vicente do Salvadol' fora eleito cus
todio da provincia de ::)anto An.onio a
15 de fevereil'o de 16H.

1677-Tl'atando de D. Pedro II de Por
tugal, diz D. Antonio Caetano de Souza
na suaHistof'ia Genealogica da Casa Real
POl"t!~gue::a (Tomo IV. pago 678).

ce ••• de Pernambuco, foy o primeiro
Bispo D. Estevão BI'ioso de Figueiredo,
que era Vigario Geral do AI'cebispado de
Lisboa. O mesmo Papa Innocencio XI.
erigio em Bispado o Mal'anhão, por BuHa
p1ssada a 30 de agosto de 1677, de que foy
seu phmeil'o Bispo Dom FI'. Antonio de
Santa Maria, titular de r eocesaréGl, Deão
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da Capella Real, qUi hAvia sitIo Religioso
da Ordem Seraphica da Provincia de San
to Antonio dos Capuchos, que não foy ao
Bi paclo,e depois promovido ao de Mil'an
da: e pela largueza do Estado do ~Iara

nhão se erigia depois o Bispado do Grão
Ell."á, como diremos no Capitulo X deste
Livr'o.»
1715-~Ianuel da Fonseca Jayme, 23'

gOl'ernador da capitania do Ceará, toma
posse do scu cargo e exerce-o até 171 I

em que, a 1 de novcmbro, lhe succede
n'elle S,llvadol' Alves da ilva.

1755-D. AI varo Xavier Botelho, conde
de S. Miguel, toma posse do governo da
capitania de Goyaz. Succede a D. Mal'cos
de Noronha, conde dos Arcos, que fÔra
o eu primeiro governador e flxára os
limites da nova capitania, e a quem se
eleve, em execução de ordem regia, a
abolição da capitação e do censo e o esta
belecimento de duas casas de fundj~ão,

uma em Villa-Boa, oub'a em . \1', ".',
para as quaes deu regimento. D. «,.cos
pcrcorreu toda a capitania e foi no tem po
do seu gover'no que se de~cobril'am as
minas do Coral, tão rendosas, que na ex·
tensão de menos de um oitavo de legua
deram 150 arrobas de OUl'O e cujas da
tas renderam cerca de cincoenta mil oi
tavas.

lí66-Carta régia mandando fecbar as
lojas de oUl'ives, sequestrar-lhes os ins
trumentos, reCI'utar os ofliciaes solteiros,
prohibir o omcio na cidade do Rio de
Janeiro e castigar os contraventores com
a pena dos mbedeir'os falsos.

({ Semelhante carta regia, diz o barão
de SantcT Angelo, foi lançada em faVal'
de alguns oUl'iI'es ele Portugal, a quem
os nossos tiravão o ganho, o que é claro
ã vista da perfeição das obras de prata
e OUl'O d'aquelles tempos, e das.lampadas
e mais objectos que se vêm em S. Bento,
Carmo e Santll Rita, modeladas e inven
tadas por Valentim. »

17701 -Ohega a Pernambuco o seu lO'
bispo D. 'l'l1omaz da Encarnação dl10 Costa

e J:,ima (Vide a Ephemm'icle de 8 de :;;e-
tembro). ,

1 02-Lopo Joaquim de Almeida lIeu
riques toma posse da administração da
capitania do Rio Gl'ande do Norte. succe_
dendo ao governo interino de Antl)nio de
Ban'as Pa sos e adjuntos, que a aduünis
vam desde 1800.

1809-Toma posse do governo da capi
tania da Pal'ahyba do Norte o 5eu qua
drllgesimo terceiro governador Antonio
Caetano Pereira.

Segue-se.lhe no governo o trjumvirato
estabelecido pela lei de 12 de setem oro
de 1770, e que tomou posse da adminis'
tração a 12 de detembro de 1815.

TO Catalogo dos gove)'nadoi'es e w'esi
dentes da Pa)'ahyba, organisatIo pelo
coronel Frederico Carneir'o de Campos e
publicado no tomo VIII das revistas do
Institt~to, vem Antonio Pereira como o
22' governador d'aquella capitania, por
que o auotor do I'eferido catalogo começa
pOl' Antonio da Silva Barbou, que pelo
catalogo do visconde de Porto Seguro
foi o 43', sem contar os quatro que a
governaram de 158! a 1591.

Antonio Caetano PereiL'a falleceu a 12
de dezembro de 1815 (Yide a ephem. do
'lia 29).

1 '23 - Publica-se o tratado de reco
nhecimento da independencia do Brazil.

1 2 - E' exonerado tio cargo de sena·
dor do Imperio pela pl'ovincia Cispla
tina o padre D. Antonio Lanllnaga, no
meado a 22 de janeiro de 1826,

18-19 - Fa)lece no Rio de Janeiro o
conde do Rio·Pal'do, Thomaz Joac111im
Pereira Valente, marechal, 20- e ultimo
governador de Santa C,üharina (Yide a
Ephemel'ide de 20 de maio de 1 ')2), e é
sepultado no dia seguinte no convento
de Santo Antonio.

O seu nome vem com a suppl'essão do
nome Thornaz em muitos anctores e na
nossa ephemel'ide de 20 de julho,de 1821.

O marechal Valente nascertl. em 1790
na 'Cidtl.de do Porto.
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1 59-E' encarregado da pasta dos ne
gocios do Imperio o Sr. deputado pelo
circulo de Uampo", p~'ovincia do Rio de
Janeiro, DI'. João de Almeidl Pereira,
no ministel'io presIdido pf:'lo senador' An
gelo Muniz da Silva Ferraz, posterior
mente bar'ão de UruguaY<lna, ul'ganisado
no dia 9, e no qual geria a pasta dos
negocios da justi\a o SI'. conselheil'o João
Lustos I. da Cunha Paranaguá, então de
putado, a dos de estrlDgeiros o ~r. sena
dor consf:'lheiro J. L. Vieira Cansanção
deSinimbú, a dos da guerra o deputado
Sebastião 'do Rego Barros. a dos da mari
Ilh:l o deputado I!'ranciseo Xavier Paes
Bar'reto e a dos da fazenda o organisa
dor do gabinete,

A:GOSTO 31

1661-Morl'e na cidade do Recife o
mestre de campo Henrique Dias, com_
mandante dos homens pretos, que tão
celebI'e se fizera na guerra sustentada
pelos pernambucanos contra a invasão
hollandeza.

(( Henrique D!as era bravo, fogoso c
ás vezes desabl'ido ; mais valente pal'a
obrar, que apto para conceber. Natural
mente loqnaz, de conhecia o valor do
segredo e disCl'içãn nas emprezas; mas
era dotado de coraçab benevolo e uma
aI.lll1 belllfazeja.(Varnhagen, Hist, Ger.)>>

1713-Toma posse do ~overno da capi
tania de S. Paulo e Minas Geraes, pe
rante a camara de S. P,wlo, o seu 2'
governador e c.lpitão general D. Braz
Balthazar da Silveira.

Succede' a An tonió de Albuquerque
Coelho de Car'valho, que tão bons sel'Vi
ços pl'estál'a áquelIas capitanias. D. Braz
fundou na de i\1Jnas as viJlas da Rainha,
do Pl'ineipe e de Pitanguy, e expelliu
d'ella os frades o clerigos desem prega,dos,
que traziam com suas intrigas divididos
os povos.

O seu governo aturou até H de setem
bro de 1717, em que o passou ao seu suc
cessor, o conde de Assumar. O visconde

de Porto eguro pOJ'ém dá o dia :! de
setembr'o como o da pOSSO d'este ultimo
govel'DadoJ', e Azevedo i\Iarque , nos seus
Ap~ntamentos,dá o seu governo termi
nado no dia 3, e posto que na Chl'onolo
gia indique o anno de 1712 como o da
SU:l posse, quando tr'ata dos g01Jc,'nadp
"es e capitãas gene,-aes o faz empossado
em" 1713.

1740 - Falleee em Lisboa, cinco dias
c\epoi de chegado do BI'az.il, o 4' bispo
do Rio de Janeiro, D, frei Antonio de
Guadelupe, que demos na Jlpheme"ide
de 4 de ago to comI) falIecido n'essa data,
com a singular inadvel'tenci:l. de termL
nal'mos aquelIa noticia fazendo-o falIe
cido no dia 30. Achámos b lralhudas
todas e tas d;ttas nos audorcs que con
sultaramos para resumir a vida d'este
excellente prelado,

Monsenhor Pizarro diz nas. suas ille·
mOrias histo.'icas que D. frei Antonio
assum ira o exer'cicio da admin istr'ação
da sua diocese no dia 2 de agosto de li:?5,
mas que s6 fizera entrada publica no
dia 4.

Este ~mctor o dá falleeido na presente
data, das 1I101estias com que par·til'll do
Brazi1 e se a~gravaramna viagem. que foi
demorada (Vide a ephem. do dia 4), mas
do anno de 17:!!. Cl'emos porém que o
auctol' se equivoca quanto ao anno. Com
etreito, na tr-anscri[l\ão que á pu"'. 162
do vol. IV da sua citada obra far. rio epi
taphio aberto na sepultura d'aqueUe pre
lado, verifica-se que fallecêra no an no de
1740 e a 31 dc agosto.

Tambem o Almanac Ilisto"icp da Ci
dade de S. Sebastiüo, de Antonio Duarte
Nunes, reproJuziLJo no vol. XXI (1858)
das revistas do Instituto llistol'Íco, con
signa esta data para a sua morte.

Fica, portanto, invalidado o que a esse
respeito di.~emos na mencionada ephe
mm-ide.

A 23 de dezembr'o do me mo arlllO
de 1740, acrescenta ainda monsenhor Pi-
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Pizarl'o, chegou ao Rio de Jancil'O a no
ticia do fallecimenlo do dito pI·elado.

BaI'bosa lIIachado mencioRa nu snu
Bibl. lusitana os tres tomos de ermôes
qne de D. fl'ei Antonio de Guadelupe se
publicaram em Lisboa cm 1749 e 1133, c
um qual·to volume que ficou inedito.

l/53-Alvará inc()I'porando á cOI'ôa a
eapitaláa de . Paulo, com indemnisação
ao donatario. A carta régia de 28.de
janeiro de 1751 versa sobre o me mo as
sumptO.

1751-Chega á sua diocese 04' 1Jispo
de Belcm do Pará, D. il'ei João de S. Jos6
e Queiroz, e n'esse mesmo dia toma posse
do governo d'cll" (Vide a Ephemeride
de 15 de agosto dc 116.1:).

O visconde de Porto egUl'o dá nas
duas edições da sua Histo"ia Gel'al a e_
guinte indicac;ão acerca d'este prelado:

« ,l. n. FI'. João de S. Jo é e Queiroz,
31 de agosto de 17i-! (Possf!l). fica regen
do a diocc e na ausencia d'este bispo o
Dr. Geraldo José de Abrancbe, 1761.»

lIa visivel eqnivoco n'estas duas datas.
Vamos elucidai-as.

D. frei João de S. José e Queiroz era
natlll'al de pOI·tugal; nilscera em ~latto

sinhos a 12 de agosto de 1111 e te,e no
seculo o nome de João de Queiroz da il
veira.

Monge bencdictino, fÔI'a apl'esentado
bispo a 10 de outubro de 1759, recebendo
a 'lominata no dia H. ii. 4 de maio do
anno eguinte foi sagrado na cidade do
Porto, sendo sugl'ante o bispo de ?tlauri
castI'o, conego na sé portuense. Tomou
posse do seu cargo a 31 de agosto d'esse
mesmo anno, como refere o SI'. Camillo
CastellQ Branco nas Memohas que d'este
infeliz prelado publicou em I 6 , e que
temos á vi taloU como já consignámos
na ephemedcle de 15 de agosto, guiado
por Abreu e Lima.

Infamado por inimigos que o seu zelo
Teligio o contra i levantara na diocese,
é chamado á côrte na data que j[L indi
cámos, e mandado para o convento dc

S. João de -Pendurada (ou do Ermo),
entre Douro e l\1inllu, em fins de janeiro
de 1761.

A 15 de agosto do mesmo aono alli
expiJ'Ou sob o peso das gral'es imjJutac;ões
que o despre~(igiaYam no conceito pu
blico e no da cÔrte, sem que o govel'no
do marquez de Pombal lhe tivesse con
cedido o defender·se d'ellas !

177!-José Ce ar de ~IeDezes, trigesimo
segundo gOI-ernador e capitão general de
Pel'Dambuco, toma po se do seu cargo,

Succede lhe n'elJe, em 13 de dezemhro
de 1787 (Abl'eu e Lima diz que em janeü'o
de Ú8'l), D. Thomaz José de ~lello (Var
nhaqen-Hist. Gel'.).

Houve no seu tempo de governo uma
notavel epidemia de bexigas, de que
moneu muita gente.

1 32 - As vilJas <ln • .-uIvador de
Campos dos Goytaca:res e . João da
Barl"', hoje cidades, pas am de novo, por
lei d'esta data, a incorporar-se á PI'O
vincia do Rio de Janeiro, desannexadas da
do Espirito anto, a que desde 1753 per
tenciam.

1852":"Dá o imperador um esplendido
sarau no pac;o imperial da cidade do Rio
de .Janeiro aos repl'e entante da nac;ão.

l86-!-Pam substituir o gabinete i5 de
Janeiro org lOisa outl'o o conselheiro se
nador FJ'a~cisco J sé Furtado, ficando
com a presidencia do conselho e a pasta
dajusti,:a; o I'. con elheiroJoséLiberato
Barroso, depubldo, com a do im erio ; o
senador Carlos Carneiro de Campos com a
da fazenda e interinamente a de esrr.to
geil'os; o SI'. bri~deiro IIenl'ique de
Beaul'epaireRohan com fi da gueITa; o Sr.
conselheiro Francisco Xavier Pinto Lima,
deputado, com a da mal'inha; 1'. o conse
lheiro Je.suino ~larcondes de Oliveira e Sá,
depu lado, com a dI a"ricu1tura.

Este gabinete com pletou-se no dia 4
de outubro, encarregando-se da pasta
dos neg cios estl'angeiros o Sr. senador
José Pedro Dias de Carvalho.

18í() - Inaugura-se a linha telegra-
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phica de I110ssoró ao Assú, provincia do
Rio Grande do Norte, com 70.062 kilo_
metros de extensão.

1 64: - Em dias de agosto d'esse anno
inauguram-se a linha telegraphica da
praça e as urbanas da capital do imperio
(9 linhas) com 2-±.000 kilometros de ex
tensão.

1 66'- Em dias do mez de agosto
d'esse anno inaugura-se a de Paraty (Rio
de Janeiro) a Ubatuba (::l. Paulo), na ex
tensão de 51.000 kilometl'os.

- Idem a da Ponh Negra a Mal'icá,
ambas da provincia do Rio de Janeiro'
com 16,000 kílometros de extensão.

186'3 - Idem a do Rio Bonito á Venda
das Pedras, do Rio de Janeiro ambas, na
extensão de 27.000.,

SETE~IBRo-1

163±-Partem do porto do RecifL, com
destino á Hollanda, quatro navios d'esta

nação fartamente carregados de assucar'
e páu Bl'azil. 'essas embarcações,Yão de
passagem os dons l1irectore~ delegados
hollandezes van Ceulen e Gysselingh,
que tanta actividade tinham desenvolvido
nas operações militares dos sens.

1645- Chega a Tibiry, tres legnas
ao sul da cidade da Parahyba, o soc
corro mandado por João Fernandes
Vieira e ndré Vidal de Negreil'os, com
o fim de se promovei' n'aqueJle diskicto
a restaul'ação da capitania do poder dos
hollandezes.

Compnnha-se a expedição dos capitães
Antonio Rodrigues Vidal, sobl'inho de
Andl'é Vid.l e natlll'al da mesma Para
hyba, imão :5oares, Cosme da Rocha e
outros omciaes subalternos destinados a
commandarem as companhIas que se 01'
ganisassem. Vinham tambem o capitão
Diogo Pinheiro Camarão, do corpo de
indios de D. Felippe Camarão, pal'a com
mandar os d,t sua raça qne se alistas
sem, e o preto Henrique de Mendo~ça,

capitão nomeado para o com mando de
pretos como elle, que tomassem parte
no exercito que se ia crear.

Este corpo expedicionario partira da
'-arzea em fins de agosto, levando tam
bem patentes de goyernadorts dtt Para
hyba a Lopo CUI'ado G'l1'ro, Jeron 'mo
de Cndena e Francisco Gomes .Iuniz.
aos quaes mandaram logo os chefes da
expedição participação da su • chegada c
Conyucar pam aqneIle sitio. r-ão se de
mor,lram elles em acccder ao convite,
trazendo comsigo pessoas de illlportancia,
CO'n quem c~ntaYam.

Discntil'am entre si o assnmpto e deci
diram proclamar a rest UJ'ação em toda
a capitania no mesmo dia e hora, e para
qne não e divulgasse o accordo em pre.
juiso da idéa, assentaram em fazeI-o no
dia seguinte. '

1700-Assenta praça de soldado em
Lisboa, sob o nome de Bllltbazar do
Couto Cardoso, a fluminense D. Maria

rsula de Abreu Lencastre, filha de João
de Abreu Oliveira, na idade de 18 annos.
Fugira para isso da casa paterna.

E como soldado partiu esta nossa
heroina para a India. AlIi tornou parte
em muitos combates, fez prodigios de
valor e procedeu sempre de um modo
irreprehensiveI.

Refere-se que no·a salto {l fortaleza de
Amboina foi ella, o soldado Cardoso, nm
dos primeiros e mostrára intrepidez
varonil na tomada das ilhas de Corjuem
e Panelem. Depois de 13 annos de servi·
ços d'essa natureza, teve baixa a 12 de
maio de 1714 e esposou o valente oilicial
da lndia, Atro~so Teixeira Arraes de
1I1ello, que ,fora governadol' do forte de
S. João Baptista na ilha de Gôa,

D. João V fez-lhe mercê, por dcspacho
de 8 de março dc 1718, do paço de Pano
guim pOl' tempo de seis annos e de um
xaraflm por dia, pago na alfandega de
Gôa, com a faculdade de o testai' em seus
descendentes, ou em favor de quem qui
zesse.
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1732-Das -mãos de D. Lourenço de Al
meida reaehe o conde das Galvêas, André
de )lello e Castro, o governo da capitania
de Minas Geraes, tomando posse do eargo
na igreja matriz de ossa Senhora da
Conceição de Antonio Dias,

O visconde de Porto Seguro dá esta
eeremonia como efl'ectuada no dia 10.
Segnimos a Claudio Manuel da Costa no
seu poema VUla-Rica.

O conde das Galvêas governou esta
capitania até 2G de março de 1735, em
que lhe succede Gomes F)'eire de An
drada, conde ele Boba.della.

1752-0 govcrnador Gomes Freirc e o
marquez de Yal de Lyrios, prin~ipaes

eomlhissal'ios das cortes ele POl'tugal e
de IIespanha para a demarcação elos li
mites do sul, tem a sua primeira entre
vista em Castilhos Grandes,

1782- Chega á villa de Cuyabá a com
missão seientifica, astronomica e geo
gr'aphica, encarregada das demarcações
da capitania.

Faziam parte d'cHu os mathematicos
Drs. Antonio Pires da ::;ilva Pontes e
Fr'ancisco José de Lacerd 1, os engenhei
ro~ Rical'llo Franco de Almeida Scrra e
Joaquim José Ferreü'a, e dpus deseuha
nhadores.

O naturalista Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira não faúa parte d'esta commis
são, como alguns suppõem, A sua cm
inteil'ameote pessoal e diversa, tendo
por fim o estudo da nossa flora e dos
mais pl'oductos da nossa natUl'eza. (Vide
a Ephem. de 21 de outubro de 1783).

lS0 _E' abolido o uso de coner o
ouro em pô como moeda nas capi nias
centraes de Minas, Goyaz e Matto GI'OSSO,
e permitte-se que em seu lagar circulem
moedas de ouro, prata e cobl'e,e que todo
o producto da mesmas capitanias seja
trocado/por moeda corrente ou bilhetes
de determinados valores nas casas de per
mutas que parà esse fim se haviam de
estabelecer.

IS51-Fallece na sua antiga diocese o

12' bispo de S. Luiz do Maranhão D. frei
Joaquim de Nossa Senhora de Nazareth.

Era natural do logar d'esse nome.
termo da villa de Pederneira. comar~

de Leiria na provincia da Extremadura
(em Portugal); religioso da Ordem dos
Menores reformados da prnvincia relt
giosa da Arrábida, onde ensinou philo
sophia. Nascera a 12 de maio de 1115.

Fôra primeiramente prelado ordinario
de Moçambique (em 1 ll),depois sagrado
bispo titular de Leonthopoli (em 1816);
de onde o transladou para o Maranhão
o rei D. João VI, sob o pontificado de·
Pio VII, a 13 de maio 1819. A 11 de maio
de 820 assumia o excercicio d'este seu
cargo, tendo aportado á. diocese no dia 3.

Jão querendo, porém, depoi adherir ã
independencia do Brazil, nem prestar ju
ramen to de fidelidade ao fundador do
imperio, aus~ntou'se pal'a Lisboa a 7 de
noyembro de 1 23, sendq, então alli no
meado por D. João VI bi po de Coimbra,
conde de Arganil, senhor de Coja, alcaide
mói' de Avô e par do reino. Legitimista,
não quiz,depoisda morte d'aquelJe rei e da
deposição de D. Miguel de Bragança,jurar
obedieucia ao governo de D. Maria II e
sabiu de Portugal, partindo para a Ingla
terra quasi fugitivo. De lá voltou para o
Mar'unhão, oilde chegou a 3 de maio de
18-!0. 20 allOOS, dia por dia, depois que o
deixara, e ahi foi acolhido com toda a
cordialidade, em seu prop,rio palacio, pelo
bispo D, Marcos Antonio de Souza, seu
suece SOl' no cal'go. Dias depois foi re í
dir no convento de Santo Antonio dos
Fl'anciscanos, onde passou o resto da
vida. . '

Publicou logo depois da sua chegada
uma traducção da Biblia, que faz hom'a
á sua illustração, no dizer' do auelor do
Rotcil'O dos· Bispados.

D. frei Joaquim jaz no P!esbyterio da
cathedral do Maranhão.

Veio morrer no bispado que dei.xara,
tendo'n'esse sentido sorte igual á do
bispo de Olinda, D. Thomaz de N01'onha

8



114 EPHEMERIDES NACIONA~

e Brito (Vide a ephemel'ide de julho 9 de
1847).

O Almanack Laemmert o dã fal1ecido
em outubro, mas recol'l'endo ao jornacs do
tempo, verificámos que fal1ecêra na pre
sente data {V. o C. :Me,"cantil de 7 de
outubro de 1851, e ainda mais explicita
mente o Jo>'?zaL do Commel'cio do mesmo
dia, correspondencia do Maranhão.

1 59.-Fallece de uma erysipella fleg
monosa O il1u.stre lente substituto du
faculdade de direito de ::i. Paulo, DI', João
Dabney de Avellar Brotero, nascido no
Rio de Janeiro a 24 de dezembro de 1826.

1866-0 vice-almirante visconde de Ta
mandará, tendo a insignia a bordo do
b1a{Jé, segue rio Paraguay acima até a
ilha dos Palmal'es com os encouraçados
Lima Bal"l'os. BraziL, Ba7da, Barl"OSO,
Rio ele Janeir'o e Tamanda>'é, os navios
de madeira Pal"nahyba. Bebe,'ibe Ypi
,-anga" Belmonte. AI'aguay e C,"eenhalgh,
as bombardeiras Peel,'o An'onso e FOJ·te
de Coimb'-a e tres baterias tluctuantes,
e en tI'e a ilha é o chaco man da o almi
rante ancorar a esquadrilha de madeil'a
e avançar os couraçados, bombardeiras
e b I terias, com o fim de bom ba l'dear
Curuzú (Campa~tha elo l'a>'aguay).

1877 - Inauguração da linha telegra
phica de Maroim a Arllcajú, provincia
de Sel'gipe, I'la extensão de 32,592 k.

1878 - FaUece no Rio de Janeiro o
conselheiro Duarte da POIl te Ribeiro,
barão da Ponte Ribeiro, enviado ex
traordinal'Ío e ministro plenipotenciario
aposentado. Tinha S4 anuas de idade:
nascêl'a a 2 de março de 179,1 em Por
tugal.

Prestou relevantes serviços á sua pa
tria adoptiva, no çlecurso da sua prolon
gada existencia, em diversas commissões
que recebera do governo, não s6 como
alto empregado d'l secretaria do~ nego
cias estrangeiros, mas tambem como ple
nipotellcial'io junto ás republicas do Pa
cifico. distinguindo-se sempre pelos seus

conscienciosos estudos âcerca dos limites
do Braúl.

Deixa algumas memol"ias importuntes
n'essa especie, da, qu&.es algumas e guar_
dam na secção de ms, da Bibliotueca
publica, e ultimamente, em 1 76, impri
mira no Rio de Janeiro (Typogr, Laem
mel't) um CataLo{Jo dos mappas geogra
phicos do Imperio possuidos pela se
cretal'ia de estrangeil'os, dando expansão
á sua JlI'edilecção por es 'e genero de es
tudos, Tinha já publicado urna relação
das muitas e intel'es antes emol'ias que
escrevel'a solJl'e limites do Bl'azil e no
mesmo unno de 1875, n Typographia Na
cional, uma Exposiçâo dos tl-abaLhos hi:;
toricos, fJco{Jraph'icos e h!/IlI'o{J,'aphicos
qzte sel'viram de base á CARTA GERAL DU

IMPEIUO, que fOl'a apresentada na expo-
sição nacional de 1875. '

SETB~JBRO-2

15DI-As caravellas I' d;.! expedição ex
plol'adora da nossa cost~ deixam o porto
do C<ibo de Santo Agostinho e pl'oseguem
a sua derrota p~I'a o sul \Vide ago to 28'
setembro 7 e outubro 4 .

1615-COllfornle se tinha ajustado na ves
pera em Tibiry. solta·se em divel'sos pon
tos da Parahyba o grito d restauração
da capitania do poder do hollandezes e a
consequente expulsão d'e~te,. Tomavam
parte activa n'este movimento todos os
parahybanos de impol'tancia, que se fa
ziam acompanhar dos seu famulos e es
cravos, armados como melhor puderam
{Vide a ephemerirfe de 3 .

1673-Como ficavam as jusliç!ls d'el-rei,
no bom dizer d'esses tempos, e n Cabo,
Fl'io,e portanto longe, os moradures de
G.1.m pos dos Goytacazes ofizeram entre si
uma republica em 1552, no mesmo anno
da fundação da igreja de S. Salvadol',com
o fim de reprimirem os crimes e se go
\'ernarem com algttma appal'enC'ia ele
legalielaele, como já tivemos occasião de
dizer. Esta republica aturou onze annos.

O povo vin-se opprimido e vexado pelos
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procuradore e prepostos dos senhores
das fa'l.endas de cl'iação de gado, que resi
diam na cidade do Rio de Janeiro; in
tervêm os da rcpublica, e os capitães
João Gonçalves Romeiro e João P lcheco,
os a)feres Domingos Lopes Barreto e
Pedro erpes de Mendonça, e Manuel
Correa da Fonseca, Ga par Rodrigues de
Magalhães e mais homens bons do povo
accordam em levantar em nome do rei,
que el'a então D, Ped,'o rI, a povoação
em vilhl com a mesma invocação do
orago da igreja, e assim o executam, fa
zendo logo a elcição dos juizes e dos om
ciaes quc deviam formar acamara muni
ciapal, o senado ela camal'a, como então
se dizia, e levan t'undo o indefectivel pe
lourinh,?, dão parte da sua resolt'ção e
nomeações ao ouvidol' e cOl'l'egedor da
comarca do Rio de Janeiro, o Dr. André
d'l Costa Moreira, em 2 de set~mbl'o ele
1673, E', portanto, est a prirneil'a data
positiva e ,oemoravel para Campos,

Por esse tcmpo já havia 40 annos que
fallecel'a Gil de G6es e fóra paI' isso a
sua donataria encorporada á coróa. O
conde Fl'ancisco de Attouguia e seu ir
mão Alfonso Furtado de Iendonça pre,
tenderam funrlar n'eJla uma viIIa ; mas
não pudel'am I'eulisar o seu intento, por
lhes faltarem os apl'estos necessal'ios.

Foi então que o visconde de Asseca
Martim Corr6a de Sá e Benevides. po;
si e como procurador de seu irmão João
OOI'l'l~a de Sá, general do Estl'eito na In
dia, requereu ao rei a. posse das terras
ep.le demoravam eutre a capitania do Es
pirito anta e Cabo Frio, obl'igando-sc.a
fundar u'eJlas duas villas, uma perto do
mar para segurança da nal'egação mari
tima e outra no intel'ior d~s terras pa.ra
rebaler as invasões sempre temerosas
dos indios e as desordens em que vil'iam
os povos, 1)01' falta ele justiças que os
contivessem. Foi-lhe a pretenç.ão deferida
sob as mesmas comlições e nos mesmos
termos com que haviam sido dadas aquel-

las terras a Gil de G6es. O que succedeu
a 15 de setembl'o de 1674.

E tava. pOI'ém, o visconde um 0'1 dous
mezes depois a tomar as suas medidas e
a preparar-se para mandar povoar a sua
donataria, quando morreu. Passou a
doação a seu fllho Salvador Corrêa de
Sá e Benevides, então menor e sob a tu
teBa de seu avó, o general do mesmo
nome, que o requereu por seu neto. Essa
transferencia de direito deu-se a 23 de no
vembro d'esse anDO de 16740. N'esse mesmo
anno deixaram os monges beneàictinos
de parochiar a viUa, e foi nomeado seu
primeiro vigario o padre M: '\Duel de
Bastos.

Só quasi dois annos depois, em 1676, é
que tomam posse da sua donataria o vis
conde de Asseca, Salvador e seu tio o ge.
neral João Corrêa de Sá.

17H - Baptisa-se na igreja parochial
de S. Pedro de Mirag lia, no Porto, o
afamado e desditoso poeta Thoma7. An
tonio Gonzaga. por muito tempo consi
derado natural do Brazil.

Posto que seu pae, o licenciado João
Bernardo GOllzaga, tivesse nascido no
Rio de ,laneiro e sua mãe, D. Thomazi&
lzabel Gonzaga, fosse lambem brazileira,
com tudo nasceu Thomaz Gonzaga na ci
dade do Porto em dias de ago to de 174:4,
pois seu pae, depois de ter exercido no
Brazil diversos cargos de magistratura,
fora por es~e tempo despachado ouvidor
par'l aquella cidade.

Gonzaga matriculou-se na faculdade de
direito da Universidade. de Coimbra no
l' de outubro de 1763, contando 19
annos de idade. Depois de haver
exel'cido em Portugal a magistra
tura como juiz de f6ra, foi eq 1782 no
meado ouvidor da comarca de Villa Rica,
na capitailia de Minas, para onde partiu
em um dos annos seguintes e onde, tendo
cumprido o seu tempo, fóra despachado
drsembal'gador da relação da Bahia, por
decreto de 19 de agosto de 1786, cujo rl:-
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gistro original tEWe presente o visconde
de Porto SeguI'o.

Quiz, porém, a fatalidade que, contra
tado a desposar-se com D. Maria Joaqui
na Dorothéa de Seixas Brandão (Vide a
ephemel"ide de 9 de fevereiro de 1853), que
elIe immàrtalisou em suas lyras, que h'10
de affrontar o tempo e as injustiças, não
tivesse p~rtülo para o seu novo destino,
quando arrebentou·a celebre 'conjuração
da inconfidencia, em que se achou envol.
vido o poeta 'com outros não menos pres
tigiosos homens de lettl'as da capitania.
Preso na manhã de 23 de maio de 1789,
é conduzido ao Rio de Janeiro e ahi en
cerrado na .fortaleza da ilha das Cobras,
e processado. Embora negasse sempre
toda e qualquer compartecipação no in
tentado levante, foi, depois, de longos e
enfadonhos intel'rogatorios, condemnado
em 18 de abril de 1792 a dcgredo perpe
tuo para as pedras de Angoche,na Arrica,
pena commutada em 10 annos de desterro
em Moçambique, para onde partiu com
outros companheiros de illfortunio' a 23
de maio d'esse ultimo anno.

Acommettido, pouc;o depois de cbegado,
de uma violentissima febre cerebl'al, de
que escapou graças ;aos cuidados de
D. Juliana Mascare'lhas, filha tio dono
da casa em que se 11Ospedara, e com a
qual veiu a casar se no anilo seguinte,
aUi arrastou o resto dos seus dias amar
gurado e atacado quasi sempre de ac
cessos de profunda melancolia, que to
mavam por 'Vezes o caracter tle verda·
deira loucura, até que faUeceu em 1807'
ou 1809, A' sua vida na Africa foi uma
lenta e dolorosa agonia.

Tal acabou aquelle, cujas lyras sono
rosas são as composições poeticas em
lingua portugueza que, depois do im
mortal poema dos Luziadas, têm tido
maior numero de edições n'este seculo,
e que terão apreciadores emquanto, se
falJar no mundo a nossa lingua e exis
tirem deb,tixo do sol corações sensiveis
r almas apaixollad~,s, que as entendam.

As Ly,-as de Dircei' foram impressas
J)ela primeira vez, em vida, portanto. do
poeta, cm 1792 (Trp. NUDCsial\a, Lisboa)
eem 1800, e foram depdis SIlC essivamente
reimpressas, ora uma das suas partes,
era duas, ora as tl'es, em Lisboa (na. Typ.
Kunesiana) em 1802, DO Rio de Janeiro
(Imprensa Regia) em 1810, em Lisboa
(Typ. Lacerdina) em 1811, l8Ul e 1820,
na mesma cidade (Typ. de J. F. !\L. de
Campos) em 1824, ido (Typ. Lacer.dina) em
1804, id. (Imprensa Regia) em 1812, ido
('l'yp. Rollancliana) em 1827, ido (Typ. de
João "unes Esteyes) em 1828, na Bahia
(Typ. do lJiat'io) em 1 35, em Lisboa (Typ.
Rollandiana) em 1840, em Pernambuco
(Typ. de Santos &. C.) em 18,12, no Rio de
Janeiro (Typ. de J. J. Barroso &. a.) DO
mesmo anno de 18J-2,id. (Typ. de E. &.

. H. Laemmert) em 1815, na Bahi,\ (Typ.
de Carlos Pogetti) no annó de 1850, no
Rio de Janeiro (Typ. Commercial de
Soare &. C.) em ]855, ibi. na mesma casa
(sem data), ibL B. L. Ga.rnicr (Paris, S.
Raçon & a.) em 1862.

Cumpre advertÍl' que a presente relação
é da Bibliotheca Na,cional do Rio de Ja
neil'o, que ~ossue todas essas ecli;ões elas
Lyms de Gonzaga, exceptuando se a ]lI'Í

meira e a da Viu\'a Serva (Balúa 1813).
Ai~ua ,foram ellas reimpressas POI' João
Nunes Esteyes em 182,1, I 25 e 1833 ( c_o
gundo Innocencio da Silva) e naImprensa
Regia (Lisboa) em 1821.

FOI'am tr.\duzit!as para. o francez pOl'
Eugenio de Monglave e P. Cllala"; para
o italiano por Gioveuale Vegezzi Rus- \
calla, e pal'a o hespanllol por D. E'nrique
Vedia. Diz o SI" conselheiro PereÍl'a da

ilva que ha ainda uma traducção pal'a
a lingua, allemã por Iftland. O Sr. Dr.
Antonio tle Castro ~opes traduziu-as (to
das ou em pal'te) pua o latim.

As afamadas CaI'tas Chilenas, satyra
ao capitão genertll de Minas D. Luiz da
Cunha Menezes (Fanfa/'/'üo j)finezio, tal
ti o nome que lhe dá o poema), que tem sido
attrjbuidas a Claudio Manuel da Gosta
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por uns, a Alvarenga Peixoto por outros
e pelo Sr. conselheiro Pereira ela Silva aos
dous ele liga e combinarilO com Thomaz
Gonzaga, são pelo primeiro bibliothecario
da Bibliotheca :-racional do Rio de Janeiro
(D. fl'ei Antonio da Arrabida, bispo de
Anemuri:l) lançadas em conta de Gon
zaga, como se vê do pequeno Caw.logo
alfabetico dos Mmmscriptos da men
cionada Bibliotheca, no qual se lê:

([ Cartas Chilianas (sic), Traduzidas em
vel'so por Thomáz Antonio Gonzaga.»

1 OO-PI'oseguindo-se na acção iniciada
na vespera pelo SI'. vice almirante Ta
mandal'é, scllta o barão de Porto-Alegre
com as forças do seu com mando meia
legu'l abaixo de Curuzú (Campauha do

/ l'ar'agttay):
O eneolll'açado Rio de ,Tanei1'o é des

truido pOl' um torpedo. l:'eu commandante,
o brioso ::iilvado, que se ilIustl'at'a na
companha d:1 Criméa, na esquada fran
ceza, e com elle m:üs tres olficiaes e
cincoenta marinhei~os, morrem envol
vidos neste de astre,

1 7i-FJlleee oa cidade da Fortaleza,
capital da pl'ov1neia do Ceará, Themaz
Pompeu de 'ouza BI'azil, senador por
aquella prol'inci'l,escolhido a Dde janeiro
de 1 (Hi tvmara assento no senado a 1 de
fevereil'o d'aquelle anDo,

J. Ta cel'a o euador Pompeu a 6 de junho
de 1 18 na villa de Santa Quiteria, co
marca de Sobral, na mencionada pro
vincia. Era presbytero seculal' e recebel'a
o gl'<Í.u de ba.clJarel em scien<:Lls sociues e
juridicas na academia de Olinda. Exer
cel'a na sua pl'Ol'incia não s6 a adyo acia,
como os importantes cargos de vigdrio
gel'al, pl'ofe SOl' de geographia e historia
no respectivo Lyceu provincial e director
da iustrueção publiea. Foi sempre mem
bro pl'oeminente do parti{lo liberai da sua
provincia, e alJi, com outros co-i'eligiona
rios, fundál'a o jornal Cea1'ense, que sub
siste ,ünda.' J!]ntre outras composições da'
sua lavra, deixa publicadas as se-glliutes
obras:

Compendio de gt?og,'aphia geral e es
pecial do Br'a::il, que tem tido. numerosas
edições; -Diccionario topographico ces
tatistico da pl'ovincia do Cear'á,;- Prin·
cipios elementw'es de ch1'onologia;
Afemo"ia esWtistica da provincia do
Ceal'á,-e n'estes ultimos tempos uma
MemoJ'Ía sobre o clima e 3eccos da mesma
p"ovincia, recebida aom elogios pela
imprensa.

- Fallece na cidaide do Rio de Janeiro,
na casa da rua da Conceição n. 3,1, o Dr.
Constantino José Gomes de ouza, me
dico e home~ de lettras, natural de Ser
gipe. Succumbiu ás 9 1/2 horas da. noite
':\ uma congestão pulmonar, na idade de
47 annos. Sepultou-se no cemiterio de
S. João Baptista, na manhã do dia 4.

([ Gomes de Souza, diz o Dia1'io Po
pula1' de 5, cultivou quasi todos os ge
neros Iitterarios. Bepois da poesia, o

·dl'ama i depois do dl'ama, o romance.
João Caetano poz-lhe em scena A filha
do Salineú'o, O engaitado e O espect'·o
da floresta. A filha sennlUii veio' confir
mar-lhe, como romancista, a reputação
adquil'ida como dl'amaturgo, e a Illus·
tl'ação Bra::ii,ei"a está publicando o sel1
ultimo romance, () cégo. O finado deixou
alguns manuscriptos ineditos, entre elles
dous drama, O libertino e Os lad1'ões
titttlares, que fazemos votos não fiquem
condemnados ao esquecimento. »

Em 1 31 tinha eUe publicado um vo
lume de poesias sob o titlllo H!Jmnos da
minh'alma. Foi a sua estréa.

Morreu em extrema indigencia.
- Inaugura-se a linha telegraphica de

:\Iamanguape á cidade da Parahyba
(provincia d'esse nome), com a extensão
de 47.000 kilometros,,

SETEMBR(\-3

1624-Um avultado nnmero'de hollan
dezes, que da cidade,daBahia se dirigiam
p'at'a o campo, são atacll.dos pelos capitães
FrauciscSl Padilh!l, Antonio de :\Ioraes,
Francisco Brandão e Antonio Machado,



118 EPHEMERIDES NACIONAES

á frente da I50uca gente de que se com
punham as respectivas compauhias.

N'esse eneontro perdem os hoLJandezes
quarenta e cinco homens e, deixando no
campo muitos ferido, voltam em deban
dada para a cidade, que oCcupa.vllm desde
maio, como se sabe.

O bispo-soldado D. Marcos Teixeira,
chefe dos naturaes contra os invasores,
fica tão satisfeito com o successo, que
a!'ma cavalieil'os áquelles capitães, em
virtude da preeminencia d~ qne gosava
orno capitão-mór, e premia igualmente

aos soldados.
No-mesmo dia o capitão Alonso Rodri

gues Adorno ataca ulJ'a esquadl'ilha ini·
miga, que ia buscar gado a um engenho
da ilha de Itaparica, e toma-lhe algumas
lanchas carregadas de munições de bocca
e de guerrà, matando-lhe treze homens
e capturando dous. O c;Jpitão Pedro de
Campos con'segue t:lmbem apoderm'-se de
ontra lancha com duas roqueiras, que
os hollandezes deixal'am ria fuga,

]626 - O capitão general Francisco
Coelho de Carvalho, nomeado a 25 de
março de 1624 governador do novo estado
do Maranhão, toma posse do seu cal'go
na cidade de S. Luiz, capital do referido
e.'Jtlldo.

16ft-Parte do Recife, em viagem de
explol'ação pelo interior cio paiz, uma
caravana composta de 113 pe.ssoas, sob
a direcção do governador hollande;\ da
Par:!hyba, EliasJIerckmalls, amigoiótimo
do principe MauI'icio de I assau, e um dos
homens de sciencia que o haviam acom
panhado ao Bt'azi!. A expedição tinha
por fim o descolJrimeu to de minas de
ouro, que se dizia existirem no sertão.
Obtendo apontamento e informações que
lhe ministrára um velho POl'tuguez, o
alcaide uIunuel Rodrigues, que já em lG25
havia empl'elleudido igual vjagem, partiu
o sabio minerulista bátflVo e, depois de
ter valgado de um para outro lado por
espaço de dois mezes, soffrendo durante
esse tempo incommoclbs de todo'ô gene1'0

e corl'endo grandes perigos, recu lram
os seus companheiros ir mai longe e
forçaram n'o a tomai' pal'a o ReciIe sem
nada ter conseguido.

Existe nos al'chivos da lloJlanda um
minucioso relato rio d'essa infructuosa
tentativa, dil'igido por Herckrnans ao
príncipe Iuuricio.

1615- Reunem-se os insurgentes da
Pm'ahyba em Tibiry, onde estavam acam
pados desde o dia 2 os omciaes enviados
pOl' João Fel'llandes Vieira e Andr'é"\ iria!.
Faltal'a Lopes Curado Garro, porque, no
meado governador da cidade da P<ll'a
hyba, lá ficára fOI,tificando-a e guarne
cendo-a para repellir alguma investida
dos hollandezes.

OJ'ganisado o cxercito libertador, de
cret,lram os governadores dos distl'ictos
uma contribuição "'Cl'al para os gastos
da guerl'lI, e em nome de Yieira, gotel"
nadO/' ela liberdade.ailixaram· e edi taes
na cidade e seus contol'nos, em que a se
concedia a todo e qualquer estrangeiro,
que quizesse ficai' no paiz, a posse e
livre uso de suas fazendas, da mesma
maneira por q\J.e até então as '-'osavl1m,e
aos que q uizessem assentar praça no exel'
cito se lhes faria bom o soldo dos poslos
que deixassem, » Esta promessa deu al
gu m resultado, pois mui tos vieram alis-
tar-se, -

Como, porém,- Tibil'Y era um campo
aberto e íl~propJ'jo para acompanham n
to, resolNel'um deixal·o e escolheram o cn
Jenho Santo André, de JOI'ge Homem, e
àhi s~ fortifical'am em regra,

1661- O capitão-mór Manuel Guedes
Aranha tom:l posse do governo da capi'
tani:l do Pará. Suceede a Antonio Pinto
da Gaya.

Foi o 3D' c govel'nou seis mezes e vinte
e oi o dias, até 1 dc abril de 1668, em quc
começa o governo de Paulo ~lurtins

Gal'ro, seu successor.
1759-0s regulares da COmpanhia deno

minada de Jesus, havidos como rebel
des, tl'llidorcs, aggressol'es e adversos
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á pessoa e govC1'no do l'ei D. José r,são,
por alvará d'esta data, declfl1'ados pro
scriptos, exterminados, desnaluralisados
e expulsos de Portugal e seus dominios.

Em vil'tude da carta régia de 21 de
julho d'esse mesmo anno, o conde de Bo
badclla m'llldál':1 prender os jesuitas resi
dentes na cidarle do Rio de Jan il'o e Ilas
outrlls c ,pitanias do sul, no mez dc no
vembro, obrigando-os a sahil' de todos
os lugares em que se achassem. Outro
tanto se fez, com igual sigiJlo e pontua
Iidade,no anno immediato nas capitanias
do nOI'te.

Por Ollll'O alvará, de 25 'de fevereil'o
de 1761, fOI'am confiscados os seus bens
não consagrados ao culto divino ou não
sujeitos a encnrgos pios, e reverteram
para a coroa.

Os jesuitas a esse tempo existentes no
collcgio do Rio tle Janeiro emll:>rea,'am
ti 16 dc março de 1760 a bordo da n:1U
Nossa SenhOI'a do Livl"amento e S. José.
Eram 119, dos quaes 2 domiciliados em
Campos dos G'oytacazes. Foram transpor
tados para Lisboa na d:lta mp.ncionada,
na supra dita nau, de que era comman
dante Gaspar Pinheiro da Cl1mara M'lciel.

Das Alagôas foram elles expulsos tam
bCIl1 em 1760, por força do citado alvará,
sendo gorernador da capitania Francisco
Pedro de Mendonça Gurjão. Do M.lranhão
fOl'am expellidos e embal'c,wam em mal'ço
de 1681. Da Bahia sab,iram 117. Do Es
pirito anto fOl'am embarcados em um
bl'igue que entrára a 4 de dezembro dd
17.'l9 na bana da capital. N'elle ia um
de. embal'g~dor ad hoe e ,uma, companhia
de granaelell'os, que cercaram e gU!1relarllm
o collegio dos pndres,e publicou-se, antes
do seu emburque, um bando ao som de
tambores. A la de março ele 1760 sahi
ram do Piauhy. com destino á Bahia. Em
S. P:lulo tinh'lm nos já compellido a dei
xar a villa e a capitania, por accDI'do ou
assento cle 13 dejulho de IMO, celebrado
cm S.: Vic·oto por procuradol'éS para.

esse fim deputados por todas as camaras
da capitania.

Do Pilrá haviam sido remettidos pre
sos, antes e depois, 115, e entre elles o fa·
moso padre João Daniel, auetor da nota
vel obra Tllesow'o clescobe'-to do maximo
?·io Ama.::'onas, e o padre José de Moraes,
auotor de uma historia da companhia de
Jesus, no !lIal'anhão e Pará, que depois
se publicou. De Pernambuco foram depor-
tados 119. .

Referindo-se a este notavel aconteci
mento. diz Azevedo Mal'ques nos ~eus

Apontamentos Historieos, ácerca da PI'O
vineia de S. Paulo: "São inegavei os
,grandes serviços prestados á cl1techese e
civiJisação dos indios e dos colonos do
Bl'azil na segunda metade do seculo XVI
pelos' primeil'os jesuitas que vieram á ca
pitania de S. Vicente. Porém de então
em diante a ambição os cegou atai ponto
que o proprio governo que os protegia
viu-se obrigado a extinguil-os.»

" Esta violenta e inesperada medida,
diz Abreu e Lima, causou sem embal'go
poucos pezares no Brazil. onde o sys
tema de civilisação ncloptado pelos jesui
tas não tinha achado entre os colonos, a
cuja aVUl'eza se oppunha, senão re
pugnaocil1 invencivel, e uma perpetua
lucta de interesses.»

Ovisconde dc Porto Seguro, histodando
o facto, conclue: '

" Quanto á companhia de Jesus, res
peitavel por tantos titulos, que deu ao
munclo tantos talentos insignes e â igreja
varios santos, institui'ção, que longe de
ter infancia, começou logo varonilmente,
jústo,é confessar que prestou ao Brazil
grandes serviços; bem que. por outro
laclo, pal'ciaJismo ou demencia fôra ne
gar, quando os factos o evideceam, que,
ás vezes pela' ambição e orgulho de seus
membros, PI'Ovocou no paiz não poucos
disturiJios.»

1829-0 Imperador D. Pedro I encena a
sessão da assembléa geral legislativa,
cujos dobates a tornaram tão árida. e
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esteril, com a seguinte fallá, notavel pelo
seu intencional laconismo: « Augustos
e dignissimos senhores represcntantes da
nação :- Está fechada a s~ssão.- O 1m
perador constitucionol e defensor per:
petuo do BI'azi!. "

A camara dos deputados não tinha
ainda concluido a discussão do projecto
de lei do ol'çamento !

18!3-Chega ào Rio de Janeiro a esqua
dra napolitan~ I' brazileira que trazia a
actualImperatriz do Brazil, a Sra. D. The
reza Christina Maria de Bourbon. O Im
perador foi â noite a bordo fazer-lhe a sua.
visita de comprimento (Vide a Ephem.
de 4). Como official de gua;'rtição dfl um
dos vasos· napolitanos vi nha o principe
Luiz d'Aquila, irlhão de S. U, a Impera
tl'iz, e que se casbu depois com a prin
ceza D. Januaria,

1856-Fallece no Rio de Janeiro o con
selheiro de estado Ronorio Hermeto Car
neiro Leão, marquez de Paraná, "Sen'ador
por Minas Geracs desde 2 de janeiro
de 18,1,3. Fôra escolhido a 27 de maio do
anno anterior.

Nascido na vilJa de Jacuhy, provincia
de Minas, a 11 de janeiro de 1801, for
mara-se em direito civil na Universidade
de Coimbra, em 1825. .

Veja-se para a sua biographia, além
da que foi publicada na Galeria dos bl'a
zileiros illustres, o Anno biographico do
Sr. Dr. Macedo. No capitulo consagrado
a este notabilissimo homem de estado,
que foi em muitos pontos da slla v~da

publica comparado ao marquez de Pom
1)al, diz d'elle o Sr. Dr. Macedo com
summa justiça e imparcia1idape de apre
ciação:

« O marquez de Paraná foi estadi ta
gigantescamente moldado para as gl'andes
crises do Estado, e para as epochas dos
mais difficeis e disputados empenhos pu
blicos. »

1863-Fallece no Rio de Janeiro o vis
ccnde de S. Salvador de Campos, José
Alexandre Carneiro Leão, vinte :mIlOS,

dia por dia, depois da sua cl1egada a
e$Sa cidade acpmpanhando a actual Im
peratriz, que elle fora receber como em
baixador extl'aordinario e bm\car a Na
pQles.

Cal'neiro Leão nascera no Rio de Janeiro
a 28 de marc;o de li93.

Sua mãe, D. Anna FI'ancisca Maciel da
Cosflb. foi a primeira baroneza do titulo
de que el'a elle visconde (Vide a Ephcm.
de 17 de dezembro de 1812).

1866-Decide-se em favor das al'mas
brazileiras o bomb I'deio que o SI'. vis
conde de Tamandaré e o barão de Porto
Alegre levaram ao forte de Curuzú Cam
panha do Pamguay) nos dias 1 e 2.

Ao J'omper o' dia manda e te general
formal' em massa a artilharia, á reta
guarda e esquerda da bateria inimiga,
que COJ'responde vivamente a ataque,
mas que atlnal cahe em poder dos nossos,
graças ao denodo verdadeiramente estu
pendo com que o investe a nossa infan
taria, command Idas pelo velho genel'ul \
Gonçalves Fontes e o ,brigadeiro Alexan
dre Albino de Carvalho. O inimigo aUer
rado diante de tanta audacia, dá-nos o
despojo de 13 bocas de fogo, 2. bandeiras,
muito arml).men to e munic;ões, 3D prisio
neiros; 852 cadaveres ficariam no sitio da
acção.

As glorias d'esta admiravel jornada.
pertencem exclusivamente ao B,'azil:
n'ella não tomaram parte os soldados da
triplice alliança.

SETE~IBRO-±

1639- Carta patente do governador do
Estado do Bralil D. Fernando de Mas.:
carenhas, conde da TOl're, conferindo <,\0

bravo Henrique Dias o posto de cabo e
governado I' dos homens pardos c crioulos
do exercito do Brazil, com o soldo mensal
de quarenta cruzados, eçn vil'tud da
ordem elo conselho da fazendl\ de 2 de
agosto de 163 • Esta paten te acha-se re
gistrada a fo111as 9 do livro M das ol'elens
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réf;ias da secreta 'ia do governo da Bahia
(J. de Vascencell(ls, Datas celcbl·es'.

Diz Abrql c Lima que lIem'ique Dias
era natlll'ul de Pel"llambuco. E' da mesma
opinião o concgo DI'.Fernaniles Pinheiro
na seJ'Íe de esboço biographicos que'
sob o titulo BrazilciJ"os Celebl'es, publi
cára na Revista PopzdaJ' (tomo 13, a11no
de 18(2).

1619- Para acalmar o desassocego pu·
blico suscitado pela carestia a qlle tinham
chegado no Rio de Janeiro os generos de
primeira necessidade, por causa da ava·
reza e :l.rbitl'io dos ,mo11opolistas e atra·
vess.ldores, a camara fixa n'esta dat:J. o
preço de taes generos, estabelecendo que
a pipa de vinho de scssenta canadas só
vales, e 40S. o bacalhau 50 rs. a libra, ctc.

1717- D. Pedro ele Almeida Portugal,
conele de Assuma!', 3' govel'Daelor e ca.
pitão genel'ul da capitania de S. Paulo
e :\Iinas Geraes, toma posse do seu cargo
e escI·ce·o até:- dc setembro de 1721.

Fundou as villa de S. João d'E!-Rei e
de S. José doRio das J\Iol'tes. Foi dnrante
o seu governo, em ,l'i20, que se des
membrou a capitania de Minas da de
S, Paulo e houve o levante (lo morro de
Ouro Preto contra as casas de fundição
(Vide a Ephemer"ide de 23 de jnnho de
1720).

1813- A 5 de março sahira Llo porto
do Rio de Janeil'o uma divr~ão naval en·
cal'regad'l de ir a apoies conduzir a
futUl'a impel'atriz do Bl'at.il. Comman
dava-a o chefe de esquadra Theodoro de
Bea\l.pail'e e levava como em'baixadol' ex
traordinario do Brazil o commench1dor
José Alexa nelre Carneiro Leão, depois
visconele de S, SaIndor de Campo~.

lO dia 30 de maio celebrou-se em Na
poles, lU c.lpelIa P .. latina, o c,lsamento
do Impel'ador, por seu procurador o
Fonde' de SyrttCusa, com a princcza
D. Thel'eza Chl'istina Maria, irmã do
;'ei D. Fel'llando da Dua Sicilias,

No dia l' de julho recebeu officialmente
no palacio Chial'amonti, em Napoles, a'

pessoa ele S. M. a Imperatriz o embai"
xador brazileiro. Feita a entrega com a
cerimouia e usos do estylo, embarcou a
princeza em um escalei' brazileiro, que a
levou para bordo pa fl'agata ConstituiçãO,
um dos tres vasos da nossa divisão nayal.
A's 2 horas ela m.lllhã seguintc partiram
a nossa e a divisao napolitana para o
Rio de Jancil'o. onde chegaram a 3 de
setembro.

O desembarque .6 se effectuou na pre·
sente data.

A Impel'atriz desembarcou no c:les do
\'allongo e d'ahi se dirigiu para a cu
pellu imperial, o~de se lançou aos con·
juges a benção nupcial., D'ahi foram
ambos para a quinta de S. Christovão,
em que os e perava um esplendido ban
quete.

1 63- Fallece no Pará o senador pela
provincia do IIlaranhão Angelo Cados
ioniz, escolhido a 29 de novembro de

1851, ,egundo o Ma[lpa ncc,'ologico dos
senadol'es publicado no tomo xnx das
revistas do Instituto H:storico, e tomára
assento a G de maio de 1852:

FalIece com 65 annos de idade.

SETE~BRO-5

1669-Provisão· régia nomeando João
da Silva de ouza para govel'nar a capi
tania do Rio de Janeil'o.•"0 aUllo se
guinte exel'cüt elIe esse cal'go. Ha nos
archi vos publicos registl'os de acto seas
qua proY<1m ter admin:l;tl'ado esta capi
tania pelo meno afé o anno de 167!. Foi
depoi encarregado do go,el'no de An·
gola, de que tomou posse a 11 ele se
tem bro de 1680. iSuccede-Ihe em 1615
(segundo o visconde d POI'tO SeguI'o) no
do Rio de Ja.rteiro ,I·nhias d.l Cunha, no
meado pOl' patente de 3 de outubro úe
l6/! (Vide 2! de ouwbl'o de 16 '3).

No principio d'este anno de 1669 par
til'a de Lisboa. no galeão aCi'amento João
COITei). dct :-.ilva, que vinha substituir' a
Alexandl'e de :::>ouza Fréire no goverllo
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geral do estado do Brazil. Mas, por incu.
ria dos pilotos, nauft'agou no parcel de
Santo Antonio, tendo avistado a B Ihia
perto ria n·oite. Deu logo o galeão varios
tiros em signal de naufragio, repetiu-os
a fortaleza de Santo Antonio, e logo sa
hiram da ribeira os auxilios necessarios;
quando porém estes, já ao romper do dia,
chegaram ao Rio VeI'melho, acharam aS
praias a!astmd IS de cadaveres, pois s6
da guarnição vinham a bordo oitocentos
homens. O c rpo do infeliz gove1'Dador,
encontrado pelo mestre de rampo Anto
Dio Guedes de Brito, que tinha ido por
terra acudir aos naufragas, foi levado
para a cid~de da Bahia e sepultado na
igreja do conl"ento de S. Francisco.

1710-0 capitão Carlos Duclerc, ofllcial
da marinha fl'ance;r,a, preparara urna ex
pedição de seis navios armados. com mil
homens de desembal'que, e partil'a de
B"est para o Rio de Janeiro, E' a armada
de que fallamos nas datas de 16 e 1'7 de
agosto.

O governador da capitania do Rio de
JaneÍl'o, que a csse tempo el'" Fl'ancisco
de r.astro de MOI'aes, avisado pelos mo
radores de Cabo FI'io da aproximação da
frota invasOI'a, pl'ep,u'a-se para a defeza.
Duclerc pOl'ém pl'Jsegue para sul, depois
detel'querido, como vimo.:;, investir pal'a
a barra do Ri) de Janeiro, cujas forta
lezas lhe fizeram fogo, e desemiJal'ca na
pl'esente data no porto da Guaratiba. O
governador entreta.nto, em vez de sahil'
lhe ao ellCOIJLl'O e disputar-lhe o passo,
deixa-se ficar na mais com pleta inacção:
o inva 01' penetra na cidade, sem que
lhe fosse preciso disparar um tiro! Ani
mado pela felicidade d'este primeiro
passo, dil'ige-se Duclerc para o plllacio
do governo, e tel-o-hia occupado, si Gre
gorio de Castl'o de Moraes, irmão do
govel'l1fldor e dotado da valentia que a
na:ul'eza negára áquelle, lhe não tivesse
emiJal'gado o intento, defendendo o pala
cio governamental durante tl'es hOI'as,

até cahir mortalmente ferido, Esta he·
roica resistencia despeI'tou os bl'ios de
Francisco de Castro de "'lol'aes, que acu
diu com a suas tl'opas qllando já os
assaltantes tinham perdido 400 homens:
á vi ta d'estJ. resolução e d'este reforço
Duclerc se resolve a suspender o com·
bat<! e v!li imprudentement eucerrar·se
em um trapiche da cidade, ao qual o go"
vernador, depois de ter debalde intimado
a Duclerc que se rendesse, manda p 'I'

fogo, O ediflcio co'ntinha uma boa porção
de polvora. Esta cÜ'cumstancia paz os
francezes na dura alternativa de salta
rem pelos ares ou de ~e renderem á dis
crição : escolheram a menos dura: de·
puzeram as armas, como prisioneil'os de
gllerl'a, com o seu chefe. no dia H de
setembro. Poucos dias depois, Duclerc,
a quem se tinha dado por menagem a
cidadc, foi encontrado morto na ca<a
que Ibe scrvia de pl'isão; acto de cobaI'
dia inutil, cujo auctor nunca se çhegou
a descobrir, e que mareou a gloria do
feito, que del'a cm resultado a sua ren
dição ás nossas armas.

1721-Rodl'igo Cesal' de Me1ezes, 4" go
vernador e capitão-geueral da capitania
de S. Paulo. toma posse lIo referido cal'go
em substituição do conde de Assumar,
que acal Íll'a o sen tempo.

17i5-0 coronel Pedro Antonio lia Gama
Fl'eitas toma posse do "overno da ilha do
Santa Cathal'ina e n'elle se conserva até
7 de março de 1877, em qlIe os hespa hoes,
com mandados pai' D. Pedro de Ceyallos,
invadiram aquella ilha e se apossaram
d'eFa.

1842-Cllega ao Rio de Janeiro o prin
cipe Adalberto da Prussia e aqui se de
mora até o dia 30, em que embat'ca para
o Pará.

1830-E' elevada á categoria de pro
vincia com fi denominação de pl'o\'incia
do Amazonas,' a comiJ-rca d'este nome,
que fazia parte da Iwovincia do Pará, e
dá·se-Ihe provisol'iamente pOl' capital a
cid"de dilo Barra do Rio r egro, hoje Ma-
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náos, seu antigo nome, que lhe provém da
Ila\ão indiana mais consideravel d'entre
as que habitam as tel'l'aS banhadas pelo
rio gigan te,

Foi seu primeiro pre idente o dep 1':ldo
João Baptista de Figueiredo Tenreiro
Aranha, nomeado fi IG de junho do anno
seguinte~(Vide ,l Ephcmcl'ide de 19 de
janeil'o de 1861),

A 1 de janeil'o de 1352 é a nova pro
vbcia installada por' aquelle funccio
nario,

- Decreto legislati\'o auctorisando o
governo a marcai' o numero e localidade
dos cemiterios que cOl1venha estabelecer'
na cidade do Rio de J!llleiro, cessando-se,
estabelecidos elles, (' enterramento nas
igrejas,

Em março d'csse llnno tomára o go
verno da Bahia todas a. medidas tenden
tes a pôr de uma v z termo á inhuma
ção dentl'o dos templ s. O Campo Santo
e o eemitel'io da terceira ordem de
S, l- ranci co de Paula (Quinta dos La
za1'os) , benzido a 19, foram os sitias
para es e fim escolhidos.

SETEMBRO 6

1633-0. hollandel.es que occupavam
o Recife, continuando em suas sor'tidas.
sahem pela madrugada, capitaneados
pelo coronel Byma c se dil'igem á yil\a de
Iguarassú, então abandonada dos no sos.
i\fathias de Albuquerque manda-lhes no
encalço os capitães Antonio Andl'é e Es·
tel'ão Alval'es com 50 homens, e Antonio
Felippe Camarüo com 1 O indios, "dos
quaes'alguns j':~ usavam de mosquetes ",
como escreve Duarte Coelho em suas
.IrcmoJ'Ías dia/'ia .

Seguir'am-nos depois o capitão Luiz
Barbalho com algumas companhias do
terço de Portugal e o capitão hespanhol
D. Fel'nando de la Riba Aguero com as
suas. Estqs pOl'éq1 não tomaram p!1.l'te
na acção, porque' o inimigo, apezar de
levar dllas horas de 'avanço, foi alcan
çadO pelos pl'imeil'os em um caminho que

não comportava mais do que quatro
em fileira e dopois de uma escaramuça
singular, por causa da disposição do
sitio, o inimigo retira-se com tanta
pl'essa como desonlém, deixando 47
mortos e muitos feridos (Vide a Ephe
mC1'iclc de 8). ,

1639-Nasce no Rio de Janeiro Martim
Corrêa de á, l' visconde de Asseca.
titulo que lhe foi dado pelo rei D. Ar
fonso VI e de que.o agl'aciado tirou carta
a 15 de janeiro de 1666.

Era. filho d!' ~alvador Corl'êa de Sá e
Benevides, alcaide·mór do Rio de Janei
ro, governador de Angola, que restau
rou. do' poder do hollandez, por duas
vezes gOI'ernador da supraeitada capita
nia e, fallecendo a 1 de janeiro de 1688
(Yide essa dat.a), jaz na s(lcl'Ístia do mos
teit'o dos Carmelitas descalços de i\ossa
Senhora dos Remedias. em Lisboa.

l\'lart.im Conea morreu cm Setubal em
1674, an tes de seu pae, como se vê, dei
xando do seu consol'cio com D. Angela
de ;\lello dous filhos, Salvador Cornj,~ de

á, que foi o 2' viscoude de Asseca.,
alcaide-mór tambem do Rio de Janeiro e
morreu mo\o, sem casar, Diogo Correa,
3' visconde, e duas filhas. uma das
quaes, D. Thereza, foi priora do convento
de Santo Alberto, das Cal'meJitas descal
\as, em Lisboa.

1681- Por carta patente d'esta data
confere o príncipe regent , depois D, Pe·
dl'o II, o govel'llo do Rio de Janeiro ao
mestre de campo Dual'te Teixeil'a Chaves,
com jurisdicção sobre todas as c'lpita
nias do sul, sendo ao mesmo tempo encar
regado de recebei' e repar.u' a pl'aça da
colonia do Sacramento, que ,l Ue"panha
maudára restituir a Portugal em virtude
da Con 'enção de 7 de maio do anno an
terior,

Dual'te Tcixeil'a Chaves tomou po~se

elo seu Clll'gO a 3 de junho de 16 2
e foi otl'igesimo oitavo gôvernadol' d'essa
cal)itania, lagar que exerceu até 6 de
aneÍl'o de 1683, em que partiu para a sua
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com missão no Rio ela Prata, deixando o
govel'no entregue interinamente ao se
nado da camar'l.. S6 a 13 de junho d'esse
anno foi que '~àltop, tendo recebido e re·
pal'ado aquella colonia, e continuou no
governo da capitania até 22 de abl'il de
1686, em que foi rendido.

1822-Em vÍl'tude ele accôl'dci tomado
n'esta data na então villa da Cach0cira,
é substi tuida a Junta pro'Visoria qne go
vernava a Bahia desde .i0 de fevereiro do
anno anterior (V a ephemer-ide corres
pondente a este facto) por um governo
provisorio consti~uido pelos seguint~s

membros: , •
Capitão-m6l' Francisco Elesbão Pires de

Carvalho e Albuqoel'qoe, pl'esidente j ba
charel Francisco Gomes Brandão Moo
te~uma (posteriormente visconde de Je
quitinhonha). (lue foi eleito secretario;
desembargador corregedor da comal'ca
Antonio José Duart<:l de A.raujo Gouclim
(posteriormente senador por !i'ernam
buco); capitão-m6r Manuel da tiilva e
SousaCoimbr'aj capitão MiLnudGonçalves
i\laia Bittencourt; padl'c Manuel Dende
Bus; Mig~íel Clt!mÓn du Pin e Almeida,
(depois marquez deAbrantes)j Manuel da
Silva Carahy; Theodo\'6 Dias de Castro;
Simão Gomes Fel'l'eira Velloso; i\Ianuel
dos San tos Si! va e Francisco Ayres de
Almeida Freitas.

A esse governo succedeu a.iunta creada
pOl' carta imperial de 5 de dezembro do
mesmo 'anno de 1822 (V. essa data).

lS37-Toma a~ento no senado, como
representante oa provin ia de Pel'llam
buco, Pedl'O de' Araujo Lima, depois
marquez' de Oliuda: escolhido no dia 5
pelo regente Feijó (Vide a ephem. de 7
de ju~ho,de 18,0).

1871-Fallece na côrte o bacharel Fla
via Fal'1le~e,' um dos redactorés e funda
êlor da Actualidade, que tantos serviços
prestou á idéa'democratica, e depois um
dos cl'eadol'es da Republica e dos seus
redadores nos l)rimeiL'os tempos:

Natural do Serro, provincia de Minas

Geraes, formal'a··se em S', Paulo em 1856
erep·l'cscntára o 4' districto da provincia
natal na srssão da assembléa geral que
foi dissolvicla.

SE'l'E)'1BRO-7

1502- As cru'avellas da primeira expe
dição mandada em 1501 pai' D. Manuel
para explorai' a câsta da terl'a de vera
Cruz, recentemente achada por Cabral,
e que partiram de Lisboa a 10 de maio,
chegam de torna viagem âquelle porto,
sahindo da costa tI'Afriea ( Vide a 'Ephe
mel'ide de 5 de fevereÍl'o),

Demol-a até aquI como tendo por chefe
a Gonçalo COelho, ~cguindo o til'. J. de
Vaseoneellos e o ge,leral Abren e Lima,
que conclue P01: estas fOI'mnes p11avras:
ce o que Sp accommoda, em boa pade,
com uoes, Gabriel tioares e Osorio,,» Sabe
se, pol'6m, pOI' invcstiga úes ulteriores do
visconde de Porto Seguro, do SI'. senador ,
Candido Mcndes, que não fóra Gonçalo
Coelho o commandaate d'ella, nem ,tão
pouco o famoso Amel'ico ,Vespucio, como
quer South&y na sua BistO>'Ía do Br'azil
(traduc,ão do Sr. Dr. Luiz de Castl'O). O
navegador florentino viera com etreito não
s6 n'essa como na seguinte expedi,ão (de
m~il\clos de 1503), mas na qualiqade Ue
piloto e cosmographo, para esse fim cha
mado por el-rei D. Manuel' de Sevilha,
onde se achava. Humboldt 6 de pareccr
que Gonçalo Coelhõ vierá commandando
a seCTunda expedição, e do rlleSmO'
modo"pensam os supra-mencionados in
vestIgadoJ'e~ d'esscs pon tos obscuros da
nossa histoI'Í!l. .

1722- li'allecc na sua diocese o 5' ar·
cebispo d 1 Bahia D. Sebasti ão Mon tciro
da Vide, confol'lllc se vê do seu assenta
mento de obi'to no li\;ro competente, fi.
2.19. Tinha de idade 79 annos e 5 meze~,

tendo regido a diocese 20 annos, 5 mezes
e 7 dias, e pessoalmeote 20'annos, 3 mezes
c 19 dias. Fez testamento, em (lue instituiu
sua alma POI' ltcrdeil',!!,. li'oi sepultctc!o na
capella-m6r da Sé metropolitana.
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D. Sebastião Monteiro da Vide era na
tural da viUa de Monfol'te no Alemtejo
em Portugal. FÓI'a a principio jesuita:
seguiu depois a carreira militar na
guerra da restauração, em que chegou
ao posto de capilão. Deixou bmbem essa
carreira e pa sou frequentar a UnÍ\'er
sidade de "Coimpra, na qu,l se formou
em canones, adoptando definitivamente o
estado sacel'dotal ; serviu então o cargo
de vigario geral do arcebispado de Lisboa
até seI' nomeado para 9 da Bahia, onde
chegou a 22 de I1hll\;O de 1702, tom ..ndo
pessoalmente posse da sua dignidade a
22 de maio do Ulesmo anno.

Em pastoral dak'1.da de 21 de junho de
no; publicou as Constituições do m'C/3

bispado, depois de aceitas e approvadas
pelo synodo diocesano, celebrado na ci
dade da Bahia a 12 d'aquelle mez e anno,
dia do Espirito anto. Foi o pl'Ímciro que
se reuniu no BI'azi!. A eUe assistiram,
no primeiro dia. o bispo de Angola
D. Lniz Simões Brandão, e o governador
e capitão general do estado Luiz Cezal'
de Menezes,

Abreu e Lima o dá cOmo fallecido a ~

de outubro, e as im o auctor das Ephe
mel'ides publicadas na Revista Popula,'.
AccioJie Ildefonso dão taOlbem esta data
como a do seu fallecimento.

Attenrlendo-se a representações suas a
el·rei D. João V, CI'eal'am-se no arcebis
pado vinte igrejas pal'ocfliaes; mandou-se
eelincar a e S. Pedl'o Koyo e a casa de
rcside.pcia dos arcebispos.

Substituiu 110 governo civil da capi
tania ao vice-rei D. Sancho de Faro,
conde dc Vimicil'o, fallecido a 13 de ou·
tabl'o tle 1719.

egundo um curioso l11anuscriplo que
nos confiou o Sr. Dr. MeUo ~Ioraes.e já
aqui cHado" D. Sebastião Monteil'o da
Vide foi confll'mado por buJla de Cle
meu te XI, do sexto Iduo de agosto de
1701, p"imeil'o anno do seú, 1Jontifi
çaelo, Oque corresponde a 7 tle agosto cm

v\llgar. Devemos observar que e te papa
foi eleito a 23 de noyembro de noo.

O vi conde de PQrto Seguro faz o arce

bispo empossado do cargo a 22 de maio
de lG 3. O Roteú'o, Accioli nas suas Jle
mOJ'ias, Abreu e Lima e o Sr. conego
Ildefonso o fazem chegado á diocese no
anno de 1702. os dous primeiros em marçO
e os dous ultimo em maio, como o vis
conde de Porto Seguro. Innocencio F.
da ';ill"a, no seu DieeionaJ'io, dá o dia 22
de ma"ço de 1701 como o da Slla po se,
e o dia 12 de julho de 1707 como o da
celebl'ação do synodo que elle ordenára.

Quanto ao do seu faJ1ecimcnto MI ln·
nocencio a data que indicámos, isto é,
a presente, no que estão de accórdo Porto
Seguro,-O RoteiJ'o e o mss. que temos á
vista. Este cita o seu epitaphio, cujo ul
timo dizer - Obdormivi t in Domino 7
·ept. Anni M. D, COXXII- coufirma o

facto, e o Rot(fÍl'o, á pago 54, tr.lnscl'evc
integralmente o seu assentamento de.
obito do livro e fi. que já consignámos.

1773- ahe de Goyaz uma expedição,
que pela primeira vez s6be o rio To
cantins com destino ao Pará, orgallisada
por diligencias cio gO\'ernador e c.lpitão
genel'al de Goyaz José de .Almeida \'as
concellos de overal e C'l1'l"alho.

1 22- Data da independencia politica
do Brazil.

E te acontecimento importanUssimo
realisa-se mai pela fOl'ça das circulDstan
cias e marcha natural e providencial dos
acontecimentos do que pela forç;.~ das
armas c pela lu,ta de interesses oppostos,
o que todavia não deixou de todo de se
dai', ma de um modo tibio e sem a
energia desesperadora. do que tentasse
conSel'VaI' no captivell'o o escravo, para
quem soára a hora olemne da libel'tação,
ou do que se esforCjasse por manter na
snjeição da tutclla otlicial o filho que che
gára á idade da cmancipa~ão longamente
desejada.

Esta pagina gloriosa, com que se inau
gura li nOSSa historÍl\ como povo iudO'
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pendente, não destruiu feli.:mente os
laços de parentesco que nos uniam á
mãi-p'1tria"; hasteando o pendão das
nossas liberdades, temos mantido sempre
a, mais il'aternal amizade com o povo de
que nos desligámos.

1839-Primeira repl'esentação do Ol
giato, tragedia em 5 actos, em vel'SO, do
Sr. Dr. Domingos José Gonçalves de Ma_
galhães, hoje visconde de Aruguaya, par
occasião da reabel·tura do theatro de
S. Pedl'o do Alcantara, no Rio de Ja
neiro.

1 42- Lança o impel'ador a pedra fun
damental do collegio Anjo C1tstodio, de 
tim\do á educação de duzentas filhas
orphãs de servidores honrados do estado;
à ceremonia se efi'ectua junto á Imperial
Quinta da Boa Yista, em presença da
côrte, do corpo diplomatico, do principe
da Prussia Adalberto, qUll aqui estava
de passagem. ldéa generosa que teve
assim um principio de execução, mas não
chegou a vingai'. I

- Começum as obl'as do ediflcio mo
numental, que o espil'ito humanitario de
José Clemente Pereil'a ergue na capital do
Brazil para refugio e tratamento dos alie
nados.

O magestoso Hospicio de Pedi 'o. Se.
fll'/'nclo, que tanta hODl'a faz á primeira
cidade da America do Sul,s6 fica conclui.
do dez annos depois e é inaugurado no dia
3 de de~embro de 1852,

1853-í'llinistel'io organisado pelo mar
quez, então visconde, de Pal'aná, que fica
.eom a pl'esidencia do conselho e a pasta
da fazenda, OSr, Antonio Paulino Limpo
de Abreu, hoje visconde de Abaeté, tem
a pasta dos negocias estrangeiros; o Sr.
Luiz Pedreira do Couto Ferraz (hoje vis·
conde do Bom Retiro), a dos do imperio;
o conselheiro José Thpmaz Nabuco de
Araujo ados dajustiça; Pedro d'Alcantara
Bellegarue a dos da guerra e interinamente
da marinha, que é a 15 de dezembro pl'een
chida pelo SI', DI', José Maria da Silva
P~ranhos, hoje visconde do Rio BI'anco.

E' o primeiro gabinete em que toma parte
,este distincto est-ldista.

1871- ElTectu'l-se no paço ua camara
ll1uni-::ipal ua cidade de Campos dos Goy·
tacazes a ~ua ExposiçiiO Municipal, pri·
meira d'esse caracter deyida á iniciati va
particular, q-ue se realisa no Brazil.

Foram iniciadores d'essa idéa, e os que
maior somma uc esforços empregaram
para a PÔ!' em pratic\_ o consummado
artista Francisco de Paula Bellido, presi
dente da sociedade União A,'tistica Bene
ficente, e o SI'_ DI'. Francisco POI'lella,
benemel'ito presidente da Sociedade Bl'a
::ileiJ'a de Bene(icencia el" Campos, a
qual tambem a este ilIustl'e cidadão deve
na m:.Lxima parte a cl'eação e incremento
da sua Bibliotheca.

ISi2-Inaugura-se com toua a solemni
dade, na cidade do Rio de Janeit'o, a
estatua do patriarcha da independencia
José Bonifacio de Anrlrada e ilva, feita
pelo estatual'Ío fl'ancez Luiz Rochet. que
tambem fizera a do fundador do Imperio,
Ao discul'so do orador do Insli tuto lIis·
todco, dc onde padü'a a iniciativa para
a execução da idéa, respondc o Im[ie
rador:

" As nações engrandecem-se com as
homenl\gens pl'estada' a seus varões ii·
lustres. josé Bonifacio de Andrada e

ilva é digno da vener'lção que lhe tri.
butam os brazileiros, e eu lhe consagro
como gl-ato pupillo. D

Ergue-se o monumento na pl'aça de S.
Francisco de Paula, e compõe-se de uma
estatua pedestre,-de bronzc, I'epresentan
do o gl'ande patriota trajado á côrte,
tendo ni' mão esquel'da o manifesto de 6
de agosto de 1822em que proclamara aos
povos a no~sa emancipação politica, e na
direita a penna com -que o e crevêra;
apoia essa mão em livros amontoados
n'uma cadeira d'estylo grego, Orl)am·lhe
o pedestal quatro figuras allegol'icas,
symbolisando a Justiça, a Poesia, aScien·
cia e a Integridade, va adas tambem em
bronze massiço. A inscripção consta do
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seu nome e data da lu'oclamação da nossa
indepenuencia. A b.1sc em que assenta o
monumento é de mal'more rosa do ~Ionte

Jl\ra, e os degraus da e~cada octogonal
ljUe o circurnda são de granito do Rio de
Janei,'o.

- Illumina-se pela primeira vez a ci
daue de Campo dos Goytaeazes á gaz
corl'ente.

1 í6 - Inauguração da linha telegra·
phica da cidade da Par, hy!Ja, pl'ol'Índa
dOesse nome, a Goyana, pro"inci L de
Pernam buco, na ex ten ão de I" 71.104.

I TI-Inauguraç:1O oflicial da villri de
Calaguazes, provincia ele ~Jinas Ger'les,
e ao mesmo tempo da estrada de ferro da
Leopoldina, que con ta 20 leguas de ex ten.
são do Porto Novo do Cunha, na via
ferrea de Pedro II, áquella vilIa,

.10 principio d'e le seculo, explorando
alguns aveutureil'os a região sudoeste de
~linas, aehal'ltm um rio, do qual extrahi
J:am o'peso ele maia pataca de ouro; pai'
çausa d'i~so deram-lhe essa denomil1ar
ção, que se estendeu á pequena po
voação estabelecida em suas mal'geu , Ao
povoado da Meia Pataca, até ha bem
pouco tenlpo quasi ignorado, é que se paz
o nomo de Cata.?l~a:es, e que, com ser a
mais nova das cidades d'aquella va til e
rica provincia, é a primeira a receber esse
gl'andc e l.oderoso vehiculo de civili ação
e engrandecimento. Graças a elle, em nilo
remoto futul'o será a nova villa uma das
mais J;ll'osperas eidndes da p"ovincia.

Esles pI'imeiros passos, que ella acaba
de dar na senda do pI'ogl·esso. del'e-os
aos pCl'sevel'antes esfol'ços e iniciativa do
SI', coronel José Vieira de Rezeude ilva, a
quem é devida já, na maior ,parte, a sua
actual prosperi lade,

SETEMBRO-S

1633- abendo os hollandezes no Re
cHe do apuro om que e -tavaem Igua,'assü
o seu coronel Byma, parte o coronel Se
gismundo van Scllkoppe á frente de mil
soldados para...ac,udir-IIJe. Sabendo tam-

bem Math'ias de Albuquerque d'este mo
\imento do inimi"o, manda-Ute ao encon
tro 200 homens sob o com mando dos
capitães Francisco de Almeida Mascare
nha , Francisco Duarte, Antonio de Fi
"ueiredo e Vasconcellos, Manuel RebelIo
da Franca e João de Campos Gambóa e
o capitão Henrique Dias com 35 dos seus
pretos.

Essa gente passou paI' caminho diverso
do seguido na vespera pelos nossos, de
sorte que aquella não poude auxiliai'
esta, mas mesmo assim, com essa des
igualdade tamanha de numero. suppríu-a
de tal modo o valor, que.. cahindo sobre
o inimigo duas leguas antes de chegar á
viU;). de Iguarassu. cll} uma hora o punha
em cIebanrlada, "mas pouco a pouco, diz
DuarteCoeIllO nas suas,l1Iemo"ias Diar'ia"
porque muitas vezes yolviu o rosto, como
si elles fossem os du:entos e nós OS
mil.}) N'este enCl\ntro ficar'um mortos
130 do inimigo e 7 dos nossos e Henrique
Dias sahiu ferido com dois mosquetaços.

Outra sorlida fazem os hollandezes
n'esse mesmo dia, sahindo dos Afogados
em nume'ro de 300 e tomando pela praia
até á pa sagem do rio das Jangada, duas
le"uas distan te do cabo de an to Agos
ti~ho, onde estava de guarda o capitão
João Paes de i\IeIlo com 50 homens, «que
mui bem a defendeu, fazenllo retirar-se
o inimigo com alguma per'da.})

« E quem vil' que com tão pouca gente,
como a que sempre tivemos, pelejavitmos
com um inimigo dos mais formidaveis da
Europa, não s6 muitos annos, muitos me
zes e muitos dias, como até no mesmo
dia o faziamos em duas partes, não tendo
em nenhuma ignaldade pai';). fazei-o, lhe
parecerd com razão que sel'ia gl'ande des
cuido não transmiLtir á posteridade o
vaiai', co~ tancia e circumstancias que
presidirão a e ta guerra, e sem embargo
disto houve homens taes que ainda em
acções tão hQnrosas achárão que calum_
nial' (J1lemol'ias Dial"ias), })

16!5-Rendição da fortaleza de Naza-
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reth do Cabo de Santo Agostinho. Com
mandava-a o major hollandez Hoogstl'a
ten, que assim se entrega aos inimigos da
sua pa tria e da sua causa! lIoogstraten
fóra duas vezes enviado pelo supremo
conselho do Recife, com outros, em mis
são ao governador geral do Estado na
Bahia. e alli ajustara secl'etamente a en
trega da fortaleza qlle os seus lhe haviam
confiado, reeebendo em paga da tl'aição
18,000 flol'ins e o commando de um regi
mento. Para colori!' o seu acto dava por
causa o ser catholico, embora hbllandet.,
e ab~minal' por isso os seus cOillpatrio
tas, que tinha pOl' hereges.

Na occasião de cumlril' a promessa
allegou perante os seus olliciae- que não
havia mais vi'Cl'es, nem munições para
se sustentai' o assedio que os nossos
faziam de ha algulls dias á fortaleza, e
outras razões na apparencia plausive!s.
, Ó tres dos j)eus olliciaes se oppuze,'am á
rendiçã , mas esses e os poucos soldados
que não a aceital'am foram mandados
para Bahia como prisioneil'os. " Entre
estes ultimos, diz Ketscher, contava-se
Isaac Zweers, que se torno'u mais tarde
tão celebre como yicc-almiran te na Hol
landa. " Depois d:l um longo e duro capti
veiro foi Zwers troc~do pOI' prisioneiros
nossos.

IIoogstr.lten foi com e!feito nomeado
commandante da gente com quem se
bandeúra. Si recebeu ou não os tl'inta
c/ínheú'os, a historia o não diz.

a auctor da Histol'ia c/.IS lutas com os
hollandeses (nova edição, 1871), dá a
rendição d'este forte occorrida no dia 3,
"justamente quando se cumpria um mez
depois da victbl'ia uas Tabocas.»

1705 - a aHeres-mÓl' do reino Luiz
Cezar de Menezes toma posse do governo
geral do estado do Brazil na cidade da
Bahia,

Foi o 3!' na respectiva serie e gover
nou até 3 de maio de 1710, em que o
rende D. Lourenço de Almada.

1713·- nsce na então villa de S. Sal-

"ador de Campos dos Goytacazes. provin
cia do Rio de Janeil'o. D. José JO:lqnim
da Cunha de Azel'edo Continho, bispo
d'Elvas e o 12' d'e Pel'nambuco, hOI I'a
do episcopado colonial do Brazi!.

Era o primogenito dos filhos de ~cba5

Lião da Cunha Cout;llho Rall'>el e de D.
Isabel Sebastiana Rosa de :.\101'.1CS, ori
undos am bos de dislinctas e abasLad!ls
famílias d'esta provincia. D. JoséJoaqnim
receheu as agllas do b~ptismo na {'apella
de Santa Rita do eng'llho Santa Cruz,
pertencente a seu avô materno, Domin
gos Alves Pessanha, capitão-móI' e <TO

vemador da comarea dos Campos dos
Goytacazes.

Concluidos os sens estudos prelimina.
res na cidade do Rio de Janeiro e tendo
percorrido, em viagem de instrucção e
recreio, as pJ'Íneipaes localidades da sua
c.lpitania natal e d'l de tinas Gel'aes,
passou-se para Portugal, onde se matri
culou em 1175, com mais de 30 annos de
idade, na faculdade de direito canonico
da Univel' idade, então refol'mada, d
C.oimbl'a, em que recebeu o grau de ba
c1wl'el e depois o de licenciado, tendo
abraçado o estado ecclesiastico c rellllU
cindo os direi tos de ]lrimogenitul'a em
[<wor de seu il'mão seg-lIudo.

Apl'esentado arcediago daSé do Rio de
Janeiro em 178* ; nomeado deputado do
Santo amcioda Inquisição de Lisboa em
1785; eleito a 21 de novembro de 179.1:'
para a séde episcopal de Pernambuco,
vaga pela transferencia de D, frei Diogo
de Jesus Jardim para a d'Elvas ; sagrado
a 25 de janeiro de lí95 na basiliea do
convento novo de Jesus pelo bispo titular
do Algarve, inqnisidor 'ger,ü, com a as-
istencia dos bispos de Angola e de

S. Thomé, concorrendo ao acto a Acade-
. mia Real das Sciencias de Lisboa, da
qual D. José Joaquim el'a membro; di
rector ger"l dus estudos c governador
l)ivil intel'ino da capit<~nia de Pernambuco
por ausencia do. capitão general D. Tho.
lDaz José de Mello, cl1amalw á côrte cm
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1,98, D, José Joaqtúm chegara á sua di-o
cese a 25 de dezembro cl'esse ultimo
anno e fizera n eUa a sua entrada so
lemne no dia 29. ~o 1" de janeiro de
1790 ratificou a posse que d'eJla tomara
por procurad'll' e em data de 6 de agosto
do mesmo auno fôra auctorisado para
cleger examinadores regulares e secula
res para os coucursos.

Fundou o seminal'io episcopal de Olin
da. o mais completo colJegio de educação
secuntlal'ia, diz Abreu e Lima, que houve
até então no Brazil, obtendo para esse
fiLll a igreja e collegio que tinham sido
dos jesuitas n'aqucU,1 cidade. O principe
regente fei·o dÜ'ector ?O referido collegio,
pal'a o qual deu o prelado os estatutos.
Deu tambem estatutos para o '~ecolhi

mento de No sa enhora da Graça, fun
dado na Boa-Vista pelos irmãos Araujo'
Gondim. Obteve o augmento de congl'l13.
para o corpo capituiar da respectiva Sé.
Como membro do go\'erno l:il'il fez orga
nisar o rcgimento de artilharia de Pcr
numbuco, e tanto u'essa qualidade, orno
na de bispo, prestou D. José Joaquim
outros muitos ,crriços importantcs a
esta capitania, que se acham consignados
na DefiJ::a de seus actos, que o eminente
prelado publicou em Lisboa em ]80 ..
, «Todavia, pondera o general Abreu e
Lima na sua Synopsis, não faltaram pe"
soas quc quizessem obscurecer o seu
credito depois do facto da trasladação do
Santis imo Sacramento da igreja matl'iz
para a que tinha sido dos jesuitas; acon
tecimento fatal, que 1l1e ae'lrl'etou im
mensos dissaborcs. »

E' que o [Jrelado, como se lê no Diccio
?l21'io de J nnocencio F. da Silva -« se
vero por indole, e em extremo zelo o de
conserv,lr inta tas as prerogativas e im
munidades que julgava pertencerem-lhe,
teve de sustentar por vezes no exercício
do seu ministerio as contradicções c des
gostos, que bem se manifestam por al
guns dos esc~iptos que nos deixou; po
rém não que d'ahi lhe pruvíe's'se a.menor

quebl'a na estima e amizade do soberano
cujas boas graças o acompanharam até
o fim da vida. ])

Transferido em 1802 (por carta regia
de 19 de março) para a séde episcopal de
Bragança e Miranda, como coadjutor e
futul'o successor do bispo D. Antonio
Luiz da Veiga Cabral, que a occupava,
sahiu de Pel'Dambuco a 5 de julho do
mesmo anno; não se tendo porém etIe
ctuado a transferencia, por ter recla
mado contra esse acto aquelle bispo,
recoIl1eu-se D. José Joaquim ao convento
de S. Vicente de F6ra. Mais tarde qua-

- tI'O annos, em 1 06, foi o bispo d'EI vas,
D. Jo, é da, Cunha Torres, promovido ao
arcebispado de Braga, e o nosso ,illustre
conterraneo occupou então a séde vaga
d'Elvas, em Janeiro d'esse anno.

Em 15 de novembl'o de 1817 foi ainda
traslad ,do para a diocese de Beja, que
renunciou.

Foi então provido no importantissimo
cargo de inqui idor geral do anto Oflicio,
sendo elle o ultimo q e de empenhou taes
funcções, POI' ter sido abolido logo depois
aquelleü'ibunalem Portugal. Em 181 era
tambem nomeado presidente da Ju,nta da
t;xamc do estado actual e melho>'arnento
tempo>'aldas O"dens religiosas do Reino.

Quando rebentou a revolução de 24 de
agosto de 1 20, foi D. .José Joaquim
eleito deputado pela provincia do Rio de
Janeiro ás Curtes constituintes da na
ção portugueza; mal porém tomou as
sent n'ellas em 10 de setembro de 1 21,
por fallecer quasi repentinamente, a 12
do mesmo mez e anno, contando portanto
78 annos completos de edade.

« Este grande bispo e distincto bra i_
1eiro. diz o cOllego Janu.lri da Cunha
Barbo a. jaz na casa do caritnlo· dos
parIres d • Domingos (Li:<boa). »

O bi l'o D. Jm;' Joaquim da CunlIa de
Azel'edo COI' ;nho era um espir;to de
mui o y . 1.\ Cl! 1 l"l e nm dos filhos
da terra a:ne!"cal'a m~lÍs dO'itos do seu
tempo. Elle·e o visconde de CaFú foram

9
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\ os primeiros naturaes do B,'azil que es
creveram acerca de economi politica,
sciencia em que eram profundamente
versados Cayrú, ainda mais que e bispo,
e de que nos legaram numerosas obras,
que attestam a extensão dos seus co
nhecimentos,

Lea-se. o que deixaram dito d'este pre
lado o. padre Cal'los AugusLO Peixoto de
Alencar no seu Roteiro dos Bispados e o
visconde de Porto Seguro na sua monu
mental liisto,"ia Gel'al do BJ-a:::il e os

I Tit. I e VII deiS rev. do Instituto Bist.
"Sobre a sua cabeça brilhar"m succes

sivamente as mitr"s dos bispados de Per
nambuco, Miranda e Bl'agança e Elvas,
e o baculo que empunhava guiou sempre
o seu rebanho com honra e dignidade
ao verdadeiro aprisco. Deixou-nos il1lpor
tantissimas memorias politicas, scientifi
cas e litterarias, onde figul'.l a sua vllsta
erudicçao sobre todos os ramos dos co
nhecimentos humanos e algumas d'ellas
mereceram as homas da tr'aducção n;,s
linguas mais cultas da EUI'op ~ (FLu
Vl,A.NO, Ephemerides publicadas na Re
vista Popular, tomo XV, 1 62). »

1763-Assume o goyerno da capitania
de Pernambuco o conde de Villa-Flo/', Que
é o 29' ua serie dos seus govel'naclol'c .

lTIO-Descobl'imento dos cam,pos de
Guarapua\'a pelo tenente Candido Xavier'
de Almeida e Souza, natural ele S, Paulo,

\ depois tenen te genel'al. Estendllm-se estes
campos desde Itatú até ás cabeceiras do
Uruguay, e desde a serra dos Agudos
até o rio Paraná.

177±-D. Thomaz da Encarnação da
Costa e Lima, lO' bispo de Olir;da,
faz a sua entrada pontifical na sua
diocese.

Nascera na Bahia a 25 de junho
de 1,23. (Vide essa data'.

Manuel da Cunha Menezes, 47' capi
tão geneJ'al da Bahi:l, I'ecebe as reJeas
da administI'ação das mãos do governo
interino presidido pelo arceb'spo D. Joa
fJ.uim Borges ele Figueir<lll.

1795- Tasce em Pernambuco o poeta
José da Katiyidade Saldanha, auctor de
um volume de poesias otTerecidas aos
amantes do n,-asil, impresso pela pri
meira vez em Coimura em 1822, e que
tomál'a activa parte na revolução de
Pernambuco em 1 23 pal'a o est Ibeleci
mento d l Con(edcr'açâo do Equado,',

lSOS-Chega á corte do Rio de Janeiro
na fragata inglel.a StoJ'k, e de~e1J!bal'ca

no caes da cidade, no escalei' riJa!. o
nunc~o apostolico monsenhor Loul'enço:
conde de Caleppi, arcebispo de NUbl

precouisado depois cardeal em consis
torio de 8 de m II'ÇO (NãO pudemos 1:e
"i/ica;' dé que anno), e que mOITeu no
Rio de Janeiro a 10 de janeiro de 1817
(Vide e sa data',

O princi pe regente jú o conhecia de
Lisboa,

E' hospedado com toda a magnificen
cia no mosteiro de ::L Bento.

183G-Fallece na côrte o marquez de
Cnravellas, José Joaquim Ca1'Oei,'o de
Campos, conselhei,'o cle estado, senador
pela p,'ovinciada Bahia e um dos l'ed IctO
res da Constitlúçào do Imperio. Nascel'a
na Bahia a 4 de mar'ço de li6 (r-ide
ess.a data).

Fô/'a escolhido senador a 22 de janeiro
de 1826. segundo a l'elação dada pelO
Almanak L'lemmert para 18 O, ou a lO
de abl'il, se'fundo o JIIalJpa nec"ologico
publicado na "evista do Instituto.

1 56-Fallece na corte o marQuez de
ViÁlen a, Estevão Ribeiro de Resende
senador por Minas-Geraes, escolhido nas
condições de'd ,ta do pI'ecedente.

1 79-Succumbe na corte a antigos pa
decimentos do coração o senador pela
Par',lhyba FI'edel'ico de Almeida e Albu
querque, natural d'aquella provincia, e
escolhido por carta impel'ial de 8 de
maio de 1856.

Tendo frequentado o curso juridicoda
Universidade de Coimbra até ao 3' anDO,
interrompeu-o e voltou á patria, onde se
dedicou ~ industria agl'icola. Exercera
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na provincia natal diversos cargos pu
blicos e de eleição popular, tendo sido
p"efeito de policia (lei provincial que foi
revogad.) na tempestuas.! administl'ação
do barão ue Qual'aim, pl'esidentc da
a sembléa provincial, df'plItado á assem
bléa geral e aflnal sen'luor. occupando
pai' longo tempo o legar de 2' secretario
do senado,

Além de haver administrado por diver
sas "ezes a prol'incia da Pal'ahyb'\ como
seu I' vicc'lresi, ente. prcsidiu ás do
Phuby, Perna'mbuco, l~arabyba e :'IIara
nhão, cargos que desempenhou com mo
deração e cordura.

" e não era desses talentos bl'ilhantes
que rastream luz nas lutas politicas, diz
o Gru:;eÍl-o de IOde setembro, era carac
ter aCl'ysolado de profunda honestidade
individual e politica, dando na integl'i
dade de sua vida traslado honroso, digno
de imitação e apl'eço. »

SETE~IBRo-!l

lG32-Toma posse da prelazia do Rio de
Janeir'o o DI'. Lourenço de :\lendonça, que
succede a Matbeus da Costa Aborim.

i\ào foi este prelado mais feliz que os
seus ântecessol-es, porquanto, além de
perseguido e injúriado, tentaram contra
a sua I' ida, sendo por fim preso pelo povo
e remettido para Lisboa ao Tribunal do
S.lnto Oilicio, Provada. porém, a sua in
lJocencia, absol\'eu-o aquclle tl'Íbunal e
declarou-o livre de culpa. Em compen
sação dos desgostos que soffl'cra, mandou
el-rei 'consultai. o pai-a o cal'go de pl-ior
de Aviz, como o declara a provisão de 2
de setemuI'o de 16:19, que Co'ofil'mou em
Pedro Homem Albel'oar. a nomeação de
administl'ador interino da pr'ela7.Ía.

O Dr. Loul'enço de Mendonça Wra no
meado pOl' Fclippe IV em 22 de Julho de
1631; chegára da côrte ao Espil'Íto Santo
em principias do anno seguinte, e d'ahi
se passara para o Rio de Janeiro, e to
lT\ara pos'e do seu cargo na prescnte
data, como Uca dito.

~IonsenhoI- Pizarl'o relata nas Sllas ,1fe
morias as perseguições de que fóra alvo
este preladlJ, _e acaba por nos dizer que
El-Rei, em paga do que clle sofrrer<l, o
accre centara em honras e rend~s e re
querendo á é Apostolica, por carta de i
de outubro de 1639. a erecção da admi
nistração ecclesiastic~do Rio de Janeirã
em bispado, o nomeara bispo da nova
diocese, Foi como tal sagrado. mas não
veiu occupar a séde, por ter cm 1640 to
mado o p'll'tido do rei hespanhol na revo
lução que devolveu a corôo. de Portugal
aos l'eis da sua raça na pessoa do duque
de Bragança, e ficou em Castella como
bispo de "nnel do arcebispo de Toledo.

16,J,5-Ataqlle e quasi total destruição
da esquadrilh:\ do capitão-mór de mar
Jeronymo Senão de Paiva pela boUan
dela ás ordens do almirante Lichthardt,

Compunha-se e ta de tres emb lrcações
grandes e cinco hiates; e aquella de sete
barcos maiore , tres c lravella e quatro
sun;Jaca , e depois de terem desembar
cado os terços de André Vidal de Ne
greir-os c Mal'tim Soal-es ~Ioreno, man
eJados pelo govel'nador geral do Estado
Antonio Telles, com o fim simulado de
obrigar os sublevados de Pel'nambuco e
os seus auxiliares a depol'em as armas,
fundeára :serrão ti Paiva a sua frota na
b'lhia de Tamand:lré.

Ovisconde ele Porto Seguro refere com
bastante ']larticulari ação este combate
na sua Histol'Ía das lttctas com os hol
lande::'es. Baste-no~ recordaI' n'estas pa
ginas que não foi facil ao hollandez a
victori,\ e que da nossa esquadrilha s6 se
salvou um na\'io, que poude fazer-se ao
mar e foi para a Bahia. A capitanea de
Pài \'.1 foi abordada por tres lad68 ao
mesmo tempo, e ellc defendeu-se com
grande cora~em e ainda depois de ver o
inimiao senhor da coberta da embar
Cl1ção~ á porta da sua, camara, de espada
em punho, derribou a muitos, set'n que o
pudessem fazer p"risioneir'o, senão quando
cahiu exhausto de forças pela fadi:;-a e
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pelo sangue que lhe jorrava de feridas
sem numero,

A. nossa perda n'csta acção foi de 700
homens. A victol'ia foi completa p'lra os
hollanJezes. ·SeI'l'ão de Pai va, tlepois de
cUl'oJdo 'DO Recife, foi enviac:o para a
IIollanda.

A achadJ. de documentos l'eservados e
importantes na camara de SelTão de
Paiva e que elle n110 tivera tempo de des·
truil', revel,ram aos holl wdezes o plano
eoncertado entre o govel'lladol' gel'al. o
1>roprio rei de Portugal e os subleyado:
cont ra o dominio hollandez no Recife
para a restauração de Pernambuco do
poder d'elles.

1688-Fallece em Pel'lla.mbuco o seu
duodecimo capitão general e governador
Ferpão Cabl'al Belmonte, que não havia
ainda completatlo tres mezes de governo,
pois apenas o havia assumido a 29 dc
junho d'este mesmo annll.

Em virtude d'esse acontecimento esteve
a capitania quatro dias sem cbefe, até
que tomou interinamente conta tia admi
ni tra ão o bispo diocesano D. :\Iathias de
Figueiretlo c'~Jello. que a regeu pOl' oito
mezes e 16 di:ls. i. to é. até:23 de maio
de 16'39.

.li60-0 coronel Ignacio Eloy de tladu
reira é nomeado govcl'l.adol' da noy:! e.l
pitania de S. Pedro do Rio Gl'ande do Sul
(Vide a A,lrlc.nda do mez de setembl'o.

1780-J.oâo Rodrigues Bezerl'a marcha
de Oeiras para S. Gonçalo e S. João de
Sande (Piauhy), afim de submettel' os
indios rJue::;ucr, que se hayiam suble
vado.

I 12-0bispo do Rio de Janeiro D. José
Caetano da Silva Continho, em Yisita
pastol'al pela sua diocese, tendo desem
lJarcado em i\Iacahé a 20 de agosto, chcg I

na pl'esente data li então Yilla de S. '''11
vador de Campos dos Goytacaze:" onde
é rDcebido com toda a pompa c solemni
dade e ahi se demoro}. até o dia 26, em
que parte para a então tambem villa de
S. João da Bana; :de lá se dirige até ao

Rio Doce, na provincia do Espirito- anto,
de ollue yolta a S, Sall'àdol' a 15 de
nOl"embro, e eontinuándo quatro dias
depois a wa yia~em de regl'esso para o
Rio d Janeiro, por S. Fidelis, S. José de
Leonis a, C•.lI1tug 1110 e Jllaeacú. chega
no Hio de JancIr'o a 3 cle dezembro.
. Quando o pl'elado veiu de Jlacah6 para

Campos, percorreu a Íl'eguezia de Nossa
Senhol':\ das Néves, a de Quissaman. a de
S. GOI1,al , atrayess:lnc1o a Lago \ Feia
em uma lancha, e finálmente a Íl'eguezia
de '. ~ebastião.

1820-A villa dc Lages é desanl1exada
tia c.\pitania de . l'aul~ e ineol'porada na
tle anta Cathal'Íl1a.

IS53-Fusâo çlos dois ramos do eorpo
legislativo no paço' do senado, paI'a a
discussão da emenda não appI'ovada pela
eamara tios deputados {~ lei das forças de
terJ'a.

A. emenda foi regei tada.
1810 - Inauglll'ação da linha telegra

11hiea do Triumpho a POl't · ...... legre. pJ'O
vin ia do Rio Grande do Sul, com '70,000
kilometl'os de cxte;;são.

I )i1-Celebl'a-se com a maior pom pu no
mosteiro de S. Bento, no Rio de Janeiro,
a ceremonia da sag,'ação do SI'. D. ~""'nto·

nio Jlal'ü}. Con'e. de ; {~ e Denevides, apre
llent,H[o bisp de J\I,\!'ianna a 9.J. de m:üo
de lRiG e preconisado em Ron)a, a 27 de
junho de 1877, pelo 83. Padre Pio IX'
l'@iministl'o s.agl'anteointernuncio apos
tolieo monsenhoJ' Ces,lI' lloncetLi, arce
bispo tiwlar de eleucia. a sistido pelos
mOllscllhol'es Feli:;: Mal'ia de FI'citas e
.''I.lbuc[l,erque, vig.lrio. capitular da dio
c~sc flllminense, e Bernardo Lyra, da
·ilv"l, :ninistrando no alblr ao imer
puncio os, rs. conegofi Eduardo FrciJ'e e
Pires de Amorim. .
, Servil'all de p;ldrinllos ao sagrando os
~rs, Ors, B njamilU' Franklin Ramiz
e GaIvão J.Alc!\'ete de:.\1. Queiroz Carreil'a.
Acharam-se pl'~S ntes ao acto o SI'. con
de tI'Eu, lUuitos eone.!os da imperial ca
pelIa, os reitores dos seminal'Íos maior e
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menor, e suas 1'0 pecti\'as communiJa
<.1es, repl'esen t: ntes de todas as ordcns
rclibiosas e mnitos profe S'1!'es e alumnos
do coUegio de POllro II, .d':m da eommu
nilla<.1e b nedie_ina, llre~idida jJelo respe
cti\'o abbade.

O no\'o prelado foi obsequiado por di
versos amigos com muitos presentes de
valo I'.

S. bX. Rel·m... fum \'ice-reitor do col
lcgio d 'Pedro II '(Yide a Enhe,l1cl'ide
dc lu de ::\o\,embro).' •

ETlmmo-10

155u- A convite de Yillegaignon. que
<.1escle o anno anterior e t:\,a no TII'azi!.
o \'elho Felippe de C')J'''uillel'ay, Senhor
dn Pont, que vil·Lt per'to de Genebra e
f.n'a Yi:inho do nlmir"lnte Gaspar de Col
ligny l~m l'I'all~l1.,annneem conuuzir para
aqui os que quizess~m assoeial'-se (L em
preza da prop:lga~ão da religiã calvi
ui ta nas Yil'gens plagas do L 101'0 )Iundo,e
acompanhado d' quatol'W corajo os pro
testantes, que em Genebr.l accederam em
vir' pI'éaar a no,a doutrina ::os ell-agens
e auxiliai' YiIlegaignon na empl'eza de
povoar e ci\'ilisar e tas !'cmotas regiões,
pane d'aquelh\ ridullc na pl'escnt <.1at:\
na dircc ão de Chatillon-sur-Loing, onde
residia Colligny, que o, r cebeu milito
bcm e os animon no (lillicil empl'chenui
men~o, promctlendo-Ihes auxili d- s pelo
lado di marinha, ponuo p:lm es'c fim
em cOl1ll'Íbuição a pl'Í\',\ll~<l quc tioha
com o rei de FI'anc;:\ IIenl'iql~e II, D',d1i
dil'ig'em-se a Pariz, onde se demol'am um
mel., e oule se lhes ,associam ou[t'US
pessoas que abl'u<;lI'o.m o. i iéa, entl'c
ellas aLuns fhblgos, I assam d'alli '1

Ruão e,depois a Hontlclll', onue t,\mbem
estacionam UIll mcz em pl'epal',lti vos
pal'i1 a expedit:ão e de onde deviam lml'tir
para ena (Vide a :~jJhcmcl'irltJ de !O c]
novembl'o),

J'essa expediC;;Jo, que el',l capitancada
por 13ois-le-Comtc, sobrinho de Ville-

gaignon, vinha João de LeI')', que foi
depois ministro da sua religião e
nos deixou um" cnrio a, si bem que
abstl'USo., narra(;ão (l'ella na ob!'a qne pu
blicou sob o titulo Hist /i'ia de l/ma
viagem â tc,')'a do B)'a;il, a qual teve
numerosas cdições e ainga ultimamente
uma. dada pelo SI', Paulo Gaff:lrel, auctor
da Iiistoirc ât( B!'ésil F)'ançais,

1610- Carta de lei pela qual mao rla
D. Felippe. III consÍllel'-lr li\Tes os in
digena~ do Bru7.il ,Yide julho 30 de 1609
e abril 9 de 1655'.

lt:i3:'- ,Lbe-se no Real,'por um expresso
ellYialo polo gOl'el'n:ldOI' da Parahyba
que ha\'ia alli chegado de Portugal o
capitão Fl'ancisco Souto j',laior com dois
navio., em que tl'azi L 70 soldados de
soccorJ'o para os uossos, e yinha com a
I1JCl'Ce de govel'nadol' d;), dita capItania
da PaJ'ahyba. n:1O obstante não queJ'er o
rei JUc UOI' entào OCJ.I'gO deixa se_~ntonio

d(>, Albuquel'que, que a exel'cia. Souto
~laiol' pelejál'a, antes elc entrar a barra,
com tI'OS D<lI'ios ho!landezes, tendo elle
um Ó. o em que \'inlu, pois o outl'O não
tI' ,7.Ía artilharia.

_ gente que I'eill, tel'c pO!' capitão a
Gl'egol'io Guedes ouio Maior, irmão do
commandante, que assif\l o pedira a
~lathias de Albllí1UeJ'que,
lG51-~:L I'e '; l'[l, haviam os ve:'eado

l'e • o clero, !1 !IObl'el.a e o povo da ci
dade ele TIl'ltÍm. reunidos l~a Ctt a da Mi
sel'icol'dia. eleito a Ayres de Souza Chi
ChOJ'l'O go 'e1'llauor intel'ino da capitanrn.
do Pará, vago por falleeimento de Pedro
COI'J'UU, O omeadu, que toma na pl'e ente
data posso clo earf!O, exerce as, im
pela tel'ceil'a \'ez o gOl'eJ'no da eapit'll1ia.
Foi então o 32· do, seu administradores
e regeu-o. até S de Uel.emlll'O do anno
seguinte,

1716-D, Francisco Xavier de Tal'ora,
que gOl'el'lmva a c'l[Jito.nia do Rio de Ja
neil'o de do 1-;j3 (Yide 7 dc junho), ha
vendo obtido licenc;a pan tom:lr ao
reIno. deixa nesta ullta o govcrno a cargo
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intel'inamente do mestrc de campo Ma
nuel dc Almeida Castello Branco, que o
occupa até 27 de junho do anno seguinte,

1 08- Como rcsultado immediaLo ao
estubelecimento da ImlJl-enSa Regia no
Rio dc Janeil'o (Decreto de 13 de ~Idio

c!'este anno), começou-se a publicai' du 1S

vezes por semana a Ga:::eta do Rio de
Janei)'o, amodelada pelo teor d 1 rachi
tica e magrissima Ga:::eta de Lisbóa,
contendo os actos, decisões e ordens do
governo, a commemoração dos anni ver
sarias natalicios da familia real e das
festas na cor'te, odes e p lnegyricos ás
pessoas reaes, e por descargo de con
sciencia dos redactores a noticia dos
principaes. acontecimentos da gncna pe
ninsular, que lá iam resoar aos Quvidos
da cOl'te, longe dos perigos e das cala
midades de Portugal (José Silvestl'e Ri
beiro),»

Tal foi com effeito o pl'jmeiro pel'iodico
que se publicou no Rio de Janeil'o : o seu
1· numero sahiu a lume na pI'esente data
(el'a um sabbado) e ·'foi seu primeil'o
redactor fl'ei Tiburcio José d.1 Roei}"
(Vide a Ephemeride de 5 de Janeiro de
1811' .

1827- Abertura do Lyceu de Pel'llam
buco. E' seu primeil'o director o padre
Laurentino Antonio M r'eil'a de Car
valho.

18!7- Fallece na côrte o Dl', Fl'ancisco
de Pauh i\'Jenozes, nascido em ! icthel'oy
a 2:2 de agosto de 1811, doutor em me
dicina e professO!' de I'hetorica e littera
tLll'a nacional no collegio Pedro II.

1872- Fallece na cidade dt Ba1Jia o
senador por aquella provincia Fl'<tnci co
Gonçalves IIIul'tins, visconde de S. Lou
rcnço. FJI'a escolhido a 1 de maio de 1851
e tomára posse da sua cadeil'a no senado
no dia 6.

Nascera o viscond/) de S. Lourenço no
Rio Fundo, termo da cidade de Santo
Amaro, da dita provincia, a 12 de mal'ço
de 180-:.

Estudál'a humanÍl!.ldes no ,emin~lrio

de Sal'nache, em Portug.al, para onde
fora mandado muito moço. Recebera o
grau de bacharel em direito pela -niver-
idade de Coimbra em lo~7 e tinha-se ha·

bilitado para a cpmpetente formatura
quando, perseguido pelo govern de
D. Miguel, em razão da sua manifesta
adhesão á causa de D. M ,ril II, foi obri
g.ldo a deixaI' Portugal. Viajou então
pela lÍespanha, Fl'ança e Inglaterra,
voltando em 1830 para a lia pl'ovincia
natal.

A respeito das demais indicat;ões eon_
cel'nentes á sua vida publica como ma.
<Yistrado, administl'ador, pal'lamcntar e
homem de partido, o leitor consultará
COIII vantagem o -Anlto Biographico
do r. Dl'. Ma~edo 111 d,lta supl'a.

1 7i- Mone na c>l~a de aude dos Drs,
Marinho & WCI'neclc, na cidade do Rio
de Janeil'o, victima da extrema penuria
em que por lal'go ~empo jelzera, D. Luiza
Joaquina d:ls ~ 'eves, mãe do populal' e
I1lelodioso poeta Casimiro de Abl'eu,

Fica por essa causa fl'ustrado o gene
roso appello que em seu bcneficio tinham
feito á população d L c:lpitll do Imperio
os benemeritos redaetore do Diario
Populal'.

A misera senhora foi sepultadel no ce
mitel'io de S. João Baptista.

SETEMBlo-H

1589-A ilha das Cobras, na bahia do
Rio de Janeiro, que portencia a um oleiro
por nome João Gutcres, é al'l'ematada em
praça pUblica dos ausentes pOl' 15u 300
pelo rtIosteir'o de S. Bento.

Levanta-se el1tão a fortaleza que I)'ella
se vê hoje, segund~ o risco do engen heiro
Jo é da Silvá Paes, ficando o mosteiro
com a posse e dominio de todas as .terras
que se acham fÓl'a das mUI':llhas e for·
tiflcações (Vide a ephcm. de 15).

lô15-Comb,lte do engenho Inhobim,na
Pal'ahybLl,entre as tl'opas hollaudezas di
rigidas por Paulo de Li ngc e os insm'

-gentes d'aquelle Cli>t1'icLO, commandados
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por Francisco Gomes l\Iuniz (Vide a
ephemel'Íde de 3).

Os Itollandezes sahiram de manhã da
fortaleza do Cabedello em numero de
seiscentos com tresentos indios auxilia
res, em quanLo um grande numero de lan
chas artilhada subiam vagaros:lmente
o rio. Os nossos, que 'estavam, como
vimos, no engenho Santo André, suppu
zeram'que o at.lque el'a dil'igido á cidade
e partil'am n'aqllella dil'ecç~o com o go
vernador Jel'onymo Cadena, deixando no
~Dgenho Franci co l\Iuniz com muito
pouca -gente. O inimigo, porém, logo que
percebeu o movimento dos nossos, mar
cita contra o acampamento, deixando a
direcção simulad:l que levava.

~runiz, apezar de reeonhc'cl' que vinha
sobre ene toJo o podei' hollandez, sahe·
lhe ao encontro e tr,lVam combate nas
campinas do engenho Inho1Jim. El'a ex
traordiuaria a de igualdade de numel'o e
a 'das armas dos combatentes; não sel'ia
duvidoso o I'e ultado da lucta, a nào so
brevir, logo depois da pl'Ímeira descal'gu
dos hollandt:les, supel'Íol'es em al'mas de
fogo, um grande aguaceil'o que lhes tirou
essa vant!lgelll ; investem então os nossos
li e p Id.l com tanto valor e impeto qne
puzeram em debandad'l o inimigo, 11Ia
tando setenta e sete d'eJles.

ESLa victoria animou O' nossos a cha
maI' para a cidade as mulhel'es, filhos e
e cravo. que tinham escondidos pelas
mattas, e a tel os no acampamento.

1655-Renova AndJ'éVidal deNegl'eiros,
per:mtc a camal'u de Belem, o sen Jura
n.ellto de posse como govel'nadol' e capi,
tão-genel'al do estado do Mal'anhão e
Grão Pará. com a mesmas formalidades
com que jli. o havia feito 'a 11 de mllio
na capital do i\laranIJão.

Este governador pl'opugnou pela mu·
dança d tidade de Belem papa a ilha de
Joannes, no sitio onde se achava então
a alueia d'esse nome, e pl'ocurou fazer
p,lzes com os naturaes d'aquella ilha,
mandando pal'a alJi com 'esse intuito o~

missionarios jesui ta João de Souto Maiol'
eJoão 'do Valle, apoiados por um corpo de
tropas sob o commando do saJ'gento-m61'
Agostinho COl'l'ê'l. A' expepção do pl'in
cipal d'elles, aceitaram, todoli os indios
a paz e alliança pl'opostas, sem que fosse
preciso usai' de violencia para com elles.

177 -Fallece o principe D. José, filho
primogenito lia rainha D. M,J,l'itl 1. Tor
nR-se pOl' isso o principe D. João hel'
deil'o pl'esumptivo da cor'Ôa je Portugal
com o titulo de principe do Brazil.

1817-Ajusta·se em Londres o artigo
sepal'ado da Convenção de 28 de julho
d'este anno. addicionul ao Tl'atado de
22 de janeil'o de 1815, en tre os reis de
POI'tugal e da Grã-Bretanha, que tinha
)l0l' fim impedir o commel'cio ilIicito de
eSCl'avos pai' parte dos natul'aes de uma
e outra nação.

1837- O coronel Bento Gonçalves da.
Silva, um dos caudilhos da I'evolução do
Rio Grande do Sul. que, vencido no com
bate do Fanfa em outllbl'O de 1836, fora
mandado pal'a um'l fOl'taleza na Bahia,
consegue evadir·se da sua prisão na pre
sente data. e volta pal'a o Rio GI'ande,
ou de rea sume as suas fllncções de pI'esi
dente da r'epllblica, dando com a sua pre
senc;a nol'o impulso á I'ebellião.

1 :l6-Fallece na cidade do Rio de Ja
nei,'o F,'ancisco Villela Bal'bosa, marquez
de Pal'allaguá, senador' por essa provin
cia, escolhido a 19 de abril d,e 1826 e
que tomál'a assento no senado a 4 de
maio do mesmo anno..

Foi sepultaclo no dia 12 de setembro
na igreja de S. Fr'ancisco de Paula, de
onde os seus restos mortaes passal'am papa
o respectÍ\'o cemitel'Ío, e aUi I'epousam
presentemente n 'uma das UI'D 'JS de mar
mOI'e que gual'nccem a avenida de cy_
pl'e tes que dá accesso pal'a aparte alta
d'aqllelle cemitel'Ío.

Nasc 'ra VilLela Barbosa na mesma ci
dade do Rio de Janeiro a 20 de novembl'o
de 1769. Ol'pltão de pae e mãe em tenra
idade, foi aos 18 annoa para Portugal
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com o intento de a1li estudar direito civil,
que depois deixnu pela mathemMi.ca, e
n'essa sciencia se formou em lí96, Exer
ceu o magisterio em Lisboa com.o lente
substituto na Academia Real de Marinha,
da qual foi depois lente proprj'etal'io, ju
bilando-se a'ella em 1822,

Em 1821 fóra eleito pela sua provincia
Jeputl!do ás côrtes constituintes da nação
portugueza,em que tomou assento,e exel'
ceu esse mand ltO até se encerrarem os
trabalhos d'aquelle congresso,

Regressando par« o Brazil em 1823,
aqui tomou pade na elaboração do Pacto
fundamental do Imperio e occupou por
uma vez (em 1823) a pasta dos negooios
Estr,mgeiros e Imperio no primei.,o rei
nado, e por quatro vezes a dos da Ma
rinha, sendo a ultima jll. depois da m~io

ridade do imperador actual
. O marquez de Paranaguã havia sido
um dos tl'es negociadores b 'azileit'os do
tratado celebr'ado 0001 Portugal em 1825
para o recenhecimento da independencia
do Brazil.

Distingufu-se nas sciencias exactas e
primou na poesia lyriea, deixando-nos
n'esse genero de litteratura composições
faeeis e breves, mas elegantes e de muita'
amenidade e harmonia: entre e1las so'
bresahe a cantata-A PI'imavel'a .
. 1865-« Depois de uma penosa viagem

de mais de 400 leguas a matacava1lo,
viagem que excitou o enthusiasmo das
populações, D, ['edro li achou,se no meio
do seu exercito, em fr,ente'de Uruguaya
na .•. Até en~ão 'Estigarribia havia. rejeC
tado todas as propostas de negociações,
esperando sei' soccorric!o por Lopez; mas
fizera pO\lcas SOrtidas. O 1m pel'<Hloc opi- I

nou paI' uma nova proposta de capitula
ção, mas sem eonclições: esta proposta
foi etrectivamente feita no dia 17 de se
tembro. Estigarribia, quasi' á moner de
fome, sem munições, e perdida toda a
espel'ança. de socco)'ro, viu-se fOl'çado a
ac~ital-a. No ~ia 18 de setembro 5,103
onioiaes fl sold<\dos .par~uayos se cI!tre-

garam como prisiOneiros de guerra, e
desfilaram, sem armas nem honras, pelo \
meio do exercito alliado.. , a infeliz Esti
garrilria foi publicamente decbrado traí
dOI' por Lopez (Theodol'o Fix, Iiisto, 'ii,
da guerra do PaJ'ctrlMa?/). »

« A li de setembro, . JI. o 1mperclUol'
e os dous principes (seus genros) ehegam
ao acampameuto, e, compartilhando dos
perigos e pl'ivações do exercito, mais
animam com sua augusta presença as
nossas tl'opas, a genel'ul ~litre acha-se
tambem á testa dos Argentinos,

a A 18 de setembro, emfim, o chefe pa·
raguayo rende-se com toda a força, sem
dai' um til'o. no momento em que no..so
belIo exercito de 22,000 homens (dos
quaes 16,000 bl'a.:rileiros) ia d II' o as
salto á praça (Emilio Cal'los JouI'dan,
Guel')'a do Pal·l1.guay) , »

a Imperador partiu do Rio de Janeiro
(Vide 10 le julIlOl com um de seus gem'os,
logo que teve noticia de haverem os pa
raguayos invadido a provincia do Rio
Grande do Sul.

SETEMBRO-I:~

]631-Combate naval entre o almit'ante
hespanhol Oqutndo e o hollandez Pater.
a primeiro chegára á Bahia a 13 de julho
(Vide 5 de maio) e a 18 de agosto dei
xára o almil'ante Adrian Jansseu Patel'lIs
aguas do Recife, pal'a sahil'-Ihe ao en
contro. D.' Antonio de aquendo pat'tira
da Bflhia no dia 3 com uma esquadl'u
composta de 20 navios de guerra, úem
que algunsn'essa occasião maispal'ecülM
ele P?z,accrescentaDuarteCoelho nas suas
Memot'ias Dia)'ias, e de 12 eal',wellas de
socool'ro, eomboiando 24 elllbareaçües
mercantes carregadas de ass.uCal', ao todo
~ vasos. Patel' di_punha cle 16 navios,
a cujo bordo ha\'ia nove companhia do
tl'opas de cem homens cada uma, sob o
commando domajor Engelbrecht~chutte,

Ao avistarem as respectivas esquadras
cada um dos dois chefes julgava segura
a vitocl'ill.
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Começúra a .1c\1'ío ~s 8 hOi'as da manhã,
e eram jú quati'O da tard quando n"
c!lpitanea iHimiga se manifestoll um in
cendio que i" communicantlo-se ú he'
panholl. 11 ella. aéI'acaua do que con c·
gniu esta escapai', A perda total dc um c
OUtl'O lallo foi àe mais tle mil ho lcns.
MOITe !lO combate D, Francisco de l"aI
lecilla. almil'ante he~panlL01, e do valente
Pater I'erel'e..:;c quc ao vér devorada pelo
incendio a sua ~apit:lIlea, não qniz sal
var-se, podendo failel-o e «que, prefcl'indo
a moI' nas agnas, elemento das suas
glorias. ú. das chilmm, s, envolveu-se no
estandarte da hollanda e deitou-se ao
mal' e mOl'reu afogado (Hisloda rias
luc(.7S lwllande.as ).» AntQnio Thysio,
porém, anetor contemp !'aneo da ac\:\o.
citado pelo visconde de Porto ";eguro. e
qlle então escrevel'a uma historia das
batalhlls navaes müs cclebl'es dos eus
compatriot IS. apenas diz. tl'ltando d'esta.
que «ab:.mdonado PateL' pcl'fidamente
pelos seus, snecumbiu em meio tia. onuas
de.can aço.»

De parte a p rte os estl'agos foram
cO!lsillel'aveis, mas o almü'ante he panhol
teve a v11ntagem d consel'VIU' o SOCCOI'I'O
que levava. Oom a noite flzer 1m-se os hol·
landezes ,lO rumo do nOl'te, com os navios
qn lhes l'estal'am e um'l pl'eila qnc ln·
viam feito. e fic.ll'am no lugar do combatc
os hespanh6ese portuguezes (T'iete a Ephc
mel'ide de 15).
16-2-Restl~helece'sepOl' diploma d'csta

data a R lação d'l D,1hiR, que fora cl'cada
pela resolução de 7 de março de 1000 c
em c'bjo e,t lbeleeimento se sobl'ecstilr'L
por acto de 5 de abril de 16'26. E' 11 pi'i
meil'a CI' ada no Brazil.
165;~-O roi D. João IV, provLdenciando

sobre a conserval:ão d IS libel'dades dos
indigena , especi.lImente tio do Pal'á e
Maranhão, ordena que sejam govel'lla los
Como os demais vassalos da cOI'oa.

lG59- yj ndo de Lisboa nomeado "Ol'el"
nador geral da Hcpartição do SuL Sal
vndor Correa de Sá e Benevides vai pri.

meÍl'o a . Sal vador da Ba,hia onde nesta
data se effectua a cerimonia do levanta
mento da homenagem que prestavam ao
governadoL' geral do cstado os d mai.
govemadol'es e a que não ficava elIe
mais sujeito, em vinude do caracter do
C!l"go de que o investil'a a rJinl1a re
gente.

16SS- Expil'a nos paços de Cin ra o
infeliz rei D. :\llonso 1'1. Sen irmão, o
princfpe D. Pedro, dc ha muito l'egente
do l'eino, ,;ssume o Utulo de rei de P'OI'
tugal e dos :\..lgal'\'e3, seb o nome de
D. Pedi' II.

1711- Entl'a a bahill do Rio de Janeiro
a expedição francez:l de Duguay-Trouin.

A nova do insuccesso da expedi.;.'io do
an'1O antcrior, capitaneada. por Duelerc,
e do q.leivo, o assas inato d'e te officiaI.
cng'l'ossada pfllll distancia e pelo patdo
tismo sublevado,fizeru os irancezes es
tl'emec rem de horror e indigm1.\ão. e
DuguaJ'-TI'ouin, um dos maiol'es homens
de mar que '1 França possuia n'aquelle
tempo. jnrou vingar oss us compatl'iot:1S
e reparar a del'rOll1- que ha"iam solTJ'ido.
Animado pelo I'ei Luiz XIV e a.nxiliado
pelo commel' io de 'aint MaIo, conseguiu
al'nlar dezeseis navies de ::l1to bordo. dis,
pondo tle 40.500 homen de de~embarque,

e com est,l.poclcro a cxpedi<;:t" se dirigiu
par.1 o Bruzil. ü que aqui se passou á
SU:1 c!.:egada otTend o nosso pati:iotismo,
pOI' sua vez rcvoi tRdo ; mas a verdade
histol'ica no obriga n rcferil·o. 'ir\'l1-nOS
ue guia !la sU'l1lTIJi'ia naI'ratil',l o in L1S
peito histori:1doI' illglez Roberto Southey
(Tomo n.

Penetl'am a c I11honeÍl'Rs frun«ezascom
pcrtla de 300 homens a. nossa buhia n'esta
ulIta. e nl1.nian!l5. segLlinta ;lpossam-se da
ilha d01sO'1br:ls. AlE !)Ia:n'llogo })ilterias o
almil'l1nte frauccz c. t\lndo-se apóderado
tle algumas emhal'ca<;,ües mm'cantes que
se ach,lv,lll1 mais ]1r-oximas do Ing:lr em
que resolver:1 tlcsemba:'cllr. salta em telTa
:1- 14- de seLC,1 b!'o : 'í'id~ a Epheme,'wlJ

, d'esse dia I.
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1801- Decreto do principe regente no
meando Pedl'o Maria Xavier de Athayde
e Mello governador e capitão general tia
capitania dê Minus Gel'aes. Athayde 'en
troll a e:xel'cer o sen cargo em 1~O±. Este
goVel'DadOl' teve depois o titulo de IJar'ão
c posteriormente o de .visconde de Con
dei:x,a.

1821- .fone subitamente em Lisboa o
bispo d'Elvas D. José Jo ,tluim da Cunha
til:' Azeredo Coutinho (Vide a Epheme)'iele
do dia 8).

18'24- O brigadeiro Fl'ancisco de Lima
e Silva, mandado tio Rio de JaneÍl'o a
Pernambuco com o fim de sufrocar a I'C

bellião denominatla da Con'feele,'a('cto elo
Equadol', entl'a na cidaele 'do Recife. ,

No dia seguinte as tl'opas impel"iaes'e
as forças revolucionarias l:fatem se na Boa
Vista, sem ou't,·o re'sultado mais do CJlle
grande mOl'tandacle de uma e olllril pane.
N'essa conjunctul'<l. Mannel ele Cal valho
P..les de Andrade, indo encontral'-se com
as tropas que se retiravam da Barra
Grande,q naneI general das forças legaes,
foi interceptado peja vanguarda elo bl'Í
gadeiro Lima e Silva e, não podendo
tOrnar ao Recife. refugia-se a lJordo ela
corveta ingleza Tlveed.

No dia 17 tomam aS tl'opas imperiaes a
cidade de Olinda (Vide a Ephemel'Íele de
21 de julho).

1841- Resolução da assemblé,\ gel'al
lel,risl üiva auctoris.mdo o go I'er'no a
mandar levantar a planta de um palacio
para residencia da familia imper·jal e de
outro para o senado. Esta resolução
nunca teve pl'Ín ipio ele execu\ão.

1851-Decret0 c"e ,,,tio o imperial insti
tuto dos meninos cegos, expedido em
"il'!.nde da lei de 10 do mesmo mez e
HnnO (Vide a ephemei'ifie de setembro
16 dc 1851).

1863- Fallece na capital d'\ pr'ovincin
clc Goyaz o 2" bispo d'aquella diocese
D. Domingos Qnil'Íno de SouJla. Suc
cumbiu pelas 7 hOl'as da m:lnhã a um,l
gastr'ite aguda, de que resultáJ'.á um:l.

/

grave hydl'opesia, -a deixando na maiol'
incligencia uma familia composta de mãe
e b'es il'mãs l(,ucas furiosas. de irmão e
sete senhoras sem pl'oflssão alguma ou
mei..s que lhes possam garantir Ulna sub
.-istencia àinda a mais modica ( RoteÍl'o
elos 13 ispa,clos ). »

O sentimento geral-produzido pela sua
mOlte ainda mais se aggl'a vou pelo estado
de insensibilidade ~Ie sua mãe. que pela
sua toucur'a mostl'ava não se ter compe
netrado da dolorosa perela que acabava
de sofl'rer. Consta' que estas senhoras
tinham vindo .-ãs de Sergipe, onde mo
ravam antedol'mente, e enlouqueceram
por cau a do penoso da viagem, pI'imeiro
a mãe do prelado, depois duas de suas
iI'mãs e a terceira, qu chegára no goso
da I'uzão. perdeu-a com a mort.e do bispo.
Constou depois que a mãe ao voltar pal'a
Sergipe, fallecel'a, em caminho.

Pal'a elogi do bispo' basta sabcr-se
que supportav,\ COll1 a mais evangelica
J'esignação os desatinos d'ess 1S infelizes,
que nenhum momento tinham de Rocego,
nem de dia, nem de noite. a COllltudo,
accrescenta O orl'eRpondente do Consti
tucional, de onde colhera estas informa
ções o anetor rio Roteiro dos Bispados;
comtuclo, apezal' de nunca se llle ouvir'

'queixa algum,l <lo eEse l'espeiLo, sentia-se
])em quanto elle sofl'ri.l; seu ar' el,a e
uma tdsteza que gelava, e ~uas 111lla
vras cram raI'as. E 'te sentimento contido
parcce ter-lhe cal'ado a exist 'ncia. ou
pelo menos nhreviado os seus dias de
vida. Ainda nos ultimos momentos o
d-estino de sua lllài e ir'mãs li pr'eoccu
pava. Na noi te de 11 pal'a, 1'2 o pre,>i
dente da, provincia (O S,'. Dr'. Couto ele
Magalhcies) indo yisital-o, perguntou
lhe. ao voltaI' elle de um deliquio, se
sofl't'ia muiLo; respondeu :-aSim; isso,
por'ém, ba de acahal'; llla~ esta familia,
o q"e será d'elht? coi tad I ! » - Ao que
o [lI'esiclente lhe respondeu:» Qlle, quando.
ella tivesse 11 clesgl'aça de peI'del-o, não
ficoll'ia ab~mdonacLI; que o goverllo im-
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perial, a cujo conhecimento levaria as
cil'cumstan"ias em que se achava. havia
certamente de amp lI'al-a, e que, por
t:J.nto sua exccllencia a esse respeito po
di<1 ficar desc'lnç ((lo." Ao OUvil' isto,
pareceu que se lhe havia tirado do peito
um gl'ande peso: começou a conversai'
sobre assumptos de religião o theologia
com caIm 1 tal que as p s.oas quo alli
se acl! :l.V;\m I'otil'aram ·se animadas e com
alguma. nsperanç:ls: mas infelb:monte
foram el!'ls illu OJ'ias. "

D,.s prelados o bi-pos nomeados para
esta infeliz diocese s6 dOus chegaram a
ella: D. Francisco !·'el'l'eiJ'a de Azevedo,
que .!Jcou cego ao entrai' :lO hispado
(Yide a Epllcm. de29 de a"osto de 119),
e D, Domingos Quirino de ouza, que
ye toda .\ sua família enlQuqueccl' e
mOI'I'e, depois de um breve episcopado
de se e mclOS.

O s II entel'l'o. feito n expensas do go.
vemo, poi- Ilão havia outros meios, erre
cLUOU-"e ú: 9 horas (1<\ manhã do di· 13,
com a pompa e solcmnidade possiveis
n'aquellas IH\l'agens,

D. Domingos Quil'illo era natural da
provincia da B,1.hia e I'e idia na de er
gip , quando foi apresentado bi. po de
Goy IZ. Foi II'cconisado em con~istol'io se-'
cl'eto de JS tI março de, L til, com I) 111'

ce 'i\PO mon enhor :-.ílveil'a, e sagl'ado de
ISiil a 14G2, no I'einado do actual impel'a
dOl',occupando Osolio ponlilleio o ,'.Pu·
(lJ'e Pio IX, Nada pudemos llpUl'al' quanto
á lia chegatia á diocc, e e á posse d'ella.
Aceitilndo o baculo pastoral de Goyuz,
aceiton o mal·tyrio; el I'ado pela noto
riedolue das suas I'ir-tut!.es ás eminencias
do episcop'ldo, chegou ao seu destino pólu
tia clolo/·,)sa, pelo cltminho d \S amal'
gUI',IS. Tal é o que no I'elati\ o Consti
tucional ela CÔ,'U', referindo-se a uma
cOl'J'espohdencia publicada no Ate/'(:antil
deZ1 de outubl'ode 1 G3 el'cpl'oduúda no
U1Jteiro cios Bi lJados, onde a colhem JS,
ácerca do pa :\l1lento d'e 'te I·irtuo. o apos
tolo de Uhl'Ísto, e como o di '1: o mestre

manso e resignado, aDeus se compaJeceu
d'elle, diz aquelIa cOI'l'espondencia, encur
tando-lhe com a vida~a estação das cléresD,

Succe:1en-Ihe n) e'lrgo n. Joaqnim Gon
çalves de Azevedo, depoi arcebispo da
Bania, que foi substituido em 1376 pelo
til'. D. Augusto Julio de Almeidl. 4· e
actual bispo de Goyaz escolhido a 23 de
de7.embl'o.

lS66-Ent"cvista dos generaes Venan
cio Flore e Boll'tholomcu ~Iitre com Fi'an
cisco ::;olano Lopes (Campanha do l'w'a
r;uay) ,

Tinha-se (hdo a ~omada de CUI'UZÚ pelas
fOl'ças brazileims. com mandadas as de
tel'l'a pelo conde de Porto Alegre e as ma
rit ma pelo SI', visconde de Tamandaré
(Vide 2 e 3 de seteml},'ol, quando a 11
12 chega ao lagar dl~ ac,ão o exercito
argentiuo, sob as ordens dn pl'esidente da
npublica argcntina gen ral ~Iitl'.e, e t>
dictador do Paraguay manda a 11 um PiU'
llmental'Ío ao acampamento al1i Ido, soli
cit lIJdo uma confel'encia em J atahyty
Corá,

A's 9 hOl'as da manhã verifica-se elIa,
comparecendo ao ponto indie'ldo os ge
neraes acima referidos. Flore retira-se
pouco depois, tendo "e:JJelliclo energica
mente uma all!,srio que se fi~e"a, otren
si~a Ú dignidade lia )'epublica orientnl e
iniul'iosa para o B,'azil, ficand a sós o
g'neral illiLl'e e o dicta,lol', E ta e:lt\'e'
vist" aturou 5 hol'Rs. Mitl'e de lIra de
pois aos sellS collegas <le commln<lo das
fOl'çus alliada que Lopes desejava ter
minar por meios pacificas il guel'l'..l, dando
todas a satisfações ao governos d.\ al
liança, mas que pOl' modo nenhum ab:m
donnl'i,1. o poder.

Diz o SI'. engenhoil'o Jourdan na sua
obl'" Guc,','a do Pa,'a!JtL y, que, analy
s:ldo mais tarde o facto, pareceu exube
I"lntemente provado qne a conferencia de
Jat Iltyty-Col'á não f,)1'<1. mais que um
al'dil, a fal'ol' do qual qciz Lopes ganhar
tempo par,l fortificar UlIl'upa;ity.

131G-Inallgura-so a linha telegl'aphica
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de GOYllna ao Re ife, provlllci.l de Per
nambuco, na extensão de 60, 35 ldio·
metros.

18Ti-Inauguração do engenho centl'al
de QL1ÍsSltmã. primeira r0alis Ltão no 1m
pcrio d:l idé,L que tem de sal\-lll' O futuro
da la vour,t dlt eanna cle . assueal', con
demno.d" a perecer por carencia cio b!'aço
sen·il.

A fabi'ica foi montada cm terras da P'l
roehia de Quissamã. municipio de ~Iaeahé,

provineia do Rio de .T aneü'o, pela cem·
panhill franeeza Fives Lille. que a con
tr.lctára em mar'ço de 1816. O edificio,
cuja primeira pedra foi conocada em
março de 1817, occupa uma snpedicie de
quatl'o mii metros quadl'ados. Os respe
ctivosmachinismos são movidos porforça
de 600 cavaHos, e as moendas moem em
2! Horas quinhentos mil kilograllllnas de
cJnua, cujo SIlCCO deve pl'odu~Í1' 'em assu
cal' no primeiro jacto 7 ·1. do peso da
materia prima. Para a conducc:ão das
cannas até ao tópico ha um caminho de
trinta P, cinco ldlomctros de extensão,
com tres locomotivas a vapor e quarenta
~ca{jões. As nw,chinas e appal'elllos que
compõem a fabrica pesam cinco mil to
neHadas e occupam 120 tr<lbalhadol'es,
cujos ·chefes são fl'ancezes contractados
pela companhia Fires LUle e já expel'i_
mentados em fabricas igu:les do l!lgypto
e das colonias fl'aneezas c holLmdezas.
Além do assucar em pó ou em pedra, é
possi vel extl'a!lil-o l'efinado e apresental·o
segundo as nece. sidLldes do mercado. PI'O
ximo do edificio pI'incip ,I foram con_
struidos pela mesma companhia armazens
pal'a depositó de assucar e aguaI-dente,
as oElicinas, o gazomen'o, a caS:L do di
rector ,qne flcára senelo o habil enge·
nlleil'o francer. Migue1l\Ianó) e as viven
das elos operarios,

A assoeiaçi'io fundadora e mantenedora
do Engenho central ele Quissamã tem
por dil'ectol'es o ::iI'. lJal'ão de Al'arUll.ma
(presidente), os ::i1·S. tf'nente-col'onel José
Caetano Oal'neiro da Silva, bal'ão de ViIlll

Fl'anca e DI'. Enzebio de Queiroz ~[attoso

RibeÍl'o.
O engenho foi montado sem OJUS algum

para os coCl'es publicos, poi os respeita
veis cidadão,s sUI}!'a nomeaelns, e os que
e lhes assCJciaram, desistiram volunta

riamente da tlan~a ele juros por parte do
govérno para o capital de 700 cont s, com
que ·se consütuiu aquelle primeil'o enge
nho centl'a! fundado no Brazii.e que tanta
hOl1l'a fa~" illustl'c familia Al'al'u .m.I,pOl·
cuja intelligente iniciativa se etrectuou.

PaI' tão justo motivo foram por decreto
de 19 elevados [L categurb de visconde
o I'. b:ll'ão de _~I'Lll'uama e o 'I'. bal'ão
de Villa-F'\lDca ás honra. de grandeza: o
Sr. cOI'onel Manuel Cal'neil'o da ilv.1 é
distinguido cum o titulo de barão de Uru
rally, titulo que já andou em sua f.lmi
lia; o SI', tenen te-coronel Josá C..tetano
Carneiro da Silva com a commenda da 01"

dcm da Rosa e o SI'. DI'. Euzebio de Quei.
roz ~bttoso Ribeiro com o oiIicialato da
mesma ol'dem.

SETEMBIlO-13

1511-D: Jel'onyma de Albuquel'que,
André cle Albu luel'que e D. 1zabel de
Lima, suc essares de Pedr'o Lope ele
Sou~a na c!onatarilL da capitania ele::i. Yj·
eente, nomei:Lm a Loul"en o da Yeiga
seu capitão-nlúl' loco tenente.

150<:-Fallece com a ipade de 71>1n nQs no
pala ;0 do Escul"ial, que fundál'a e onde
jaz em SObCl'bo mausoléu, o I'ei Felip' c II
de lIespanlia c I de IOl'tugal, depois de
um l'einado de IS annos. 7 mezes e 13
dias nesta naç;ào e·lO annos menos 8 dias
cm toda a monarchia, Denominado pelos
fl'nncezes o elemonio elo meio dia, diz
d'elle Larousse no seu grande Dicciona
1'io que «nada de hnmano bater'a n'uqllclle
cOI'aç;ão cle bl'onze.»

Sueeede-Ihe seu filho de igual nome
nascido eIU Madrid a 14 de abl'il de 157ft.

1520- Por provi ão do !.lispo do BI'.l~il

D. fl'ei lIIi~uel Pereira é nomeado o



EPHEi.\IERIDE NACIO);AES UI

DI'. fl'ei :'\Iaximo Pel'eira para administrar
a prellzia do Rio de ,J,llleiro na V:lga
deixada pelo fa!lecimeuto do prelado
:.\btheus dR Costa A.bo:'im.

1615-Inti rna o c pitão J. TicoJau .ll'anha
ao comman&ante hollandez da fOl'talel.a
Pdncipe Mau>'Ício, 'Da vill:1, hoje cidade
do Penedo (Alagóas, á mal'gem do J'io
de •. Francisco, para que se r~nda.

O capitão Aranha, que com mandava o
assedio que f,lziam os nossos áquelle
forte, manda n'esta data um parlamen
Í!l.I'io, precediLlo de um tambor, fa7.cr ao
llollandez li intimação supra mt'ncionada,
a que e te, flpezar de reconhecei' ;l supe
rioridade dos no sos e o desanimo dos.
sens, qu el'am dial'iamente accossados
com perda pelos sitiantes dcsde qne eo·
meçára o sitio, deu uma resposta cva
,iva e equivoca, pcdindo-lhe tres dias de
tJ'egu:ls para delibcmr com seus oIli~iaes
aCCl'ca do caso Vide a Ephcmeride de 19),

16 3-Pol'tal'ia de João da Cunha outo
i.\Iaior, go cmadol' d:l capi ania de Per
nambuco, mandando abril' asse~!to de
praça a 'anto,\ ntonio, para Ü' á guerra
dos Palmarcs e proteger as armas do l'ei
na conquista do fa ligeraLlo quilombo,
Expede igualment 01'( em para que, em
vil,tude d'essa nomeação, se paO'ass ao
syndico do convento de Ofind:l soldo e
fardamento para o anto, emquanto hou
vesse gente de guel'l'a na capitani:,

lG - To'na posse do governo civil in
tel'ino da capitania de Pel'nambuco o
re pectJvo bispo D. Mathias deFigueil'edo
e ~IelIo, e exel'ce esse caJ'go até 25 de
maio do :I11nO seguinte, em que o rende
Antonio Luiz Gonçalves da Camara Can
tinho,

O bispo substitnia a FeJ'não Cabl'al
Belmonte, f;.111 cido u OLle setembro (Vide
essa data),

171;- O capitão,m6J' ,João VeJlnsco ele
Molina toma posso do ~overl~o ela capi
tania do E pirito Santo.

17ti'l- Providenciando obre fi cI'eaç:ão
de escolas pal'a as aldeias (do Ceal'á), o

goyel'n'ldor de Pernambuco .fixa. em uma
ordem c1"est::L data, o venci:nento dos res
pectivos mestres em um alqueire de fa_
rinha annualmente por caela rapaz ou
l'apal'iga que frequentasse a escola, en
tendendo-se que cad I chefe de familia não
seJ'ia obJ'igado a concorrei' com a contri
buição de mais de dois aiqueires de fa
rinha, no caso de mandar mais de duas
pessoas p Ira a escol I,

Não havia ouüa llIoeda. a não ser a
fariQha, pal'a as tl'ansacçües da tel'ra ; O
dinheiro era raJ'issimo, Assim se deter
minou que, faltando elIa,-se eJTectuasse o
pagam~n to em outros generos alimen
ticjos, nunea em dinheiro.

No l\1al'anhão serriam de moeda. os
tecidos de algodão do oaiz (ela tel'l'a), c
em outras partes eram ontl'os prodllctos
(J, Brigido dos Santos-Resumo ch,'ono
lO,llico ela histol'ia do Cem'á),

1775-. l'vora·se a bandeira porLllglleza
no pl'esidio de Nova Coimbl'a, levanb\do
pOl' oJ'dem do governa 101' de i\Ia.tto
G 05'0, o capitão gener,\l Luiz de Albu
qll I'que de ~Iello Pereira e Cáceres. no
lugar denominado Fecho dos Jlorl'os, on7.e
legnas abaixo da foz elo rio lIondego,
com o fim do asseguI'ar os tel'J'enos dia
mantinos do Alto PaJ'.:lguay e impedir a
na,egação dos hespanlJúes, O sit:o do
Fecho elos .1Iol'res tinh:.l sido occupado
desd m:tio pe10 capitão Mathias Ribeiro
da Costa com algnns soldJ.dos dragõe ,
POI' ordem do capitão general da capi
tania e a I'cquerimento cio PO\'O de Cllyabá.

1 '001,- E' b l'baramente assassinado em
Oeiras o ad\'ogado A.ntonio Pereil'a Nune ,
secretal'io interino do gove1'l1ador do
Piau',y Pedro Cezar de i\Ienezes, Esta
mOJ't é attribuida ao ouvidol' José Pedro
Fialho de i\Iendonça, mancommllnado
com o coronel Luiz Carlos Pereir I de
Abl'eu Baceilar, vulgal'men te conhecido
pOI' Llliz CaI'l9s da SeITa NegI'CJ, com
Antonio do Rego Oastello Branco e
outrOs.

1330- Fallece no conrento de Santo
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Antonio no Rio de JaneiI'o o iIIu tl'e
prégador franciscano fl'ei Francisco de
::;anta Thereza de Jesus S'lmpaio, nascido
em agosto de 1778 na mesma cidade, To·
mára o h I bito a 14 de outubro' de 1793,
Em S.Paulo, no convento da sua ordem ,
applicara-se ao estudo da philosnphia e
voltando ao Ri) d'l Janeiro, recebera em
1802 o diploma de lente de theologia e
ml'stre de eloquencia saal'ada : j[L então
tinha as ordcns de presbytel'o,

Por seus sentimentos religiosos, modo
de proceder exemplar e profundo saber,
fora sempre considerado pela sua commu
nidade e n'ella exercem. cargos de con
fiança a contento geral. l!}m agosto de
1 08 fizera-o D.João VI prégador da real
capelIa e examinadúr da lIleza da con
sciencia c ol'dens. Fora tam bem o seu me
rito aquilatado por corporações litterarias
estrangeiras: a l'eal academia das bellas
letras de Munich enviara lhe o diploma
de socio. Em 1813 fora Sampaio nomeado
censol' episcopal e a 19 de novembro de
18z.! deputado da Junta da Bulia da Cru
zada.

Foi no seu tempo considel'ado o pri
meiro orador sagrado.

Tomál'a parte activa nas questeJes po
liticas da época, isto é, antes e depois da
declar;ação da indcpendenciR, em que
figurou mais talvez do que convinha ao
estado quc abl'açara. Fora por algum
tempo o orador da Joja Commercio e
Arles do Rio de Janeiro, tendo entrado
para a maçonaria quando essa associação
se tornám abertamente politica, falsean
do o c lracter pUl'a:mente humanital'io que
constitue a sua essencia e a tcm feito
atravessal' os secu los,

Redigil'a em 1822 a folba politica O Re
gulado," e de 1824 a 1825 o Dia/"io Flu
minense. Abandonon Jogo depois a scena
politica, em que seguramente s6 colhera
amargos os fructos do desengano e da
in,gl'atidão. c refugiar'a-se no seli con
vento, de onde p'lucas vezes depois 'sahiu
e onde o foi colher a morte.

EI'a um homem de coo tituiçáo nthlc
ticn, como bem se reconhece pelos re
tr'~tos Que d'el1e exi tem; de trato urbano
e maneiras amwcis, mas de uma timidez
extl'cma.

Diz o . r. DI" Morcira de Azcvedo, na
biogl'aphia que csc:'evcu d'este eximio
prégac1or, quc o seu Cl'aneo está em
pod'er. do 'r. DI'. José Mauricio Nunes
Gal'cia, que o tem na devida vcncl'u lio.

Na sua obra Lições de anthropolo,'Jia
descrcve o J)l'ovecto pl'ofessor de anato
mia,nosso sabio mestre, todos os o sos que
constituiam o craneo do illustre fr.mcis·
Canel,

o convento de anto Antonio do Rio
dc Janeiro cxistc um retrato seu, obra
do artista italiallo Tirone, que fora inau
gurado a 13 de Junho de 1860, dia da
festa do respectivo orago,
183l-~edição militai' c popular na ca

pit,ll da pI'ovinci<l. do Maranhão, a e 'se
tempo presidida por Candido José de
Al'aujo VÍ>wna, posteriormente marquez
de S.lpucahy (Vide a Ephemel'ide de 19
de Novcmbro).

1810- Inaugura-se a Unha telegl'aphica
do Rio Pardo ao TriumpllO, provincia
do Rio Grande do Sul, na extensão de
IL 85,400.

1613-E' nOlJ1eado chpitão-m6r do Rio
Grande do None Estevão :Soares, que é
o 3' na ordem chronologica. 8uccede no
cargo a Lourenço Peixoto Giroe.

1629-Com o fim de esperarem pelos
mais navios que deviam sahir' da Hol·
ladda, fundei 1m no pOl'tO da ilha de . Yi
cente todos os V'lSOS das tl'es pl'illleiras
divisões da, esquadra Ilollandel.a, que vi
nha á conquista de P~I'nambuco (Vide
a EphemedcÚ de 21 de dezernbl'o).

1645-AndrJ ViciaI, Fernandes Vieil'a e
os outros cbefes dos insurgen tes contl'a
o dominio lLOll,lnde~" amanbecem com o
seu exercito na povoação d,e Igual'assü'
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em yiag m pai'a a ilha de Itamaracá. que
tinham deliberado atacar, Ao lado norte
da ilha haviam os hoJlandezes po tado
um vaso de guerra pal'a impedil' qllal
quer desembtu'que n'al1ueJle ponto. Era
um embaraço que cenyinha 1'e,IlOVer
em primeiro 10g11', Pal'a esse fim des
tacam os chcfe pernambucanos cem ho
mens, em divel'sus em bat' a,lies, sob o
comnlando do cal itão ,imão Mendes.
Partiram esses valentes para a sua pe
rigosa mis ão, mas eneon I'al'am' tflo forte
opposição que tiyeram de recuai'; in\'es
tem porém de 00\'0 e d'esta feita com feliz
resultado. Em menos dc moia hora tIe
um combate desespel'ado coo eguem ex
terminai' quasi toda a tripol ção do navio
inimigo, da qual só escapam dezeseis,
que ficam p,'isioneiros.

Depois tI'esla façan 11:1. começa o excl'
cito a fazei' a sua passagem (Vide a Ellhe
meJ'Íde de 15).

lIli-Descmharca na prai:J.do Valongo,
com 3,300 homcns das sllas tropas, o almi
rante fr,'ncbz Duguay Trouin (Yide a
Ep"eltt, de 12) c ap0UcI'a-se do morro de
. Diogo. de onde, assim COII10 da bate

rias que le\'lll1tal'u na ilha da Cobl'as
começa a de-pejaI' sobre a cidilde as me:
tralhas da sua al'tilharia, emquan to o go
vernador, Francisco de Castl'O de i\Ioraes
rcnO\'a a imbccil pu ilunimidade que mos:
trál'a no anno antel'iol' com Duclel'c, dis
pondo entreran to de forças elua vczes su
pel'iol' ,ísdoinimigo! ""cndo, diz o histo
riador inglez Roberto Southey, em fazer
a I~cnor tentativa de oppo ição, como o
francezes slqueuvam as casas e roub \.
vam o gado a tiro de mosquete tia cid,l
de. D Os in vaSOl'es não se arriscu,am a
pcnetr.1I' nas ruas da cidade, e o gover
nador, que ncnhum plano de defeza pI'e
parára, tudo confiava d acaso. Assim se
passaram seis dias, até que Franéisco de
IIIor'leS se rctil'ou em debandada na noite
de 21 pal'a o EJ;lgenho No\-o e d':tlli par.1
Iguassú, com a maior parte tias tI'opas
re~ulures que havia. Presentindo os fran-

cezes o abandono da cidade, penell';l
l'am nella no dia 22 e se entl'egal'am a
um I'igoro o saque, nada poupando do
que puderam encontrar de valor. Yendo
entretanto Duguay-TI'ouin que não po
del'ia manter-se indefinidamente na posi
Qão vantajosa mas pl'ecal'ia que alcan
çál'a, tratou de aproveitar-se do tenor
que in-pil'ára, intim,lndo ao governadol'
que se rendesse {L di. cI'ição e impoz lhe
a contribuição que lhe pareceu não 56
PI'O ria para punir a deshumanidade
exel'citIa anteriormente pelos habitantes
do Rio de Janeiro contra Duclerc e eus
companheiros, como par.1 cubrir o ,custo
da SU:I propría expedição.

" Depois de algum debate sobre o preço.
assignou o go\'ernador a atfrontosa con
dição de pagar a Duguay-Trouin 600 mil
cl1.IZados cm moeda, cem caixas de assu
cal' e duzentos bois, como contI'ibuiçã0
de guerra; o que sc rcalisou dentro do
prazo de 15 dias. Tal foi o resultado d:l.
famosa C:l1prcza d'estc celebl'e aventu
reil'O: em dez dias triumphou de todos
os obstaculos, viu-se enhor da cidade
mais importante do BraziJ, e ele todo o
FOl'tes que a defendiam (Abreu e Lima,
Synopsi l-"

A 10 de outubro finalmente assignou-se
o convenio e no scguinte di'1 chcgava An
tonio de Albuquerque Coelho de Carvalho,
govcmador ela capi tania de Minas,qne ac
cudia em auxilio dos mOI'adores d 1 cidade
do L io de Janeit'o. achando portan o já
con ummada a ignominia. i mai cCl10
'tidl e podido chegar, outra face milito
diversa teriam de certo tomadu os acon
tecimentos: nada mais porém poude elIe
fazeI" A ± de novembro concluiu-se o
ultimo pagamento e no mesmo dia re-

I embarcaram os fran ezes, tendo já posto
antes á bordo todos os despojos que pude
I'am t.ran, portal'. Respeitaram todà"ia
os aojcctos empI'egildos no cnlto divino:
Duguay-Tl'ollin chegou a arcabusar 1
soldados eus. em CUIO podei' se achál':j.
alguma prata de egreja e, ao retirar-se,
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confiou a dos jesuitas, para ser entrague
ao bispo,

A.\"alia-sc em mais dc seis mil contos
a pCI'da dos particular'es,

« Outro, quc não fosse o inerte e cob~;rde
Fl'ancisco ele Castl'O de i\lor'aes, caro, tcria
feito pagar ao i!lVasor o seu temel'al'io
arrojo, »

Quando se soube cm' Lisboa creste la
mentavel successo, mandon-se logo suc
cessor ao governadol'; fOl'am os culpaelos
postos e,n estl'eito çar el'c e, depois dc
longa de,-assa, foi Francisco ele :\1or,IC3
condemnado a elegl'edo c á prisão per
petua e-n uma das forblezns ela Indi·\,

Assim tel'minou esta triste occlJI'l'encia,
que tão 'feia nodoa derrama sobr'e a mc
morir elos que lúlln to:nal'am a principal
partc,

l/6:J-Fernando, da Costa Atahydc e
Teive aSSU!lle o qoverllo d r capitania do
Huanhão, como capitão-gener'~l e suc
cesso r de Joaquim ele i\lcllo e . Povoas,
Teive foi rendido a 21 dc nO\''Jrnbl'o de
1712 por João Pereira Calelas com igual
patente.

1702-0 capitão geneml Fernando An
tonio ele Noronba, quadragesimo segnndo
governaelol' ela capitania do i\larallhITo,
tom_\ posse do seu cargo,

lS2i-Luiz Joaquim Duqlle-Est'l'ada to
ma assento no senado como represen
tante da provincia da Dlhia. Fóra esco
lhielo a 3 ele maio pelo primeiro imperaelor,
segundo o 7iwlJpa publicado na revista
do Instituto (Yide a cphem, de ;28 ele no
vembro de I 3,1,).

18:30-Chega ú. cidade do Rio de Janeir'o
a noticia ela revolução de Pariz, que des
thronisou o rei Carlos X,

O paI'tielo lilJel'al da capital do imperio,
em opposi\ão aos actos de D. P~elro I,
exulta com o triumpho obtido pelas idéas
liberaes em Françn e enthusiasma-se com
a esperan\.a. de igu aI victori::1.

lS3l-Seeli\ão da tl'opa estacionada na
cidade elo Recife, O batalhão n. l± dá o
exemplo da inelisciplina e corre ás armas

durante :1 noite de H da setembro. Tod~l

amai' tropa s gue a sua tr.lha: :.lmoti
na-se c assenhOI'ea-se da eidad' no di:!
seguintc, al'/'ol111)ando pOlotas a golpe de
m:lcl1ados, abt'intlo e s'lque:llHlo as loj 1S
e armazl:lns, commctLcndo enú:im todl a
espe ie de atte:1t .do . ::\0 dia 16, "Ol'(::n,
.iá fatigados e exhaustos, C,\l'I'eg:J. lo,' dos
despojos do saque c chl'ios, for<l.1I1 f:lcil
mente vcu idos pelas mili ias e id Idãos
arm'ldos, que os acommettcram pela D'o 1

Vista e Recife. monendo no con licto
mais do 300 d'elles e sendo presos mai e
00, que fOl'am manelados para a ilha de

Fernando de Joronha,
Esta sedi<;ão teve o nome ele selem

ln·isadn.
1 '33-Chega {I sua diçccse o 16' bispo

dé Olinda, D, João da PUI'ifica\ão ~lar

ques Pereligiio, que até entã\> a regei'a
como vigar'io capitular e lJi. po eleito
,Yide a 2' Ellhcmel'id<J de 1 de outubro
de 1.20),

lS50-Decr'eto creanelo 11 Junta cen1lral
de hygiune publica na capital do Imperio.

lS7(j - Fallece em Lisbo:r, na idade de
40 annos, o poeta Luiz Antonio de Al\-a
renga ilva Peixoto, n'ltUl'<l1 do Rio ele
J.ll1e:ro. Se/'via como membl'o do corpo
diplomatico do Bra:lil na COI 'te de Por'tu
gal, depois de tcr' como tal servido nas
republieas do Prata com o m iOl' tino e
jJrofieiencia, Temo d'elle apenas algumas
bellas poesias e parsas pelas revistas e
dial'ios do tMlpO, e 11 volume A1JOnla
mentos p't>'Ct a Ilif;tol'ia: O Visconde do
Rio E/'anco, publicaelo em lSil no Rio ele
Janeiro.

O seu caelaver embalsamado é tl'ansfe
rido ela EUI'opa ~ sepultaelo em um elos
cemitcrios da eidaelc do Rio de Janeiro a
4 de fevcreiro de 1 78,

ETE~IBRo-15

13S0 - Dão alguns chl'onistas como
efTecLua la na 'presente data a compra da
ilhlj. das Cobras; quc rcfel'imos na Ephc
17Wl'ide de 11, como a acbámos em outros,
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1631- Concluem-sc os reparos dos es
tragos causados na. esquadm de Oquendo
pelo combate do dia 12 com o almirante
Pater, e indispensal'eis para poder ella
seguÍl' viagem para as colonias hespa
nholas. Onavio portugUC7.Nossa Senho,-a
dos P"a::e"es ,Uaio,' foi obrigaclo a aT
ribar <Í. Bahia, por causa cio estado em
que flcára. Para substituil' a muita gente
que pel'dera toma o almil'ante hespanbol
iUl1 homens cio pequeno soccorro desti
lJ'\ 10 \ Pcrnambuco. Segue dcpois d'isto
a e •.(l'lclra hispano-portugueza o rumo
do no' tc (Vide a Ephemel'idc de 17).

lG32- A gente hollnndeza que occu
pava o Recife ia frequentemente á Olinda
colher fru.::tas (laranjas, limões, limas e
outras), que havia aili em abundancia.

OgeneralllIathias de Albuquorque, que
d'is o sabia, mandaya-os sempre emba
raçaI' no abastocimento,quando passavam
o isthmo. Eis como o auctO!- das Me
m01'Ías Diarias se rcfel'o a um cI'es~es

factos:
" A 12 de sotembro volveu o inimigo

(~ mosma villa. pOl' te I' mais fructa, e
nós ás tl'incheil'as, pam dar lhe a dos
nossos mosquete, e a muitos que a pr'o
vtÍrão dovia paI'ecer' ma.is yerúc. porque
1..:'\mbem ti'csta VC7. perderão gente.»

Para til'ar de uma vez esse recurso ao
inimigo, Mathias de Albuquerque vai na
proscnte datat áqueUa villa, com a gente
que pondo lovar, e os escravos do mo
radores visinhos, com marracos o ma
chados, o derruba todas as arVOl'es fru
ctileras "com gr'ancle . eutimento do
inimigo, que, apezar cle tanto custo,
apreciava muitoaquelle regalo (Memorias
Dia,·ias)>>.

Aincla a ,j. de agosto haviam olles per
dido 24 homens em uma excursão cl'esse
genero que fizeram <Í. vi lia incendiada
(Olinda).

1036- ";:01'1'0 na povoação cle Camotá,
capitania cio Pará, o capitão general
Frltnci co Coelho de Carvalho, que go
vernál'a por dez annos a capitania do

;,r.7;P- &

Maranhão e que tinha aili chegado no
dia 1', vindo da cidade de S. Luiz. Foi
sepultado na capella m6r da matriz d'a
quella "illa.

1642- FalIece o vigesimo segundo go
vemador da capitania do Grão Pará,
Francisco Cordovil Camacho, que tomara
pos e do dito governo a 26 de maio do
anno anterior.

Foi substituido interinamente no cargo
pelo senado da camal'a, ao qual eUe ha
bilitára com a preci~a nomeação dois dias
antes.

16i5- Ataque iníructifero á ilha de
ltamal'acá, occupada pelos hollandezes,
levado por Fernandes Vieira e André
Vidal, que haviam chegado na vespera
pelll. manhã ii. poyoação de Iguarassú.
Tor'nava-se indispensavel esta operação,
porque. sendo Itamaracá, como então
era, o celeiro, por assim dizer, do Recife
e de onde o inimigo recebia as poucas
provisões com que so sustentava, desa
lojaI-os d'elIa era cerrar o assedio da
praça do Recife e, terri vel recurso de
guerra, augmentar a fome que n'eUa se
sentia: serviria tambom para cubril' as
communicações com a PaI'i\hyba suble
vada.

EITectuada a passagem da ilha na foz
do rio Catuama, no dia anterior, pelo exe'o,
cito dos ínsut'gel/tes, que se compunha de
oitocentos homens, distribuiu-so este em
quatro divisões, lillm sob o commanclo
do transfuga hollandez Hoogstraten.
outra commandada por Antonio Dias
Car'doso e a terceira e quarta por João
Fel'llandes Vieira e André Yidal de 'e
gr·eir'os.

Tinham de percorrer tres leguas cio
caminho do ponto do passagem ao em
que fican~ a cidadella inimiga, que haviam
os nossos deliberado atacar ao raiar do
dia seguinte; guiados, porém, por uma
mulher hollandeza, que as nossas pri
meiz''ls avançadas haviam apri ionado,
deram taes voltas, que já era dia claro e
nada se descubria. Oardoso, que descon-

10
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fiára d_e tantos rodeios e seguira outra
vereda, confiado no seu proprio conhe
cimento e da sua gente, achou-se ao
amanhecer deanle das fortificações do
inimigo, sem tel' sido vislo pai' cste, mas
sem saber o rumo levado pelos seus com
panheiros.

Mesmo assim, seguro do valor dos que
~ommanda\'a,estende uma linha de ati
radores em frente das trincheiras ini·
migas e dispõe-se a investil-as, quando
é visto por dilas indias que saldam a
buscar agua e voltam em gritos para
dentro da pI'aça,onde dão l'cbate. Cardoso,
vendo-se descoberto, faz vançar a sua
divisão atraz das mulh~res e penetra com
elias na cidadella,onde então se empenha
o combate. As descargas dos combatentes
dão aviso do ataque ao commandante
hollandez do fOI'te 01'ange, mas tambem
fazem -ridal e Vieira accelel'al' a marcha
dos seus corpos, que en tram por ou tro
lado da praça e se apoderam dos arma·
zens de munições e mantimentos do ini
migo, qne, tendo acudido ao ponto ata
cado por Cardoso, deixál'a eS.es depositas
mal guarnecidos.

Trava-se então nas ruas da povoação
uma mortifera peleja entre a nossa gcnte
e não s6 a hollandezâ que já ahi estava,
como a que acudiJ'a do forte de Orange:
indecisa até a chegada da força de Hoo""s
traten, que desejoso de dar arrhas da
sua dedicação á nossa cansa, vem cont!'a
riado por chegar tão tarde e cahe tão en·
furec,do sobreos contl'al'ios que osobl'iga
á retirada. Cardoso pratica sempre acções
de inexcedivel coragem, avançando a
peito descoberto contra a artilhal'ia do
forte, onde o inimigo se havia concen.
trado ; mas vê-se obrigado a I'etroceder
por falta de apoio, pois os das outras
divisões, e com elles os de Hoogstraten,
se hM'iam entregado exclusivamente ao
saque da cidade. O capitão Ruyter, com
mandante do forte hollandez, vendo recuar
o denodado Oardoso, sahe de novo ás
ruas e facilmente acutila os invasores,

que encontra di persas e carregados do
que haviam pilhado. Ainda n'esse passo
valeu de muito a coragem de Oardoso,
que LLZ frente a uma parte dos hollan
dezes e dá ensejo de se refazerem algumas
companhias e cCl"ectuar-se a retirada sem
maiol' damno.

Custou este mallogrado ataque setenta
mortos e outros tantos feridos ú no sa
gente (alguns dizem que ü'csentos), 'cndo
dos primeil'os tl'inta e quatt'o soldados
do tcrço de Hoogstraten.

N'esta acção foi Camal'ão ferido pelu.
primeü'a vez. posto que não gravemente,
e André Vidal escapou da morte, espe
daçando-Ihe uma bala os fechos da pis
tob.

Regressl\ já noite a nossa gente para
Igu:\rassú, onde se demora alguns dias
a reorganisar-se e a cuidar dos feridos,
depois do que marcha para o seu acam
pamento da Varzea.

1674-0 principe D. Pedro, então re
gente do reino, concede ao visconde de
Asseca, Martim Correa de Sá eBenevides.
vinte legu&s de tel'I'a na antigJ. capitania
de S. Thomé, que, por morte do primeü'o
donatario, Pedro Góes da Si!veit'a, e do
seu hel'deiro, havia sido encorporada á
coroa.

1789-i\10I'l'e de febres intermittentes
junto [l passagem de anta Antonio, na
margem do Parnahyba, D. Francisco
d'Eça e Ca tro, quando ia tomai' posse do
goveI'no da capitania do Piauhy. eu
corpo é levado para Aldeias Altas (Ca
xias), oudc recebe sepultut'a.

1 02-Lniz da Motta Feo e Torres, qua
dragesimo primeiro governad(\r ch\ capi
tania da Parahyba, toma posse do seu
cargo.

lS17-D. José Verdun, principal cabe
cilha argentino, que havia escapado na
derrota de Oatalan, conseguindo então
evadir··se a todo o galope do seu cavallo,
é n'csta data feito prisioneiro na povoação
de Belém, com 300 dos seus guerl'ÍlaeÍl'os.
pelo capitão Bento Manuel Ribeiro, de-
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pois marechal dc campo, que apenas tem
sob as suas ordens quarenta lanceir'os e
eincoenta milici?nos do Rio Pardo. Bento
Manuel era paulista, nascido em Soro
eaba, e oriundo da familia Almeida Paes,

1 21-Comep a lJublicar-se na cidade
do Rio de Janeiro o Reverbél'o Constitu
cional Fluminense, folha politica redi
gida pelo conego Jannal'io da Cunha Bar
bosa e Joaquim Gonçalves Ledo.

a: Este periodico semanal, diz o Dr. Si
gaud, encaminhou os bl'azileiros li inde
pendencia, fortificou-lhes a opinião con
tl'a os disfarçados accommettimentos das
côrtes de Lisboa, acendeu-lHes o enthu
siasmo d'aquelIa época, dispondo os ani
mos para 11 emancipação do Brazi1."

1 22-Já ao anoitecer chega de . Paulo
o principe D. Pedro e apresenta-se no
theatro, levando no bl'aço um distinctivo
com a legenda Independencia ou mm'te,

Os applausos e o cO'ltentamento do
pl'VO a esta vist chegam ao maior auge,

1 31 - A cidade do Recife amanhece
sob a pressão dos desatinos da solda
desca desenfreada e insubOI'dinada, que
se revoltãl'a tlesde o dia anterior (Vide
a E}Jheme,'íde de H),

1 66 - Fal1ece o vigario do Ic6, Car
los Augusto Peixoto de Alencar, auctor
do Roteit,o dos Bispados do B,'a.::il, obra
tão frequentemente posta em contribui
ção n'estas paginas,

entimos não poder dar ao leitor ou
tras indicações biogl'aphicas da sua
pessoa.

SETEMBRO -16

18DI-D, Lazaro da Ribeira, sahindo de
Assumpção no Pal'aguay, ataca o Forte
de Coimbra, mandado construir pelo go
vernador de Matto Grosso Luiz de Albu
querque de Mello Pereira e Cácel'es.
Fazendo alal'de da sua superioridade bel
lica, intima no dia ,eguinte a rendição
do forte no seu cOlTImand·mte, o coronel
engenheiro Ricardo Franco de Almeida
Sena.

a: Este, porém, respondeu como os
heroes portuguezes do seculo XVI cos
tumavam responder na Asia, e poude
salvar a gloria e fi honra da bandeira
luzitana, vendo, depois de nove dias de
cerco e de bellicosas diligencias frustradas,
retil'al'-se com pel'da e ab:ltimento o chefe
hespanhol inimigo ( Dr. J, :M. de ~acedo,

Cho~'ographia),»

As duas peças ofIlciaes respectivas, a
intimação e a resposta, podem-se ver na
Fiage Pintoresco de Bartholomé Bossi,
pago 3 e .39.

Quasi identico facto se deu depois com
o mesmo Forte de Coimbra, como tere.
mus ensejo de referir na Ephem. de 28
de dezembro de 1 64.

1817- A comarca das Alagoas é desan
nexada da capitania de Pernambuco, de
que fazia parte, e fica constituindo um
governo separado, a que se outhorga a
faculdade de conceder sesmarias.

E' seu primeiro govemadol' o capitão
genel'al Sebastião Francisco de Mello
Povoas.

1818- Fallece no Rio de Janeiro o
marql1ez de Maricã, i\1'lrianno José Pe
reira da I!'onseca, escolhido a 22 de janeiro
de 1 26 senador pela provincia do Rio de
Janeiro e que tomára assento n'aqllella
casa do parlamento a 4, de maio do mesmo
anno (Vide a Ephem, de 18 de maio de
1713). O marquez de lIIal'icá fui sepul
tado em uma das catacumbas da igreja
de S. Francisco de Paula.

1851- Inaugura-se na cidade do Rio de
Janeiro o Instituto dos meninos cegos do
Brazil.

SS. MM. e um luzido concurso de pes
soas gradas assistem a esta tocan te ceri
monia, O Dr. José Francisco igaud,
dil'ector do Instituto, lê o discurso de
inau!l,'uração, depois de uma curta alio
CllÇ! _ .111usiva ao acto, pronunciada pelo
Sr. conselheiro Pedreira, hoje vi conde
do Bom Retiro, ao que se segue um to
cante hymno cantado pelos primeiros
meninos cegos que este asylo recolhe.
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O edificio provisoriamente escolhido
para tão pia e humanituriJ. institui\ão
era situado no morro da Saude, e reunia
as condições requeridas para tal fim.

Construe-se actualmente (IS O) na praia
da Saudad . pouco além do -sitio em que
está o Hospicio de Pedro II, um edificio,
que ficará verdadeiramente monumental
quando !lompleto, para abrigar e sUPP1'ir
com a lUZ do espirito a esses miseros
entes, condemnados desde o bel'ço a uma
noite eterna, e tanto mais dignos de
eompaixão e de ampat'o quanto em nada
concorreram para a desgraça que os
punge.

1 66- Fallece em i\lacei6 na idade de
36 anno" tendo apenas regido oito mezcs
a sua diocese, D. Manuel do Rego de ?Ie·
deiros, IS· bispo de Olinda.

Obsequiado com Apontamentos biogra
phicos d'este illustre infeliz prelado, os
criptos por seu irmão o DI'. Antonio fila·
nuel de Medeirc s, abalisado e humanitario
medico em Macei6, tambem hoje fallecido.
d'eUes nos utilisaremos la"ga manu
n'estás paginas.

D. .i',.'anuel do Rego de MedeÍl'os nasceu
na cidade do Aracaty, provincia do Ceará,
a 21 de setem bro de I::l30. Era filho legi
timo do fallecido negociante portu!.;ue ,
brazileiro adoptivo, do mesmo nome e de
sua mulher, já tambem faJlecida. D. i\Ia
rianna do Rego da Luz, natural do Ceará.

Depois de estudai' as primeiras letras
e o latim na sua cidade natal, continuou
no Recife o curso de prepal'atorios gemes
e o exigido para o sacerdocio, leccionando
ao mesmo tempo os preparatorios que já
sabia. A docilidade de seu gcnio. a sua
applicação aos e tudos, a sua não vulgar
intelligencia, fizeram-n·o S\lmpre aca tado
pelos condiscipulos e considerado pelos
mestres.

Recebendo em junho de 1853 eus
saeras das mãos do bispo dioce~ano de
Olinda, D. João da Purificação Marques
Perdigão, foi por eUe instado para que
alli ficasse como lente de algumas das

matel'ias ensinadas no Seminario epis·
copal respectivo, convite a que o novo
levita não acccdeu, regressando para o
Ceal'á, A 28 de agosto d'esse mesmo anno
~antou elle a sua primeira missa na ca.
pella do cnhor do Bomfim,na sua cidade
natal. Tendo depois servido por algum
tcmpo como capeHão ,lo corpo ecclesias
tico do exercito, passou-se em principios
de I 54-, cQm sua mãe e mais familia, par '
a cidade da Fortaleza. capital da S''''
provincia, onde continuol). a leccioe .u·
humanidades e foi um dos Cl'eadOl'es do
collegio dos ol'phãos, alli mantido pela
pl'ovincia, e de que foi o professor de
doutrina christã.

, Por esse tempo percolTeu a provincia e
d'ella traçou uma carta geographica. De·
senhava bem e sabia bem musica.

O seu ministerio exel'ceu-o eHe sempre
gl'atuitamente, e raras vezes aceitou
ofl'crtas pecuniarias. Era tão austero cum'
pridor dos seus devercs acel'dotae, que
até em casa andava de batina. Era grave,
mas de caracter expansivo e alegre; emi
nentemente esmoler, tudo o que obtinha
pelo se:1 trahalho rep,u'tia·o com os
pobres. Tinha, como .Jesus Chl'Ísto, par·
ticular predilecção pelas crianças.

Depois de havcr sen'ido de secretal'io
ao actual bispo do Pará. seguiu para a
Fran\a, e alli esteve par algum tempo
estud,mdo no seminario de S. Sulpicio
em Pal'Ís. Percorreu depois toda a Eu
ropa, a Asia e parte da Africa. Voltaudo
de uma pereO'rinação a Jel'usalém, tlxou
residencia em Roma, onde rcccbeu em
tempo competente da acad mia da a
lJiencia o gl'áu de doutor em ambos os
direitos. Jornaes francezes, que sentimos
não possuir, publicaram as suas impl'ls
sões de viagem aos lugares santos e
muitas cartas suas fOI'am estampadas em
periodicos religiosos do Recife e repro
duzidas em muitos outros.

"Eram lidas com interesse, diz seu
irmão e biographo, e mui procuradas;
porque elle era minucioso e ameno cm
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suas descripções. .como fallava muitas
linguas e em aíl"ayel e bondoso por n'L
tUI'eza, obteve a estima e correspondencia
de quasi todo o epi copado de França e
da Italia. O fal1ecido papa Pio IX, assim
como todo o acro Collcgio, o tinha em
grande consideração, que era comparti
lhada por quantos brazileiros residiam
então na cidade eterna, »

Dispunha-se, depois de doutorado, a ii'
mi sionar no Japão, quando o surpre
hendeu o decl'eLo de 5 de abril de I 65,
que o apresentava á Santa Sé para a vaga
deixada pejo bispo de Olinda, que o
ordenára sacerdote.

Não quiz aceitar a honr<1 e o encargo;
mas Pio IX o obrigou a isso. A 12 de
novembro foi sagrado n'aquella cidade,
recebcndo n'c se dia um jan tal' que lhe
oíl'el'€ceu o cal'deal CaroJli, e a lue assis
tiram todos os cardeaes existentcs então
em Roma, o corpo diplomatico brazileiro
e estr'angeü'o e seu dedicado irmão o
Dr'. Antonio Manuel de :i\Iedeiros; e o
eollegio Pio Americano deu-lhe por essa
occasião um livro \'icamcnte enquader
nado, preciosissimo pela matcria que
continha: eram discurso e poe ias, com
postos em diíferentes linguas por estu
dantes e pessoas dc alta import::mcia, que
haviam assistido á festa de homens tle
lettras denominada Academia. O pRpa
poz·lhe ao pescoço uma cruz epi copal de
brilhan tes e rubis, prova de alto apl'eço
nunca concedida antes a nenhum outro
bispo: e sa cruz tinham-n'a trazido por
muit.Qs anno Pio IX e o seu antecessor.
Por disposição test,tn1entaria de D. Ma
nuel de Medeiros voltou elIa por sua
morte para 'Roma. '

A 12 de dezembro d'esse mesmo anno
de 1 63 deixou o prelado as terras do velho
mundo, e a 12 de janeÍl'oldo anno eguinte
pisava as da slla diocese, onde foi perfei
tameute rcccbido. Pouco depois foi ao
P,ll'á otli iar na agração do bispo eleito
de Goyaz, D. Joaquim Gonçahes de
Azevedo, mais tarde metropolita do

Brazil. Aportou então, de volta, ao Ceará
para beijar a mão á sua vdl1a mãe, e
como que para se despedil' d'ella. já imo
pellido pela fatalidade para o silencio do
tumulo.

De regresso ao Pará dirigiu-se para a
côrte a agradccer ao imperador a sua no
meação; d'aqui voltou em setembro para
a sua diocese e, chegando a ~lacei6, adoe
ceu e a 16 d'esse mesmo mez de setembro
de 1866 exhalava o derr.ldeiro alento, na
flor da idade e dispondo de tão aprovei
taveis elementos para ser um dos pri
meiros bispos do Brazil. "Sua morte, di"
oseu alJudido biogmpho, foi um mysterio;
e e te foi denunciado no senado pelo illas
tre senador Candido :Mendes de Almeida.
Durante o seu curto gOI-erno encetou a
reforma do clero e seminario, o que não
agradou a muita gente. »

Foi fugaz a sua passagem na terra
mas .a sua lembrança perdurará viva na
memoria dos homens pUI'OS de coração e
consC'iencia e nas paginas eternas da
historia.

Succede-Ibe na séde, e assim no destino
adverso, D. Francisco Cardoso Ayres, que
tambem por pouco tempo se assenta
n'eUa (' ide a Ephenw'ide de H de Maio
de 18(0).

Vem depois D, frei Yitnl, que já tambem
hoje é apenas um nome illustre nos annaes
do passado!

Parece que a fatalidade pé 'a sobre a
diocese de Olinda I

SETE:IIBRO-17

1599- N'esta data estava )a de posse
do governo da capitania do Rio de Ja
neiro Francisco de lIIendonça e Vascon
celIos, nomeado em 1:2 de março do anuo
anterior (,ido a Ephem. de 7 ue julho
de 1598).

VàsconceUos sub tit.lia a Salvador
Corréa de Sá, que administrara constau
temente esta capitania por esp IÇO de 20
annos. tendo pela segunda vez tomado
posse do seu governo em)57 e exercido o
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cargo até o de lW8. Kão subsistem todavia
outl'as memorias do governo de Vaseon·
cellos, senão alguns titulos de sesmarias
concedidas por elle desde 'etembro d'este
anno de 1599 até .Janeiro de 1602.

16J4- Fazem-se de véla para a babia
de Parámerim os navios da esquadrilha
da conquista do Mal'anhão ; iam esperar
TI 'aQ.uelle pon toJeronymo de Albuq uerque,
chefe da expedição, que vinha por tel'ra
com os scus auxiliares indigenas (Vide
as Ephemerides de agosto 23, 25 e 26).

rio Rio Gr'ande do orte hayiam os
navios expedicionarios ten tltdo seguir
viagem no dia 3, mas, tendo encalhado a
capitanea cm um banco de areia, ú o pu
deL'am fazer no dia 5.

Nesse dia, 7, entrou a esquadrilha na ba
hia de Iguape, onde desembarcou Jel'ony
mo de Albuquel'que, por muito enjoado,
com os seus indios, que seguem com elle
por terra para o Ceará. As embar'cações.
com ossoldados,continuam a viagem. sob
ocommandode Diogo de Campos loreno,
par'a o Mucuripe, onde fundeiam.

Ko dia 8 levantam anCOl'a e seguem
até tres leguas distaote d,l povoação do
Ceará, no sitio e,n que e,tava a casa e
forte de Nos,a Senhora do Ampar'o. D'ahi
expede Moreno um cal'avellão com farinha
para Jera':.oaeoara a dar aviso da expe
dição. Havia quatorze mezes que a estava
esperando o capitão do p'residio do Ceará,
lIIanuel de Brito Freire, que se lhe reune
com dezeseis soldados, a fló"da sua .'lente.
deixando o comm!1ndo do presidio a um
sargento, com algumas praças da expe
dição, que não quizel'am pl'oseguir n'ella.

Emquanto alli se demoram. chega o
chefe Camal'ão, vindo a p do Rio Grande
do Nor'te com alguns indios ; mas vem tão
estropiado da viagem, que ulli fica com
seu parente Jaeauná, para se refazer',
obtendo se d'este ultimo vinte indios fle
cheiros com mandados paI' um filho seu
de dezoito annos de idade, deixando Je.
ronymo de AJbuQ.uerque um filho de

2 annos de idade, como refem, e algumas
escravas indígenas.

Em Parámel'Ím tratou o sargento-m6r
Diogo Moreno de exercitar a sua "'ente
emquanto não chegava o capitão-m6r .Je
ronymo de Albuquerque com os indios
que vinham, como se disse. por terra; e
que s6 chegal'um no dia 21.

No dia 28 os dois mBsionurios francis
canos, que faziam pCll'te da expedição
(Vide agosto 23).dizem mi, sas no al:ampa
mento de Parámerim. a que as 'istem os
soldados e inclios e foram as primeiras
que se disseram n'aquellas paragens ( ide
a Ephemeride de 1 de outubro).

1618- Toma posse do governo da CIl

pitania da Parahyba (do Norte) AITonso
da Franca, que foi o seu oitavo capitão·
0161', chronoJogieamente considerado, e
ainda em 1626 a govel'l1ava.

Abreu e Lima não trata d'eUe.
lG31 - A' tal'de avista a esquadrn

hispano-portllO'ueza a hollandeza com
que combatera no dia 12. O conde de
Bagnuolo approxima-se na caravena em
que ia. do galleão de D. Antonio de
Oquendo, e combina com este em arras
tar-se de noite da esquadr.\ parr. Jan
ç:lr em algum dos portos da costa de
Pernambuco a gente que tr'azia de soc
corl'o para aquella capitania, visto ser
provavel que no dia seguinte se tivesse
de pelejar com u armada inimiga.

Bagnuolo arrastou-se pois na mesma
noite com as doze caravellas em que
vinha o alludido soccorro. eguindo o
grosso da esquadra o seu rumo, sem que
todavia no dia seguinte avistasse mais o
inimigo nem se pelejasse.

"a tal'de do dia 20 é que onze d'aqueJhs
caral'ellas dão fundo junto ao rio gl'ande
de S"nto Antonio, tendo ido fundeaI' a
outra no rio Formoso, 2!leguas ao nOl'te
(Vide a Ephemm-ide de 21).

lM5-Capitul'lÇão da fortaleza de POI'tO

I
Calvo, occupada pelos hollandezes, sob
o commando de relaas Florins.

Estava esta fortaleza cercada havia
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muitos dias pela pequena força que pu
dera congregai' Chl'istovão Lins de Vas
concellos, senhOI' do engenho Bnenos
Ayres, por uma parte, e Yasco ~Iarinho

Falcão, seu tio por amnidade, por outra
parte, Puderam, entretanto, illudü' a
perspicacia hollandeza e apparentar um
exercito que não tinham, e com isso e a
cOI'aO'em qne desenvolveram em mai de
um encontl'o parcial com o inimigo, a
quem tambem já pOI' fim faltav.lm vi ve
res para se manter e se vira forçado a
pedil-os aos no os, emquanto não se
ajustavam os termos da capitulação. con
seguiram Yasconcellos e Falcão o seu in.
tento. "eiu o capitão Loul'enr;o Carneiro
de Araujo, expressamente euYiado pOI'
Fe:'Dandes Vieil'a e Vidal de I'IcgreÍl'os,
tl'atal' as condir;ões da entl'ega da praça
com o seu commandantr. Assentou-se que
o capitão Klaas sahiria com a sua guar,
nição de mOl'reio acceso, bala na bocca
bandeil'as clespl'egadas, caixa batendo e
com ba.qagem, até um sitio convencio
nado, onde toda a fOl,<:a sel'ia desarmada,
â excepção dos omciaes de linha. Obri
garam-se os insUl'gentes a dar transporte
para a Bahia a todos os rendidos que para
a1li quizessem ü', c con "iel'am em outras
condiçJos maí.", de ordem secundaria.

Assignada a capitulação pOl' ambas as
pal'~es, faz-se a entrega da pl'aça, dei.
xando o inimigo como despojos 4- peças
de calibre 2~, dUlls de 16 e duas de 8.

O sitio atul'ára 4-2 dias.
A. fortaleza foi logo depois arrazada

pOl' i-{lnti1.
lR18-Carta de lei (tres) erigindo em

cidade a VilJa Real de Cuyabá e a "' iIla
Bella da capitania de ilIatto Grosso. fi
c.mdo a pl'imeira com a denominação de
cidade de Ouyabá, a segunda de cidade
de i\Iatto GI'OSSO; e a villa Boa. da capi
tania de Goyaz.que recebe a denomiliar;ão
de cidade de Goyaz.

1 U-As tropas impel'iaes, commanda·
da pelo general Francisco de Lima e
Si! va, occupam o bairro de S. Pedro Gon-

çalves, na cidade de Olinda. em vil'tude
da retirada dos revoltosos (Vid. a Ephem.
de ]2).

1 59- uccumbe a uma pneumor.ia,
naid1de quasi de 81 annos, o conselheiro
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro,
sen.ldor pela provincia de Minas Geraes
(Vid. a Ephem. de 23 de julho de 1828).

sr;TE~1 BRo-l

1610- Alvará facultando ao go,erno
geral do estado pas lIr alval'ás em nome
d'el-rei, em determinados casos dos con
cediclos ao Desembargo do Paço e com as
me mas clallsula~.

]";'31- O cal itão genel'al João de Abreu
Castel10 Branco. vigesimo oitavo gO\'er
nador do e,tado do i\Iaranlião, entra no
exel'cicio do seu cargo na cidade de Belém,
pOl' ol'dem expressa que trazia da côrte
para residir no PaJ'á.

Succecle ao capitão-m6r Antonio Duarte
ele Barros, que govemou aquelle estado
desde 21 de março do anno anterior.

1828- Cd\a-se na capital do Imperio o
Supremo Tribunal de Justiça, em virtude
do art. 163 da Constituição.

1,35- Toma assento na camara vita
lici>! o padre José Custodio Dias, senador
pela provinci I de Minas Geraes, escolhido
a 7 de agosto pela regencia permanente
(Vide a Ephern. de janeír'o 7 de 1838),

183i-Osenadol' Pedro deAraujoLima,
depois mal'quez de Olinda, é nomeado
mini tI'O do imperio pelo regente Diógo
Antonio Feij6 (Vide a Ephem. de 19).
_ - Fanece na cÔl'~e o desemhargador
Antonio Luiz Pereira da Cunha, marquez
de Inhambupe de Cima.

I a,~cel'a na cidade daBahia a6 de abl'U
de 1760; recebeu o grau de bacharel em
dil'eito civil na universidade de Coimbr-a.
Foi um dos signatarios e collaboradores
da Constituição do Imperio e ministro
dos negocios estl'augeiros em lfl25. Na
primeira eleição senatol'ial que se elfe
ctuou no Braúl escolheu-o o primeiro
impel'ador para representante de Per·
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namhuco. ''J:>ltou mais de uma vez como
ministro aos conse1l1os da COl'Ól\ e fazia
pa:'te do gabinete que deu causa ii abdi
cação de D. Pedro I em 7 de abl'il de
1831. Era de alguns annos presidente do
senado, quando falleceu. Sepultado em
urna das catacumb'ls da igreja de. '. FI'an
cisco ele Paula, foram depois seus osses
transfel'idos para o cemitel'io de S. João
Baptista da Lagóa.

1860-" Fallece em S. Paulo o senador
por Sergipe José da Costa Carvalho, mal'
quez de Moutc-Alegl'e, escolhido a 3D de
abril de 183D pelo regente Araujo Lima,
e que tomára posse da sua cadeira no
senado a 4 de maio do dito anno.

O marquez de Monte-Alegre nascera
na proyincia da Babia, na freguezia de
Nossa Senhora da Penha, a 7 de fevereiro
de 1796. Recebendo o grau de bacharel
em leis em ]819 na uni"ersidade ele
Coimbra, então ainda a alma pa;'ens de
todos quantos no Brazil avultaram na
politica, nas letras, nas sciencias, voltou
á patria e foi despachado juiz de f6ra e
ouvidor da cidade de S. Paulo, logares
que serviu em 1821 e 1822. N'aquella
pl'ovincia fixou residencia e constituiu
famBia. Começou, como a maxima parte
dos nossos homens publicos, com raris
simas excepções, a sua carl'eira politica
pelas armas incruentas e sempre ponde
rosas da 1m prensa, redigindo em S. Paulo,
em 1827, o Pharol Paulistano, orgão das
idéas libel'aes e em que teve por eollabo
rador eflicaz ao illustrado paulista An
tonio Marianno de Azevedo !\larques, o
mestrinllo.

Co~ta Oarvalho representou a sua pro
víncia natal na Constüuinte brazileira e
foi eleito deputado pela provinci a ele
S. Paulo áassembléa gel'al na 1&, 2& e4&
legislatul'as, sendo muitas vezes esco
lhido para pl'esidir aos ti'abalhos da ca
mara, assim como pI'esidira tambem
depois aos do senílClo.

Em 1831, por occasião da abdica<;ão do
vrimeiro imperador! foi um dos membros

da regencia permnnonte, escolhidos a 17
de junho pela assembléa gel'aI, posto
eminente em que s" manteve até I 35,
tendo-se entretanto em julho de 1833 re
tirado para S. Paulo. Renunciou então em
beneficio do estado ii pensão de 4:0005 a
que tinha direito. Em 1 35 e 1836 exerceu
o cargo de director do curso juridico pau
listano.

Em 1842, prevendo-se o movimento re
volueionario que logo al'l'ebentoll cm
S. Paulo, pela etrervescencia dos animos
a que as paixões politicas tinlll\m levado
não só es a provincia como a de lIlin:ls
Geraes, incumbiu o governo ao senador
Costa Can'alho, então barão de :\lonte
Alegre, de presidir ii pl'imeira d'ellas.
aproveitando·se da justa influencia de
que alli gosava, e fazendo jllsti<:a ao pl'es
tigio do seu nome, ao seu caracter, genio
conciliadol' e coração cheio de bondade:
com effeito. com esses seu pl'edieados
moraes conseguiu Costa Carvalho quebrar
o impeto da revolta. pesando no animo
de grande numero dos maisexaltados que
n'ella tornavam parte, As forças com que
o n'aqllelle tempo barão de C'lxias bateu
os l'evoltosos em Venda Gl'ande e SOI'O
caba, fizeram o resto. N'esse mesmo anno
foi nomeado eonselheil'o de c tado ex
traol'dinario, passanelo cm 1853 ii elTecti·
vielade do CUl'gO.

Foi em 1848 o organisador elo gabinete
29 de setembl'o, ficando com a pa ta dos
negocios do imperio, gabinete que adiou
e depois dissolveu a camar!l electi va, do
minou a ?-ewlta lJl-aieú-a de Pernambuco
e terminou com gloria pal'a as nossas
armas a campanha contra o dictador
D. Juan J\lanuel de Rosas.

cc ~a vida domestica, diz o 'I'. Azevedo
:Marques nos seus Apontamentos acerca
da pl'ovineia de S, Paulo, José da Costa
Curvalho não desmentiu, antes realçou,
as nobres qualidades do seu gl'ande co
ração. D

.lorreu sem descendencia.
1865 ,- Capitulação de úruguayana
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(Campanha elo Parag'uay), a que as isto
o Imperador (Vide a Ephem. de lI).

Cerca de 6.000 pl'isioneil'os, 7 b;mdeiras,
5 canhões e todo o armamento inimigo
loram os trophéus d'esta assignalada e in
cruenta victoda, que deu um profundo
golpe no podcrio do dictador Lopes,

SETE~lDllO - lO

1631- E' nomeado pela primeir,l vez
O'ovel'nadol' da capitania da Parahyba
Francisco de Souto Maio!" que o foi de
novo por D. João 1V. pa"a servil' por tres
annos. em 30 de abl'il de 16±2.

Foi em 166! gOl'ornador da capitania
do Rio de Janeiro~ e na sorie de seus go
vem'ldores occupa o 19° lugar.

16,1,;)- Capitulação da fOI'taleza'hnllan
dew P,'incipe Mm~ricio (Vide a E/,lIcm.
tle 13).

Assignados o pouco' artigos da capi
tulação, deixaram a pl'aça os duzou tos c
se'senta e seis homens, eutl'e hollandezcs
e fl'aucazes, que compunham a sua guur
nição, além uC cinco indio~, ,;nte e quatl'o
mulheres, de!.Oito criunças c outros tantos
escravos: o officiaes ahiram com as
suas espadas c insignias e os soldado
com as armas, em f6rma militai"

Chegados ao sitio convencionado fOI'am
desaI'mados este ultimas. Dentl'o das
muralhas da fortaleza f1ca'am sepultados
setenta e sete dos seus, mortos durante
o asscdio pelos tiros do sitiantcs.

Pouco depois de eITectuada a rendição
apparcceram no rio, á vista da viUa (elo
Penedo), uma grande embarcação hol·
landez'à, seguida de tres lanchões. que
vinham em SOCCOITO da praça sitiada.

A tomada d'e ta fort llaza foi de grande
utilidade pal'a os levantados de Pernam
buco e de pCl'l1iciosa consequencia p'lra
a causa contraria; porque era a cltal'e
da fl'onleil'a sul e a po.rta principal- que
lhes abl'ia, aos primeiros, commoda com
mnnicaçiio com a Bahia, séde do governo
geral do estado. Além d'isso, a margem
meridional do rio ( de S. Francisco) el'a

abundantissima de gado. que deixou de
serl"ir de recurso ao inimigo e yeiu assim
a sel-o plra os nossos.

Já dissemos que a fortaleza foi logo
depois al'l'asada: fóra construida em 1631
pelo conde ~lauricio, de quem recebera
o nome.

1658- Toma posse do governo da ca
pitania do Pará como seu capitão mói' o
capiti,io de mar e guerra :)Iarçal • 'unes
da Costa, que exerce pela primeira vez
este cargo até 16 de abril de 1662. em que
o rendc Francisco de Seixas Pinto (\'ido
a Éphem. de 30 de julho de 177-1, aliás
16í'!, erro de data que deixámos escapar
e corrigimos agora aqui).

1740- Fallece em Goyaz, em extrema
pobl'eza, o seu descobridor capitão-mór
Bartholomeu Bueno cht Silva, natural da
P"l'Dahyba. Este notavcl sertt1nista par
til"t de S. Puulo, em 16'32, com numerosa
bandeira, e penetrál'a uos sertões de
Goyaz, onde dcscobrira miuas de ouro.
Em paga cresse enriço e de outros que
fizera á coroa n'e se sentido, seu filho,
ncto c bisneto til"cram. por Cal'.as l'egi
de IS de maio de I~±S c 1 de julho de
L7 2, o pl'ivilegio do rendimento da pa _
sagem dos rios Atibaia, G"andc, das
r'elhas. COJ'umbá e outro. concessão
mais apparcnte que real pois para logo
se suscitar.lm questões c duvida que a
soph!smaram e rcduz1J'am os concessio
nario tambcm á pobl'eza.

lí43-Chega á cidade de Belém no Pará
o celebre mathematico, litter.1to e via
jante francez ('arlos ~laria de La Conda
mine que, descendo do Pel'ú. concluia a
sua excursão scientiflc.l ao Equador. ü
governador do Pará. João de Abreu Cas
tcllo Branco. hospeda-o segundo as de
termillnçõcs da corte de Li~oa, em vir
tude de sullicit:lções ela legação francer.a
n'csse sentido.

1807- Cal't,t regia declarando que é de
15.000 cl'uZfldos (seis contos d l'éis) o
vencimento do capitão gcneI'aI da capi
tania do Rio Grande uO Sul.
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181!- Chega á Bahia D. fl'ei Fl'ancisco
de S. Dam ISO de Abreu Vieira c toma
no uia seguinte, na igreja do Collegio,
possc do govet'Do da diocese.

Era natural de POl'tugal. da ordem de
S. Francisco e oppositor na niversidade
de Coimbra.

Por fallecimento do arcebispo da Bahia
D. frei Jo é de Santa. Escolastica, foi
nomeado, a la de maio d'este anno, go
vcrnador c vigal'Ío capitular do arcebis
pado pelo bispo de . Paulo D. II1atheus
de Abreu Pereil'a, que em o suf'ft'agllleo
mais antigo, pOI' não ter o respectivo
cabido feito no PI', zo canonico a dita
nomeação. D. frei Francisco era então
bispo de-lIIalaca.

19nol'a-se si foi dej)ois provido no cargo
de arcebispo, ou se regeu sempl'e 11 dio
cese como governador e vigal'jo capitular;
em todo o caso o seu nome é incluido por
todos os chronistas na serie dos nossos
metropolita!;.

Foi elle quem fundou o seminario da
Bahia na magestosa casa, para esse fim
deixada em testamento pelo conego José
Telles de I1Ienezcs, thesoureir'o m6r da
Sé.

Falleceu a 18 de novembro de 1816 e
jaz na igreja cathedral.

]831- O regente do Impel'io. Diogo
Antonio Feij6, conb'al'iado pela oppo
sição, conhecendo que não p6de fazer ao
paiz o bem que lhe deseja, e cheio de no
breza e abnegação. rcsigna o mando
supremo do Estado, qne lhe conflára a
sobel'anÍ<t nacional. Fica encarregauo da
regencia do impedo, na f61'ma do Acto
Addiccinal, o ministro do imperio se
nador Peuro de AI'aujo Lim,l, que ol'ga
nisa o novo ministerio com os membros
mais influentes da camara dos depnt'ldos
pertenccntes ao partido opposicionista
(Revista Popt~lal-, FLUVIA:-lO).

- Sepulb-se em S. Francisco de Paula
o marqnez de Inhambupc, senador pela
Parahyba, fallecido na vespel'a (Viele
essa data).

lS!2- AlII'elinno de Souza e Oli I'eira
Coutinho é escolhido senado I' pcla pro
vincia das Allg6as (Yide julho 21 dc
1800).

1 5!- Edificada em terrenos foreiros á
casa imperial e pertencentes á fazenda
denominada COl'l'ego secco, deve a cidade
de PeÜ'opolis a sua existencia á ini<:iatil'a
do impe,l'auor actuar

Tendo oDr. JoãoC,lldas Vianna, quando
presidente da pl'ovincia do Rio de Janeiro,
mandado contractal', em 1 H, com a
casa de C,u'lo~ Dabl'ell, negociantes de
Dunkerq ue,600casaes de colonos allemães:
a 9 dc junho do anno seguinte chegaram
2,303 d'elles por força d'esse cont1'acto.

Yendo-se o presidente embaraçado para
accommodal-os, Sua :'Ia"estade mandou
por seu mOI'domo, o conselheiI'o Paulo
B.lrbosa dn. Silva, ofTcrccer-lhe aqucl1ae
terras. Jú a cssc tem po es tava na pt'esi
dencia da provinci~ o visconde de ,"c
petiba. que com cffeito para al1i os cnviou.
daudo-Ihes por ui reclol' o major de en
genheiros Julio Frederico Kreller (Yidc a
Ephem. de novembro 21 de 181/).

Um annodcpois de estabelecida a co
lonia, a 20 de maio de 18M, por lei pro
vincial d'cssa d Ih. deu-se,lhe o titulo de
villa sob 11 invocação dc S. Pedl'o dc AI
cantara. Monsenhor Bedini, internuncio
aposlolico. foi o sllccn!ote que, a 30 de
junho d'esse anno, n'clln. celebrou a pri
meil'a missa no Carn2Jo ela confluencia,
onde ainda se vu a cruz que recorua esse
acto. A 19 tlc julho do mesmo anno
tambem os colonos protestantes celebra·
ram a sua pl'imeira cel'emonia religiosa,
em que officiou o pastaI' Lalleman.

A familia impcl'ial foi pela primeil'a
vcz de visita a Pctl'opolis a 8 de outubro
de ]317

Por _d pl'ovincial d't pI'csente data
deu ::;e li "iUa o predicamento de cidade,
mas s6 em ]859, a li de junho, é que. o
cmposs Iram os respectivos vel'eadores.

A colonia foi extincta por acto de 5 de
janeiro de 1860, do presidentc da pro-
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vincia DI'. Ignacio Fl'ancisco Silveir:J. da
Malta, hoje bal'ão de Villa Franca.

SETEMBRO-20

16HJ-Em setembro do anno anteríor
uma sedi\ão popnlal', em que tomára
pal'te a tropa, havia deposto e prendido
o primeiro capitão m6r do Pará, o funda
dor da cidade de Belém Fr'mcisco Cal
deir.:l C'lstello Branco, porque, havendo
Antonio Cabral, sobrinho do capitão 0161',
assassinado á tl'ai\ão ao capitão Alv Iro
:;\etto, bemquisto do povo e admirado
pela sua pronlda valentia, recusal'a-se
Castello Bt'anco punil' es e crime.

N.l presente data uma no,a sedição se
lemnta naquella capitania c entI'ega o
govemo ao caflitão de inrant{ll'ia Cus·
todio Yalente. tendo por ndjunto a fl'ei
Antonio de Mal'eiana. Esse procedimento
do povo mereceu a desappl'onção do
capitão Pedl'o Tcixeil'a, que mais tarde
se eelebl'isou com a exploração do Ama
zonas e que jú n'esse' tempo gosava do
favor publico pela sua cirellmspecção e
outl'os dotes mOl'aes. A pedido dos seus
amigos e com visivell'epugnanci'l aceitou
Pedro Tei -eil'a chamar l\ i o governo
da capitania em i\laio de 16 O. Por fim,
vemos Bento i\laciel Pal'ente na lista do
seus govcl'nlldore (Vide u Ephemeride
de I de julho de 16Zl), em seguida a
Pedl'o Teixeil'a, e ~overnando·a até ren
del-o o capitão-móI' Manuel de Souza
d'E,a.

N'e ses primeil'os tempos de ol'ganisa
ção adl'l:!ini trativa do paiz, fi I'elação dos
seus governadores nas suas differentes
cil'cllmscrip\,úcs não passa de uma carta
de nómes. bem dillicil dese pur em OI'dem,
de modo que pal'a alguma cousa preste á
historia.

1614: - Apl'escnta Mauricio de Nassan
um extenso c minucioso relataria ácel'ca
da sitLlação da eolonia hollandeza do
Brazil aos E.,tados Gr.l'aes da Hollanda.

Esse elocumento. sem dl1 vida impor·
tant, conserva·se nos archivos 11011an-

dezes, maço Indias Occidelltus, 1611
16H.

1759-João Pereira Caldas, primei!'o
governador nomeado para a capitani:>- do
Piauhy depois da sua separação da do
Maranhão. toma pO'se do seu cargo.

A 3 de ngosto de 1169 uccede-lhe no
governo Gonçalo Pereira Botelho de
Castro.

]80S-0 tenente general Caetano Pinto
de i\limnela l\lonteregro, que. foi poste
riormente marquez da Praia Grande,
governador e capitão-general ele Per
nambuco. volta de novo a essa capitania
e I'eassume o govel'no d'ella, recebendo-o
dajunta que ficára em seu logal'. e admi
nistra-a até!l revolução ele G de março
de ]817, que occa. ionou a sua pri ão na
Fortaleza da ilha das Cobras no Rir:. de
Janeit'o. Este goycrnador tomflra pela
primeira vcz posse d'aquelle governo a
2G de maio de 1804.

Montenegro vicra ao Rio de Janei
ro eornprimentar ao principe regente
D. João VI. sahindo de Pernambuco a
18 ele março de 1 O . O governo da capi
tania flcára interinamente confiado n'esse
es paço de tem po a 11 ma j un ta eonsti tuida
pelo bi po diocesano D. frei Jo é Maria.
de AI'aujo. pelo brigo.dei!'o D. Jorge Eu
genio de Lossio Seilbt7. e pelo desembal'
gador ouvidor geral Clementt FeJ'reil'a
França, que foi depois marque? de _-a
zareth e senad(l!' do Imperio.

I 20 - Extineção do tribunal denomi
nado Junta da Blüla da CI'u:ada.

]SZi - E' exonerado. a seu pedido. do
cal'go dc senador pela jH'ovincia do
Ceal'á o padrv Domingos da i\lotta Tei
xeira, escolhido a 22 de janeil'o de ],'26.
Foi em ISZP eleito c nomeado em seu
logar o conde, depois melrquez ele Lage .

1 '35 - Revolução da pl'ovincia do Rio
Grande do Sul. que s6 devia terminar
quasi dez annos depois (Viele as Epheme
"ides de 1 ele mal'çQ de 1 !5 e de 25 ele
setembro de 1835).

1853 - Entra no porto do Rio de Ja-
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neiro o vapor á helice BRAZILElR.\, da
companhia de Lh'erpool, que inaugu,'a
com '.lIna brilhante "iagem de 2ó dias a
segunda linha de vapores transathlan
ticos.

SETE:-IBRO-21

1631-:\.0 amanhecer manda o conde de
Bagnuolo levantl1l' ferI'O e, costeando a
telTa, entra na Bal'l"I-Grancle com dez das
suas e,lravellaE. Duarttl d\l Albuquel'que,
donatario de Pernambuco, acompanha
va-o. A' l\Iathias de Albuquerque, seu
iI'mão, mandou-se logo aviso da sua che
gada. Desembarcou-se emtanto a gente
e trem bellieo de..qJ.le constava o . occorro
que traziam para Pel'nambuco, no que
foram eillcazmente auxiliados pelos mo
radores do logal', em homenagem ao
donatal'Ío da capitanLl, que viam pela
primeÍl'a vez.

A' outra earavella, commandada pelo
capitão Antonio de FigueÍl'edo e VaBeon
eellos, com du?entos homens. desL lados
especialmente á Pat'ahyba, havendo-se
amal'aJo mais, deu caça um dos muitos
navios que os hollandezes tinham sompl'e
pola costa; mas pOllde escapar-lhe e foi
ter ao Rio Granele do Korte.

1710-0 governador de Minas Gel" es
Antonio de A..Jbuquerque Coelho de Cal'
valho recebe n'aquella capitania a noti
cia da invásão da cidade do Rio de Ja
neÍl'ü pelos france7.es de Duclel'e, que
haviam passado pela barra d'tlsta a 11 de
agosto e se dÍl'igiram para a Ilha Gl'ande.
Dispõe-se aquelle governador a vil' em
soccol'ro da capital do Brazil (Vicie
a ephem. de 5).

17Z4-Fa7. a sua entrada solemne na
cidade de Belém o I" bispQ do Pal'á,
D. frei Bartholomeu do Pilai'.

a&eera na villa de Vellas, na ilha de
S. Jorge (Portugal), e fóra baptisado na
matri7. d'essa villa a 21 de setembro de
1667. Vestira o habito dos Carmelitanos
da antiga e regular observ'lllcia, no eon·
vento da villa do Fayal em 31 de outubro

dE' 16'36, contando 19 annos de idade, e
professúr<J. nquelle instituto a 1 de no
vembro do anno seguinte. Formára-se
depois em theologia n:1 universidade de
Coimbra, em que se matriculãl'a a 21 de
outubro de 16\Ji. Fóra em seguida man
dado' para Pernam buco ptllo padre B~r

tholomeu do Quintal,fundador da Co~gre
gação do Oratol'io. Depois de al!i ter pro'
fessado oito annos philosophia e quatro
theologia, voltára para a sua ordem, em
Lisboa, onde l'ecebel'a o grau de doutor
em theologia a 16 de março de 1702 das
mãos do c.rdeal Conti, então nuncio
apostolico n'aquella cÔl'te e que ulJiu,
em 1721. ao summo pontificado sob o
nome de Innocencio XIII. D. fl'ci Bartho
lomeu do Pilar fóra depois d'isto nomea
do Qualificador do Santo Oficio por pro
vi ão de 4 de dezembro de 1704- e occupou
o cargo de commissario d'e E' mesmo
tribunal no estado de Pernambuco.

Apresentado bispo do Pal'á pOI'D. João V
a 9 de novembro de 1717 e confirmado
n'e sa dignidade pelo papa Clemente XI,
fÓl'a sagrado na patrial'chal de Lisboa
pelo cardeal D. Tilomaz de Almeida, pri
meiro patriarcha POI'tuguez, em 22 de
de7.embro de 1720. E'llquanto ~e não con
cluia a erecção do seu bispad , que só
foi cl'eado pOl' bulIa cle 4 cle mal'ço cle 1719,
e não foi par'a elle occup Ir a respectiva
sé.de, residiu no convento da sua ordem.

Tomál':.t posse do cargo, por pl'O ura
clor, a 13 de julho cle 1720 e a 5 de junho
cle 1721 embarcou para o Parã. onde,
~egundo o padl'e Peixoto cle Alcncal' e o
general Abreu e Lima, apol'tou a 29 cle
agosto. O I' cliz Cjue tomál'a posse do
bispado na presente data e o 2' que J'á o
havia feito a 13 de julho cle 1721. púr
seu pl'ocurad )l'. O visconde cle Porto
Seguro dá para a sua posse a data da
sua chegada, 29 de agosto de 1721.

No Pa,'á falleceu elle a 9 de abdl de
1733, depois de um laborioso episcopado
de doze annos e contando de idade 66
anuos, 6 mezes e 18 dias.
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"' Sua morte, diz o autor da sua bio
graphia publicada no fasciculo XYIII
dos Retmtos, e Elogios de Va"ões, e
DOltas de P01'Wg'll (Lisboa, 1817), foi
olhada corno uma calamidade publica, e
com todas aquell.ls demonstrações de
universal sentimento. bem devidas á me
moria de um Bispo de grandes virtudes,
e letras, e mui acreditado desiotel'esse,
digno dos primeiros seculos da Igreja.
Foi sepultado no presbyterio da sua Ca
tl1edral da parte do Evangelho. D

1179-D. Jacintho Cm'los da Silveil'a,
natural de EVOl'a, clerigo secular, licen
ciado elo canones pela univ.tll'sidade de
Coimbra, e 7' bispo de S. Luiz do :1>1ara.
nhão, nomeado em março de 1778, tom
na presente data posse do seu cargo por
procurador, o chantre João Duarte da
Costa, Renunciou a mitra em 1780 c I1lm
ca veio ao bi pado.

Exerceu depois os lagares de provisor
e vigario geral do arcebi pado de Evora,
onde falleceu.

Em setembro d'aquelle anno de 17S0
foi apl'esentado em seu lugar, para o
bispado maranhen e, o carmelita descalço
da l{eform a de San ta Thereza, D. fl'ei José
do .renina Deus, natural da viUa da Ja
cabina. na Bahia, mestre em tlleol"gia,
pregador I' gio e examinador ynodal do
patriarch'ldo de Lisboa. Foi o o na res_
pccti\"a serie, Tambem este prelado, que
tomara posse da mitra, pelo me mo pro·
cur:ldol' do anterior, em abril de 17 1
(ou, segundo Varnhagen, em 1783" não
v iu Q"ccupal-a; foi depois tl'unsferido
p:.lra a de Viseu, e lá veiu a fallece!',

IS08-Fallece em Olinda e sepulta-se 11a
respectiva tié o ao bispo d'essa diocese
D, frei José Maria de Araujo, tendo apena
nove mezes e oito dias de exercicio das
Suas funcções,

D. frei José 1I1aria nascera em Lisboa,
l'ertenciaá ordem de S. Jel'onymo quando
foi escolhido, a 13 de abril de 1801, para
a séde episcopal olindense pelo rei
D. João VI. Confirmado pelo papa Pio VII

em 1806, foi sagrado aS de :Ua!'ço do anno
seguinte. Chegando ií. sua diocese a 13 de
dezembro do mesmo anno \IS07), tomou
pos e d'ella no dia 21. por procurador.

Logo em ~arço de 1 OS fez parte do
governo civil da capitania, por ausencia
do governador Caetano Pinto de Miranda
~lontenegl'o, que fora ao Riode Janeiro
beijar amão do principe regente,segundo
o estria d'aqueUe tempo.

Acerca da mOl'te d'e te prelado diz o
auetor do Roteiro dos Bispaclos do Bra::il
que ha a seguinte tradição, bem fundada
para muitos "' COITeu, diz eUe. que fóra
mandado envenenar pelo Deão da Sé de
Olinda, Dr. Bel'Dardo Luiz Ferreira Por
tugal., o pl'imeiro vulto do clero pernam
bucano ll'aqueJle tempo, por sua muita
illustração e fortuna e tambem, segundo
algumas opiniões, por seus nl:Íos ins
tinctos e sentimento de vingan,a, que
nunca dispensou, sempre que as circum
stllllci'lS lhe of!'ereciam opportunidade
pam tomai-a com segul'ança. D

Refel'em mais, e o auctor citado nol-o
dá como incontestavel, que recahira sobre
o medico que as istira ao prelado enfermo
a suspeita geral de ter sido o insit'umento
cio deão e ficou na animadlJel'são publicct
como que fulminado ele e,,;colFlnlUnhüo,
cortando todo as relações que com elie
tinham:' ninguem mai quiz os serviços
da sua profissão.

"' Concorriam n'este prelado. diz o re
ferido auetor,' algumas qualidades que
llle attl'uhülm irresistivelmente sincel'as
atl'eições e I'espeito: juventucle, sabeclnria,
fO"nwstH'a e maneÍl'as nltti insinuantes
e syrnpathicas. E para que se tornasse
mais acerba a dóI' do rebanho, que o cho
rava, deu-se a pungente circumstancia
de que no mesmo dia do seu fallecimento
fundea,a no porto do Recife o na\"io que
conduzia a seu- bordo a mãi e irmãs do
l)l'elado, que elie havia mandado buscar
de Lisboa. »

1 35 - Fallece no Rio cle Janeiro João
Braulio llloniz, membro da regencia per.
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manente, e é sepultado na igl'eja dos ter
cell'os do Carmo,

1 61 - Inaugura·se na ilha das Cobras
o Dique ímpel"ial.

Essa impol'tante obra, c'uja planta e
OI'çamento foram traçados pelo enge
nheiro Francisco COl'deiro da Silva 'for
res e Alvim,mais tal'de marechal de campo
e viscoude de Jerumel'im, foi encetada em
1824, sendo ministl'o da marinha Fran
ci co Villela BarlJoza, qepois marquez de
Paranaguá. Após 11 annos, gastos em
escavaI' a rocha, pararam os trabalhos em
1 35 e ficar'am suspensos pOl' 9 annos,isto
é, até 18:16.

Recomeçaram então e n'elles se prose
gUill até 1854: foram assim, tão lenta
men te fei tos pela purcimonia caracteri 
tica dos ol'çament"s da nossas obras pu
blicas e pelo nosso tl'adicional honor ao
emprego de machinas que economisem
br'lçOl' e tempo, Em 185'1 houve nova sus
pensão das obr'as até principios de 1857.

A 25 de abril d'esse an no o Sr. conse
lheiro Paranhos (hoje visconde d Rio
BI·anco). então ministro da marinha,
contractou cOln o engenheiro Henl'ique
Law a continuação e conclusão da obl'a
por 75.000 libras e -terlinas ou cerca de
750 contos da nossa moeda, pagaveis em
IO prestações,

Law aproveitou a excavação já feita'
ampliando-a na proporção necessarifl
para podeI' caber no dique a maior em
barcação que se conhecia n'aquel1e tempo,
a nau ingleza TVetlington. O praso mar
cado para terminação da obra foi de
quatro annos.

Por essa mesma epoca o conselheiI'o
Joaquim José Ignacio (mais tarde vis
conde de Inhaúma) contractou com li

mesmo engenheiro Law a constrl,cção
de um outro dique, de pouco menores
proporções, cujas obras já estavam em
andamento e que, como o OUtl'O, corro na
direcção de 82" SE magnetico.

Para mais lal'gas informações a res
peito d'estas obras e das phases por que

passaram, recorra-se ao Dial'io do Rio de
Janeiro da pl'esente data e COl'reio Me,'
cantil do di~ 22.

1876-Fallece em S, Paulo, na cidade
de Campinas, Joaquim Corl'Óa de 1'1el1o,
distincto botanico nacional, posto
que nascido portuguez: aqui, portim,
cresceu e se fez homem, e se formou em
pharmacia (em 1 36, mI faculdade de
medicina do Rio de Janeil'o) e, pOl'tanto,
nos ficou pertencendo.

Diz o SI', DI', Joaquim dos Remedios
l\Ionteil'o, no Esboço ôiogmphico que do
illustl'e naturalista traçou na Rel'ista
Bra.::ileir'a de maio de 18S0:

« O seu nome é um desses que se de-
em recommendal' á memoria do paiz,

Não é um nome a que dessem lustl'e as
larguezas de um imperadol', nem os fa·
vores de um ministl'o d'Estado, nem uma
reputação levantada do pó pelo vento
lisongeiro e moveI das affeições popula·
res, Não foi um tl'ibuno nem um publi
cista que ser'visse ás multidões, pal'a que
ellas lhe pag>lsscm n'um accesso de capri
chosa munitlcencia o diploma com que
fosse repousar no Pantheon dos homens
illustres, Mas foi um homem a quem
aprouve á Divina Providcncia dar occa
sião de contribuil' para que na Europa
não se julgasse o Brazil deshel'dtldo de
sabios em sciencias natUl'aes. "

No Journal of Linnean Society de
Londres foram publicados muitos artigos
seus, e ultimamente colligira numerosas
notas acerca das Bignoniaceas, que
foram confiadas ao Dr. B161'ea16,

Pl'omovia-se em Campinas uma sub
scripção para se levautar em uma das
suas pl'aças um monumento commemo
rativo do mustre botanico paulista,

SETE~BRO-22

1592- Os olliciaes da camara e povo
da "illa de S. Paulo reunem-se pal'a PI'O
testar contra a ordem do govel'nador
gel'al do Estado, que mandava entregar
as aldeias de indios aos regulares da
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companhia de Jesus, e re olvem não en
tregar-lil'a, consentiúo apenas que
aqnelle padres doutrinem os indigenas.

1621--Toma I'0s,e, na cidade da Dahia.
do governo gel'al do E-tado do BL'azil
lIathia de Albuquerque, eomo imme
diato a Diogo de l\lendonc;a Furta'lo, feito
prisioneil'o pelos hollandezes a O de maio
d'essc anno.

Exerce porém eITectivamente o cargo,
como capitão-móI' seu immediato e por
nomcação sua, Francisco ::'íunes :)I<\rinho,
que fOl'a já por dois mezes gO\'l)rnador
da Parahyba. Marinho não exerceu o go
yerno geral tres mezes, pois teve de pas
sai-o em 3 de dezembro (Vide essa data)
a D. Francisco de Moul'a Rolilfl, effeeti·
vamente nomeado pelo rei capitão-mó"
do Reconcavo.

1631- Entmm no porto do Recife os
navios da e quadra hollandeza, que vol
tavam do combate do dia 12.

Eram li, dos quaes oito em pCl'fcito
e tado per não havel'em entrado mi acção,
e os outros, embol'a maltl'atados. suscep
tiveis de eoncelto. Traziam 2,lO pri io
neiros, entre eIles Cosme do Couto Bar
bo a, e como preza o galeão . Boaven
tt~ra. com 22 grandes peças de bronz"
carregado de aSSUC!\I', fumo e madeil'as
de qualidade. o que de algum modo com
pensava a perda dos dois navios que
tivera a esquadra,

í'tIarthen Tilyszoon foi nomeado para
substitui I' o genel'al Adrian Pater no
conselho politico,

1643- Em eal'ta regia d'esta data agra
dece e1~'ei D. João IV aos paulistas a
Sua acclamação e a Amador Bueno a sua
fidelidade.

Quando Portugal. sacudindo o jugo do
governo dos Felippes, proclamou um
principe nacional par,\ dirigir os seus
destinos, ess'l. escolha ela nação foi abra
çada por todo o Bl'azil, á excepção de
S, 1 aulo, Perdurava aindaalli ,\ I'evólta
que expulsál'a os jusuitas dos seus col
legios e da capitania, tendo-'Se ao tempo

d'ella formado um governo de 4S membros
quc negal'a obediencia ao governadol' do
Rio de JaneÍl'o e S. Paulo, :-alvador
COl'l'óa de Sá e Benevilles, O povo pau
lista havia representado ao rei hespanhol,
expondo os motivos do scu descontenta
mento e pedindo- lhe que para goyel'n}u'
aquella capitania fossem mandados fi
dalgos de sangue c1u'islão desinteres
sado, e que se nomeasse para pl'ovedol'
da marinha n Amador Bueno da RibeÍl'a
" natural d'estas partes. homem rico, e
poderoso, bem entendido, e capaz de
todos os cal'gos. »

Com a mudança dynastica que se ope
I'ál'a uo l'eino, era azada a occnsião para
cessarem os tumultos e desordens em
que andava a capitania, tumultos que
tiveram por pl'Íncipal motivo o antago
nismo estabelecido entre os naturaes do
paiz e os jesnita , por causa do capti
veü'o dos indios. Este antagonismo ma
nifestara·se tambem com estrepito na
cidade do I io de J:m_eil'o; mas poude alli
set' applacado pp.lo govel'l1adol' Salvador
Corrlla. Julgaram porém melhor os pau
listas, com o genio de independencia e a
sobranccria que con tituem ainda hoje
os traços caI'acteristicos da sua indole,
ter um rei seu e da sua propl'ia capit nia.
Amadol' Bueno da Ribeira, descendente
de uma nobre famili:l de Se"ilha e que
gosava da maior consideração ed(\, estima
publica pela sua honradez, fortuna e
genio prestadio, foi o escolhido pelo povo
para empunhar o sceptro da realeza:
nem de OUtl'O modo começaram todas as
realezas do mundo. Procurou Jlorém
Amador Bu no despel'suadir o seus con
cidadãos d'esse intento, mas debalde;lpois
queriam pOl' força fazei-o rei!

" Em tão apertado lance, diz o coneo-o
Dt'. Fernande Pinheiro nos seus Epi
sodios ele hiswl'ia patl'ia, toma Bueno
uma energica e singular resolução: bran
dindo uma espada, sahe pela porta do
quintal, gritando :-Viva o Sr. D. João
IV, nosso rei, pelo qual darei a vida!-
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ao que respondia a multidão :- Yiva
Amndor Bueno, nosso rci!- Era scm
duvida um bem curioso espcctaculo o de
um rei fugindo á corôa e perseguido p lo
povo, que queria for<:al-o a rcinar,,,

Evadindo-se ao tumulto e :J. essa pcrsc
gqição de nova especie, unica nos nossos
fastos, aliás tão cheios de factos singu
lares. Amador Bueno refugia-se no mos
teiJ'odeS. Bento da então viII deS, Paulo,
e alli, a seu chamado, acodem as pessoas
mais conceituadas da localidade, que afi
nal conseguem convencer ao povo d
que devia reconheceI' por soberano a
D. João IV. Nomeia então o senado da ca·
mara n Luiz da Costa Cabral e Balthazar
de Borba Ga,to para irem em depu tação a
Lisboa prestar ao rei o preito c home
nagem do estylo.

Assim tel'minou esse episodio origina
lissimo da nossa historia colonial, sem
que se dcrramasse uma gotta de sangne;
ficou Amador Bueno sendo um symbolo
do desinteresse pessoal e da fidelidade.

Leiam-se, pal'a maior elucidação d'este
facto, as ltIernol'ias de frei Gaspar da.
:Madre de Deus.

O Sr. Azevedo lIIal'qUE'S, nos seus Apon
tamentos SObl'C a provincia dc S. Paulo,
dá para a mencionad,t carta regia a data
de 2±. Cumpre acrescental' que os depu
tados enviados á córte pelo povo fOI'am os
portadorcs d'ella.

1719-Fallece no collegio da companhia
de Jesus em S. Panlo, e alli jaz, o cele
bre jesnita Belchior de Pontes, nascido
n'aquella capitania em 1643.

Consumira mais de 30 annos da sua
vida no exercicio das mais severas "ir
tudes, pcrcorrendo nã.o só as aldeias,
comoos mais remotos sertões no improbo
mister de catechista, com tal pureza de
costumes, fervor religioso e desprendi
mento dos bens terrenos. que lhe vale-
ram a I'eputa~ão de santo. '

IS03-Toma posse do governo do estudo
do Grão Pará e RJO Negro o sen 3' C'l
pitão general D. Marcos dc Noronha e

BI'iLo, depois conde dos Arcos, que suc
cede n'este cargo ao illustre D. Franci. co
de OU7.:l Coutinho.

1828 - Extinc<;ão elo Desembargo do
Paço, da :l16za da Consciencia e Ordens,
e de outros tribunaes do govel'Oo colonial.

I 53 - Parte da cidade da. Barra, pro
vincia do Amazonas, pal'a Xa.lta, no
Perú, o vapor l1DJi'ajó, • ão assim as
aguas do gl'ande rio sulcadas pela pri
meil'a vez por um barco de vapor.

O .llarajó chegou ao Selt destino a 11
ele outubro, tendo percorrido de Belem a
~auta, em 55 dias, 1.200 leguas, por ca
minhos desconhecidos e vencendo innu
mel'as difficuluades, causando admira<;ão
e até assombl'o ao habitantes d'essas
remotas paragens: as mulheres de mui
tas povoações ribeil'inhas, tomando os
filhos e conchegando-os ao seio, com a
expressão de pavor de que falla Camõe.,
embrcnhavam-se pelas mattas, suppondo
terem assistido a um facto sobrenatural.

1866,-Ataque das fortificações dc Cu
rupaity pclas forças alliadas (Campal/ha
do Pa,-aguay).

N'essa batalha, que mais parece um
formidavel duello de morte, que aturou
dez horas,tl'avado sob um sol abrazador.
esquadrões da nossa caval1aria cal'I'e
garam a pé, de lanças e cal'abinas, sobre
canhões de grosso calibre, n'um solo
juncado de cada\'eres ! "Yiu-se (diz o
Sl', tenente E. Carlos Jourdan) uma ba
teria de cam pau ha vÍJ: assestar-se na pri
meil'a linha de àefeza e IUti'll' contra as
do inimigo! Viu-se pontoneiz'os,uo mais
renhido combatc, fazerem passagem no
primeiro fosso, para facilitarem o ataque
e a retirada! Porto Alegre dá o exemplo
do mais atrevido valor! Albino ( Alti
xancl,'e Albino de Canalho) fi. cavallo,
entre as duas trincheiras, e muitos outros,
desafiam a mortc !"

No fim d'esse tempo c d'essas ac<;ões
de um heroismo inexcedivel, o general
Porto Alegrc ve se obrigado a retirar-se,
vcncido pelo impossivel, e rccolhc-se com
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as suas tropas, em toda a ordem, ao seu
acampamento entrincheirado.

aJá. 40 brayns da columna da esquerda
tinham consegllido penetrar no forte.
mas, victimas illustres do seu patriotico
arrojo, succumbiram na luta que ü-ava
ram braço a braço contra compactas
massas inimigas {Relatorio do ministerio
da guerra, 1861)."

Foi enorme â nossa perda n'esse ne_
fasto dia, mas salvando-se, como se fez
a hOOl-a da bandeira, não se havia per
dido tudo.

l8il-Em consistorio d'esta data, é pre
coni ado em Roma bispo de Olinda
D. frei Yital Maria Gonçalves de Oli
veira (Vide a 2" Ephemel'ide de 21 de
maio de 1811).

l8i7-Por carta escriptadeRoma n'esta
data soube-se que tinham sido cOtJfll'ma
dos pel,o papa Pio IX os bispos apresenta
dos para Cuyabá monsenhor Carlos Luiz
d'Amour, e pal'a o Mamnhão monsen'hor
Antonio Candido de Alvarenga, nomeado
a2 de dezembro de 1816 (Vide essa
data!.

SETE)lBRO-23

l511-Fora1passado a Pedro c1ll Campos
Tourinho, confirmando-lhe a doação da
capitania de PortQ eguro (Vide a Ephem.
de 21 de maio).

1631- Ao amanhecer atacam cem hol
Iandezes um pequeno reducto que os
nossos tinham 110 porto de Cunhaú, onde
fazia o SClNIUal·tel o capitão Alvaro Frfl
!toso, com uma <rual'Dição de 14 homens
e4 peças de ferro; com oito soldados
qne trazia comsigo e aquelles H, tevA
~'I'agoso de fazer fl'ente a um numero
tão desproporcionado de assaltantes, além
dos indios com que yinham. ~o estam
pido da al'tilharia, que estes q~viam pelá
Pl'imeiea·yez, dispersaram-se os indios ;
mas os holIandezes, que a principio tam
bem recuaram, levando já muitos mortos
e feridos, tornam ii carga quando, ao

clarear o dia, reconheceram a pouca força
e capacidade do reducto.

Fragoso defende-se heroicamente até
que recebe um tiro (um mosquetaço, diz
Duarte Coelho), tendo já fóra de combate
5 mortos e 3 feridos; dos demais, oito
lançam-se ao rio e desamparam o seu va
lente chefe, com quem apenas ficam seis.
Continua ainda o denodado capitão a
péleja, até que vê morrer mais dois
dos seus c recebe elIe outro tiro e dous
golpes de chuço, que o derribam semi
mjrto.

Só então consegue entrar o inimigo no
reducto e degola os quatro restantes sol
dados; reconhecendo porém n'esse acto o
capitão que jazia por terra e dava ainda
signaes de vida, levaram-no para o Re
cife, « onde o curaram com grandissima
assistencia e esmero {diz o citado au
ctor).»

1646- Proclamação de João Fernandes
Vieira, chefe dos insurgentes de Pernam
buco, cm resposta á que haviam feito no
dia 5 os novos membros do supremo con
se1ho hollandez no Recüe.

Concebida em termos ameaçadores,
depois de tratar os invasores como turcos
e barbaras, declara que nenhum medo
tem d'elles. tanto mais quanto a provi
dencia divina era pela causa que elle e
os seus defendiam, como bem ~e paten
teava das continuadas victorias, até então
alc:mçadas. Esta proclamação, diz o vis
conde de Porto Seguro (Hist. elas luta
dos hollande::es) teve mais exito, segundo
assevera um escriptor contemporaneo
(lJ1o".eat~ pago 135), do que a flamenga.

1656- Parte da cidade de . Luiz. anele
se achava como governador e c<lpitão
general do estado do Maranhão e Grão
Pará, o general André Vidal de Negreiros
e segue por .. terra para a capitania de

. Pernambuco, que vai governar com a
mesma patente. Fica interinamente no
governo d'aquelle estado o sargento-mór
Agostinho Correa. André Vidal só chegou

11.
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e/

ao termo ua sua viagem no fim de seis
mezes I

1775- Bando do capitão genel'al de
S. Paulo Martim Lopes Lobo de Saldanha
prohibindo, sob pena de prisão e multa,
o uso que faziam as mulheres paulistas
de mantilhas de lJaeta, com que se envol

'viam de modo a occultar quasi de todo o
rosto. ão conseguiu,porém, aquelle go
vernador extirpar esse habito, pois st:
deprehende que ainda subsistia elle em
1 10 pelo aviso regio de 30 de agosto
d'esse anno, que approya o procedimento
do governador Antonio José da Fral e
Horta prohibindo o mesmo costume. e
manda applicar o producto das multa
impostas ao hospital dos lazaros.

1850- O general Guido, enviado ex
traordinario e ministro plenipotencial'io
da republica argentina na córte do Rio
de Janeiro, pede os seus passaportes.

No dia 4: o governo imperial, respon
dendo a uma nota d'esse ministro, negára
á legação argentina o direito de discutil'
osassumptos relativos ao Estado Orien tal,
quando já havia dado pOl' assentado que
D. Manuel Oribe era alliado da repu
blica e não seu general.

A 30 remette·lhe o governo os passa
portes pedidos.

SETEMBRO-24:

1534- Foral em que o rei D. João III
confirma a doação que fizera a 10 de abril
da capitania de Pernambuco a Duarte
Coelho.

Seu :filho Duarte Coelho de Albuquerque
íoi 02' donatario ; Jorge de Albuquerque
Coelho, nascido em Olinda a 23 de abril
de 1539, sobrinho de Jeronymo de Albu
querque e filho tambem do 1" e de D.
Brites de Albuquerque, foi o 3' donatario
d'essa capitania. Este achou-se com D. Se·
bastião na famosa jornada de Alcacer
quibir e ficára prisioneiro dos mouros.
Seu filho Duarte Coelho, mal'quez de
Basto, conde e senhor de Pernambuco,

auetor das Memorias Diarias durante
nove annos das lutas com os hollandezes,
é o seu 4' douatario.

1553-Desembarca em S. Vicente o ve
neravel Joseph ue Anchieta, thaumaturgo
do BI·azi1.

Santos, pela sua superioridade topo
graphica e ,por outras condições vanta
josa , fez com que S. Yicente se conser
vasse até hoje insignificante aldeia ou
suburbio seu. Fundada em 1532 por
Martim Affonso de Souza, . Yicente era
uma ilha, denominada até então Enouá
guas3ú; tornou-se depllis continental,
pela gradual elevação da terra, que os
geologos têm assigoalado. Além d'isso,
impel'ando D. Pedro I,ligou-se esta ilha
ao continente por uma estrada feita de
pilares de cerca de uma legua de exteusão,
Tinha a ilha perto de seis leguas do cir·
cumferenciaquando se fundaram as villas
de S. Yicente e de Santos.

« e ainda existe, diz o Sr. Dr. J. M.
de Macedo, é pelo escrupulo generoso e
pela nobre glorificação da historia (Noções
de ChOl'ogl'aphia do Brazil)>>.

1612- Carta do .principe Mauri~io de
Nassau aos Estados Geraes da lIollanda,
communicando-llles a ol'dem que recebera
dos directores da companhia das Indias
Occidentaes para diminuir de novo as
forças existentes na colonia e regressar
elie á metropole. Esta carta, que se con·
serva nos arcllivos da IIolJanda, no maço
intitulado Indias Occ. 16±l-lô42,' é por
mais de um motivo curiosa e interes
sante.

1658- Fallece em Madrid Duarte de
Albuquerque Coelho, marquez de Basto e
senhor de Pernambuco, de quem acima
tratámos, que escrevera as memorias da
guel'l'a em que, com seu irmão nIatnias
de Albuquerque, tomá:'a parte por nove
annos, publicadas pela primeira. vez llll

capital da Hespanha em 1654-, sob o ti
tulo lIIemol'ias Dia1'ias de la guel'l'a dei
BI'a:ril desde 103U, além de outras obras
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de que falla Barbosa Machado e que fica
ram ineditas.

ascera em Lisboa a 22 de dezembro de
159l.

1670- Carta regia estraI\hando ás ca
mal'as da villa de S. Paulo e das mais
capitanias a darem execução ás ordens
regias e ás dos donatarios sem o cum
pra-se do O'overnado\' geral do estado,

1744- Estando o tempo claro sente-se
no Cuyabá, por volta do meio-dia. um
grande estrondo subterraneo e estremece
a terra em toda a extensão da capitania
de Matto Grosso, dando J;arics balanços
compassados.

Já havia começado a espantosa secca
que assolou aqllella região até 1749. Ar
deram todos os mattos, diz Ayres do
Casal (Cho,·og,-. b,.a.:;il. l, e na atmosphera
s6 se viam nuvens de fumo; todos os vi
ventes padeceram fome e outras calami
dades, de que morreu grande parte.

Refel'indo-se a esse facto, o engenheiro
Luiz d'Alincourt, na sua memoria Rezttl.
tado dos trabalhos statisticos d' Aquella
provincia, que está sendo publicada nos
.dnnaes da Bibliotheca Nacional, accres
centa que se sentiu igualmente em toda
a capitania o tel'l'emoto que em outubro
de 1746 arrasou a cidãde de Lima, no
Perú. crescendo de tal modo o mar que
a cubriu e lhe deixou immensas l'uinas.

1751- O capitão general Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, 32' go
Vernador do estado do Maranhão, toma
posse do seu cargo na cidade de Belém.
onde pal' ordem regia devia residir.

Era iI'mão do mal'quez de Pombal e é
rendido por Gonçalo Pereira Lobato e
SOllza a 29 de novembro de 1753.

1816- O major Manuel Marques de
Souza, sob as ordens do general Curado,
chefe das tropas brazileiras (Campanha
da Cisplatina), derrota no passo de Cha
falote a um troço de 300 homens da co
lumna de Fructuoso Rivera.

183'1- Fall~ceem Lisboa, não contando
ainda. 36 annos de idade, o duque de Bra-

gança. que tão importante papel repre
sentára na independencia do Brazil como
principe regente e como fundador do
imperio sob o nome de D. Pedl'o r.

Nascera n'aquella cidade a 12 de outu
bro de 1798.

Quem houver de traçar com isempção
de animo a sua biographia, achará. sem
duvida na vidA. d'este principe elementos
com que satisfazer o interesse do leitor
sem o fatigar; porque, pelo cavalheiresco
do seu genio, sua natureza indomavel,
altivez de caracter e infiuencia que ti
veca na libertação de um po,o do jugo
tradicional, imposto pela sua raça... a
sua vida, cheia de con trastes e episo
dios, presta-se a constituir um livro bem
curioso e digno de ler-se.

Diz do 1" imperador uma testemunha
contemporanea e insuspeita:

ex Apezar de todos os erros do ex-im
perador e dos seus ministros, o Brazil,
durante osdez annos dasuaadministração,
fez certamente mais progressos em intel
ligencia do que. nos tres seculos decor
ridos desde sua descoberta até a procla
mação da Constituição Portugueza em
1820 (J. Armitage, Historia do Brazil,
etc .• traduzida do inglez por um bl'azi
leiro, 1837),»

1842- Decreto, referendado por José
Clemente Pereira, ministro da guerra,
ordenando que em todo o imperio as fur
talezas e vasos de guerra nacionaessalyem
ao romper do dia e ao pôr do sol com
21 tiros, e de dez em dez minutos durante
o dia, o anniversario do fallecimento do
primeiro imperador.

- O barão de Caxias, posteriormente
duque do mesmo titulo, é nomcado com
mandante chefe do exercito paCificador
do Rio Grande do Sul.

SETEMBRO-25

1536- Carta de sesmal'ia das terras de
GeJ'ybatiba, hoje Jurubatuba, fronteiras
a Engáguassú, capitania de S. Vicente,
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passada por D. Anna Pimentel, como
procuradora de seu marido Martim
Alfonso de Souza, ausente, a favor do
fidalgo cavalJeiro Braz Cubas.

N'esse mesmo anno começa Braz Cubas
a fundação da villa, hoje cidade de Santos,
que tomou esse nome do hospital qUQ alli
fundara depois aquelle benemerito ca
valleiro, que assim o appeUidára á imi
tação de outro de Lisboa com o mesmo
nome.

1581- Regimento para a primeira Re
lação da Bahia que não foi avante st:!não
em 1652 (Yide a Ephem. de 12) : não
differe muito este regimento do que foi
então executado.

1635- Parte das Alagôas para o Ma
ranhão, em um barco, Antonio de Albu
querque, ex-governador da Parahyba,
afim de seguir d'alli para as Antilhas e
de lá para a Hespanha.

1664- O capitão portuguez Pedro da
Costa Favella, que no dia 6 sahira . de
Belém do Pará, commandando a expe
dição que ia ao rio Urubú com o fim de
vingar a morte pel'petrada pelos indi
genas habitadores das margens d'aquel
le rio, no anno anteriol', na pessoa do
sargento-mór Antonio Arnaud Yillela
chega na presente data á aldeia de Ta:
pajós, hoje cidade de Santarém. Ahi,
depois de chamar a si muitos, indigen;;ts
domesticados das aldeias d'aquE:lles con
tornos e de refrescar a gente, deu de novo
ii. vela pal'a o seu destino.

Compunha-se esta expedição de tL'inta
e quatro canoas tripuladas por quinhentos
indios e levava quatro companhias de
tropas regulares.

170i - João da Motta (ou da lITatta
como o chama Théberge), 19° governado;
da capitania do Ceará, toma posse do
seu cargo. Em 1705 succede·lhe nc1le Ga
briel da Silva Lago, que o exerce até
25 de agosto de 1710 (Vide essa data).

1711- Carta regia approvando a des
peza feíta com a famosíssima cisterna,
que se vê ainda hoje (1) no pateo da praça

do antigo Gastello da cidade do Rio do
Janeiro, no morro de S. Janua"io, a que
vulgar e exclusivamente se dá em nossos
dia o nome de mOI"'o do Castello.

17±8- D. Antonio Rolim de Moura Ta
vares, depois conde de Azambuja, que
foi o primeiro governador ela capitania
ele i\Iatto Grosso e seu funelador, é n'esta
data nomeado governador e capitão ge
neral da mencionada capitania. Tomou
conta da sua administração a 17 de março
de 1751 e exerceu esse cargo por qua
torze annos. l!'oi depois o undecirno vice
rei do Estado do Brazil.

1778- Nomeação de Luiz de Vascon
celIos e Souza para vice-rei e capitão
genCl'al de mar e terra do estado no Rio
de J!llleiro.

Foi o 13° vice-~ei e governou até 9 de
julho de 1790, em que o substituiu D. José
Luiz de Castro, conde ele Rezende.

1 22- Creação da guarda civica.
1835- ManiIesto do coronel Bento Gon

çalves da Silva (Revoluçcio doRio G"ande
do Sttl).

Era então presidente d'essa provincia o
depoi senador, hoje fallecido, Antonio
Rodrigues Fernandes Braga, que se viu
obrigado a retirar-se de Porto Alegre
para a eidade do Rio Grande e d'ahi para.
o Rio de Janeiro, levando comsigo os
cofres publicos e o que poude salvar da
capital, deixando os revoltosos senhores
de todos os pontos principaes da pro
vincia.

lS18--Fallece na cidade elo Rio de .Ja
neiro, e é sepultado no dia seguinte na
egreja dos terceiros elo Carmo, o sena
por pelo Rio Grande do Norte Paulo
José de l\Iello de Azevedo e Brito, esco
lhido a 15 ele setembro de 1845. A .5 de
maio do anno seguinte tomára elJe posse
da sua cadeira no senado.

Nascera na Bahia em 1779, seg'JlIdo
uma nota ele Ladisláu dos Santos Titara,
citado por Innoceneio da Silva (Dicciona
rio, tomo VI), e formara-se em leis na
universidade de Coimbra.
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Foi poeta distincto e até mereceu como
talos elogios de Felinto Elysio, que não
era facil em prodigalisal-os; mas pouco
deixou publicado, como se pode ver no
citado Diccional'io de rnnocencio da
Silva.

O SI'. dr. Macedo dá errada a data do
seu faliecimento no Anno Bio[J1'a
phico. Recol'l'a-se llO J01'nal do Comme,.·
cio de 26 de seti'mbro de 1848.

1íl55- Fallece em ~ictheroy o visconde
de SepetilJa, conselheÍl'o Aureliano de
ouza e Oli veira Coutinho (Vide a Ephem.

de 21 de julho de 1800).
Fôra escolhido senador pela provincia

das Alagóas a 19 de setembro de 18±2 e
tomára assento no senado a 2 de janeiro
do anno seguinte.

1 '78- Faliece em Porto Alegre a dis
tincta poetisa rio-grandense D. Amalia
Figueirôa, que pllblicára em 1872 n'a
quelia cidade um volume de poesias sob
o titulo Crepusculos.

SETE)lBRO-26

1633-Ruy Calaza Borges, natural da
ilha tIa lladeira, sargento-mór que fôra
de milicia , achando-se fóra do Real e na
parochia de Ipojuca. onde era casado, e
desejando servil' de novo na guerra con
tra a invasão fiamenO'a, vinha oifere
cer-se para esse fim com mais cinco ca
maradas, quando é surprenclido por
uma partida do trezentos hollaudezes,
que haviam sahido de madrugada. do seu
forte dos Afogados a fllzer correrias em
Guararapes. Anoitecendo em caminho,
recolh~ra-se CalaM á uma casa deshabi
tada,das muitas que por alli havia n'essas
condições, onde são mortos os seis, ven
dendo cara a vida todos elies.

Esse successo fez com que o general
i\lathias de Albuquerque mandasse guar
necer aqllelle ponto pelo capitão Domin
gos COl'l'êa, com 10 soldados, e Antonio
Cardoso com 50 dos seus indios.
. 1636-0 capitão-m6r D. Antonio Fe
lippe Camarão volta com toda a sua tropa

da excursão que :fizera ao districto de
Goyana e chega na presente data á villa
do Bom Successo (Porto Calvo), trazendo
corrisigo mais de dous mil e q.uinhentos
moradores, que preferiram acompanhaI-o
através dos sertões do que ficarem ex
postos á sanha do inimigo. Vinham
ainda em caminho muitos outros que não
pnderam partir na mesma occasião. O
conde de Bagnnolo, logo que d'isto soube
mandou-lhes gen te em soccorro, salvandó
por esse modo a muitos de morrerem de
fome. Assim mesmo pereceram em via_
gem nada menos de qnatrocentos, pela
maior parte mulheres e crianças,' que
nús e descalços, não puderam resistir á.
aspereza dos caminhos e serrado das
mattas.

Tal foi a segunda emigração dos per·
nambucanos, motivada pelas aggressões
de um inimigo a que se não dava quartel
e que era tambem implacavel na desfor
ra, sobretudo antes de ser confiada a di
recção suprema dos interesses hoilande
zes no Brazil ao conde I1Iauricio de Nas
sau. que sabia alliar o tino administrativo
e a humanidade para com os vencidos ás
suas qualidade de genpral: ter- e-hia de
certo mantido a conquista e dominio hol
landez si elie tivesse disposto de todos
os elemeu tos necessarios para isso e si a
intriga e a inveja lhe não tivessem posto
tropeços á acção.

1652-Cal'ta regia concedendo aos pa
dres da companhia de Jesus licença para
terem uma allleia na capitania do Mara
nhão.

N'esse mesmo anno teve começo a fun
dação da povoação, logo depois vilia, de
Jacarehy, em S. Paulo, no terreno dado
em feudo a D. Diogo de Faro e ouza.
Fundaram.na Antonio Affonso e seus fi
lhos Francisco, Bartholomeu. Estevão,
e Antonio Afl'o,nso. vindos para c se fim
de S. Paulo com suas familias e aggrc
gados.

J acurehy foi elevada á villa em 1653 e
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á cidade por lei provincial de 3 de abril
de 18i9.

1692-Das juntas das Missões, creadas
em diversas capitanias por carta regia
de 7 de março de 1681, com subordinação
á junta identica de Lisboa, afim de pro
moverem a propagação da fé catholica,
só na presente data começa !1 funccionar
a de Pel'llambuco.

Dos assentos existentes se reconhece
que esta, pelo menos, tinha j urisdicção
não só ecclesiastica, como civil e cri
minal.

185i-Fallece no Rio de Janeiro M. J.
Pires Oamargo, qne félra o encarregado
no tempo da fundação do Imperio de
apresentar á imperatriz D. Leopoldina
as felicitações das senhoras brazileiras
pOl' ocasião da acclamação da indepen
dencia nacional e de offerecer-Ihe em
nome d'ellas as snas joias, caso fossem
necessarias, para snstentação d'essa pa
triotica idéa.

1861-0hega ao Oeará o primeiro e
actual bispo d'essa diocese o Sr. D. Luiz
Ant0nio dos Santos, prelado assistente ao
soUo pontificio ( Vide a Ephemel'ide de
li de abril de 1861 ).

1877-A's 8 horas da manhã desembar
cam no arsenal ele marinha ela côrte, de
hordo do paquete francez 01'enoque, o
Imperador e a Imperatriz, de volta ela
sua digressão de saude e recreio pela
Europa. Oompletava-se a essa hora o
praso de 18 mezes que Sua Magestade
pedira ás camaras para essa viagem,
pois o Imperador embarcára para fazei-a
a 20 de março de 1876.

Mais uma vez cumpriu elIe o preceito,
que parece ter-se a si mesmo imposto,
de que a pontualidade é a u"b'anidade
elos "eis. No seu vertiginoso passeio pelos
Estados-Unidos e Europa, realisou Sua
Magestade o programma que d'antemão
t1'açára e a que teria necessariamente de
faltar, a não ser a sua prodigiosa acti
vidade.

Foram-lhe preparados e fizeram-se
para o seu regresso grandes festejos e
ovações, que aturaram tres dias.

SETEMBRO-27

1530-Subindo o rio ,Turusá, denomi
nado depois Santa Oruz e actualmente
Iguaraçú, foi Duarte Coelho bater os in
dios Potiguares, alUados dos francE.'zes,
aos quaes derrotou depois de renhido
combate.

Como vinham todos os annos armadores
francezes de Marselha commerciar com os
naturaes em pau-brazil, D. João ru, que
rendo pôr cobro a esse contrabando,
incumbira Duarte Ooelho de cruzar n'a
quelias paragens. N'esta acc,ão destruiu
elie o estabelecimento francez que já alli
havia, e fundou outro mais adiante, no
anno seguinte, e poz incessante guerra
aos invasores e aos indios sens auxi
liares.

Em paga d'esses serviços fez-lhe o rei
doação, como se disse em tempo (Ephem.
do dia 24, anno de 1534), de 50 leguas de
costa nas paragens em que elIe se assi
gnalára, e onde veiu a fundar depois,
como fica dito, a povoação de Igllaraçu.

1531-Martim AtI'onso do Souza deixa
com a sua esquadra a ilha de Oananéa
(Vide 12 ele agosto) e segue em demanda
do Rio da Prata (Vide novemb,'o 2).

1608-E' nomeado governador da Pa
rahyba Francisco Ooelho de Carvalho,
filho de Feliciano Coell1o, e parte com

,as necessarias instrucções em maio do
anno seguinte.

Foi o quarto governador d'essa capi
tania, e governou-a até ser substituido
por João Rebello de Lima,

16404-0 senado da camara do Rio de
Jane.il'o é auctorisado por alvará cl'esta
data a nomear governador interino para
a capitania na falta do propl'ietario.

16M-Carta regia (de D. Affonso VI).
dirigida aos paulistas, convidando-os a
prestarem auxilio a Agostinho Barbalho
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Bezerra, governador da capitania do Rio
de Janeiro e S. Paulo, incumbido da
explOl'ação de minas, e promettendo re
compensas aos que nesse mis ter se dis
tinguis.em.

Tem a mesma data a carta regia espe
cial diI'igida a Fernão Dias Paes, pal'a
o descobrimento de esmeraldas. No correr
d'esse anno passou esse famigerado sel'
tanista além do erro do Frio e descobriu
ouro e pedra preciosas, e en tre essas, es
meraldas.

n01-Carta regia ao governadOl' da
praça de Santos para que prohiba que
vá qualquer pessoa ás minas sem licença,
sob pena de rigorosa prisão a torlo o que
o fizer e de degredo para Angola, si fór
soldado.

1'55-0 imperador sahe do paço de
S. Chri tovão, acompanhado do marquez
de Paraná, do Sr. conselheiro Pedreira
( hoje visconde do Bom Retiro) e dos
seus semanarios, e percorre durante mais
de oito horas as enfermarias publicas da
cidade do Rio de Janeiro, onde eram re
cebidos os atacados de chole~'a-mo1'bus,

demorando-se n'eIlas, examinando-as
qlarto por quarto, leito por leito, con
versando com os doentes, animando-os
c distribuindo-lhes esmolas.

1866-Por fallecimeuto do bispo D.
Manucl do Rogo de Medeiros, occorrido
em Macei6 no dia 16 ( Vide essa data ),

o cabido de Olinda elege vigario capi
tular, paI'a reger a diocese vaga, ao deão
o dr. Joaquim Francisco de Faria, o
mesmo a quem fóra entregue o governo
do bispado por occasião da morte do
bispo anterior, D. João da Purificação
Marques Perdigão.

1867-Fallece o senador pela provin
cia do âmazonas Herculano Ferreira
Penn!(, e~colhido pOI' c rta im perial de
19 de abril de 1853 e que s6 tomál'a as
sento uo senado a Z de maio de 1855.

SETEMBRO-28

1532-Cal'ta de D. João III a Martim
Affonso de ousa, ua qual o rei lhe fazia
saber a resolução que tomára de dividir
O Brazil em capitanias, de 50 leguas cada
uma, desde Pern",mbuco até o Rio da
Prata, e que lhe doava 100 leguas de costa
nps melhores sitios do terI'itorio em que
eIle l\Iartim Alfonso . e achava, isto é,
S. Vicente, e 50 a seu irmão Pel'o Lope~,

e lhe declarava mais que se podia tornar
ao reino, si lhe pal'ecesse não ser preciso
ter cá mais demora.

No fim d'este anno chega de Lisboa a
S. Vicente o capitão João de Souza com
duas caraveIlas : foi o portador da supra,
citada carta.

1774:. - Joaquim Felix de Lima, go
vel'nador da capitania do Rio Grande do
Norte, toma posse do seu cargo.

Foi o 15' elos seus capitães-m6res su
jeitos a Pernambuco.

1779 - Toma pos e do governo da
capitania do Ceal'á Bernardo Manuel de
Vasconcellos, que foi o l' depois que a
capitania se tornou, por carta regia de
17 de janeLro do mesmo anno, indepen
dente de Pernambuco.

Este governador falleceu na cidade da
Fortaleza a 8 de novembro de 1 02, diz
o Sl'. J. Brirido dos Santos no seu Re
sumo ch,·on. da hist. do Ceará ("ide
a Ephem. de 13 de novembro de 1 03).

1821- lomeação de um governo pro
visorio na pl'ovincia de Minas-Geraes,
composto de dez membros.

1835-FaIlece na -episcopal cidade de
Marianna o seu 6' bispo D. frei J:osé da
Santissima Trindade (Vide a Ephem. de
19 de abril de I 20), depois de mais de
quinze annos de exercicio do seu minis
terio. Jaz na Sé do seu bispado.

Foi apresentado para a séde vaga O'

padre Carlos Pereira Freire ele Moura,
que, prl:lcouisado, faIleceu antes de sa·
grar-se.

Foi depois escolhido, em 1835 aiuda, o
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padre Diogo Antonio Feij6, que renun
ciou ao cargo em 1838, não aceitando a
nomeação.

Depois então é que foi apresentado o
conde da Conceição D. Antonio Ferreira
Viçoso (Vide a Ephemel'ide de 7 de
julho de 1875).

1855-0 corpo consular estrangeiro re
sidente na côrte do Rio de Janeiro di
rige ao governo imperial um voto de
agradecimento pelas promptas e sabias
providencias que este tomára, tendentes
a atalhar os progressos e minorar os
males da choler'a·morbus, sem distinc
ção de condições sociaes ou nacionali
dades, e s6 movido pelo impulso da e!l
ridade e da proverbial hospitalidade
brazileira,

1871-Lei denominada do 'l;entl'e livre,
declarando livre todo o que ct'ora avantc
nascesse no Brazil.

Façamos um rapido esboço da eSCra
vidão entre nós até promulgar-se essa
memoravel lei, que tanto devia elevar
no juizo das demais nações do mundo
o conceito que até então formavam da
nação brazileil'a.

O governador Ruy Vaz Pinto, que en
trou para a administração da capitania do
Rio de Janeiro a 19 de julho de 1611, foi
o primeiro que pcrmittiu o trafico de
africanos na cidade do Rio de Janeiro,
protegendo abertamente um monopolio
n esse sentido em favor de Dual'te Vaz,
seu parente.

Por carta regia de 16 de novembro de
1697 vemos que o rei D.Pedro Il declal'ára
tomar á sua conta o introduzir escravos
na capHania do Pará.

De então para cá entrou a escravi
dão nas nossas leis e nellas permaneceu,
sioão como facto legal, como uma ex
cepção necessaria. posto que odiosa, e
como uma tolerancia consuetudinaria,
apezar da pressão que para a sua ce5sa
ção tentou a philantropia ingleza por
mais de uma vez exercer sobre o nosso
governo, afim de que tomasse este uma

medida decisiva nesse sentido: haja vista
o bill Aber'deen.

José Clemente Pereira, o pacifico e la·
borioso heroe da caridade no Brazil, foi o
primeiro que propoz, em sessão da cama
ra dos deputados de 18 de maio de 1826,
a suppressào do trafico de escravos em
um projecto de lei concebido nos seguiu.
tes termos: «O commel'cio de asc,'avos
acabará em todo o Imperio do Bra::il
no ultimo de de::embro de 18-10. » E se
projecto s6 foi convertido em lei do Es
tado em 7 de novembro de 1 31; mas,
apezar das recomrvenclações e ol'den do
governo, sempre foi ella illudida na pl'a
tica, até que, para fazer eilicaz a sua
execução, o notavel e prestigioso esta
dista Euzebio de Quei!'oz Coutinho :llat·
toso da Camara elaborou um novo pro
jecto, em que se consignavam medidas
e providencias mais decisivas e pr!Jcisas
para a etrectiva extinc<;ão do t1'aflco, Xa
realidade, convertido na lei que tem a
data de 4 de setembro de 1850, suspende!!
esse deshumano commercio, punindo com
penas severas os que se entregassem a
elie, Entrou desde então ·0 Brazil em
uma phase nova, assignalada por em
prezas mercantis, melhoramentos mate·
riaes e verdadeiro progresso, que tem
continuado depois.

Como complemento a ess~ medida uti
litaria, ao mesmo tempo que humanita
ria e reclamada em altos brados pela
adian tada civilisaçãb do no so seculo
apresentou o ministerio-7 de mar',lo d~
1870-presidido pelo Sr, conselheiI'o J,
M. da Silva Paranhos, visconde do Rio
Branco, um projecto cm que se tratava
da reforma do elemento servil, da liber
tação immediata do ventre da mulher es
crava, da formação de peculio para a
sua liberdade, do direito á remissão e da
sua emancipação gl'adual por meio de
fuudos publicos consiguados paI'a tal fim
no orç:lmento, além do producto de lo
terias com esse destino e de dadivas par
ticulares.
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SETEllBRO-29

Esse projecto foi lido na camara dos IMaria de Lacerda,actual diocesano, e en·
deputados pelo ministro da agricultura, tregue ao culto. No dia seguinte 120)
o Sr. Dr. Theodoro ~Iachado Freire Pe- sagr'a aquelle pI'elado em particular o
reira da Silva, em 12 de maio de 1 71 c altar da padroeira e as' reliquias dos
entregue no dia 15 a UI 11\ com missão en- martyl'cs li'ineu, Innocencio, JOf'undino,
carregada de sobre elle dar parecer: Honorata, IUuminata, Jocunda e Houesta,
esse parecer obra prima no seu genero, reliqllias que são em seguida solemne
foi apresentado cm 30 de junho á ca- mente encerradas no referido altar.
mara. Depois de longa e porfiada dis- O templo. construido no estylo da
cussão, que começâra a 10 de julho, foi o Magdalena, de Pariz, é um dos mais
projecto approvado em 3' discussão no bellos d'esta capital não só exterior,
dia 2 de agosto, tendo 61 votos a favor como interiormente.
e 33 contrll. Passou nu dia 29 para o se- 1813-lnauguração da linba telegra
nado, onde, depois de discutido em 17 phica deS. Paulo (capital) á cidade de
ses ões, tendo entr,'do na o"dem do dia Santos, com k. 7 .000 de exten ão.
a 4 de setembro foi submettido á vota- 1817-Inaugura-se na corte a exposil;:ão
ção a 27 d'esse 'mez e obteve 32 votos a d~ grandiosa tela do illu~tre pint~r n~
favor, tendo 4 contra. ClonaI o dI'. Pedro AmerICo de Flguel-

Foi esso l)1'ojecto logo convertido m redo e J\I~llo-A ?atalha d.e Avahy-:-, .que
lei e sanccionado pela Princeza D. Izabel, tão. adlDlrada fOI na Italia pelos JUIzes
reO'ente om nome de seu pae o Imper'ador maIs competentes.
D.

o
Pedro II, que se achava então pela E' o 3' quadro, na grandeza d.as pro

primeira vez na Europa, O decreto do porções, que presentemente eXIste no
sanc<:ão d'essa lei foipttblicado no dia 2 mundo.
de setembro de 1 71 sob o n. 2040. O de-
Cl'eto n ,::>135, de 13 de novembl'o de 1872,
approvou o roguhtmento geral para a 16";'7-A igreja do Maranhão é decla-
SU,t execução. rada bispado pela bulia d'esta data uper

Dove ficar aqui consignado que já em Unil:Cl'sas orbis ecclesias, de lnnocen
15 de julho de I 1 apresentara o deputa- oio Xl, compreheudendo as iO'rejas do
do geral An tonio Ferreira França ti m Pará e Piauhy.
projecto de lei declarando livrps os que Foi a principio uma prelazia, annexa
nasces em de ventre escravo no BI'azi1. á de Pernambuco por bulia de 15 dojulbo

ão vingou entã0 estu proposta, como de 16H, no pontificado de Pio V e reinado
não vingara a de José Clemente. E' que de Felippe III.
a idtia, embora altamente humanibria e 175ol-Chega a Pernambuco D. Fran
just:.I, não tinha ainda amadurecido de ci co Xaxier Aranha, nomeado bi po
todô n11 consciencia publica. coadjuctor e futuro succes 01' na séde

Esta lei monumental ficará· de certo episcopal de Olinda, cargo em que fora
como um dos marcos mjJIiarios da nossa confirmado a 13 de fevereiro do anno an
civili. a<:ão c um dos padI;ões de gloria do terior.
ad,ual reinado. Começou logo a administL'ar o bispado,

1872 - Concluida a igreja matriz de por se haver retirado para Lisboa o bispo
Nossa Senhora'd:l Gloria (da praça D~,que proprietario, D. frei Luiz de ::;anta The
ele Caxias), cuja pedra fundamental fôra reza.
lançada a 17 de julho de 18-12 (Vide essa D. Francisco XavioI' ArClnha, que oc
elata), 6 benta 0001 todas as formalida- oupa o 8' logar na sel'Íe dos que se as
eles do ritual I'omano pelo SI'. n. Pedl'O s ntaram na srele pel'llambtlcana, fôra



170 EPHEMERlDES ACIONAE5

anteriormente nomeado bispo de Te,'mi
nopoli in pal"tiby-s infideliurn no reinado
de D, José I e confirmado pelo papa Be
nedicto XIV. Em 3 de dezembro de 175!,
segundo o Roteiro dos Bispados, e de
1759 segundo Abreu e Lima, deixou de
servir como coadjuctor e passou a exercei'
o cargo como eft'ectivo, por já havei' fal
lecido o bispo D. Luiz de Santa Thereza.

Concluiu em 176,1, o palacio episcopal
da Soledade, começado pelo seu anteces
SOl'; fez muitas obras na eathedl'al e em
outras igrejas; fundou o Aljube e. um
oratorio defronte d'elle para os presos
ouvirem missa, e visitou uma pal'te do
bispado. indo até li Parahyba, Distribuiu
sempre com muita liberalidade esmolas
aos pobres, fazendo-se bemquisto do seu
rebanho.

Falleceu a 5 de outubro de 1771 e foi
sepultado na Sé de Ólinda.

1816-E' sagrado no Rio de Janeiro, de
onde era natural, o prelado de Goyaz
D. Antonio Rodrigues de Aguial', hispo
titular de A:;oto, e segue em igual dia do
anno de 1818 (A. e Lima) para a sua
pI'elazia.

Falleeeu em viagem, no rio IguassÍl,
a 2 de outuuro d'esse anno (Vide tom.
XXXVIII dlls l'evistas do Inst. HisL).

lS2J--Decretos das cortes de Lisboa
extinguindo os tribunaes creados no
Brazil pelo rei D. João VI e chamando
ao reino de Portugal o prineipe regente
do Brazil D. Pedl·o. « Estes decretos, diz
um escl'iptor contemporaneo, exacel'bam
o animo dos bl'uzileiros. tornam a inde
pendencia nacional mais ardentemente
anhelada e acabam pOl' fazer que se
decidam por elIa os animos menos reso
lutos. "

18{8-Sobe ao poder o partido saqua
rema ou consel'vador. Organisa o novo
ministerio o senador viscondc, depois'
marquez de Olinda, que occupa a prcsi
dencia do conselho com a pasta dos ne
gocias estrangeiros e interinamente a da
fazenda; fica o senador visconde, depois

marquez de Montalegr'e (José da Costa
Carl'alhoJ, com a pasta do impedo; Euze
bio Oe Queiroz Coutinho l\Iattoso da
Camara com a da justiça, Manuel Feli
zardo de Souza. e :.\lello como interino
occupa a da marinha e a da gllcrl'a. Esttl
ministerio substituía o de 3 t de maio do
mesmo anno, organisado por Franci. co
de Paula Souza e Mello e por clle presi
dido, e foi a 8 ele outub1'O do anno se
guinte substituido pelo nessa ultima data
orga.oi ado pelo viscondc de Montalegre.

1 73-Inaugura·se alinha telegl'ap1lica
de Caçapava á Cachoeira, provincia do Rio
Grande do uI, na extensão de 71,200 k.
e a de . Gabriel á precedente na de 8{,955
kiJometros,

SEl'E~IBRO-30

1502-Affonso Sal'dinha, de quem tI'ata
detidamente o Sr. M. l!J. de Azevedo Mar
ques, obra citada, é na presen te data
eleito pelos offiaiaes da camara c homens
bons do povo de S. Paulo para capit:io
da guclTa que se ia fllzer aos indios do
sertão, com attl'ibuiçõe de com elles
celebrai' pazes.

lG22-Fundação da irmllndade militar
do Santo Christo do Fode, no Pará, para
comrnemorar' o )ll'odigioso milaiF'e ob
servado pela gual'niçao do forte da ci
dade de Belém: consistia o miJagl'e no

'continuo suor que manava de uma ima
gem do Bom ,Jesus do~ i\lilagr'cs, que, e
adorava u'uma capellinha n'aquolJa ci
dade.

16±2-Antonio Moniz Barreiros, com
cincoenta companhcit'os esfor<;ados e de
cididos. dá principio ii restaul'ação do
Maranhão occupado pelos hollandezes,
atacando os cinco engenhos do Itapicurú,
onde os inl'asoresconservavam trezentos
homens de gUlu'nição,
16~3-AlTasam os olficiaes da camar'a

de S, Paulo uma casa edificada no~ su
blll'bios da vil1a pelo vigal'io Domingos
Gomes Albel'naz, por ser <lQ.uelle terreno
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de ,'ocio, isto é, de servidão publica, que
s6 á camara competia dar.

O acto é feito com as formalidades le
g'les, na preseD<, do respectivo escrivão
e do tabellião publico e precedcnqo
a competente intimação.

1810-0 8' condt\ dos Arcos, D. Mar
cos de Noronha e Brito, toma poss"! do
governo da capitania da B'lhia como seu
quinquagesimo terceiro govel'nador e ca
pitão gencl'al. Tinha sido o 16' e ultimo
vice-rei do estado do Bl'azil e o que n'essa
qualidade recebera em 1 08 a familia real
no Rio dc Janeiro, quando essa se passou
para o Bl'azil.

O conde dos Arcos governou a Bahia
até 26 de Janeiro de 1818, dia em que foi
rendido pelo conde dc Palma, D. Fran
cisco de A sis Mascaren has.

lS57-Fallece ás 9 e 1/2 da manhã, e
sepulta-se na tal'de do dia seguinte no
cemiterio de S. João Baptista da Lagoa.
na côrte, o dr. Joaquim José da Silva. O
di". ilva nasccra na mesma cidade do Rio
de Jimeiro a 25 de agosto 'tIe 1791: tinha,
portanto, pouco mais de 66 annos quando
falleceu.

Era professor da cadeira de pathologia
intel'na n'aquella faculdade de medicina
e o decano da sua corpC/I'ação docente.
Era o dI'. ilva um observador notavel;
a elle muito devem a humanidade e a
materia medica nacional, tão mal co
nhecida e estudada ainda, elll'iquecida
pelo iIlustre pratico'com numel'osos des
cobrimentos e a que votava apaixonado
culto. Exerceu o magistel'io dUI'ante 26
annos e 21 dias. l"óra no~cado pri
meil'am'cnte len te substituto da cadeira
de hygiene a !) de Agosto de 1831. Em 1
de I1Ial'ço de 1833 passou para [\ de pa
thologi~ intel'na, em que mOI'l'eu. Oc
cupou tambem o logar de yice-dil'ectOl'
da Faculdade.

« Como todos os innovadores, diz o
COl"'eio U",'cantil cio l' ue Outubl'o
de 1857, so{fl'eu guerra dos contempo
rancos, mas o futuro demonstrar" que

seus trabalhos não foram inuteis e que se
ás vezes o e piJ'ito de systema, os pre
conceitos de doutrina, o fizeram el'I'ar,
muitl\s mais a sua inteUigencia ati
lada, a sua constante observação o le
varam á verdade com certeza. Perde- e
no Dr. Silv.l um bomem de 'merecimento
e le caracter independente, que fez da
profissão da medicina um sacerdocio e
que acompanhou com todos os seus es
forços o progresso do paiz a que se glo
riava de pertencer.

a Tres filhos, que abraçaram como elle
a nobre cal'reit'a dlL medicina, conti
nuaJ'ão sem duvida a gloria do nome pa
terno. ))

Esta e, perança do iIlustrado reduator
do C. J/ucantil. sabe toda a população
da córte que não foi frustJ'ada.

No seu nu:nel'o do dia 2 de outubro re
lata ainda aquelltl folha algumas particu
laridades acerca do sabio profes 01', e as
sim no do dia 3, que passaremos em re
sumo para estas paginas em homenagem
ao douto mestre, cujas profundas lições
recebiamos qUltnuo a morte as inter
rompeu. Commissionado pelo 4' aono da
Academia, pagámos eotão, junto da
cova que o ia receber, o jnsto tributo,
que elle nos merecia a todos, de gl'atidão
e saudade, e:n sentidas palavras que o
c, Alel'cantil de 7 de outubl'o reproduziu.

O seu corpo.. depois de encommendado
na igreja (la Lapa, em cujas immedi:lções
residil'a, foi acompanhado ao cemiterio
por um nnmeroso concm' o de pe soas
de todas as classes sociaes, observando
se entre ellas quasi touos os medicos
importantes da cidade e professores e
alomnos de todos os annos da E cola de
~leuicina. « Alguns d'essr alumnos re
cital'am discllr os tocantes sobre a perda
lamentwol que acabavam de so{frer a
humanidade e a sciencia. ))

Par<l conhecimcnto das suas iuéas po
liticas e da partc que tomára nos succes
sos de 1 :H, leia-se oe. lJJel'cllntil de 3
de outubro de ]857.
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([ Silva, diz-se alli, foi deputado pro
vincial do Rio de Janeil'o nas primeiras
legislaturas: nunca pediu um voto; e
p6de medir-se a decadencin. da sinceri
dade eleitoral pela diminuição que foi
tendo a votação dada ao illustrado flu
minense. afinal excluido. Eva sua opinião
que os deput ldos provinciaes não devi 1m
ser pagos, e t:lDto ba tau para que não
recebesse o subsidio: medida da sua pro'"
bidade politica. "

Pertencera n'esse tcmpo a um club
politiCO de idéas radicaes, disfarçado
em loja maçoníca: falla desenvolvida
mente d'isso o artigo a quc nos referimos.

Dos seus tres filhos medicas, illus
trados continuadores das idén.s theru
peuticas do nosso mestre, dous são
actualmente professores da Escola de me
dicina da côrtc.

1865-Inaugura-se a linha telegraphica
de Cabo-Frio a Araruama. provincia do
Rio dc Janeiro. com a extensão de
4'3,000 kilometros.

No anno de 1860, em dias d'este mez,
sentiu-se em Cuyabá um tremor de termo
que se estendeu á distancia de 7 leguas,
mas que nenhum damno produziu.

..A..d..d..e:n.d..a

SETE~IBRO-5

169S-Excommungado pelo bispo do
Maranhão e Grão-Pará D. Frei Timotheo
do Sacramento, por conüicto dc auctori
dade que tinha havido entre ambos, fal
lece n'esta data. na cidade de Belém, o
ouvidor geral d'aquelle estado Matheus
Dias da Costa.

Depois de desvanecidas algumas du
vidas que se suscitaram, sepulta-se o
cadaver do ouvidor na igreja do Carmo
com grandes pompas funebre~ e no meio
do sentimento geral, pela estima de que
gozava o finado.

SETEMBRO-7

1635-Parte de Lisboa a esquadra
hispano-portugueza que vinha em soc_
corro de Pernambuco e mais capitanias
sujeitas aos hollandczes. Compunha-se
de 30 navios, com mandados os hespa
nhóes por D. Lopo de ]Jazes e Cardava,
tendo por almirante a D. José de Me
nezes, e os portuguezes sob o comman
do de D. Rodrigo Lobo, tendo por al
mü'ante a João dc Sequeira Varejão.

Vinha n'essa esquadra D. Luiz de Roxas
e Borja comó succes ar de Mathias de
Albuquerque, e Pcdl'o da Silva, que tinha
de render no governo geral do estado a
Diogo Luiz de Oliveira.

SE'I'E~lBRO-9

1760-0 coronel Ignacio Eloy de Ma
dureü'a,que demos como nomeado n'essa
data governador da capitania do Rio
Grande do Sul, foi nomeado a 29 de
agosto. A carta patente de sua nomea
ção existe no ar.s:hivo publico do Imperio,
onde a viu recentemente o r. A. A.
Pereira Coruja, que me fez essa adver
tencia. Além d'isso, o coronel Madureira
foi simples governador e não capitão-ge
nel'al, como dissemos, pois esse titulo a
capitania s6 o teve de 1807 em diante.

oUTUBlw-l

16H-A expedição dd. conquista do Ma
ranhão chega á bahia das Tartarugas
(Vide setembro 17), onde desembarca
Jcronymo de Albuquerque a sua gente,
accommodando os soldados na fOI'taleza
do lagar e os indios em palhoças que se
prepararam á beira-mal'.

O forte das Tartarugas, assim denomi
nado por causa da sua f6rma, e igual
mente chamado do Ampal'o, fóra pouco
antes construido pOl' Martim Soares Mo
reno, qu" ainda o commandava em 1731
(J1lilliet de Saint-Adolphe) , e era o unico
estabelecimento portLlguez que n'essa
rSpOCfl existia no Ceará.
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1619-Provisão de Felippe m, no
meando governador da capitania do Rio
de Janeiro a Francisco Fajardo, o qual
presta o preito de homenagem do estylo
nas mãos do vice-rei do reino marquez
de Alemquer.

16,12-0s insurgentes do Maranhão, dos
qu'aes era a alma Antonio Moniz Bar
reiros, contra o dominio hollandez n'essa
parte do nosso teJ'ritorio, atacam e tomam
do seguinte modo o forte Calval'io, situa
do na margem do rio Itapicurú:

Na noitc antecedente tinham elies to
mado de surprcza cinco engenhos de
assucar, occupados pelo inimigo. Ao raiar
do dia l' de outubro dirigem-se para o
forte acim:t nomeado, que era guarne
cido por seten ta homens e dispunha de
oito peças dc artilharia.

Ao chegarem áql1elie ponto tiveram a
felicidade dc agarrar um soldado quc
havia passado a noite f6l'a, e este, a troco
da vida, lhes serviu de guia; a conselho
d'este postam-se os assaltantes a cincoenta
passos do forte, por traz de uma grandé
pedra, que ficou chamando-se desde en tão
Penedo da Paciencia. pnrque á sua
sombra passaram os nOSSOs. muita hOl'as
até oITereccr-se ensejo de atacar o forte.
l'io fim d'el1as abrem-se as portas ao
toque da alvorada e sai uma pequena
partida de hol1andezes a ver, como de
costume, si havia alguma novidade pela
circumvisinhança. De tantas vezcs que
tinham elles feito esta ronda, aliás utilis
sima"degenerára ella em simples forma
lidade, de sorte que n'esse dia, ao passa
rem pelo perledo, nenhum dos batedores
para el1e olhou, e assim volta a ronda
para o forte com tão pouca desconfiança
da emboscada. que os nossos a seguem
sem ser pl'esentidos e com elia penetram
na fortaleza; tinham já os nossos cahido
sobra os hollandezes, quando as senti
nellas dão por alies. O commandante quiz
ainda tentar a resistencia, mas o repen
tino e ousado do ataque tolheu o scnti-

menta e valor aos soldados, dos quaes
nenhum cscapou.

1645-0s mOl'adores do Rio Grande,
que l'eunidos se haviam entrincheirado
nas immediações do rio Potengy, rendem
se ã força hollandeza e indiaena comman
dada por Jacob Listry, que depois da
carneficina de Cunhaú avançaram para
aquelle porto, matando os que encontra
vam em caminho e incendiando os en
genhos e casas.

Tinham aquelles moradores feito, para
se defendel'em, uma trincheira de ma
deira e n'ella se recolheram com suas
mulheres, filhos, escravos c moveis; Lis
try, que os não pudera vencer pela força,
venceu-os pela fome. depois de um cerco
de quasi tres meze : aceitaram então as
duras condições do vencedor, pagarem
lhe uma avultada somma para a obten
ção de salws-concluctos, dando em refens
da quantia cinco das principaes pessoas
d'entre as comprehendidas no cérco, até
que asomma estipulada fosse paga (Vide
a Ephemeride de 3).

1663-D. Vasco de ~Iascarenhas, conde
de Obidos, que a 24: de Junho tomára
posse do governo geral do estado do Bra
zil, em substituição do general Fl'anci co
Barreto de Menezes, e fóra o 2' "ice-rei do
e tado e o vigesimo quarto dos governa
dores da Bahia, dá na data de hoje regi
mento geral aos capitães-mores dos dis
trictos sujeitos á capitania de . Yicente'

184:7-E' escolhido senador pela pro
vincia do Rio de Janeiro o con elheiro
Saturnino de 'ouza e OliveiL'a (Yide a
Ephemel'ide de 18 ele abril de 1 !8).

185l-Fallece em ~Iacahé, na idade ele
70 anuos, o barão de Ururahy, João Car
neiro d.\ Silva. irmão do l' visconde de
A,>aruama e tio do actual barão d\lquelle
titulo. '

186S-A esquaell'a bl'szileira em ope
rações contra o governo do Paraguay
fórça a passagem de Angostura, e o exer
cito fllz um reconhecimento elas posições
paraguayas de Piquisiq.
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o que constituia a defeza do inimigo
era uma extensa linha de trincheiras,
tendo na sua frente o arroio Pequicery,
correndo entre tremedaes e banhados.
Apoiava-se a direita d'essa linha nas ba_
terias de Angostura e a esquerda em
lagôas invadeaveis.

Emquanto o geneI'al Ozorio. então vis
conde do Herval, á testa do 3' corpo do
exercito, 'eífectuava esse reconhecimento,
apezar do nutrido canhoneio das baterias
paraguayas, o baJ'ão da Passagem, Del
fim Carlos de Carvalho. for~ava as ba
terias de Angostura.

Tomou-se o reducto inimigo, que era
sem duvida impol'tante como ponto es
trategico.

Tivemos apenas cerca de 30 homens
f6ra de combate n'esse dia e a perda
sensivel do distincto I' tenente de enge
nheiros Joaquim Gambóa.

187G-Inauguração da linha telegra
phica de Porto Calvo ao Passo de Cama
ragibe, na provincia das Alagóas, na
extensão de k. 24,500.

OUTUBRO-2

1607-Toma posse da prelazia do Rio
de Janeiro o presbytero dr. Matheus da
Costa Aborim, nomeado por provisão de
Felippe III de 20 de julho do anno ante
rior. Succede ao dr. João da Costa, que
fora deposto pela Relação da Bahia e se
retirál'a para S. Paulo. Tinha sido nomea
do para substitui l-o o dr. Bartholomeu
Lagarto, que, segundo uns, falleceu antes
de tomar conta do cargo, e, segundo
outros, desistiu d'elle.

O dr. Matheus Aborim falleceu a 8 de
fevereiro de 1629 (Vide essa data) e foi
sepultado na capella do Santíssimo Sa
cramento da igreja de S. Sebastião do
morro do Castello no Rio de Janeiro ,
« na mesma sepultura em que jazia seu
grande e vcrdadeiro amigo, o reverendo
vigario, ÇJue foi da mesma igreja, Martim
FernandesD. Suppõe·se que morrera éu·

venenado. Exerceu a prelatura 21 annos
e 4 meze3.

162,1-0 donatario da Ilha Grande, ca
pitão-mór João de Moura Fogaça, chega
com alguns ilheos ás praias d'aqueUa
ilha e inicia a fundação de Angra dos
Reis, clljolnome lhe proveio de ter a ella
aportado o almirante Martim Aífonso de
Souza em dia de Reis de 1532.

166i'-Provisão regia elevando á cate
goria de villa a povoação de Parat)'.

Pertencente ácapitania de S. Paulo até
1726, foi por alval'ii. de 1 de janeiro
d'esse anno annexada á do Rio de Ja
neiro.

Em 1813, por decreto de li' de dezem
bro, foi essa villa erecta em condado em
favol' dé D. Miguel Antonio de Noronha
Abranches Castello-Branco, da cas" de
Valladares.

Por lei provincial de 10 de março de
184-1 foi elevada á categoria de cidade e
esta installada a 21 de abril.

1817-0s lazaros do Rio de Janeiro são
removidos do seu hospital de S. Christo
vão para a ilha das Enxadas. O hospital
é convertido em quartel para alojamento
de um dos batalhões mandados vil' de
PortllO'al (Vide a ephem, de 21).

1336-Combate do Fanfa. Prisão de
Bento Gonçalves da Silva (Guerm civil
do Rio G,'ande do Sul).

1859-Partem Suas Magestades no pa
quete nacional Alla para os portos do
Norte, a visitar algumas das provincias
septentrionaes do Imperio (Vide a ephem.
de 6).

OU'1'UBRO-3

l6!2-Alvará de D. João tv mandando
restituiL' ao respecti vo collegio da villa
de S. Paulo os religiosos da companh,ia
de Jeslls, que tinham sido expulsos pelo
povo; este oppãe-se a esta ordem e ii.

restituição não se verifica.
1645-0s moradores do Rio Grande do

Norte, que se haviam entrincheimdo nas



EPHEi\IERIDES NAClONAES 175

aproximações do rio Potengy, rendem-se
aos hoJlandezcs no dia 1, como já disse
mos.

Tendo sido dizimados em julho pelos
seI vagens encabeçados pelo hollandez
Jacob Listry, fazem uma trincheü'a de
madeira em forma circulai' nas margens
do Potengy, quatro leguas distante da
capital; n'eU,1 se recolhem com suas fa
milias, escravos e móveis, e alli se man
têm por quasi tres mezes. TO fim d'esse
tempo, exhaustos de totlc.s os viveres e
munições e sitiados por Listry, rendem
se-lhe, como dissemos. Imposta a condi
ção de pagarem uma somma avultada,
concordam em ficarem cinco dos princi
paes pl'isioneiros comorefens, em quanto
os out"os, munido de salvos conductos,
têm de ir ás suas casas buscar o dinheiro
para o ajustado resgate.

Ka prcsente data, porém, partem em
um barco hollandez rio acima, fiados no
ajuste, e na distancia de tres leguas são
desembarcados e assassinados pelos ~el

vagens, que parece os estavam esperando
n'aquelle ponto, Depois d'este barbara
feito, os mesmos indios, ajudados pai'
soldados hollandezes, voltam para onde
tinham ficado os cinco refcns e matam
nos do mesmo modo.

Frei R!,phael de Jesus faz, no seu Cas
tl'iata Lu:ritana, uma descripção horro
rosa d'esta barbara scena, adubada de
milagres ao saboll do moçlo de escr6vel' do
scu tempo, e lançá-a em conta dos hol
landezes (Vide 1 de Novembro).

18lG - Combate de S. Borja entre o
tenerrte-coronel José de Abreu, depois
bal'ão do 8el'ro Largo, e o caudilho ar
gentino André Artigas.

Artigas'sitiava aquella povoàção, havia
mais de vinte dias, com mil e quatrocen
tos homens, quando chega inopinada
mentc o general riograndense diante de
S. Borja com seiscentos e cincoenta ho
mens das kes armas e cluas peças de ar
tilharia. Artigas.sae~lheao enc 1'0 com
o~tocentos homens, mas José cle Abreu,

carregando sobre eUes com a sQa caval
laria, ao mesmo tempo quc os metralha
com a sua artilharia, destroça-os com
pletamente, tomando-lhes uma peça e
uma carreta de munições.

IX A força que sitia . BOI'ja, diz Flu
viana nas suas Ephemerides, e que é
em numero igual á nossa, não sahe em
soccorro dos seus; retira-se, deixando
outra peça de artilhal'ia. O inimigo se
gue duas direcçÕes: uns buscam abrigo
no banha\~o que fica acima de S, Borja
e outros marcham para o Pas o do Dru
guay. José de Abreu os segue n'esta ul
tima direcção e, cahindo sobre elles no
momento em que passam o rio, lcya ás
suas fileiras o destroço, a confusão e a
morte. Nem a canhoneira que ahi têm,
nem a artilharia que possuem na mar
gem opposta, podem defendet' a passa
gem aoinimigo.

IX A nossa artilharia mette a pique uma
canoa carregada de gente e armamento,
e responde com vantagem ao fogo da
canhoneira inimiga (Vide a Ephem. do
dia 4). D

1832 -Por carta de lei d'esta data
determina-se que as Academias ;Viedico
Cirllrgicas cio Rio de Janeil'o e Bahia
tenham d'ahi em diante a denominação
de Escolas ou Faculdades de Medicina e
Cirurgia. dando-lhes ao mesmo tempo
nova organisação.

1 3S-Entram para o senado corno
representantes-da provincia de i\linas
Geraes, Antonio Augu to lIIonteil'o de
Barros e Bernardo Pereit'a de Vascon
cellos, e da de Pernambuco, Francisco de
Paula de Almeida e Albuquerquc.

1851 - Fallece na c,idade do Rio de
Janeit'o José Elloy Ottoni. nascido a 1 de
dezembro de 1764: na villa do Pl'ineipe,
hoje cidade do erro, da provincia de
Minas-Geraes, El'a filho de Manuel Vieira
Ottoni, que fora fundidor na intendeneia
do ouro da referida villa, e oriundo de
uma família genoveza.

Depois de uma vida bastante aeciden
I



176 EPHEUERIDES NACIO~AES

tada por: contrariedades de mais de nm
genero, tendo feito mais de uma viagem
[t Lisboa, onde, pelo valimento da famosa
poetisa portugneza, a marqueza de Alor
na, obtivera o cargo de secretario do em
baixador dc Portugal em Madrid, o conde
da Ega, gcnro ú'aquella senhora, tendo
exercido antes na villa do Bom-Successo,
hoje cidade de Minas-Novas, a cadeira
régia de grammatica latina, voltou, em
consequencia da invasão franceza na pe
ninsula iberica, ao Brazil, onde, depois
ainda de outl'a viagem â Europa. tendo
sido nomeado omeial da secretaria da
marinha, con'eram pal'a elle dias mais
serenos, vindo a fallecer com quasi 8i
annos de idade.

Além de .poesias eroticas e religiosas,
publicadas em avulso, temos de José Ot
toni duas obras de vulto: a Pal'aphrase
dos prOV11'bios de Salomão em ve)'so por
tugue::, impressa em 1815 na typographia
de l\Ianuel Autonio da Silva Serva, na
Bahia, e Job, tl'adu::ido em verso, publi
cada depois da sua morte pelo conego
Dr. Joaquim Caetano Fcrnandes Pi
nheiro (Rio de Janeü'o, 1852), precedida
de uma noticia sobre a vida c poesias do
t,'aducto'· por seu sobdnho Theophilo
Benedicto Ottoni, depois senador por Mi·
nas-Geraes.

Pouco antes de morrcr fizera um auto
ele ré com muitas das suas composições
poeticas, inspit'adas pela musa profana,
da qual assim se divorciava.

Segundo Francisco Pinheiro Guimarães,
o traducLor de Byron e do llernani,
nunca houve poeta mais terno e que sou
besse convencer com mais philosophia c
meiguice que os sexos nasceram para se
completarem amando-se.

1853-Fallece o senador pela província
de Goyaz, José Antonio da Silva l\Iaia,
membro do conselho de Estado. Esco
lhido a 27 de maio de lS!3, tomáI'a posse
da sua cadeira de senador no dia 30.

1867 - Combate do Potrero Ovelha
(Campanha do Pa,·aguay).

",'csse dia uma columna inimiga de
2,000 homens de c(lval1aria mar'ha de
Humaytá em direc.l;ão a ~. Solann. Ata
cada, porém, em caminho c cortada, dc
banda, depois de um renhido comly\te.
em que deixam cerca d 500 mortos.
IDO pl'isionei ros e 8 estand u·tes. pel'd ndo
nós apenas 4 olliciaes c 18 solúados, além
de 28 offieiaes e 109 pl'acas ferida.
. Com mandava as nossas forças o barão
do Triulllpho, Andrade Neves. ~ as for
ças paraguaras o general Cabal1ero.

Esta jornada é denominada pelo pa
raguayos Combatecle Islaoulsleta Tayi.

1 15-1naugura-sc a linha telegraphica
do Rio de Contas aos Ilheos, na provin
cia da Bahia, com a extcn ão de 63. 00
kilometros.

OUTUllRO-4

1501-As nallS da expedição Cxplol'a~

clara da costa da terra da Vera Cru", que
temos acompanhado desde o dia 10 de
maio c que a 2 de setembro (Viele essa
data) tinham levantado ferro do cabo de
Santo Agostinho, passam na prcsente
data em frente de 11m rio a que deram o
nome de S. Francisco.

I591-D. Francisco 'de Souza, da casa
dos condes do Pl'ado e filho de D. Pedro
de Sou7.a, terceiro senhor de ~er'inrrel,

vindo com patente de governadol' e ea
pitão generalrenucr o governo intcrino
presidido pelo bispo D, Antonio Ba~rei~

ros, que durava havia quatro annos,
toma posse do seu cargo na Bahia. O scu
governo terminou em 12 de maio de lG02
e foi elle o 7' governador geral do Est3.do
do Brazil, nomeado em logar de F\an
cisco Giraldes, que duas vezes tcntúra
fa7.er a viàgem do reino para a colonia
e teve de renuuciar ao c:Lrgo.

José dc jHiralles e Rocha Pilta dão o
seu governo terminado em 1598, mas nóS
seguimos a 'i'ar'nhagen, Abreu e Lima,
Accioli e José de Vaseoncellos. Parec~'

nos que .s primeiros ha equivoco, con
siderando corno goycrnador geral elre·
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ctil'o a Alvaro da Cunha, que apenas
substituiu a D. Francisco de Souza quando
este foi ao descobrimento das minas de
prata de Robel'io Dias.

D. Francisco de Souza vinha animado
das mais brilhantes esper,mças, como
nunca as tiveram os seus an tecessores,
RobCl'io Dias, opulento colono da Bahia
e descendente do famoso Ca,-amu?'ú,
tinha ido a Madrid, côrte então da mo
ntlrchill, offel'ecer a Felippe II o desco
brirnento dc certa mínas de prata, de
onde se dizia que Qrâ!'a o riquissimo e
completo serviço d'esse metal que se via
na sua igreja e na sua meza, e que elle
assegurára ao rei serem mais abundantes
naquella substancia que as de Biscaya
em feno. Exigia. pOl·ém. em recompensa
o titulo de Ma,·que.:: elas lJIinas,

Como parecesse ao rei excessiva a exi
gencia e mal cabida a honl'a, otrereceu
ao govcrnador o titulo que ao colono
recusara, si pOl' suas diligencias conse
guisse descobril' a fonte de tamanha ri
queza. Roberio Dias, a quem apenas se
julgou sulliciente concedei- o titulo de
GOocl-lutelor das minas, voltou ii Bahia
descoroçoado e ofrendido pcla régia ne
gativa, com o disignio formal de fazer
desaI pareccrem todos os vestigios que pu
desscm denunciar o seu descobrimento.
Assim com etreito succedeu, pois mor
rendo pouco depois, levou para a sepul
tura', o scu segredo.

Não tendo, portan~o, sido possivel a
D. Francisco de Souza accrtar com as
alludidas minas, não se verificon u'elle o
prometti1'l0 titulo, que s6 mais tarde, em
1670, foi dado a seu neto do mesmo nome,
3' conde do Prado, 101' el-rei D. Alfon
so VI.

1650.-Carta régia auctorisando o conde
de Castello-Melhor a cdifical' a FOI·tale.::u
do Mal' na Bahia, para segurança e de
feza d'aqu~lIa praça.

D. João Roddgues de Ya. concellos e
Souza, conde de Castello-l\lelhor.. que
foi o vige. imo primeü'o govol'l,ador o ca.

pitão-general do Estado do Bra7.il, to
mara posso d'esse cargo a 7 de Março
d'esse anno de 1650, e goverD<lu tres
annos, nOl'e mezes e 27 dias, isto é, até
4 dc Janeiro de 165,1.

Yiera na primeira armada que man
dara ao Bra7.il a Companhia Geral do
Commercio e cujo commando geral fôra
confiado ao almirante Pedro Jacques de
Magalhães.

O governo recommendara ao conde de
Castello-Melhor toda a vigilancia na se
gurança da capitania, por se suspeitar
ele novas inl'asões da Bahia por parte da
Hollanda.

1 07- asce em Pariz o conselheiro
Paulino José Soares de Souza, visconde
de Uruguay (Vide a Ephém. de 15 de
Julho de 1866).

1 16-0 tenente-coronel José de Abreu
persegue as forças al'tiguenhas, que se
haviam refugiado no banhado, acima de
S. Borja. Torna-se arriscada a empreza,
pelas dilliculdades que apresenta o ter
reno e pelo avanço que o inimigo tem
ganho: mas o corajoso rio-grandensc
consegue atacai-o (Vide a Ephem. do
dia 5).

182'2-D. Pedro l, então principe re
gente, é proclamado grão-mestre da ma
çonaria no Brazil, sob o nome de Guati
11lo.:rin, em sessão d'e~ta data.

l831-Lei que extingue o Conselho 'da
fazenda e crêa o ThesoUl'o publico.

1870-Fallece o senador pela provincia
de Pernambuco conde da Boa Vista
(Francisco do Rego Barros), e colhido
a 6 de abl'Íl de 1850 e que tomára assento
no senado a 4 de junho.

1879-Fallece na cidade do Rio de
Janeiro, na casa n. 117 da rua de Ria
ehuelo, o legendario general Osorio,
marquez do Herval, ministro da guerra
e senador pela provincia do Rio Grande
do Sul, escolhido a 11 de janeiro de 1871
(VicIo a El1hemel'idc de 2 de maio).

12
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o seu funeral realisa-se no dia 6 com
urna pompa verdadeiramente régia e o
seu fallecimento causa uma duradoura
e indescriptivel sensação de pezar na po
pulação em peso.

O cada ver do grande general, compe
tentemente embalsamado pelo SI'. DI'. F.
F. da Costa Ferraz, foi depositado n'esse
dia, na capella do Arsenal de Guena da
Côrte; onde fica litteralmen te coberto de
cOI'ôas sem contae de um custoso valor,
não s6 intrinseco como artistico. D'ahi
foi transportado a 16 de novem bro para
o Asylo dos Invalidas da Patria, na ilha
do Bom Jesus, assistindo o Imperador a
essa ultima ceremonia.

Trata-se de erguer um monumento que
perpetue no brome a imagem do soldado
valente, que nunca voltou o rosto ao
inimigo e quc andou sempre pelo cami
nho da victoria.

OUTUBRO-5

1557-Fallece na povoação do Pereira
nu Aldêa Velba, na cidade da Bahia,
Diogo Alvares, o Cammw'ú. E;' sepul
tado no mosteiro de Jesus, como n'esse
tempo se chamava o eollegio e igreja dos
padres da companhia. Deixa por testa
menteiros, segundo o testemunho de
Jaboatão, a seu genro João de Figueit'edo
Mascarenhas, casado com sua filha Apo
lonia Alvares, e ao cura João Lourenço.

A povoação do Pereira, segundo o
mesmo Jaboatão, era Villa Velha. pri
meit'a que fundou o seu primpiro dona
tario, Francisco Pereira Coutinho, no sitio
da Victoria, contiguo á Nossa Senhora
da Graça, onde tinha Cammurú a sua
residencia.

Acerca da viagem que se diz fizera
Caramurú e sua mulher á França, o Sr.
DI'. Mello Moraes conta-a com minuciosi
dade no seu Bra.il Historico (2· serie,
1866), negando apenas que fosse jsso 110

tempo de Catllarina de Médicis. O Sr. DI'.
J. M. de Macedo portím contesta esse
facto ue um mouo ahsoluto nas suas

Noções de co,'ographia do B,'asil (pag,
140). II Diogo Alvares, diz elle, nunca se
ausentou da Bal1ia até 5 de outubro de
1557, em que morl'eu; e por certo vivia
feliz ou contente nella, pois que a não
B"etva (portugueza), navios fl'ancczes,
hespanh6es, e em 1528a esquadrilha com
m<lndada por Christovão Jacques apor
taram ã Bahia. e elle não se aproveito.u
de um s6 de tantos ensejos pm'a voltar á
Europa. Em 1531 coube a Caramurú a
dita de reeeupr a Martim Arronso de
Souza, que lhe deixou dous homens e
diversas sementes de plantas ttteis.»

Para melhol' elucidação d'esta contro
versia historica veja-se no tomo X (1 48)
da I'evista do Instituto Historico o im
portante escripto de F. A. de Yarnhagen,
depois visconde de POl'tO I:>eguro, inti
tulado: O Ca"amUl'ú pe"ante a histo,'ia,
que nada deixa a desejaI' e prova exhube
rantemente que tal viagem não se dera,

1615-Chega ao Mm'anhão Alexandre
de Moura, govel'l1ador de Pernambuco,
com mandando uma expedição encarre
gada expressamente de expellil' d'aquelle
territol'io os fl'ancezes quc o occupavam
dirigidos por La Ravardiere (Vide ?l0

vemb,'o 2).
1733-Pela picada que de Goyaz ia ter

aos denominados cur,-aes do rio S, Fran,
cisco, por onde cntrava grande commer
cio dc gaelo e fazendas, escoava-se tam
bem o ouro em p6, quasi quc a unica
moeda en tão existen te para toda a espe·
cie de ti'ansacções... 1:\a presente data
publica-se um bando, a toque de caixa,
ordenando que sejam confiscados todos
os bens dos que comprassem generos \mo

h'ados por essa via de commuuicação
(Alencastl'e, ANNAES DA PROVINCIA DE

GOYAZ, rcvista do Inst. t. XXVII, parte
segunda).

1762- D. Pedro Cevallos, governador
de Buenos-Ayres, si tia a praça da C010

?'lia do Sac"amento e começa a batel-a
com artilharia de grosso calibre (Vide a
Ephenwl'üle de 20;.
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1771- Fallece e sepulLa-se na Sé de
Olinda o 8' bispo d'essa diocese D. Fran
cisco Xaviel' Aranha ('"ide a Épheme
f'ide de 2!J de etem bro de 175*).

1816-0 coronel José de Abreu colhe
no banhado acima de S, Borja os louros
da victoria, derrotando as forças de Ar
tigas. O inimigo perde quarenta homens
e sei centos e "iII te canllos, e deixa
limpo o tel'l'itorio das Missões,

1829-Funda-se a Imperial sociedade
Amante tia Instrucção do Rio tle Jaueil'o

1862-Inaugura-se em Aracajú o Lycet~
Ser{Jl/pano.

18ü5-Fallece no Rio tle Janeiro o eon
selheil'o Miguel Calmou Du Pin e Almeida,
msrquez tle AbJ'antes, senador pela pro
vincia do Ceará, escolhido a 20 de julho
de 18010 pelo regenLe Al'aujo Lima.

O Almana" Laemmert para 1866 o dá
erradamente fallecitlo a 13 de setembro.

O marqucz, antes visconde de AtJrantes,
nasceu na então villa de Santo Amaro,
provincia da Balúa, a 22 de dezembro de
1796, como se lê na sua campa no cemi
terio de S. Fl'llllcisco de Paula rm Ca
tumby, O alludido Almana" e Innocencio
da Silva dão simplesmente esse anno pal'a
o seu nascimento; mas o DI', Yilla !\'ova
Machado, no Elo{Jio histol-ico do mal'quez,
publicatlo em 1865, o diz nascido em 1795 ;
uma nota pO~':a á margem em um exem
plar d'essa biographia pelo elesembal'ga
dor Antonio Calmon, irmao do marquez
e tambem hoje fallecido, indica a data26
de outub,'o de 1794 para o seu nasci
mento, e..flnalmente a Galel'ia dos bl'azi
leiros illustl'es eliz apenas que fora
baptisado em 179G.

Calmon foi aos 19 annos ele idade para
Portugal, a pl'oseguÍl' nos seus estudos
na afamada Universidade de Coimbl'a,
que tantos brilhantes talentos nos devol
veu iniciaelos nos varios .segredos cio
saber humano. Alli tomou elle em 1821
o grau ele bacharel em direito civil. De
volta á patria, chegou á Bahia quando
estava. ella occupada pelas tropas do bri-

gadeiro Madeira, e desde logo começou
a sua deslumbrante carreira politica, que
tão alto o elevou no conceito dos seus
concidadãos e ao fastigio das honras
concedidas pela monarchia, cre,mdo ao
mesmo tempo pal'a si um nome que ex
travasou da piltria e echoou gl'andioso
na Europa e no mundo.

Para a enumeração dos cargos impor
antes que exerceu, desde o de deputado
até aos dos conselhos da corôa e de sena
dor do Imperio, e para a designação das
instituições politicas, administrativas,
economicas e de caridade que, comohabil
e consumado estadista. creou,l'emettemos
o leitol' para o mencionado Elogio !li 
tal'ieo.

O marquez de Abrantes tomou assento
no senado a 28 de julho de 1840, cinco
dias depois da aeclamação da maioridade
do actual Imperador.

Fazendo parte, desde 30 de ma;o de
1 62, do gabinete organisado pelo mar
quez de Olinda, foi o ministro que resol
veu as impel,tinentes questões levantadas
peb imprudente altivez do embaixador
inglez Christie (Vide a ephcmerid~ de 2!J
ele dezem bro de 1862),

P6de-se vêl' a relação dos seus escriptos
de mais tomo no Dieciona"io bibliogl'a
phico de F, lnnocencio da. Silva,

1877-FaUece no Rio de Janeiro o DI',
Francisco Pinheiro Guimarães, medico
pela facuhhde da mesma cidade. lente da
cadeira de hygiene d'ella e bl'jg1deit'o
honorario do exercito, pai' serviços rele
vantissimos feitos na campanha do
Pal'aguay,

<I Soldado e patriota, medico e profes
sor, politico e litterato, o DI" Pinheiro
Guimarães era em todas as suas manifes
tações um t~-po de cavalheiro distincto e
estimavel VOl'nal da Tal'de de 5 de ou
tubro de 1877), D·

Su~cumbiu á molestiadeBl'iglh, adqui
rida na campanha, de onde o valente
voluntario da patria voltál'a com as dra
gonas de general, e foi sepultado no c~-.
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llIitel'io de S. João Hap ista da Lagoa na
hnle do dia em que f"lIecel'.,. Deixou a
dnco 111110s npenas os 1"ul'os da sua ,,.loria,

l'in.heiro rtuimal'ãcs nascem na cidade
do llio de Janp-il'o a 2~ de dezembro
de 183? segundo in[ol'lllação quc gracio
samcnte m ministrou um irmão seu.

JJ'entrfl as suas publicações em avulso,
quc lhe grangcul'am a bem merccida re
putação litteraria de que gowu. sobresa
11em os c!t'umas- Distol'ia, de u;lIa mora
"ica e A 2JM1ÚÇeiO - publicados, o l' em
1861, e o Z' em J8M, ambos no reio de
Janeiro, e alIi relH'eSentados com muito
appluuso. Publicou tambem, elll 185G, no
JOl'Jwl do Comnwl'cio, um romance inti
wlado O c011tmenclad01' e em 1<;53 uma
hl'OC!LUI',t politica A "evoluçcio Odentai,
em resposta a ull1a outra do publicista
plat.ino Heitor VareUa, acerca dos nego
cias do Bio da Prata,

Er'a um talento de multipla. face, cuja
biographia está ainda por se escrever,

OUTUBRO-6

153,1 - Foraes passados por el-rei
D João III a Martim Alfonso de Souza,
e a seu irmão Pedro Lopes de Souza,
confil'mando-lhes as doações que lhes
havia anteriOl'mente feito da capitania
dto S. Vicente. ao 1', e da de Santo Amaro
ao 2', A de Martim Alfonso compl'ehendia
cem leguas de costa nas hoje provincias
de S, Paulo e Rio de Janeiro (até
Cabo-Frio), e oitenta a Pera Lopes; cstas
cram repartidas do modo seguinte: 40
entl'e a ilha de Cananêa e as terras de
Sant'Anna.L 19una); 10 entre os rios de
Curupacé e de S, Vicente, e 30 que come
çariam no rio de Santa Cruz, que circunda
a ilha de Itamaracá (chamada hoje Igua
rassú), e acabariam na bahia da Traição
(na Parahyba do Norte), Apezar de serem
cstas terras s'eparadas umas das outl'as,
deu·se a todas ellas o nome de Capitania
de Santo Ama,'o,

1626-M'\I1uel de Souza d'Eça, capitão
mór do Pará, toma posse do seu cargo na,

cidade de Belem, em su bstitl1i<;ão de Bento
"Iaciel Pal'ente, quc seguira preso pal'il o
:\!al',lnhão pOl' ter cSCl'<wisado os indios

}\'cssc mcsmo anno de 1G2G LOllla conta
do gOl'erno ger,tl do Estado D. Diogu
Luiz dc Olil'cim, conde de MiI'anda,
15" gOI'cl'n"dol' da c:lpitania da Bahia,
general e homem de estado recommen
davel c quc teudo militado em Flandl'es
com gr::ndes creditos e occupado por
10n6'0s annos c1iver', os postos, empre os
desempenhara com intcirn disciplina,
valor c muita expel'icncü elas cousas ele
governo.

:\landando-o a governar a colonLl, en
tendia Felippe IV que bastava isso pnl'a
conservar em respeitosa distancia os hol
landczcs. que, perdid,t a esperança de
fundarem estabelccimcntos pel'manentes
no Brazil, infestavam-lhe as costas com
pequenas frotas c arruin \vam o comUler·
cio POl'tuguez e hespanhol. A lentidão
das medidas tomadas pela côrte de Ma
drid, quando as tomava, ainda mais
alentava as cOI'rel'ias dos pil'atas da Hol
landa,

Mal porém chegara o novo go\'ernador,
quando o almir'ante bátavo Aclrião Pa
trid appat'ece ii. vista da Dahia e arre
bata do POI'tO 12 navios carregados do
mercador'ias, o quc dCI'l'ama o terror por
todo o Reconcavo. N'esta al'l'iscada em
preza perde Patl'Íd a n~lU em que vinha
e 300 dos seus expedicionarios, salvan
do-se elIc em uma chalupa para um outl'O
dos se , navios.

Diogo Luiz de Oliveira governou o
Estado até fins dc 1635, cm que o rende
Pedl'o da Silva, O, duro, quc teve depois
o titulo rle conde de S. Lourenço. Durante
a sua administl"lção estabeleccu üliveil'a
uma fundição de artilharia e creou a
g Jarda dos governadores, composta de
20 praças e um cnpitão, pagos pela real
fazenda.
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1633-Parte do forte dos Afogados um
troço de 200 hollandezes a pel'correr o
districto dos Gual'nrapes. Já alli cncon
ü'am os capitães Corrêa e Cardoso, que
lhes fazem fl'ente com a pouca gente de
que dispunham, de tal modo que, no fim
de duas hOl'as de peleja, matam 36 hol
landezes e fazem 7 prisioneil'os, enviando
ao Real 4 feridos que não puderam reti
l'al'-se, dous dos quaes succumbiram dous
dias depois.

16!6-Resolu<;ão do senado da camara
do ~laranhão ordenaudo que, visto as
casas da cidade pela sua maior parte se
rem 'Ie palha de pindoba. ninguem traga
ou de fogo si não em panellas, paI'a se
evitarem os incendios, sob pena de 18
pagos na cadea.

1798 - O capitão-general D. Diogo de
Souza, 43' govel'nador do estado do Ma
ranhão, vindo de Moçambique, toma posse
do cargo sem apresentação de carta pa
tente, mas s6 por aviso que existia em
camal'a, e succede a Fernando Antonio de
:-loronha. E' rendido a 31 de maio de 1 0*
por D. Antonio de aldanha da Gama, ca
pitão de fl'agata, nomeado em lagar de
Ayres Pinto de Souza, quc pedira excusa
por doente.

1 I2 - Francisco Alberto Rubim toma
posse do governo da capitania do Espi
rita anta e é o pl'imeiro que exerce este
cargo depois que esta capitania se tOl'
nau independente da da Bal1ia.

1822 - Sete deputados brazileiros ás
côrtes de Lisboa sahem de Portugal a
bordo dit paquete inglez Malbourough,
qne se achava ancol'ado no Tejo, e se di
rigem furti vamen to para a Inglaterl'a.
Eram Antonio Carlos, Costa Aguiar, Ba
rata, Bueno. Gome, II eij6 e Lino Cou
tinho (Vide a Hisl. ela ftmelaçc"io do lm
Fel'io 1)0 I. v.n.

1837-Nasce no ParA o poeta Bl'ullo
Henriques de Almeida Seabra, auetor do
volume de poesias intitulado-Flores e
{"!tetos, do romance Paulo e de ontras

composições em prosa e em verso, cuja
enumeração se p6de ler no S' volume
( upplemento) do Diccional'Ío de Inno
cencio da Silva.

Bruno Seabl'a, que tivemos a fortuna
de conhecer no Rio de JaneÍl'o, e que era
um bello caracter, além de verdadeiro
poeta, falleceu na Bahia a 30 de março
de 18i6.

1 015--0 ImpeJ'ildol' D. Pedro II parte
da cidade do Rio de Janeiro a Yisitar
as provincias meridionaes do Iropel'io.
Acompanha-o S. M. a Imperatriz.

A 15 de abril do anno seguinte chegam
ao Rio de Janeiro de volta d'essa excur
são, tendo percorrido as provincias de
Santa Catharina, Rio Grande do Sul e
S. Paulo.

185D-SS. i\1M. o Imperador e a Im
pe~atl'Íz, sahidos da côrte no dia 2, che
gam n'esta data á Bahia, onde se demo
ram 5 dias, pal'tindo depois para o rio
S. Francisco. A 26 estavam de volta
áquella cidade. A 3 de novembro deixa
ram-o'a de novo. para visitarem as cida
de e vmas 00 Reconcayo (Vide a Ephem.
dc 22 de novembro),

1 '79-Funeral do general Manuel Luiz
Osorio, marquez do lIerval ( Vide a
Ephem, de 4).

Ot:TUDRO-7

I534.-Foral passado por D. João III a
Vasco Fel'llaodes Coutinho, conflrmando
lhe a doação da capitania do Espirito
~anto,com clIlcoenta leguas de costa,feita
a 1 de junho d'esse mesmo anno.

1639-A cürte de i\Iadl'id pede á Santa
Sé a el'ecção da prelazia do Rio de Ja
neiro em bispado, para prover n'elle ao

, prelado Lourcnço de Mendonça, em re
paração das injustiças e aggl'avos que
sofl'J'el'u. Foi com effeito Mendonça no
meado e sagrado, mas não veiu, como já
disscmos, occupar a séde; entretanto, s6
em 1676 é que se erigiu este bispado (Vide
a l?phemm'ide de 9 de setembro de 1632),
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HH5-Manifesto feito e assignad(l pelos
moradores de Pernamhuco, em que decla
ram as l'azões que os levurama se suble
val'em contra os holJandezC,s, violando
assim os preceitos da côrte de Portugal.

Este manifesto era dirigido a D. João IV
e Jl'elle se declarava que a tyrannia dos
hollandezes é que obrigava os signata
rio a assim procederem, tomando ns
armas em defeza da sua libel'dadc e honra
do réirio e prochunando a João Fernan
des Vieit'.l por seu governador. Al'ega
vam mais que - a confiados na sua I'eal
clemencia e magnanimidade, esperavam
que Sua Magestade lhes forneceria Os
soceorros precisos para levarem a cabo
tão gloriosa empreza, util á sua corôa e
tão necessaria para o livre exercicio da
religião. » ,

Concluiam-n'o por estes termos:
a Com toda a submissão prosti'ados

aos p(js de Vossa Magestade tornamos a
pedir soccorro e remedia com tal brevi
dade que nos não obrigue á desespera
ção, pelo que toca ao culto divino, e a bus
cai' em Principe Cathol'ico o que de Vossa
Magestade esperamos. »

]617 - Alvará concedendo perdão a
todos os individuas' Que em S. Paulo,
S, Vicente, S:lIltos, i\'[ogy das Cruzes,
Parnahyb'l e Rio de Janciro tomal'am
parte na expulsão dos jesuit:lS, com a
condição de s6 ter effoito este indulto
depois de admittidos outra vez estes
padres em S. Paulo.

IM9-Uma columnn de tropas hollan
dezas sahe do Recife e vai ntac:ll' a
estancia do Aguial', defendida pelo ca
pitão Manuel dc Aguial', E te, á frente
da sua gente, recebe com galhal'
dia os assaltantes, que recuam sem naua
haverem conscguido.

]69!-André Cuzaco ou Cossaco toma
posse do governo interino, ela capitani:l
do Rio de Janeiro, manda,do por Do' João
de Lenc:lstre, govern'ldol' geral elo Es·
tado, para substituir a Antonio paes de
Sande, gravemente enfermo.

Cuzaco, que era il'1andez de nascimento
e mestl'e de cam po do terço velho na
Bahia, foi o 44· governadO!' do Rio de Ja·
nciro e exel'ceu esse cargo por seis mezes
e elez dias, sendo rcndido a]7 deabril de
169'5 por Sebastião de Castro Caldas'.

1722-Fallece na B.lhia, segundo a Sy
nopsis de Abreu e Liml, o arcebi po
D. Sebastião J\Iontcil'o da Vide, o que não
dlwe ser exacto, pois do lino de a seno
ta111ento do arcebispado consta que f'll
lecera a 7 de selem bro I Vide essa data).

] 31-Sublevaçãodo corpo de artilharia
de ma1'Ínha na ilhadas Cobl'as, estendcn
do-se a revolta ás demais fOl'talez IS da
bahia (Rio de JaneÍl'-')'

I 60-E' sagl'ado na capella Sixl la,
em Roma, pelo papa Pio IX, o r. D.
bastião Dias Larangeil'a,2· e actual bisp
do Rio Grande do Sul.

O SI'. D. Sebastião nasceu na Bahia, na
parochia de Nossa Senhora dos Morri
nhos, hoje da Mãe dos Homens, comarca
do Caetete, a 20 de janeil'o de] ~O. To·
davia, no C,'u:::eil'o da cõrte de 5 de feve-

. rei 1'0 de 1 18 diz·se que estc prelado f'1zia
n'esse di~ 56 annos de idade,

FOI'mou-se em direito canonico na Acn
dcmia Romnna. Em p::trocho collado do
lIlorro do Fogo, al'cebispado e provincia
da Balda, quando foi eleito bispo do Rio
Gr.lnde a 28 de mat'ço de 1&60 pelo im
peradol' D. Pedro II. Conflrmauo pelo
papa, hojc fallecido, Pio IX a 28 de se
tem bro do mesmo anno e sagl'ado na data
já mencionau:J, tomou posse do seu cUI'go
por PI'OCUI"ldor, o vigario capitulai' Ju
liano de Faria Lobato, a 6 de fevel'eiro
do anilo seguinte. A 2!J de julho d'esse
anno chegou á sua diocese. Recebeu,
quando sc sagrou, muitas dcmonstt'ações
de honroso apreço da parte do Summo
Pontiflce, que, quando o bispo se despe
dia pal'a o Bl'azil, lhe disse: Tome 7101'

modelo de sztas acções ao áI'Cebispo ela
llahia.-S. S. rr-feria-se ao douto mar
quez ue Santa CI'U?, D. Romualdo, que
ainda então el'u vivo,
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Antes do Sr. D. Seba tião fura eleito
em agosto de 185 , pllra aque11e bispad~
o vigario de Catas Altas de Matto Dentl'o
(~1inu~), padre Frnnci ·co Xavier Augusto
da FI'anç:I, que não aceitou o encargo
por causa da sua avaüçada idade de
80 annos.

OUTUBRO-S

1515-Larga de Lepe, perto de Cadix,
o navegador castelhano João Dias de
olis, que "ioha pela segunda ve7.. de

ordem de llespanha, explorar a costa
sul do Brazi!. Percorrc toda e11 1\ , en
h'ando em muitos dos seus portos, desde
o cabo de S. Roque onde tocou, até ao
Rio da Prab, qne ainda se chamava Pa
ranaguassú e d'elIe tomou o nome por
algum tempo. Elltrára tambem na baltia
do Rio de Janeiro.

E te notavel e infelh explorador subiu
até ao Paraguay e chegando aos 34 graus
e 4l minutos. desembul'ca, affasta-se um
pouco da margem do rio e é assassinado
ás flechadas com outros da sua tripo
lação pelos indigenas d'essas paragens.

« Este fio tuvo Juan Diaz de olis, mas
famo o Piloto, que Capitan-Her'rel'a,
Historia de Yodias, tomo I . "

« I to acontEceu, diz Javarrete (Col
leccion rie los viajes, etc., tomo III),
dcntro do rio, junto á ilha que chamal'am
de Martim Garcia, situada na costa elo
sul.» .

Dppois d'este desgraçado successo, os
doi navios que elle com mandava voltam
á Hespanha mui mnltI'atado (Navarrete).
ao man~o de Francisco de Torres, piloto
do rei e cunhado de olis, tocando no
cabo de anto Ago tinho, de onde levam
um carregamento de pau brazi!.

1603 -A iI'mandade e o hospital daSanta
Casa de Misericordia do Rio de Janeiro
póde dizer-se que já existiam no anno
de 1515 i porquanto, por alvaJ'á da pre
sente data, cujo original se cC'nserva no
archivo d'aquella anta Casa e pelo qual
lhe foram concedidos os mesmos privi-

legios da de Lisboa, consta que n'essa
épocajá elIas funccionavam havia mais de
sessenta annos (Vide a Ephemeride de
1 de julho ue 1582).

162±-FaUece no arraial das tropas por
tuguezas na Bahia o 5' bispo do 13razil
D. 1\1al'cos Teixeira, e jaz na capena da
Conceição de Itapagipe.

El'a natllJ'dl de POJ'tugal e tomára
posse do seu cargo a S de uezembro
de 1622, reinado de Felippe IV, sendo
nomeado nos pontificados de Paulo V e
de Gregorio XV, visto como morrera um
e !ôra eleito outro no mesmo mez. Obri
gado á sahil' de Lisboa em virtude da
carta regia de 19 de março de 1622,
dirigida á :Meza da consciencia e ordens
para fazeI-a cumprir, chegou ao Brazil
ao tempo da invasão hollandeza. Aqui
exerceu na Bahia o governo civil e
militai' tres mezes, por ter cahido pri
sioneiro dos hollandezes o govel'nador
geral Diogo de i\Iendonça Furtado, que
foi remettido com seu filho para. a.
Hollauda. j\'esta emergencia o bi po
D. Marcos se houve com uma valentia
e tino tanto mais para se admirar em um
acertlote, que entretanto mais parecia

nascido pal'a as al'mas do 'lJue pal'a

a ilP'eja.

Diz d'elle o padl'e Antonio Vieira
cc Passados alguns dias o Sr. bi~po.:,J, de
terminou trocar o baclllo com a ...nça.
o roquete com a saifl. de malha, e de
prelado de ecclesiasticos fazer· se capitão
de soldados."

Foi D. Marcos sepultado no Iogar
supra indicfl.do. pelas cil'cumstaneias da
gue,-ra, onde nenhtm1 letl'eil'o indica a
sua jazida (ROTEIRO DO III PÁDOS).

1M3 - Provisão d'e1-rei D. João IV
nomeando ao dr. Antonio de illarin
Loureiro prelado administrador da igreja
do Rio de Janeiro. em substituição de
Lourenço de .Mendonça, declarado iu
fenso ao 'rei e ao reino por ter abraçado
'a callsa dos Felippes.
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~rarins tomou posse da pl'elazia a 28
de junho do anno seguinte, tondo para
esse fim partido de Lisboa a 12 de abril.
Teve tambem de fugir para o E pirito
Santo. Foi o lI' sacerdote que occupou
esse cargo (Vide o tomo XXI d3 revista
do Instituto).

uccede-lhe interinamente, em 164+, o
padr'e ~Ianuel de ..~raujo-que foi o 12'.

Em 1653 exerce interinamente este
cargo, vietima tambem das perseguições
que haviam cahido sobre os seus ante
cessol'es, o padre José de Castr'o-que foi
013°.

D. Manuel de Souza e Almeida toma
posse da administração ecclesiastica fiu
minense .em 1659. Desistiu depois do
cargo e retirou-se para a Europa. Foi o
]4" prelado do Rio de Janeiro.

adI'. Francisco da Silveira Dias, nascido
no Rio de Janeit'o, foi o 15' e tomou posse
da prelatura a 5 de maio de 166a.

Em dezembl'o de 1681 succede-lhe n'ella
o padre Sebastião Barreto de Brito, no
meado pelo bispo eleito (D. José de
Barros Ala.'cc/.o ?). Foi este prelado quem
come~ou a edificação da Sé, e, sendo
vigario da Candelal'ia, foi nomeado deão
(Vide dr. Ferreira Vianna, P)'elados do
Rio de Janei.·o desde 156fi até i 681) .

Depois (l'este prelado creou-se o bispado
em II) de Novembro de 1676 (Vide essa
data,

16i8-Cal'ta patente do principe re
gente D. Pedro II, nomeando a D. Manuel
Lobo governador da capitania do Rio de
Janeiro. Foi este governador encarre
gado da administração de todas as ca
pitanias do Sul e da fundação da colonia
do Sacl'amento (Vide a Ephemel'Íde de 7
de agosto).

1713-D, Braz Balthazar da Silveira,
2" governador da capitania de S. Paulo
e Minas, install~ a vil1a de S. João
d'EI·Rei, elevada a essa categoria no
anno anterior.

Como povoação teve começo em 1684
pelos exploradores paulistas Antonio Ro-

drigucs An~ão, scu cunhado Bartholomeu
Bueno da SilveÍL';l e outros.

A lei provincial mineira de 1 de março
de 1838 deu-lhe lJ titulo de cidade.

- Placido de Azevedo Falcão substitue
a Frederico Duarte de Yasconc~llos no
governo da cap. 1nia do Ceará e exerce
o cal'go até occupal-o i\Ianuel da Fonseca
Jayme em ::la de Agosto de 1715 como
nessa data ecou dito, guiando-nos pelo
senadol' Pompeu no seu Ensaio Estati 
Lico e por Vamhageo.

175S - Decl'eto concedendo a Gomes
Freire de Andl'ada o titulo de conde de
BobadeIla (Vide a Ephemeride de 1 ue
janeil'o de 1763).

18úO-Auto celebrado no qual'tel do
porto do Souza, entre Antonio Pil'es da

'Silva Pontes Leme. como govel'l1<ldor da
capitania do Espil'ito Santo, e o capitão
genel'al da de Minas Geracs Bernardo
José de LOI'ena (mais tarde conde de
Sal'zedas e govel'nadol' da India), para a
fixação de limites das duas capitanias.

Deu·se por esta occnsião principio á
navegação do rio Doce, estabelecendo-se
um registro e destacamento 110 dito
porto do Souza.

N'este mesmo anno de 1 00 foi achado
o grande diamante da COl'óa de Portugal,
que pésa 7 oital'us, junto ao (I1'l'0Yo 1I0
Abaeté (jIinas-Gel'ues) pOl' um certo
Antonio Gomes, que teve por isso o em
pl'ego de thesoureiro da caS.l de fundição
de Sabará, segundo se lê n:1 1Jle1Iw1·ia
sobre as minas da capitania de lIinas
Geraes. pelo DI'. José Vieira Couto, citada
pOI' Abreu e Lima e publicalla no Rio
de Ja[!eiro na Typogl'aphia Universal de
Laemmcrt em 1842.

Diz, todavia, ThIilliet de Saint-Adolphe
que este diamante fora achado por tres
malfeito.res condemnados a desterro per
petuo. a pal'ocho do logal', a qnem os
degl'adados o mo'straram, levou-o cm
pessoa ao govel'Dador do ':I[inas, que pela
época deria ser Bernardo José de Lorena,
e intercedeu por aquelles infelizcs. ago-
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vernador envion a pedra para Lisboa e
o principe I'egente, depois D. João 1"1,
perdoou aos condemnados,

Este diamante é conhecido pela desi
gnação de Regellte.

lS08-Fallece em Par;lcatú, em sua via
gem pal'a Goyaz, o prelado d'llquella ca
pitania D. Vicenle Alexandre de 'faval',
bi po titulai' de Titopoli (I"ide a Epheme
I'ide de 2S de agosto de LOS).

18SS-Fixação do padrão monetado do
Imperio e estabelecimento de um ban
co de deposito por lei d'esta da ta da As
sembléa Geral, que, em virtude do xn1

do art, 15 da Con 'tituição, auctorisára o
governo, por decreto do I' de junho, a
mandar abl'ir a estampadas notas do novo
padrão. A lei de 3 de outubro do mesmo
anno mandal'a pl'oceuer-se ao troco da
moeda de cobre. A ordem de 18 do mesmo
mez e anno designou os valores das moe
das de ouro e prata.

Em 4 de fevel'eiro de 1 3* pa sa-sc um~
provisão com insb'ncções para o troco da
moeda de cobre por codulas e a 12 do
mesmo mez e anno ordem pal'a a aceita
ção das cedulas, dadas cm troco da moe,
da de cobre, nas estações publicas,

18:l2-Segundo o relataria do ministro
da fazenda, apl'eseutado n'e ta da a á
Assembléa Geral, o Estado dispendOl"l s6
com as tres rebeliões-de Panellas, Bahia
e Rio Grande-a enormo sommil. de ses
senta o um milhõos de cruzádos !

OUTUBRO-a

1636-0 ex-capitão-m61' da capitania
do Gdio Pará e provedol'-m61' da fazcnda
real, Jacome Raymundo de Noronha,
apodera-so iIleglllmente do governo do
estado do Maranhão e Pal'>í, aoto para
o qual lhe serve de principal instrn
menta o senado da oamara da oidade de
S, Luiz, sem ]1odel' 1eg,11, entretanto,
para taes nomeações. Suececle assim J:l
Come ao governador FI'ancisco Coelho
de Carvalho, fallecido <I 15 de setembro
d'esse mesmo anno, depois de ter gOyel'-

nado aquelle estado por dez annos {I"ide
a Ephemerüle de J;'i de setembro;.

liG9-Succede ao oonde de Pavolide no
govel'llo dtl capitania de Pernambuco
Manuel da Cunha Menezes, posteriol'
ulente conde do Lumiar.

O conde de Pavolide, D. José da Cunha.
Grã ue .Athayde e :\1e110, que "o\'erDa\'a
a capitania de Pel'Dambuco desde 14 do
abril de 1i6S, vai administL'ar a da Bahia
com a mesma patente de gOI'el'nador o
capitão gencral.

O visconde cl Porto Seguro dá o dia
3 de outubro como o da posse de 1I1anuel
da Cunha lI1eneles. Este governador é
rendido a 31 de agosto Ge lTi:l por José
Cezar do :Ueneze , e foi o 31' na re 
pectiv,l serie em Peruambuco.

lS09-'foma posse do governo d'l ca
pitania do Rio Grande do Sul D. Diogo
de Souza, que foi depoi ,em 1815,conde do
Rio Pardo (segundo A, e Lima e "ar
nhagen), SlIccede ao chefe de esquadl'lJ,
Paulo José da Sil va Gama, ml1is tarde
barão de Bagé, que a administrou por
6 annos. 8 mezes e 9 dias e governou
em 1 11 a do lII'1I'anhão (Yide as Ephe
lnel'ides de 2 ue lIgosto de 1 11 e de 13
de novembro de 1 'H).

lS17-Creação dos juizes de fóra do
oivel e do crime e ol'phãos na yiJla de
Taubaté ( '. Paulo), com jUl'isdicçâo na
de Pindamonhangaha e . Luiz de Pira
tininga; na villa de Gual'atinguetú, com
jUl'Ísdicção lias villns do Lorena e ue
Cunha, e n'l villa do '. ::;eba tião. com
jlll'isdieção nas villas Be1la da Pl'inccza
c de l] batnba.

182l-Convenção ue Beberibe, que res
tabolece a ordem om Pernambuco,

1853- 1aufragio do vapor PerllG.mlJtt
cana. oceorrido a oito leguas da Laguna,
provineia de anta Catharina, e em que
perecem 42 pessoas.

Simão, pl'eto, oarvoeiro do navio, salva
oOln fi fOl'ça mnsculal' de seus brllços
13 pessoa,. O gOl'el'uo concedeu-lhe uma
medalha de distincção por este acto de
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hel'oicidatle D humanitlad'l'J; cuja nanação
commoveu o espil'ÜO publico.

186S-Fica concluido o assentamento
do fio telegraphico entl'e a capital da
provincia do 1 ia Grande do ~ul e a do
Imperio ..

OUTUBRO-lO

1553-1\Iorre o donatario fundador de
Porto Seguro, Pedl'o de Campos Touri
nho, :l quem D. João ln fizel',l doac:ão, por
carta de 21 de maio de 15:11. de eincoenta
leguas de costa, doação confirmada pai'
foral de 23 de setembro do mesmo anno.
Seu filho' Fernão de Campos Tom inho
desbaratou dentl'o em pouco o que o pae
gnlngeára e por. ua morte passou a ca
pitania a uma irmã sua, que a "endeu
em 1556 por cem mil "éis de renda ou
juros a D. João de Lencastre, duque de
A\·eiro.

1690-Toma posse do governo gerlll do
Estado do BI'aziJ. na Bahia, o almotacé
elo reino Antonio Luiz Gonç,alves da Ça
mara Continha, recebendo-o elas mãos
dos governadores interinos, Cjne o havinrn,
conser\'ado desde 24 de outubl'o ele 16 1,
dia tio faHecimento de i\lath:as da Cunha
("itIe essa ultima data'.

ramara Coutinho foi o t1'igesimo pri
mciro los govemadores e capitães gene
raes tia Ballia e governou-a pai' tl'es annos,
sete mezes e doze dias, até 22 dc maio
de 1694-, em que foi rendido por D. João
d Lencastre. por tel' sido nomeado vice
rei da Indin. O seu primeiro cuidado ao
empunhar ,a redeas tia administração da
cajJitania foi tomai' medidas para evitar
a cal'estia de farinha qlle sesentia n'eHae
t1agella va tam bem as povoa<:ües do norte,
fazendo correr um bando em 10 de no
vembro, no qual orelena\'a que todos os
habitantes, dez leguas em redor da ci
dade, fo sem obrigndos a J lflntar qui
nhen tas covas de mandioca, sob pena de
pagal'em cem mil réis applicados ~s forti_
ficações da mesma cidade.

De volta do cu governo da Inclia tocou
na Bahia e- ahi falleceu em 1702, sendo
sepultado na igl'eja do OoJlegio dos Je
suitas.

1111-0 bispo de Pernambuco D. :1IIa
nue! Alvares da Costa entrega o governo
civil tia capit.lniR. ao novo governador
Felix José Machado de Mendonça Castro
e Vasconcellos, que vln ha render a e
bastião de Castro CaltI,'s, a quem o bi po
substituil'a por via de successão (Vide
15 ele novembl'b de 1710~.

l763-MlltIa-se o assento do governo
colonial do Brazil da Bahia pal'a o Rio de
Janeiro. D. Antonio Alvares tia Cunha,
conde da Cunha, primeiro vice-rei no
meado para esse governo em 21 de junho,
assume na presente data o exercício do
seu cargo n I nova capital.

O conde da Cunha, que foi o sexage
simo segundo dos go\'erlladores do Rio (le
Janeiro e o I' na sél'Íe dos seus vice-reis~

niministrou o estado até ser rendido em
17 de novembro de 1767 pelo onde de
Azambuj,l. Rec-ebel'llo a adminbtJ'ação da
capitania tio govel'no interino consti
tuido pelo bi po diocesano D. frei An
tonio do Destcrro 1\Iallleiro, bl'igadeil'o
José Fernande; Pinto Alpoim e ehan
celler João Alberto de Castello Bl'anc,o,
que o exercião desde 1 ele janeiro do
mesmo anno de ]763, dia do fdIlecimento
de Gomes Freire, conde ele Bobadella
(Vide a cphem. de 19).

1783-Luiz da Cunha e ~Ioneze suc
cede na administl'ação da capitania de
Minas·Geraes ao conde de Cavalleiros, D.
Rodrigo José de Menezes, e gcvel'na l1té
1] de julho dc 1788. em que foi rendido
pelo visconde de Barbacena, Luiz Antonio
Furtado de l\Iendonça.

Luiz da Cunha e Menezes é o gover
nadar, at)Tisado sob o nome de Fan{a,·
"cio Minczio nas famosus Cm'las rhila
nas, attrilJuidas a GOllz<1ga,a Alvarenga
Peixoto e n Claudio Manuel da Costa e
que no antigo catalogo elos manuscl'iptos
drt Bibliotheca acional se diz positiva-
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mente que silo do primeit'o (Yide a
ephem, de 2 de setembro de 17H, in fine).
Cunha ~lenezes (ól'a antes governador
da capitania de Goyaz,

1 '03-Fallece o bl'igadeiro do corpo de
engenheiros, commissario da demal'eação
de limites meridiooaes do Brazil, F ..an
cisco João Roscio, que governál'a inte
rinamente, por 15 mezes, a capitania do
Rio Grande do Sul, desde novembl'o cle
1801 até fim de janeiro de 1803 (Vide a
epheme"ide de 30 rle janeiro d'esse anno~.•

1 lI-Carta l'éf!i:l. desligando comple
tamente a capitania do Piauhy do govel'no
da do Maranhão. Esta capitanLJ. fôra
cre~da por carta régia de 29 de julho de
175G (Vide a ephemel'ide cle 20 de se
tembro de 1759).

1817-Chegam á noite a Porto-Alegl'e
e são apresentados em palacio ao capitão
general Lniz Telles da ilva, marquez de
Alegrete, governador da capitania do Rio
Grande do nl, o general D, José Yercluu
e mais prisioneiros argentinos da acção
da povoação de Belém de 15 de sctembl'o
(Vide essa data).

«O marquez de Alegrete recebe-os com
o "'rito de «Viva S, M. Fidelis ima e
marrão os insurgentes !»-a que o povo
responde c,pm en thusiasmo, Permitte de
pois a entrada de todo o sequito e povo,
e'alli, em presença de todos Lln<.~a. em
rosto ao temeral'io caudilho a snas in
cursões sobl'e :IS fl'on teil'as do Rio-P.u'do
os ronbos, a mOl'tes e inccndios quc se
"i1'am nas margens do Qu u'dim e Uru
g'uay e a total deslruição da nascen te
povoação de Alegrete; e termina dizendo
que muito convem qne a sua cabe:a seja
enviada ao dislricto de Elltl'e·Rios, p"ra
servil' de escarmento 1\ tantas malrlad
Yerdun, porém, appella para a hUlllrdli
dade do rei; a esta voz levanta- c o go
"ernador, precipita-sc sobl'e clle c til'a-lhe
os ferl'OS li uc lhe algc:n~o os pulsos ao
som dos viva populares, que se repetelll
ainda por muito tempo depois (FLUVIANO,
Ephemerides) ,"

1'l:2/ -Creação da Sociedade Auxilia
dora da Industria Nacion·ll, que ainda
pcrdura (Córte).

Abreu e Lima assigna para este facto a
data de 19 de outubro. A que damos.
porém, colhemol-a do distico que se lê
na propria taboleta posta por esb bene
mel'ita ass 'ciação na frente da casa em
que ce1ebl'a as suas sessões.

I +-!-Evacuam a capital das Alagõas
os promotol'es da revolução iniciada
n'aquelh parte do imperio nos rrimeit'os
dias do pl'esen te mez e que obri!r(u'a
Be!'oardo de ouza Franco, presidente tia
provincia, a refugiaJ'-se no dia 5 a bordo
do hiate Caçador (Yide a Ellheli,e,'ide
de II).

1 5I-Fal1ece o senador pela províucia
de S. Paulo Lucas Antonio "'{onteiro de
Barros, visconde de Congonhas do Campo,
nomeado a 22 de janeiro e não a 19 de
abril de 1 26 como menciona a I'elac;ão pu
blicada no t. XXIX, P lrte II, da Revista
do Instituto Histol'icoj e que tomál'a as·
sento a 31 de maio.

1 56-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro o DI', José Francisco i"'IUd. me
dico fl'aneez qUI! adopt11'l o Brazil por
patria. Na,.,cel'a em )lal'selh'l a 2 de de
zembro de 119fl, Jaz no cemiterio de
S, Fl'ancisco Xavicl' (Cajú).

O D!', Sigaud fôra o primei!':) diredol'
do Instituto dos m"nino C(][Jo.~. em'cl1ja
fund"ção tomara mui flctiv,! p"ll'te, e é (1

anclol' da estima(h 01)1';1., hoje I'al'a, Dl~

c.limat et des malndies riu BI'ési/, ]lu

blicada em 1 !'l. e do ri 1l1l1wrio pOlitico,
histol'ico e e,<lati.stir~o (/) B,'a~il p3l'a 1 ,lú
e 1 -ti,

Foi tambem um rIos fUllllldol'cs da 50.
ciede medica do Rio de Janeil'o. deno
minada actualmente I",ped ri ar:adcmin
de medicina,

]866 - W nomeado gcncral- Ilere do
nosso excl'~,ilo cm opel'al;úe: no Paraguay
o mal'quel, de C.lxia., pl'omovido a ma
rechal de exercito effectivo,

" Em uma avanç.l-:a idade, e coberto
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de um passado glorioso, tal el'a o chefe
que resumia a unidade de com mandos.
e sua nomeação foi acolhida por todos
como uma garantia de prompto e feliz
termino da guelTa, » (E. C. Jourdan.
Guel'I'a do Pai 'agua?!) . »

1 6i:>-Passam para o Chaco dois b:lta
lhões no sos, com o fim de encetarem
a abertura de uma picad,\ até rilleta
(Campanha do Pa;'aguay).

]87:l:-Inaugul'ação da linha telegl'a
phica de Peteopolis á estação central
(côrte), com 49.300 kilo:uetl'os de ex
tensão.

OUTUBRO -11

1492(')--,Descohrimento da America por
Christovão Colombo, que a :'] de agosto
partira do pequeno POI'to de Palos, na
Hespanha, pal'a este immonso e aventu
roso emprehendill1ento.

A ilha chamada pelos naturaes Cua
nahani e por Colombo S. 'alvaclO1', foi
a primeil'a tel'l'a arncl'icana que elle des
cobl'iu. Diz o douto visconde de Poeto
Seguro, na sua 4& edição do Diw'io da
nacegação ele Ped1'o Lopes de Sou::ra,
que a verdadeira Guanahani de Chris
tovão Colombo é a modesta .1Ja?}agua
na.

O coude Roselly de Lorgues, na sua
Vie de C1D'istophe Colomb, assegura que
o famoso navegante nasceea em Genova
pelos annos de 1435, D'Avezac, poeém, no
seu erudit.o e importante Canecas c7u"o-"
nologique da vida de Colombo (Paris,
]873), adduz al'gumentos ponderosos e
concluo 1)01' demonstl'ar que o gl'ande
almirante não podia te!' nascido senão no
anno de lH6. Na Gazeta ele Not'icias (Rio
de Janeiro) de 9 de Julho de,l i7 diz-se

n Por excepção é aqui incluida esta
data, pela sua importancia hi~tol'ica em
rel.lção ao nosso continente, pois s6 tl'a
tamos dos factos occorridos do t1esco
bl'imento do Brazil. em diante.

que nascera a 10 de Julho (ride essa data),
sem de ignação do anno.

" A 20 de l\laio de ]506, dia da As
cenção, pOI' volta do meio-dia, em um
quarto de esblagem em ValIadolid. o
vice-I'ei d'1s Indil1s, grande almirante do
oceano, D. Christo\'ão Colombo, esten
dido em sen leito de dôres, assistido por
alguns religiosos frnnci cano'. cercado
de seus dous filhos e de sete officiaes da sua
casa, rendia a alma a Deus (Roselly de
Lorgues, Ch,'isrophe Colomb),» " Em um
abandono que será o eterno opprobrio dos
seus ingratos eontempol'aneos diz por sua
vez D'Avezac, (obm citada). »

Os seus restos mortaes, que em 1536
haviam sido transportados para S. Do
mingos, foram tranferidos em 1795 para
a Havana. onde actualmente repousam
(Vide o Vulgal'isadol" n. la, de 15 de
outubro de 1877).

1727-0 governadol' da capitania de
S. Paulo Rodrigo Cezar de Ieneze I

achando-se nas minas de Cuyabá, sus
pende o ouvidor Antonio Alve Lanhes
Peixoto, por se oppôr esle a que fossem
sentenciados á pena ultima alguns escra
vos e indios, aUeO'ando carencia de juris
dicção para isso (Azevedo i\lal'ques,
Apontamentos). Entretanto, já a 15 de
agosto havia tomado posse do governo
da capitania em S. Paulo o capitão-gene
ral Antonio da Silva Caldeira Pimente!.

1769-Toma conta do governo da Bahia
oseu quadragesimo sexto capitão general
José da Cunha Grã Athayde e Mello,
conde de Pavolide, que O'conservou até o
dia 3 de abril de 1774, em que partiu
para Lisboa, deixando o governo entre
gue pOl' ordem da eÓl'te ao arcebispo
D. Joaqnim BOl'ges de Figueirôa, ao
chancellel' Miguel Serr'ão Dilliz e ao coro.
ncl do 2' regimento lIIanuel Xavier Ala.

No tempo do governo do conde de Pa-'
volide houve um motim escandaloso
entre os fI'ades de S. Francisco, dos
quaes era provincial fl'ei lIIanuel da
Epiphania. Para socegal-os foi pl:eciso
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, prendeI' dOlls d'entrc elles c confinal-os
P,ll',L os conventos de S, Bento c de Santa
Thcrc;la.

11';33-0 padre Diogo Antonio Feijó é
eleito bispo de iIlarianna, nomeação qne
não provocam e a que voluntariamente
rcnunciou em 1 3 ,não tendo solicitado
do papa a competente c,oafirmação. FUI'a
eleito 11m dia antes de tomar posse da
regencia do inlperio. Acerca d essa no
meação o Alrnanak B;·a.:;ilci,'o do sr.
UI'. Antonio Manuel d s Reis, paI'a o
,tnno ue lRiS, traz na pago 32J. uma ue
claração d'aquclle eminente homem/cle
Estado, datada de . Paulo a 10 de julho
de 183 , em que se lô o seguinte topico :

« ••• eu nunca aceitei a nomeação de
Bispo de Marianna, nem a cal'ta de apre
sentação, que então se me quiz entre
gaI'. Deus queira quc, se algum escandalo
hei dado por causa cle taes discursos e
escI'iptos (Re{el'e-se ris suas idrJas SObl'e o
celibato do ele,'o), ces e elle com esta
minha ingenua declaração. »

O SI'. dI'. Reis nada nos diz quanto ao
modo por que obteve esta carta, si era
inedita, ou de onde a transcreveu, si já
anter'iormente publicada (Vide a Ephem.
de 9 de novembro de 18!3).

J. H-Revolncão da provincia das Ala
gôas. O pre idente Bernardo de Souza
FI'anco regressa ii cal ital.

Haviam entrado no dia 5 na capital da
provincia, onde rebentál'a dias antes um
movimento rcvolucionario, cerca de 700
homens, que se apoderJram de todo o
armamento que alli existia. O presidente
vê-se obrigado a embarcar no hiate de
guerra Caçador, como já dissemos.

Na presen te data, havendo os sedicio
sos evacuado na ve pera a cidade, de
sembarca o presidente e toma posse
d'ella, Chega tropa da Babia e PeI'l1am
huco para auxiliar a auetoridade legal.

A 21 ha segundo ataque contra a ci
dade e o presidente t.we de novo de
refugiar·se a bordo do referido hiate.
Os revoltosos são entretanto repellidos,

depois de seis horas de fogo, pelas forças
do governo.

Chega flnalmcl1te a 21, do Rio de J,t
neil'o, o brig:1deiro Seára com mais de
400 praças de tropa de linha e desem
harca no clia 25. PI'ompto a marchar
pal'a o interior, ii testa de .00 homens.
teve de revogar essa ol'dem, porque o
pal,tido de fóra se achava pela terceira
vez em marcha sobre a cidade.
Es~ revolução foi clominada ae! de no

vem bro (Vide essa data).
1 54-Escolhe-se lagar em uma das

ilhas cle lIIai'ic~., Rio cle Janeiro, para o
estabelecimen to de um lazareto.

1 76-FalIece na cnpital da sua diocese
o segundo bispo de Cuyabá, D. José An
tonio dos Reis, nascido em . Paulo a 10
de junho cle nos e na respectiva facul
dade formado em direito civil em 1832.

FOl'a deputado ~t assembléa geral pela
sua provincia natal na legislatura de
183 a 1 !l e por vezes ,ice-presidente
da cllmara electiva.

Fora eleito bispo pela Rcgencia trina
a 27 de agosto de 1831, quando ainda
cursava a academia de S. Paulo, que foi
um aos ]Jl'imeil'os a procnrar logo que se
creal'am no imperio as faculdades de p.i
reito. Confirmado pelo pontifice Grego
rio X\ I a 2 de julho de 1S32, foi sagl'ado
cm S. Paulo pelo bispo d'aquella dioeese,
D, Manuel Joaquim Gonçalves de An
drade, a 8 de dezembro daquelle anno; to
mou posse do seu cargo, por procUl':.dor,
a 2 de junho de 1 33 e chegou á diocese
a 27 de novpmbro do mesmo anno.

« Em seu be110 caracter, diz o auctor
dos Apontamentos acerca da provincia
de S. Paulo, pl'edominavam notavel
mente a mansidão e a bondade. Durante
a cruel epidemia de vario!>!, que se ma
nifestou em CuyaM pelos annos de 1 65
e assolou aquella provincia, o digno pre
lado não se affastou do foco pestilento, e,
com sua palavra consoladora e bolsa ea
ridosa, correu em soccorro dos seus dio
cesanos. "
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« Emquanro outros bispos se colloca
vam em antagonismo com suas ovelhas,
POI' causa da malfadada questão religiosa,
que desde 1 72 se tem agitado no Brazil,
o bispo D. José Antonio dos Reis con
servou-se sempre na verdadeira posição
de succeSSOl' dos apostolos, pai do povo
e seu pl'otector constante (Obm citada). »

Depois de um tranquillo e edificante
episcopa,l!o de 43 annos, 10 mezes e 3 dias,
o mais longo que tem haYido no Brazil,
expil'ou rodeado do amor c veneração do
seu rebanho, quc o pranteou como a um
'-et'dfldeiro pac. O palacio episcopal não
podia conter a ond:l de povo que se ag
glomel':wa para vel-o ao partir para a
l!el'radeira ,viagem. 1\0 dil 12 o seu ca
daver. que não poude ser embalsamado,
foi levado com um acompanhamento de
mais de cinco mil pessoas e sepultado na
cathedral. « Foi n'esse momento que
vozes se ergueram unisonas exprimindo
o pens:lmento, que será guardado como
reliquia l!o il1ustre morto: - Assim
se póde morrer I (Sitttação, jornal de
Curabá:. »

OU'l'UBRo-12

,l580-Carta de sesmal'ia passada por
Jeronymo Leitão, loco-tenente do donll
tal'Í(\ da capitania de S. Vicente, Mar'tifT'
Affonso de Souza, concedendo aos indil'S
Guayanazes seis leguas de terra em qua
dro 11'1 paragem ch'lmada. Cal"apicuiva,
onde clles haviam ftlOdddo a aldeia de
Nossa "enhora dos Pinheiros, e outras
tantas em U,'al'ay, ondQ haviam igual
mente fundado outl'a aldeia sob a invoca
ção de S. Miguel.

Estes indios eram oriundos de Pirati
ninga e alli tinham fundado a pedido dos
padres jesllitas a villa de S. Paulo; mas
vendo que iam coucorl'ellLlo para ella os
portuguezes em gl'ande numero, e occu
pando as suas terras, resolveram abando
naI-a, e foram si tuar-se nas duas aldeias
acima mencionadas.

« Hojc, ac.resccnta o judicioso auctor

das Datas celeb'-es, de onJe é extrahida
litteralmente esta noticia; hoje jã nada
possuem o misel a veis indios descenden
tes dos natUl'<\es da terra; pOI'que injus
tamente os desapossar'am da maior parte
de suas datas, não obstante serem conce·
didas as sesmarias posteriores dos epro
peus com a expressa condição de não pre
judicarem aos indios, e nem ser~m d'elles
as ter'ras, que se davam. »

1621- Diogo de l\Icndonça Furtado
toma po se do gO"el'no geral do cstado
na RllJia.. I'endendo a D. Luiz de ouza, c
cxerce-o até ser feito prisioneiro dos hol·
landeze.. quando, no dia O de maio de
162J: estes inva,liram a cidade de . al
vadOI', sendo depois remettido preso com
um fIlho para a llollanda. i\Iathias dc
Albuquerque, como sell immcdiuto, ficou
á tsta do governo de Pernambuco e na
Bahia lhe succederam como capitães
móres do Reconcavo: 1', o ouvidor geral
Antão de Mesquita de Oliveira; 2', o
bispo D. Marcos.; 3', Francisco Nunes
Marinho.

li53 - Kasce no Rio dc Janeiro José de
Souza de Azevedo Pizarro e Araujo, que
mais tan!d se distinguiu como historia
dor da cidade que lhe deu o berço. (Vide
a Ephemcl-ide de 14 de maio de 1830).

1765 - Assento tomado em junta na
cidadc do Rio de, Janeiro, estabelecendo
as divisas entre as capitanias de Minas
GCI'aes e de S. Paulo. Está assignado
pelo vice-rei condc da Cunha, chanceller
da Relação João Alberto de Castello
Branco, provedor da real fazenda Fran
cisco Cordovil de iqucirae Méllo, desem
bal'gador procuradol' da corOa Miguel
Ribei.ro da CI'nz, guarda-mór das minas
Pedro Dias Pacs Leme, capitão-mór rc
gente das minasdo Rio Verde Bento Pe
rcil'a dc Sá, padre Antonio Gonçalves de
Carvalho, coronel Bartholomeu Bueno
da Silva, o secretario de estaelo Fran
cisco de Almpida Figueiredo e o desem
bargador Domingos Nunes Vieira. que
fôra procuradol' da coroa c fazcnda.

I
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Está este assento exarado no livro de
termos de demarcação de limites das ca
pitania , que existe no Archivo Publico
do Rio de Janeiro.

lI!) - Nasce em Lisboa D. Pedro l,
Imperador do BI'azil.

Na idade de !) anoos acompanhou sua
familia. a familia real portugueza, na
sua trausplantação para as ten'as colo·
niaes desta parte da America, que a
presença e demora da eôrte deviam pre
parai' mais depressa para gosar da liber
dade e viver pOl' _i mesma, sem a tu
teUa seeulm' da metropole, a esse tempo
in"adida por tropas do primeil'o capitão
do cculo.

Desde de mal'ço de I O,. em que o
Rio de Janeiro se tomou de facto capi
tal e séde da monarehia, até 7 de abril
de 1831, em que D. Pedl'o, h,\YÍa 9 annos
Imperador do Brazil, abdicou a coroa,
V;YCll este principe entre n6s.

Não entraremos no historico dc todas
as pha e da ua vida; porque i so nos
obrigaria a O'l'andcs dcsenvolvimeutos.
em de áccOl'do com a indole do pl'esente
escripto. O leitol' terá um fiel resumo da
sua vida, tão aeeidentada, yal'onil e cheia,
e dos grande acontecimentos que sobre
dOÍl'am as primeiras paginas dtt nossa
exi tencia como nação independente, no
artigo que lhe eOllsagl'a o SI'. DI'. J. M.
dc Macedo no seu A nno bioO"aphico,
vaI. 3.', soh a presente data.

D. Pedro I, depois de ter Jegallo a seu
filho a. coroa do imperio que cre{u':J, e de
ter posto na cabeça tle sua filha D. "lu
ria II a de Portugal, que lhe tOCál':\ por
herll.nç I, falleceu a 240 de etem bro de
1834 pelas 2 1/2 horas da tarde no paço de
Queluz, em Lisboa, sem ter completado
36 annos de idade, tendo todavia desell1
penhado o papel importantissimo que lhe
assignára a providencia nos destinos de
dous povos, havendo assim preenchido a
sua missão prllvitlencial ua historia.

lS08-Creação do Banco Nacional, 01'

denada por carta' regia d'est.a data,

referendada por D. Fernando José de
Portugal.

O seu fundo era de, pelo menos, tres
milhões de cruzados ou 1,200 acc;ues de
um conto de-réi~; o prazo da sua dura
c;ão era de 20 annos. Por sua in tervenc;ão
faziam-se as ve2das elos genel'os priva
tivos dos contractos e ati ministrações da
real fazenda, como diamantes, pau
brflzil. marfim e urzclla, yencentlo sobl'e
o seu producto liquido a commissão de
dois por ccnto.

Logo que o banco comec;asse as su \s
operaçãe. ficaria ext.incto o cofre dc
deposito existente na cidade do Rio de
Janeiro a cal'go da camar.l municipal.
K'elle se del'el'Ía fazer o depo ito judicia1
e extra-jndicial de prata. ouro, joia c
dinheil'o. CI i este banco. di7. o visconele
ele Cayrú ci tado por FLU 1'(,\)(0 nas suas
E]Jheme"ieles,!, for bem administrado
comI) em lnglatel'l'a, equivalerá fl ric:/s
minas e será o Potosi de innumeras I'i
quezas.»

CI A formula coudicional ela phrase do
iJIu tre economista brazileiro resolveu-se
infelizmente pela negati\'a.» acres enb
este iIlu ti'ado escripto(' (Yide a Ephe
meriele de outubl'O 20 de 1 12).

IRI3-Ahre-se na cidade do Rio de Ja
neÍl'o o actual theatro . Pedro de Alcan
tal'a. a este tempo denominado Real
theatl'o ele S. João, e MI se n'elJe a pl'Í
lllcil'a representac;ão para festejar o anni
vCl'sar'io do príncipe D. Pedl'o, delJois
I' imperador (Vide a Ephemel'irle de 23
de março de 1 24-).

lS22-Depois de ter, na margens do
Ypiranga, insignificante riacho da pl'O
"incia de . Paulo, proclamado a 7 de
setembro a nossa independcncia, o prín
cipe D. Pedro volta ao Rio ele Janeiro a
15 d'esse mez da sua viagem áquclla
p"ovincia e é na presente llat,l, a'miver
sario do eu nascimento, Rcclamado Im
peradol' Constitucional do Era7.il em pre
sença de um immenso co curso de povo,
da tropa, da cúrtc e das :luctoridadcs
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publicas )'ellniuas no C,~l11pO de Santa
.\.nna, hoje pl'aça da Aeclamação (Vide a
Ephcmc,'üJc de 1 ele dezem bro,.
-."esse elia, qlle CI'U, como jú se disse,

o anniversal'io elo l' imperadol', de quem
José da Sil\'a Lisboa, viseonc;e de Cayrú,
el'a partieulal' amigo, assigna es. e nota
vai publicista nacional u.dpelieatoria ela
sua obm-Causa do Bl'uzil no jui7.0 dos
governos e estadistas dô.L Europa-, pu
blicada no mcsmo anno na ];np,'cnsa
Nacional.

182;,-Combate de Sarandy (Campa
nha ela Cisplatina),

Bento Manuel Ribeil'o, tendo apenas
sob sllas ol'uens mil hOlnens mal monta
dos, onsa. atacaI' as forças de D. João
Antonjo Lavalleja. que sobem ao dobl'o
das suas. Envolvido pelo numero, Bento
Mauuel v<l-se obl'igado a debandar, dei
xaudo o campo da acção e 200 prisionei
ros em podeI' do inimigo.

Depois ue H annos de assignalaelas
vietorias, foi esta a primeira derl'ota
que soffl'emos n'csta campanha, o que
sobre modo ensubel'beceu o govel'no de
Buenos-AYl'es.

- Numol'osa nomeação de titulal'es,
conccl1itla por D. Peuro I pOl' GCCfiSmO
do seu annil·el'sario.

1826 - E' clcito bispo ela diocese de
S. Paulo D. Manuel Joaquim Gonçalves
de Andrade (Vide a EphemcJ'idc de 26
l1e maio de 18.n) ,

lS32-!'alleee o senador pela provincia
da Parahyba Estevão José Cal'lleil'o da
Ounha, escolhido pelo primeiro impera
dor a 22 rle jancil'o de 1826 e não a 29
de abril, como dá Omappa publicado pela
revista do Instituto lIistol'ico, e que to
mál'a as ento no senado a 21 de junho do
dito anno.

1835-A asse'nbléa geral legislativa,
tendo examinado e apurado a vo~ação

constante das respectivas actas, proclama
regente unico elo Imperio, pelo Acto Ad
dicional, ao cieladão padl'e Diogo Antonio
Feijó, que presta juram\lnto e assume a

adrnini:tl'ação politica tio BI';1zil em nome
do Impel'ador menor .

« A sua regencia, que el'a como a au
rom esperançosa da democl'aeia, acha-se
logo tra"al1a ele mil obstaculos e even
tualidades, que desconcertam ioclos os
calculos do polilico c neutl'alisam suas
boas intenções (naJ'{to Ilomcmelc Mcllo,
citado pOl' Fluviano), »

Uma das mais grave d'cssas eventua
lidades foi a guel'l'a cil-il elo Rio Grande
do Sul, começada a 20 de setembro nas
immediaçúes ele Porto-Aleg"e.

1 63-Fallcce em Pari?, na il1ade de 'i0
anno ,o ex-ministro plenipotenciario Luiz
Moutinho de Lima Alvares e Silva.
1~64-Penetl'am no tel'rito)'io do Estado

OJ'ienbl do Ul'uguay as pl'imeÍJ'as tropa,
brazi!eiras (Campanha elo U,'ugl~ay),

1 7-1,-Abl'(\-se ao trafego até ás Lavri
nhas a 2& secção da estrada de ferro
D. Petlro TI, na provineia de S, Paulo.

OUTUBRO -13

1591-Reunem-se de novo os of'ticiaes
da C:1mara da villa de S, Paulo para
requererem ao capitão-mór Jeronymo
Leitão, loco·tenente do donatal'io, que
fizesse guel'ra aos ind io~, protestando
accusal-o pcrantc o governador gerdl c
não a fizesse logo, visto CGmo muito
estava a capitania soffrenclo com as con.
tinuas invasões e de!'redaçúes cios ca
?'iJõs, ittpinás e tttpiniJ'/l]uins. Jà antes,
em abril e julho do anno anterio)', tinham
os camaristas c povo feito iguaes quchas

e )'equi. içúes,

1633-Sesmaria de tenas em Maricá
dadas aos monges de S. Bento do Rio
de Janeil'o pelo governadol' da capitania
Rodrigo de ::'IIiranela Henriques, que, por
flllleeimento de Martim de á, fôra pro
vido interinamente n'esse cargo pelo
govcrnador geral elo estado Diogo Luiz
de OHveit'a.

nU-Deixa as aguus ela bahia do Rio
de Jancil'o a esquadra de Dugua)'-Trouiu
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lili-Pedro de Yaseoncellos e Souza,
3· conde de Castello i\Ielhol', toma posse
na Bahia elo governo geral do estaelo do
BI'<lzil, como successor de D. Loul'el\Ço
d'Almada.

Foi o tl'igesi01o sexto na ordem ehro-,
nologica c conserl'a o cargo até 13 de

e parte para a França, orgulhosa pelo
feito que a inercia e cobal'dia do gover
nador Francisco de Castro de illoraes
lhe permittiram praticasse (Vide as
Ephcmerides de 12 e H de setembro).

lil0 - Depois de breve enfermidade
faUece na Dahia o 3 • governador geral
uo estado D. Sancho de Faro e Souza,
2· conde de Vimieiro, que tomára posse
uo governo em 21 de agosto do anno
anterior, suecedendo ao marquez de An
geja, que governava desde 13 de junho
de 1714.

O conde de Vimieiro foi sepultado na
capeUa-mór da igreja da Piedade,

1751-Regimento dado á Relação do Rio
de Janeiro.

1765-Carta de ordem encommendando
para Lisboa toda a obra de mal'mOl'C
precisa para a igl'eja da Cruz dos Mili
tares do Rio de Janeir'o, segundo os
riscos do brigadeiro José Custodio de S{~

e Faria, o que denota que foi este briga
deiro, e não O famo o· mest\'e Yalentim,
o auctor dos desenhos e plano da dita
igreja.

« Hoje, diz o barão de Santo Angelo,
já não ha aqui engenheiros que desenhem
uma igreja como a da Cruz, o que bem
prova ao nova igreja da freguezia da
Glol'ia, e suas tristes vicissitudes, assim
como a de ictheroy .»

1817-0 povo de S. Luiz, o mais rico
dos sete povos das lIlissões do Paraguay
(provincia do Rio Grande do Sul), é
elevado á categoria de "iUa sob o titulo
de villà de S. Lttiz da Leal Bl"agaitça,
desmembl'aela da villa do Riol~ardo.

OüTUBl 0-1.1:

junho de 1714, em que o rende o ma).'quez
de Angpja, D. Pedro Antonio de Toronha,
como já tivemos occasião de dizer.

D. Lourenço ia presidil' á Junta do
commercio em Lisboa.

Durante o governo de Pedro de Vas
concellos houl'e um levante na cidade

_da Dahia por- causa do augmento do
preço do sal.

N'este mesmo anno de 1711 o gover
nador de Minas-Geraes, Antonio de Al
buquerque Coelho de Carl'aU10, antes de
partir da capitania em auxilio da cidade
do Rio de Janeiro atacada pelos fran
cezes, fez mudar o arraial de OUl'O Preto
para o sitio onde existe hoje a cidade
d'esse nome, quatro leguas distante do
primeiro assento. e dá-lhe o titulo de
V1:fla Rica a 8 de junho, segundo Abreu
e Lima, ou aI. segunuo 1Ililliet de :;aint
Adolphe.

1719-Assumem o governo geral do
estado' o arcebispo D. Sebastião Monteiro
da Vide. o mestre de campo mais antigo
João de Araujo Azevedo e o ouvidor
gel'al do crime Caetano de Bl'ito de Fi
gueil'edo, que substituem por voia de
successão o conde de Vimieiro, fallecido
na vespera.

Este governo interino durou até 23 de
novembro de 1720 l TTide esta data), em
que toma conta da administl'ação o
4· vice-rei D. Vasco Fernandes Cesar de
Menezes, depois conde de Sabugosa.

1741 - Provisão regi. L marcando tres
legllas de cómprimento e uma de largura
p<l.l'a cada sesm.lria de terra que se con
cedei' na capitania do Piauhy.

l'ii5-Bando m~ndado apregoar pelo
capitão geuCl'al de S. Paulo Martim
Lopes Lobo de Saldanha. prohibindo sob
pena de rigorosa. multa o uso de fornece
rem velas de cêl'a a todos os que acom
panhavam os enterros, permittindo s6
mente que as dessem aos ecclesiasticos

13
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que officiassel1'1 (Secretaria do governo
de S. Paulo, livro de registro de bandos,
citado pel Sr. Azevedo Mal'ques).

l801-D. Fernando José de Poi'tugal,
postel'iormente conde e marquez de
Aguiar e minis.tro do reino, 6' ,'ice·rei do
estado no Rio de Janeiro, succede ao conde
de Rezende neste ultimo cal'go.

FOI'a· o quioquagesimo capitão genel'al
da Bahia (Vide a ephemeride de 18 de
abl'il de 1788).

Exacto no ,cumprimento dos deveres
dos cargos que desempenhou, soube
grangear a. estima dos seus subordinados
POI' suas maneiras afi'aveis e outras boas
qualidades de que el'a dotado, ao envez
do seu a.nteceSsOI', que mereceu a exe
cração publitla (Vide a Ephemej'ide de
24, de janeiro de 1817, quanto ao marquez
de Aguiar).

18M-Faltece no Rio de Janeiro o se
nador pela provincia de Pel'Dambuco
Manuel Caetano de Almeida e Albu
querq ue, escolhido por carta irftpenial de
28 de junho de 182'l e tomára posse da
sua. cadeira no senado a 4 de julho.

Foi sepultado no dia seguinte ao do
fallecimento no mosteil'o de S, Bento.

l851-A republica do Paraguay adhere
á alliança americana celebrada entre o
imperio, a republica Oriental do Uruguay
e os estados de Corrientes e En tre Rios.

OUTUBRO-15

1566-Tornam os francezes. ajudados,
pelos Tamoyos, a acommetter as fOl'Ças
da vanguarda de Estaeio de Sá, e são
de novo repellidos.

Estes ataques. que rram quasi sempre
morti'eros, reproduziram se por todo este
anno, podendo apenas os pnrtuguezes,
durante esse tempo, manter-se nas suas
fortificações, ai?tda que com grande per_
da e escarmento dos contrarios, que stif
freram muitas derrotas não s6 em terra
como no mar.

O logar do acampamento de Estacio

de Sá ficava, corno se sabe, entre o Pão
de Assucal' e a fortaleza de S. João e se
denominava Villa velha.

Aa"ertido na Bahia o governador geral
Mem oe Rá pelo padre José de Anchieta
da embaraçosa. posição de seu sobrinho,
o capitão·m6r do Rio de JaneÍl'o Estaeio
de Sá, e da necessidade de pI'ompto soc
cOl'ro, preparou uma expedição com que
partiu em novembro da Bahia, composta
de sufficiente numero de embarcações
com muitas provisões de bocca e muita
gente voluntaria.. Passando pelo Espil'ito
Santo trouxe d'alli 200 indios atil'adores
de flechas, commandados pelo <:elebre
Ãt'at'igboia, que depois de convertido I'e
cebeu o nome de Martim Alfonso de
Souza.

Em I'emurieração de seus s,el'viços teve
A t-at'iglJoia a mercê de ca valJeiro da
prdem de Chri,to e o posto de capitão-m6r
da aldeia (S, Lourenço) que fundaI;a com
indios da sua tribu em Nictheroy.

Acabou pOl'ém desHstradamente, afo
gado perto da ilha. de Mocanguê.

A 18 de janeiro do anno seguinte chega
á barra da bahia (do Rio de Janeito) a
frota do govel'nador geral e no dia 20 ata
ca este as fortiflcacões do inimigo (Vide
a Ephemeride de 20 de j.lDeiro de 1567).

1610- FalJece em Portugal o tel'ceÍl'o
donatal'io da cHpitania de S. Vicente
Lopo deSouza,e succede·lhe na doação sua
irmã D, Marianna de Souza da Guerl'a,
condess,\ de Vimieiro, Il. qual. por escrip'
tura de transacção e amigavel compo
sição com Lopo de SOUZfl, filho natural
d'aquelJe, comprou o direito que este
podia ter ás cem leguas da donataria, A
escdptura.íoi lavrada em Lisboa a 7 do
março do anno seguinte, e a cessão fOi
confirmada por carta regia de 2:2 de ou·
.tubl'o de 1621.

1697-Parte para Santoll o governador
do Rio de Janeiro Arthur de sá e Me
.nezes, com o fim de ir pessoalmente exa
minaI' aS minas de S. Paulo. segundo as
ordens élue trouxera da côrte de Lisboa,
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Fica substituindo-o no governo da capi
tania o mestre de campo Mal'tim Correa
Vasques, designado para esse fim pela
C. R. de 27 de dezembro do anno an
tel'Íor.

Arthur de Sá e Menezes foi o primeil'ó
delegado do governo da metropole que
teve a patente de capitão general, porque
os seus antecessores tinham adminis
trado esta C!lpít nia com patentes de
capitães-mores governadores.

1748-E' transfel'Ído para o bispado de
Marianna D. frei Manuel da Cruz, I' bispo
que fora do Maranhão (Vide as Ephe
merides de 3 de Janeiro de 1'164, e de 15
de dezembro de 1745).

1787-Nasce em S(),ntos o conselheiro
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada,
digno sobl'Ínho de José Bonifacio. Falle
ceu este illustl'e val'ào na cidade do Rio
de Janeiro em 184.6 {Vide a Ephem. de
23 de junho d'esse anno), na idade de
58 annos, quando tl'at~va de rever e pór
em ordem os seus manuscriptos, as pre
ciosas notas de viagem e os trabalhoS
linguisticos, inclusive uma gram~tica

turca e al'abe, que compuzera.
Formara-se em direito na universidade

de Coimbra a 9 de Julho de 1810, tendo
militado com distincção no corpo de vo
luntarios academicos d'aqueUa cidade,

Servill o cargo de juiz de f6ra na ca
DitaI do Pará. o de ouvidor geral de Ma
{'aj6 e o de desembargudor na Bahia. Es
creveu uns Annaes da pl'ov~ncia do Pal·á.
dizem José Marcellino Pel'eira de Vas
concellos na sua Selecta Brasiliense e o
Alritanack da p"ovincia de S. Paulo
para 1873.

" Deputado ás Côrtes constituintes de
Lisboa em 1821, mostrou denodado ci
vismo deixMdo de assignar a consti·
tuição pOl·tugueza. Deputado em 1826, e
ministro do Supremo Tribunal de Justiça
em 1828. Conhecia as línguas e dialectos
europetls; percolTeu quasi toda a Eu
ropa, e em 1842 visitou os Santos Lu
gal'es com a ullcçào religiosa de Cha-

teaubriand e Lamartine, aprendendo
antes as linguas orientaes, que chegou a
faliar familiarmente (Selecta Brasiliense,
Rio de Janeiro, 1868). »

Depois da sua peregrinação scientifica
pelo velho mundo, voltâl'a á patria para
collegir os seus apontamentos, quando a
morte o colheu. Os seus-restos mortaes
repou'sam na capella de Jerusalém, sita
na rua dos Barbonos, hoje denominada
de Eval'isto da Vei,qa, no Rio de Janeiro,
onde os acolheram os religiosos do :-;anto
Sepulchro. para quem. diz José Marcelli
no-doi um devei' doloroso, quasi uma
missão providencial, POI' se achai'em no
Imperio a tempo de saudarem pela ultima
vez o peregrino que os fÔI'a visit'lr tão
longe. Elies foram, como os Gregos
acompanhando o corpo de Byron ou como
os Polacos espargindo a terra da Polonia
sobl'e os restos de Delavigne, murmurar
suas saudades de gratidão sobre o corpo
do viajante da Tena Santa",

Em que mãos param os curiosos ma
nuscriptos d'este nosso douto compa
triota? Qual é o egoista 0'0 a alma tão
desprendid>l das COUS.IS terreDas e. o qUe
mais é. da patria, que' não dá accordo de
si, divulgando-os? .

1854-0 chefe de divisão' Pedro Ferrei
ra de Oliveira é nomeado commandante
chefe da divis~o'naval brazileiri\ no Rio
da Prata.

186!-Effectua-se na capella imperial
do Rio de Jaueiro o casamento da Sra,
D. Izabel, priuceza impel·ia!. com o I'.
conde d'Eu, Gaston d'Orleans, filho do
duque de Nemours e da f,lllecida duqueza
Victoria Augusta de ::iaxe' Col>urgo
Gotha ..

1873-Decreto approvando o regula
mento para o Instituto dos surdos·mu
dos, estabelecido na capit tl do Imperio.

1875-NascE' na cidade - de Petropolis
D. Pedro de AlcaDtara, pl"incipe do Gl'ão
Pará. filho da p1"Ínceza imperial D. Izabel
e do SI'. conde d'Eu,
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OUTUBRO -16

1609-Alvará de Felippe III prohibindo
a creação de novos con ven tos no BI;azil,
por ser necessario cuidar de deseuvolver
e augmentar a sua população (Collecção
de leis do t'eino, anno de ]609:. Essa
pl'ohibição foi renovada pela carta regia
« 18 de dezembro de 1633, que todavia,

assim como o alv,u-á, não pr~valeceu,

1630-A· estancia do Rio Doce, com
mandada pelo capitão Simào de Figuei
redos é atacada de SOl'pl'eza pOl' qua
trocentos soldados hollandezes de infan
tal'Ía. que haviam sahido pela madrugada
da villa de Olinda, pI'ecedidos de quatorze
batedores a cavalIo. Figueiredo porém,
que. estav I aierta, otrerece tal resistencia
qne o inimigo se retira, tendo perdido
m'Jita gente e sendo acossado pelos
nossos até perto da villa.

- O clero da cidade do Rio de Janeiro
elege vigado geral provisor a Pedro
Homem Albel'Jlaz para substituir o di'.
frei Maximo Pel'eira, que administrava
a prelazia e que se retira para o reino.
Pedro Albernaz entrára no exel'cicio do
seu cal'go de provisor a 23 de janeiro do
mesmo anno de 1630,

Mais tarde esttl prelatura foi paI' Fe
lippe -IV provida no dr. Lourenço de
Mendonça, e, quando se viu fOl'çado pelos
maus tratos de que foi .ictima a re
tir.lI'-se para POI'tugal, nomeou este pre
lado a Pedro Homem de Albernaz para
reger a prelazia, nomeação que foi COI1
firmolda por provisão regia de 2 de se
tembl'o de 1639.

eLA'.. este pI'elado, diz monsenhor Pizarro
nas suas )',femOl'iait historicas, se impntou
grande parte na desordem dos jesuitas
com acamara d'esta cidade. excommun
gand<;> a todos que tivessem concorrido
para >l expulsão d'elIes, e entrando no co
nhecimento da liberdade dos indios, etc,»

Mais tarde desonerou-se Albernaz do
seu cargo e professou na companhia de
Jesus, entregando o governo prelatício

ad interim ao padI'e licenciado José
Coelho, tomando o nomeado parte, como
tal, no assento da camm-a a 6 de julho
de t 64~ em que se tI'atou do modo e
ordem de se pagar o dinheiro da vintena
em beneficio do sustento do presidio e
fOI'tificações da cidade.

Finalmente, em logal' de Lourenço de
Mendonça, foi providõ etrectivamente
n'este cargo o padre bacharel Antonio
de i\Iarins Loureiro, nomeado a 8 de
outubro de ]6,1,::1, e que d'elle tomou posse
a 8 de junho do anno seguinte.

16!l5-Combate das Salinas em Santo
Amaro (Guen-a hollande<ra).

E' narrado pelo Sr. José de Vascon
cellos do modo seguinte nas suas Datas
celebres:

« Tendo no dia antel'ior fugido do
Recife dois pretos que se foram apre
sentar aos chefes dos independontes no
quartel da Varzea, disseram que os hol
landezes s:J.hiam .quando viesse a noite
com tropa e gastadores, para irem ás
Salinas prover-se de lenha e ao mesmo
tem po levantar alli uma fortificação para
melhor guardar aquelle lagar, de que
agora estavam precisando.

« Tomada a denuncia na dovida consi
deração, mandaram os nossos ch~fes

chamar os capitães Antonio Gonçalves
Tição, Borgcs Uchoa, Domingos Fa
gundes, Francisco Ramos, João Soares
de Albuquerque. João Barbosa, Paulo
Velloso e Paulo da Cunha. e. com muni
cando-Ihes o plano do inimigo, lhes en
carregal'am a em preza de o fl'ustrar.

« Executando estes capitães a ordem
que receberam, marcharam sem perda
de tempo para o logar indicado, e, si
tuando durante a noite duas emboscadas
em logar apropl'iado, esperar·am o dia e
com elle a chegada do inimigo.

ci Amanheceu este, com etreito, formado
já no lal'go da casa d . Francisco do Rego,
edificio que hoje não se sabe onde ficava,
tendo perto de si avultado numero de
negl'os.
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" Seis batedores seus, apenas o dia
clareou mais, partiram a cavallo para
o lado da carreira dos Masombos (Arrom
bados), afim de explorar o campo.

" Não perderam os nossos a occasião:
deram sobl'e os seis cavalleiros, porém
s6 dois cah'ram mortos, podendo escapar
os outros quatro, que foram participar
o succedido,

"Informado da posição de nossa gente,
dividiu o com mandante hollandez a sua
força em duas hostes, e mandou atacar
os nossos por dois pon tos ditferen tes ;
mas avançando sem cuutel1a cahiu nas
emboscada, que lhes fizeram conside
ravel damno.

a: Entretanto travou-se um ren' ido
combate, que durou algumas horas. ter
minando a ferro frio, e ganhando os
nossos uma disputada victoria.

a: Vinte e tl'es mortos deixou no campo
o inimigo, e trinta e dois escravos pri
sioneiros, assim como muitas armas,
munições e instrumentos de trabalho.»

1743-Parte da cid Ide de S. alvador
da Bahia uma expedição militar, tirada
de todos os corpos da gual'Dição, enviada
pelo vice-rei André de .Mello e Oastro,
conde das Gal vêas, para a pl'aça da
Colonia do Sacramento.

1763-D. Antonio Alvares da Cunha,
conde da Cunha, toma posse do governo
interino da capitania de S. Paulo e Minas
Geraes, unida á do Rio de Janeiro. Re
conhecendo porém, por experiencia pro
pl'ia, ,o estado de miseria a que estava
reduzida uma capitania tão rica, como
fóra em Outl'OS tempos a de S. Paulo,
por falta de um governo pI'oprio e mais
immediato.representou para acorte n'este
sentido. Attendendo ás suas tão justas
ponderações mandou el-rei D. José 1,-por
aviso de 4 de fevereiro de 1765, I'epór
na antiga categoria aquella capitania,
nomeando pal'a regeI-a ao morgado de
Matheus, D. Luiz Antonio de Souza Bo
telho Mourão, o qual chegou a Santos

no dia 23 de junho do mesmo anno
(Vide a E1Jhemel'ide de7 de abril de 1766).

1799-Toma posse do governo interino
da capitania do Piauhy o coronel Fran
cisco Diogo de Moraes, e exerce-o até
19 de fevereiro de 1M3, em que foi preso,
diz o visconde de Porto Seguro, por se
haver recusado a dar posse ao seu suc
cessor D. João de Amorim Pereira. cujo
governo data d'esse dia. Já em 1796 havia
D. João de Amorim governado a capita
nia.

1829-Chega ao Rio de Janeiro a joven
rainha de Portugal D. Maria II, em com·
panhia de sua futura madrasta a princeza
da Bavi~ra D. Amelia de Leuchtenberg,
elesposada ele D. Pedro 1, cnjas nnpcias se
celebraram no dia seguinte com toda a
pomp'l e e$plendor. .

1874"':'Chega á cidade de S. Paulo o
SI'. conde d'Eu e visita diversos estabe
lecimentos publicos em companhia das
principaes auctol'idades da provincia.

A 18 vi~itou Sua Alteza a cidade do
Itú, a 19 Sorocaba, a 20 Ypanema, a
23 Jundiahy e Oampinas, a 25 Mogy
mirim. A 30 assistiu na capital ao baile
que lhe offereceram no palacete do SI"
barão de Sonza Queil'oz diversas pessoas
gl'adas de ambos os partidos politicos da
provinci~.

OUTUBRO -17

1653-Provisão especificando os casos
que tDJ'nam legitimo o captiyeiro do'>
indígenas:

1659-0 capitão m6r do Rio de Janeiro
e governador da repartição do uI, Sal
vador Correa de Sá e Benevides, succede
a Thomé Corrêa de Alvarenga.

Foi d'esta vez o vigesimo setimo e
governou um anno pouco mais ou menos,
partindo em .dias de outubro de 1660
para S. Vicente a inspeccionar as minas
que estavam li seu cal'go, deixando no
vamente no governo da capitania ao
mesmo Thomé Corrêa de Alvarenga, que
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foi poucos dias depois deposto pelo povo,
que se amotinou e lhe negou obediencia,
escolhendo, de connivencia com o senado
da ca'mara, a Agostinho Barbalho Be
zerra, a fluem o povo obrigou pela fOI'ça
e sob pena de morte a exercer o car~o.

No coner d'este anno de 1659 toma
posse da prelatura do Rio de Jaueiro o
dr. Manuel de Souza e Almada, por fal
lecimeuto de Antonio do; Mal'ills Lou
reiro.

Perseguido, como todos os seus ante
cessores, voltou para POl'tugal em 1669,
nomeando pal'a occupar o seu 10g ,r ao
dr, Francisco da Silveira Dias.

lT/S-Toma posse do governo da ca
pitania de Goyaz o capitão general Luiz
da Cunha de Menezes, que a governa atá
27 de junho de 1783, sendo então rendido
por Tristão da .Gunha Menezes.

DUI'ante a administração dt' Luiz da
Cunha. fundaram·se n'aquella capitania
varias aldeias com os indios Cayapós,
Javaés e Carajós, até então inimigos.
Creou este governado I' companhias de
milici>ls de homens pardos e pretos, de
nominados Helwiques, em memoria do
heroico Henrique Dias, na capital. em
Crixaz, Pilar e Tr'lhiras; fez muitas obras
public IS e cuidou com desvelo do asseio
e melhol'amento da capital da capitania.

1801-Dá·se o primeiro combatt' contra
os hespanhóes, na guerra publicada ~ste

anno.Jegua e meia do Passo da l1e1'di::
no Rio lh'andt! do Sul, e é ganha pelos
nossos. Deve·se esse tl'iu,npho principal
mente ao com mandante das forças bl'a- \
zileil'us, o capitão de milicias Antonio
Rodrigues Barbosa, e ao alferes de ca·
vallaria Hyppolito do Couto Brandão.

1809 - D. José Thomaz de Menezes,
quadragesimo sexto governador e capitão
general do Maranhão, toma posse do
seu cargo. Succede a D. Francisco de
II1ell~ Manuel da Camara. Substitue-o
como govel'nador interino o bispo dioc3-

I

sano D. Luiz de Brito Homem, de 21 de
maio a 28 de agosto de 1811 (Vide essa
data).

lS29-Celebra-se no Rio de Janeiro o
casamento do 1· Impel'ador com D. Ame
lia de Leuchtenberg, e para perpetuar
esse acontecimento é creada a ordem
honol'iflca da Rosa.

1836-Toma assento no senado, como
representante da província de Minas
Geraes, M lUllel Ignacio de Mello e ouza,
depois barão de Pontal, es.:olhido peló
regente Feijó (Vide a ephem. de 20 de
maio de 1859).

1869-FalJece no Rio de Janeü'o o se
nador Theophilo Benedicto Ottoni, um
dos cidadãos que gosou de mais POPUltl

rida de n'este paiz.
O il1ustre trihuno nascera na cidade

do Serro, provincia de Minas-Geraes, .a
27 de novemoro de 1807. Fôl'a escolhido
senador pela sua provincia a 9 de janeiro
de IBM e tomúra assento no dia 1 .

O S\" dr. J. M. de Macedo dá no scu
Anno Biographico uma importante e
minuciosa noticia da sua vida, que sen
timos, pela natureza d'e tas paginas, não
podei' reproduzil' integr<llmente aqui.

O Globo de 17 <.le outubro de 1877, com
memol',lndo o oitavo anniversario do
passamento do notavcl' patriota mineü'o,
escreve:

«A memoria do ilIl1stre democrata
ainda é justamente venerada pelos seus
compatriotas, que o'ene viram sempre
um al'dente propugnado\' das liberdades
publicas e um esforçado lidadol', que só
descançou das lides poli tiC.IS quando
desceu ao tumulo. O esquecimento da
historia não envolvcu o seu nome.» '

O que poderiamos nós accrescentar a
estas palavras de tão com peten te juiz?

OUTUBRO- 18

1541 - O r..elebl'e aventureiro Alvaro
Nunes Cabeça de Vara pal'te de Slinta
Catharina, em' viagem por terra, pClra
Assumpção no Paraguay.
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Tendo sahido de Hespanha no~ fins do
anno antedaI', para fazer explorações
por ordem do imperadol' Carlos V, che
gára ás costas do Brazil em principias
d'este. e tomára posse do paiz para a
coróa de Castella desde 25 graus de lati
tude sul para baixo. Depois de alguns
mezes de demora, que empregára em
obtet' noticias acerca do Rio da Prata e
informações para!l. viagem que projectára
emprehender pai' terra, afim de conhecer
o paiz, mandou ql1e seguissem os seus
navios para aquelIe rio, e tomando com·
sigo duzentos bésteiros e arcabuzeiros e
fazendo-se acompanh Ir pelo numt<ro de
indios precisos e guias l'onhecedores do
tel'reno, partiu para o Spu destino, e ~lIi

chegou com etreito, depois de haver ven
cido innumeras difficuldades (Datas ce
lebl'es).

1570 - Morre no colIegio da Compa
nhia de Jesus no Rio de Janeiro, o fa
moso jesuita Manuel da Nobl'ega, tendI)
completado eX'lctamente n'esse dia, se
gundo o fidedigno testemunho de Simão
de Vasconcellos, chronista da Ol'dem
53 annos de idade e 2 de religioso. '

Viera para o Brazil com o pr'imeiro go·
vernador geral Thomé de Souza, em 15,19,
na pl'Ímeira leva de missionarios man
dados a estas plagas para cl1techisar e
conduzi l' á civilisação QS seus na turaes.

Nobrega foi o primeil'o provincial que
teve a companhia no Novo Mundo. Na
mesma expedição vieram os padres Leo
nardo Nunes, João de Aspilcueta (Na
varró) e Antonio Pires e os leigos Diogo
Jacome e Vicente Rodl'igues.

obrega, Anchiet l e ~Ianuel de Paiva
são os tl'es grandes hel'oes da catechese
no Brazil e em pal'ticulal' na ,capitania de
S, Paulo.

, Bachal'el em dil'eito canonico pela uni·
vel'sidade de Coimbl'a, tendo fl'equentado
antes a de Salamanca, entrára Nobrega
para o instituto de Loyola aos 25 annos
exactos de idade. Desejoso de pl'estar
serviços á religião e á sua ordem partiu

pal'a o Bl'azi! a I de fevel'eiro de 1549 e
apartou á Bahia a 29 de março, como eUe
mesmo refere em uma das suas cartas.
Desde esse dia até ao momento de expirar
foi a sua vida uma cadeia continua de dedi
cação á causa que abraçál'a, arrostrando
perigos de todo o genero, a natural bru
teza do indigena,a voracidade das feras,o
longo e aspero dos caminhos. o impene
traveI das IIlattaS seculares, >l corrente te'
merosa dos rios. a fome, a sêde, o frio as
pel'o,ocalordesacostumado,os naufrll.gios,
tudo o que a imaginação póde ideiar de
soffrimeuto e de quasi sobrehl!mano, para
cumprir a sua grandiosa missão, chds
tianizar os indigenas e cham"I-os á. civi·
lisação e ao congraçamen'to com os euro_
peus. Fora-nos mister. para reilovar a
narração de todos 06 passos da sua vida,
maior espaço do que o de que dispomos.
O leito,' intel'essado e curiclsO a achará
limpamente traç,lda pelo coronel Ignacio
Accioli no tomo septimo da revista tri
mens,lI do Instituto Historico. si não pre·
ferir lêJ-a intretecida, emaranhada nas
rebuscadas maravilhas e sobrenatul'ali·
dades do pio chronista da companbia de
Jesus. Simão de Vasconcellos, que teve
para escrevel-a apont,lmentos fornecidos
pelo veneravel José de Anchieta.

1623-0. dem regia determinando que
todos os que forem ao' sertão buscar
indios paguem o quinto, pondo nas
aldeias de S. M. a quinta parte d'elles
(Collecção de leis do Reino.anno de 16t3).
16·~9-0 capitão-mór do Pará, Luiz

Aranha de Vasconcellos, nomeado por
p~tente l'egia pal'a substituil' a Manuel

·de Souza d'Eça, toma posse do seu cargo.
Foi o nono na ordem chl'onologica e

administl'ou esta capitania até 29 de
maio do anno seguinte, em que entra a
governal-a Jacome Raymundo de No
ronha.

1630-Nomeação de Pedro Homem de
Albernaz para prelado do Rio de ·Janeiro,
feita pelo clero d'essa cidade (Datas Ce
ieb.·es).
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Ficou desde então o bispado, pela sua de.
sistencia, sendo regido por vigario capi-

o tular, o conego Antonio Tavares orrêa
da Silva, nomeado a 2! de novembro de
Ul31 pelo arcebispo da Bahia.
-É apresentado bispo de Olinda D. João

da Purificação Marques Perdigão, natu
ral da cidade de Vianna do ~'1inho, em
Portugal. Fora conego l'egran te de anto
Agostinho e era monsenhor da capella
imperial do Rio de Janeiro, quaurto foi
chamado ao episcopado por CaI'Ü1. impe
rial de D. Pedro I, da presente data. Foi
o ultimo dos nomeado~ pelo 1" impe
rador.

Servira o logar de thesourairo mór da
Sé do Rio de Janeiro desde lS0G e fôra
nomeado monsenhor em 1 09. Gozava
da reputaçãu de bom organista e rubri
cista e de saber bem latim.

Confirmou-o bispo da séde pernambu
cana, em cuja série é o 16", o papa
Leão XII a 28 de fevereiro de 1831.

D. João da Purificação regeu antes o
bispado no caI'acter de vigario capitu
lar, POl' nomeação do arcebispo da Bahia.
em virtude das dissenções havidas entre
os c~itulares da Sé de Olinda, que não
fizeram a eleição do vigario no pr IZO de
oito dias, como dispõe o Concilio Triden
tino, 'essa qualidade chegou a Pel'nam·
buco a 4: de agosto de 18::10, voltando ao
Rio ele Janeh'o em fevcreiro de 1833,
aqni foi sag-rado a 26 de maio d'esse
mesmo anno, sendo ministl'o da justiça o
desembargador II. H. Cal'Dciro Leão,
postel'iormente marquez de Paraná. De
pois de sagrado tornou para a sua dio
cese, onde chegou a 14: de setembró, e
tomou pessoalmen te posse do sen cargo
a 29 de outubro.

Alli fallecen no paço episcopal da So
ledade a 30 de abril de 1864:, na edade de
85 annos, um mr.z e 26 dias, depois de
um episcopado de 31 annos, sem contai'
os que °erviu como vigario capitular.

Sendo o seu cad aver, embalsamado,
exposto por 5 dias á visita dos fieis,' foi

Ha uma deploravcl confusão de datas
nos auctorBs que temos á mão a respeito
dos primeiros administradores ecclesias
ticos do Rio de J aneü'o, que n'ão terá
escapado ao leitor e que não ousamos
deslindar (Vide a ephemel"icle de 16).

1645-Chega á Párahyba a noticia da
horri vel cal'Dificina das margens do Po
tengy, lévada pelas vi uvas e filhas dos
alli massacrados por Jacob Listry e seus
indios no dia 1",

O govern'ador holJandez mandál"a reunir
essas infelizes, embarcou-as em um navio
e mandou-as lançar nas praias c\'aquella
capitania. Os parahyba.nos recebem-n'as
com a maior cordilllid"de e preparam-se
para vingai-as e salvar alguns riogran
denses que andassem dispersos pelos
mattos. Sahem para esse fim os capitães
João Barbosa Pinto e Diogo Pinheiro Ca
marão ('om as suas companhias, augmen
tadas com os parahybanos qnc quizeram
tomar parte na empreza.

Chegaram a dunhaú em principios de
novembro e am fizeram quartel, despe
dindo partidas para destruir tudo quanto
pertencesse aos hollandezes e aos indios
seus auxiliares, o que ellas cumpriram á
risca, levando a morte e a destruição a
todos os pontos a que chegaram.

1818 - E' nomeado bispo de Goyaz o
bispo titular de Castoria, D. Francisco
Ferreira de Azevedo, segundo um ma
nuscripto que me confiou o sr. dr. Mello
Moraes (Vide a ephem. de 29 de agosto
de 1819).

18:25- A GI"ã-Bretanha reconhece a in•.
dependencia do BraziJ.

1829-E' pelo I" imperador nomeado
bispo de Cuyabá o padre Placido Mendes'
dos Santos Carneiro, conego da imperial
capella, natural de Portugal. Foi o
primeiro bispo d'essa dioce'e. A 30 de
outubro, porélll, do anno seguint.e pediu
dispensa de solicitar as bullas de confir
mação, por não se julgai' com forças para
desempenhar os onerosos deveres do cUJ'
go, em razão da sua avançada edade.
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transferido pl'ocessionalmente para Olin
da na tarde dc 5 de maio e aUi sepultado
no dia seguinte na respectiva Sé,

Foi este prelado um elos que assisti
ram. em 1841, á coroação do actual Im
perador,

Leia-sc o quc acerca do seu goycrno,
elos del'j'adeiros dias da sua viria e das
hOI1I'aS que se Ihc prestaJ'am 110 seu en
tel'l'amento, diz o :mctor do Roteiro dos
Bispados, Yer'se·h:\ que si o seu episco·
pado não c cUl'acterizara por actos de
sabedoria, distinguira-se pelos de extre
ma piedade e bondade de coração :vcr-se.
ha ainda que morreu na mais profunda
miseria. pobrissimo e quasi ao abandono,
o bispo de uma diocese tão vasta e rica
como era e é a de Olinda.

ISO-Representa o gl'ande actor na
cional João Caetano dos Santos o drama
a Ga,'galhacla, de Jacques Arago, na pre.
sença do seu auctor, que e!'a cego e es
tava na côr'te de passagem pal'a a França,
O Imperador, que as i tia ao espectllculo.
manda chamar ao seu càmarote os dous
artistas, actor e auctor, para lhes signi
ficar a sua satisfação.

O publico otl'erece a João Caetano um
coro,\ de flol'es. este colloca-a na cabeça
de Arilgo; mas o dramaturgo, iiI'ando
d'ella apeúas uma fulha pa!'a i,l'esticue-a
ao artista, que tão magi tralmente sou
bera interpretar e pôr em acção o seu
pensamento,

1852 - Trocam se as ratiflcações elo
tratado de commercio e navegação entre
o Brazil e o Perit,

1879-..-Fallece na cidade do Rio de J >\

neiro, e sepulta-se na tar'de do mesmo dia
no cemiterio de , João Baptista, o barão
de Villa·BeIJa, Domingos de Souza Leão.
bacharel em direito, deputado.á Assem
bléa geral legi lativa pela provincill de
Pernambuco, <1e onde er..t natul'nl, e
ex-ministro dos negocios estl'angeiros do
gabinete cinco de janeil'o, presidido e 01'·

ganisado pelo Sr. conselheiro Sinimbú.

OI:TliBRO - 19

1139-Sobe ii. fogueira, til'lIdo <1os car
ceres da Inquisição de Lisboa. Antonio
José da Silva, o Plauto bl'azileiro, auctor
das Opems comicas, impressas ainda e.fi

sua vida destacadamente, e do T1UJatl'o
comico, impresso depois,

Nas::ido no Rio de Janeiro a 8 de maio
de nos. fura para Lisboa em lil2 ou
principios de 1,13 em companhia de seus
paes,'o advogado João Mendes da Silva
e Lourença Coutinho. Escapara já uma
vez de tão angustioso destino, graças á
penitencia que se lhe impoz no auto da te
celebl'ado em Lisboa a 13 de outubro
de 1726; cahiu porém' de nOI'O, onze
annos depois, nas garras do terrivel
Tribunal, que o fez queimar Yivo (atro
cidade inacreditavel, a não ser o irre
cusavel testemunho da historia), em nome
de um deus de paz e mansidão, que não
ousava atirar a primeira pedra â mulher
adultera e que e!ferecia a outra face á
bofetada de 'eus inimigos!

Entregue aos 'tl'atos sem nome da polé,
foi votado em seguida aos horrores da
morte pelo fogo, tendo apenas 34 annos
de idade e ll..ll'endo já conquistado, como
advogado e allctor comico, a amizade e
considel'tlção dos homens de lettras de
seu tempo e a estima dos grandes da
eort.e, impotentes todavia para o arran
carem á morte cruel a que o submeitera
a barbara in tolerancia reI igiosa da des·
graçada época em que a sua mi estrel1a
o flzertl nascer e floresceI'!

« Poeta pópuLu'. diz um conceituado
escriptor nosso, livre, sem se dar das
regras dramaticas, escrevia as suas
opel'as como Shakspearc, Cald.erolJ e Lope
da Vega, s~gundo as suas inspirações,
com essa admiravel originalidade que em
vão se procura nos auetores da nossa
lingua, cheias de ditos satyt'iccis, de , ai
att;co, de graça comica. de espil'ito epi
grammatico, mais adequadas a pI'omover
o riso do que a moralisar o espectador."
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Na lamentavel catastrophe em que
figurou o nosso desgl'lIç',do compatriota
foram tambem envolvidas e al'l'astadas
sua velha mãe e sua mtllher LeonOl'
Muia de C.I1'valho, que o poeta despo
sara em 173,1,

« O processo original do infeliz fudeu,
diz ln ocencio da Silva, existe tlojc no
Archivo Nacional da Torl'e do Tombo.
pal'a onde passou incluido nos demais
papeis dos cartorios das Inquisições que
alli se recolhel'am no anno de 18~l» (Vide
a EphemeJ'ide de 8 de maio de' n05).

1H'l-Toma posse do govel'no da ca
pitll1ia do Ceará, segundo o visconde de,
Porto Seguro e o sen.rdor Pompeu, o seu
32' .govel'lHldol' P~dl'o de i\1oraes !I-la
galhãe~, pOl' falIecimento do governador
Francisco da Cost I, occorrido a 3 de
setembro<1o mesmo anno,

1763-0 conde da Cunha, D. Antonio
Alvares da Cunha, 10' vice rei do Brazil,
tOll1a posse do seu cargo n'esta data,
segu ndo o visconde de Porto Seglll'o,
Entretanto Abreu e Lima e o SI', Az~vedo
Mal'qup.s d.IO pal'a II sua posse a data
de 10, que reproduzimos,

O conde da Cunha governou o estado
(no Rio de Janeiro) até 17 de novembro
de 1767, em que o l'ende o conde de
Azambuja, Antonio Rolim de Moul'a Ta
vares,

Durante a sua administração repal'ou
este magistrado todas as fortaleza~ que
se achavam desmanteladas, levantou II

da Praia Vermelha, mandou construil'
na ilha das Cobra. dois gl'andes ar
mazens para deposito de polvora e uma
armaria nu fortaleza da Conceição; nas
abas do morro de S, Bento assentou o
al'senal de marinha, onde se fabricou a
nau S. Seba ·tiào, e na ponta da Miseri
cOl'di edificou uma grande casa pal'a o
trem de al'lilhal'ia, qlIe hOJe sel'l'e de
arsenal de guerra, e finalmente creou o
hosjJital dos Laz ,ros em S, Chl'istovão,
na CJS:\. que n'uquelle bairro possuÍl'am

os jesuit!ts (Vide a Ephemel'ide de 27 de
outuuro-de 1 32).

1816-0 brigadeil'r Trão de D us Menna
Barreto derl'ota Arugas nas yisinh Inças
de ,\,nhanduhy e Paipaes.

1817-0 conde de ViHa Flol', Antonio
José de :-;ouza Manuel e Menezes Severim
de Noronha, depois duque da Terceira.
7' governadol' e capitão general do Pará
e Rio , egro, toma posse do seu cal'go
e exerce·o até o l' de julho de 1820. em
que pl1"tiu com licença para o Rio de
Janeiro, deixando o governo da capi
tania entl'egue intel'iua tlente, na fórma
do alvará de successão de 12 de dezem bl'o
de 1770, a um triumvirato composto do

I arcediago -\ ntonio da Cunha, do deseln
ual'gador ouvidor da comarca do Pará
Antonio Mui I Cal'OeÍl'o de á e do co
ronel do estlldo-maior Joaquim Felippe
dos Reis, que governal'em até o I' de
janeiro de 1?21, em que foram substi
tuidos por uma Junta constit.ucional go
vernativa,

Nascido a 18 de março de 1792. o dtlque
da Terceira falleceu em Lisboa em abril
de 1860, tendo tomado acti vissima pv'te

a fundação da dyua tia reinante em
.Jol'tugal, nas luctas entre D, Miguel e
D. Pedl'o, de quem foi o -mais valente
e decidido auxiliai',

1822-A Junta de justiç:t criminal do
Pará absol\'e a cinco cidadãos que o go
vernador das armàs.José Maria de Moura
accllsára de fautores da independencia
do Brazil.

185,1-Volta fl'ei Francisco de lIIon
talvel'lle ao pulpito (Vide a Ephemedde
de 9 de agosto de 118,1).

1876-Inaugura ão da linha telegl'a
phica de S, 1Ilatheus a Linhares, na pro·
vincia do Espidto ~auto, n&. extensão
de 85.000 kilometros.

1879-Iuaugura-se a do Timbó a Ala
goinhas, na provincia da Bahia.

o 'J'UBRO - 20

16 O-João T,wlll'es Roldon, que subo
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stituirll a D, Manuel Lobo no governo da
capitania do Rio de Janeiro, pede excusa
do cal'go e na presente data é llcceita a
sua renuncia, E' nomeado pa:'a o sub
-stituir interinamente o mestre de campo
Pedro Gomes, O governo d'este uI timo
começou a 2tl de j-lIleil'o do anno seguinte
e terminou a 3 de junho de 1682.

1698-Carta regia approvando a CJ'eação
dos primeiros tel'<;os de orden,lDças que
fizera AI'thur de Sá e Menezes, gover
nador do Rio de Janeir'o, Minll~ e S. Pa ulo
quando se achou n'esta ultilna capitania
no presente anno de 1698.

N'este mesmo anno houve em S, Paulo
novas perturbações do socego publico
produzid IS pela rocrudecencia da antiga
pendcncia c rivalidade existente entre
a, familias Pil'es e Camal',IlOS, de que
resultou a mOI'te de Pedr'O Ol,tiz dc Ca
margo pOI' Gaspar de Godoy Collaço,
Essa rivalidade entl'e as duas impor
tantes famílias, especie de Montechi
ed i COlJuletti, da capitania de S, Paulo,
datava dos annos de 1653, Tivera por
,causa, segundo puderam apuraI' os mais
curiosos i nve~tigadores das nossas chro
nicas, o zelo que uma tinha da influencia
e pr'edomini~ da outl'a nos c!ll'gos da
republica, Veja-se o que a esse respeit()
I'efere o Sr. Azevedo Marques nos seus
Apontamt;ntos histo,-icos, etc. da p,'o-'
vincia de S. Pat~lo, 1'01. II, SOl) a rubrica
Pú'es e Camal'gos (Vide a Ephe'rnel'Íde
de 23 de novembro de 1655),

\

1798-l'l', pela sua crescent~'prosperi
dade -e !lugmento de população. elevado
{I c'ltegoda de villa, com o titulo de Pa
I'acatú do Principe. o arraial que se
formára nas minas de OUI'O de Parilcatú,
dcscobel't.!s em 1744 pelo' gual'da-m6r
José Rodrigues Fl'6es, A lei provincial
de 9 de mal'ço de 18,1,0 deu·lhe os foros
de cidade. .

1810-0 COI'onel Fraucisco da Costa
Rebello substitue intel'inamente no go
vel'l1Q da capitania do Pia1ülY a Carlos

Cesar Burlamaque, que fora suspenso
e preso.

1812-Alvará permittindo que afazenda
real entre como accionist 1 do Banco do
Braúl com cem contos de réis annuaes,
pelo espaço de dez annos consecutivos,
sem flue pel'ceba por isso lucro algum,
fi!lando este em proveito dos ~ccionistas

particuJal'es pelas en tradas dos ci nco
primeil'os annos, Esta medida é tomada
com o intuito de promover o concurso
de novos a 'cionistas. por se não terem
ainda colhido IS vantagens que prometlia
a fundação d'esse estabclecimento,
18~3-Lei ordenando que se consel'vem

no Imperio, como nacionaes, as tl'es 01'·

de'ns POl'tuguezas-de Christo, de S,Banto
de Aviz e Sanctiago da Espada. Não
estando porém ellas de accordo com as
circumstancias occorrido.ls nesta parte da I

antiga Illonarchia, o imperador (d. Pe
dro II) decretou, em cIata de !J de setem
bl'o de 18,1,3, que essas tres ordens ficassem
como mel'a.men telcivicas e politicas (Vide
a ephem.. de 13 de maio de 1808),

1839-Fallece o senador pela provincia
do Ceará Pedl'o José da Costa Barl'os,
escolhido pelo l' .imperador u 22 de ja
neiro de Jtl26, na primitiva organislção
do senado,

Costa Banos tomou assento n'aquella
casa a 7 ae maio do ann9 seg\linte,
segundo o Mappa nec,-ologico dos sena·
do,'es publicado no tomo XXIX da Re
vist~ do Instituto Historico.

lS51-0 conselheiI'o lIonorio Hermeto
Carneiro Leão, posteriormente marquez
de Paraná, é encarregado de uma missão
diplomatic'l ao :(tio ua Prata.

1859-Chega o Imperador á Cachoeil'a
de Paulo Alfonso, maravilhoso salto do
rio de S. Francis co, na pl'ovincia das

l
Alagoas,

O ::;1', cOllsélhei-ro Manuel Pinto !.le
Souza Dantas, quando presidente d'a
quella pl'ovincia. mando~l el'igir um mo-
numento de -granito do logar e marmol'e
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branco, para commemorar a visita im
perial áqueUe pittoresco sitio.
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1633-Parte o tenente coronel hoUandez
Rym'l á fron'e de 170 homens, do forte
dos Affogados, para o districto de Santo
Amal'o ele Jaboatão, onde ficava o el;
genho de Maria Barroso, no caminho da
parochia e povoação do ilfuribeca. O seu
fim era não só saquear este engenho,
como fazer o mesmo a outras muitas
casas que por alli havia e cujos mora
dores se julgavam seguros, por ser o
lagar muito coberto de bosques.

Mathius de' Albuquerque, qlle tinha
pelo caminho c mais postos, por onde
podia o inimigo levar ..1.S suas sortidas,
sempre alguma gente de emboscada e
vigia, foi logo avisado d'esta. Apezdr de
gravemente enfermo de febr'es intermit
tentes, que sotrreu dezoito mezes, o ge
neral tratou logo de d,u' as providencias
que o caso exigia e mandOll incontinenti
sahir o capitão Luiz Barbalho com 156
homens, para que se ajuntassem aos
que tinham dado o aviso. Enviou por
outra parte o sal'gellto-mór Pedro Cor
rêa da Gama com 200 soldados, para
cortar a retaguarda ao iuimigo, quando'
tentasse recolher-SE}.

Permittiu a boa sorte do capitão Bar
balho que désse logo com a r:etaguarda
dos hollandezes, que voltavam,e foi sobre
elles carregando.e matando-lhes gente.
A vanguarda inimiga, em que ia Byma,
encontl'ou Corrêa da Gama, que tinha
marchado com tal celeridade que só com
cem dos duzentos homens que levava é
que encontrou na cancella de uns can
naviaes o inimigo, contI'a o qual invistiu
com tal valór que obrigou o coronel
hollandez a retirar-se, com os. que Pll
uOl'am acoro panhal-o, para tllna casa
desampal'ada,que ficava proxima do fOI'te
dos Affogados, para onde, ao cahir de
todo a noite, se recolheram.

Perdeu o inimigo mais de 70 homens,
que ficaram mortos, além de 18, que ca
hiram prisioneiros. Ficou tambem em
podei' dos nossos o cavo.llo de Byma,
que o deixára para melhor se escapai', e
tudo quanto levavam do saque que lhe·
ram nas casas em que haviam entrado,
Da n~:;sa paI'te morreram S homens e
ficaram feridos onze.

1725 - Bartholomeu Bueno da ilva
andou tl'es anno' e dois mezes sem poder
acertai' com :\ paragem que buscava,
isto é, onde estivera o ousado sertanista
seu pac, o famigerado Anhangwf?'a".
e sem embargo de se ver desfalcado no
pes 00.1 da sua bandeÍ1'a, por haver mor-

• rido ou desertado a maior parte da gente
que o acompanhava, não afrouxou na
diligencia, e constando ao governador
de R. PaulQ, Rodrigo Cesar de Menezes,
a falta de recursos em que se via, pro
curou soccol'J'el-o, não s6 pal'a dar·lhe
calOl' á dita diligencia, mas ainda sal
"ar-lhe a vida e a seus companheiros.
Estava o governador n'est~s aprestos
quando, na presente data, chega Bueno
a S. Paulo, muito satisfeito por haver
conseguido o que com tanto trabalho
procurára.

« Diz a tradição que encontrara ainda
vestigios da pa sagem de seu pae e que
entre os indios goyaz havia vivas recor
dações do terl'ivel Anhanguera ( Alen
castre,Annaes da p,'ovincia de Goya:::},»

Volta portanto Bueno da sua arriscada
excursão ào sertão de Goyaz, tendo depa
rado com as minas que seu pae 40 annos
antes descobrira.

1730-Permitte o governo da córte que
o governador do Rio de Janeiro mande
edificar um peqltenO e humilde hospicio
com sua capellinha, mas sem fórma de
convento, para os padres capuchinhos.
guardando na edificação do dito h,ospicio
a pobreza e humildade que prof<,ssam
aquelles religiosos. Marca·se para sitio
da referida edific:lção o que fica vizinho
ao hospicio de Jerusalem, desde o quino
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Í<'\l do capitão João Antunes até á ultima
columna de pedra que está no caminho
que vai pal'a o Desterro, tomando-se por
avaliação tI'es casas terreas que occupam
uma extensão de morro baldio. Provi
dencia-se que no caso de qualquer in
conveniente se busque outro sitio, onde
sejam accommodados á custa da real
fazenda.

17ll3-Chega a Belém do Pará a com
missão scientiflca, de que era a alma o
insigne naturalista bahiense Dr. Alexan
dre Rodrigucs Ferreira, nomeado desde
1718, mas que s6 pudera partir de Lisboa
no dia 1 de Setembro d'este anno de 1783,
na charrua Aguia e COI'açeio de Jesus,

Vieram na mesma frota Martinho de
Souza e Albuquerque, governador e ca
pitão general do estado do Pará, que
s6 no dia 25 toma possc do seu cargo,
(segundo um omcio Ol'iginal seu de 2/,
existente no Archivo Publico), e o bispo
do mesmo estado, D. Frei Caetano BI'an
dão, que foi depois arcebispo de Braga.

TI'azia Ferreira comsigo. para os tra
balhos d'l expedi<;ão, os dous desenha
dores José .Joaquim FI'cire c ,Joaquim
José Codina, e o jardineiro ou preparador
botanico Agostinho Joaquim do Cabo.

Oinfatigavei natlll'alista logo que che
gou deu começo aos seus tl'abalhos pela
ilha de Joannes ou l\laraj6 (Vide a Ephe
meride de 27 de abril de 1756 e de 1 de
setembro de 1782),

1789-Fa11ece na cidade de . Paulo
o 3' bispo d'essa diocese D. fl'ei Lanuel
da Resurreição, depois de 15 annos e 7
mezes deepiscopado Vide a Ephemel'icle
de 19 de março).

1 38--Installação solemne do Instituto
llistOl-ico, Geog,'aphico e Ethnogl'aphico
cio B"a;ril ('i ide a Epheme"icle de 18 de
agosto) .

186/-Combate deTatayiba (Campanha
do Pa,'aguay).

N'este dia a cavallaria paraguaya, sob
o commando do general Caba11ero, é en
volvida e dcnotada pela nossa n'aquelle

logar, deixando o 100mlgo 583 mortos,
147 prisioneiros, duas bandeiras e muito
ar'mamento. As forças brazileiL-as perde
ram apenas 12 mortos e fical'am feridas
85 praças.

O dictador Lopes agl'aciou com um:l.
medalha aos que escaparam. como si ti
vessem alcançado uma assignalada vi
ctoria.

Pela madrugada tinha-se destacado
uma partida de 50 ol'ientaes e alguns pra
ticas do exercito argentino, commauda
dos pelo major Hyppolito Coronado, que
peuetl'ou 15 leguas pelo interior do paiz
e surprehendeu as povoações paraguayas
de Guajucuê e Tacual'as, aprisionando o
juiz de paz e o commandante militar
com as respectiva. gU::lI'nições, interce
ptando varias correios do inimigo, fa
zendo mais de 30 prisioneiros e tomando
cento e tantos cavallos e cerca de 50
rczes,

OUTUBRO-22

1679-Roque da Cei ta Barreto, gover
nador do estado do BI'azil, lança a pri
meira pedra da casa c1austI'al annexa ao
convento de ::ianta Clara do Desterro, na
cidade da Bahia, accrescimo reclamado
pela pequenez do recolhimento que então
existia e do grande numero de preten
dentes á vida claustral.

« A colonia que precisaya de colonisa.
ção, pondera o :1'. José de Vasconce11os
(Datas celebl'es), distl'ahia assim os seus
reditos em taes fundações e enclausu
rava as virgens, qne podiam ser boas e
excellentes mães de !amilia! »

lIi1l9-Nasce o rei D. João V, filho de
D. Pedro, segundo do nome,e de D.Maria
Francisca Izabel de Saboya (Vide a
ephemel'icle de 31 de julho de 1750).

1709-Compra a coroa, pela quantia de
quarenta mil cruzados, ao seu ultimo
donatario D. Luiz Alvaro de Castro e
Souza, mal'quez de Cascaes, a C3.pitania
de Santo Amaro.

D'osta compra lanoq-se termo na
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cidade de S. Paulo a 25 de fevereiro de
17l±. O donatal'Ío pretendia vendei-a por
aquella quantia ao «a pitão-mór (paulista)
José de G6es Moraes, quando· a coroa a
comprou.

Esta capitania dividia-se em tres por
ções, comprehendendo uma do rio de
S. Vicente até á bal'l'a do rio Juque''Y
q!teré, anterior'llente denominado CUl'U

pacé; 'a outra, da barra de Paranaguã
até ás immetliações da Laguna,e a ultima
de 30 leguas, terminando em ltamaracá
(pernambuco).

As duas primeÍl'as pOl'ções concnl'1'eram
para se formal' a hoje provincia do Pa-
rani'l (Vide 'dezembro 19 de 1853).

1731-João de Teive Barreto começa a
governal' a capitauia do Rio Gl'ande do
Norte sujeita a Pel'Uambuco, e exel'ce o
seu cargo até 18 de dezembro de 1730, em
que é rendido pOl' Francisco Xaviel' de
Miranda Henriques.

1769-Creação ela villa de S. José ele
Mogy-mel'im, pOI' ordem do éapitão-ge
neral de S. Paulo Luiz Antonio de Souza
Botelho IIIourão, que deu commissão
pal'a a installar ao ouvidor geral.

Por lei pl'OI'incial de 3 de abril de 1849
foi elevada. á categoria de cidade.

'Fundaram a sua povoação primitiva
os exploradores dos sertões do norte e
oéste de S, Paulo, quando partiam da
capit ,I em busca de tel'l'enos aurífcros
nos <listrlctos de Mína~, Goyaz e Matto
Grossq, pelos l!nnos de 1650 a 1722, en
levados da lJelleza da sua posição topo
graphicH. sua amenidade e salubridade'
de olima, fertilidade de suas mattas e
extensão e excellencia dos seus cam poso
Alli se estabelecel'am logo muitos d'elles
com plantaçi)es e criação de animaes. '
Foi a,segllnda, porque antes havIa sido
fundado o arrayal de Mogy-guaçú, cerca
de uma legu.\ além d'ella, á, margem
<lil'eita do caudaloso rio do meslllo nome.

1833-Reforma da Academia Militar do
Rio de J ,neiro, cre'lda pOl' carta régia de

de dezembro de 1810 (Vide essa data)·

1844 - A pl'Ínceza D. Januaria e sell
cónsol'te o conde d'Aquila embarcam
para a EUI'opa na fragata fl'anceza Reine
JJlanche, do commando de Alix Nicolas
Aimé, contra·almirante Du PetitThouars
("\ ide a el'.Lemeride ue 24).

18!5-nJanífesto do governo brazileiro
protestando contra o bill Aberdeen, pro
mulgado pelo parlamento de Inglaterra,
que sujeitava os navios e subditos brazi
leil'os, suspeitos de se empregarem no
tl'ailCO de afl'icanos, a julgamento pelos
tl'ibunaes inglezes e á punição pelas leis
d'aquelle paiz como piratas,

Tem esse bill a data de 8 de agosto
de 1845.

Ot;TUllRO -23

1660 - Rcgimento d.ldo ao ouvidol' da
, capital do Pará, Antonio Coelho Gasco,

que foi o primeiro jurista despachado
pal'.l tal cargo n'aquella cidadc.

1688 - Por faltar a via de successão e
reconhecendo que morria, o governádor
geral, lIfathias da Cunha, convoca não
s6 a camara e nobl'eza, como os ol'ficiaes
superiores da cidade da Bahia pal'a ele
gerem as pessoas que deviam reger inte
rinamente o Escado em seu logar. Por
voto geral são esculhidos para o go
verno, na parte politica, o al'cebispo
D. frei Manuel da ResUl'1'cição, e na da
justiça o chanceller da relação Manuel
Carneiro de Sá.

O visconde de IOI'to Seguro e Fluviano
dão este facto como occorrido em 16 7,
sem porem repal'o em que a eleição de
um dos govel'nadores recahiu na pessoa
do arcebispo, presente ao acto, e que este
prelado s6 chegãr'a á Bahla' a 13 de maio
de 1688 (Vide essa data).

No mesmo dia da eleição dos novos go
vernadores amotinaram-se os soldados
dos doos tel'ços do presidio e exigiram á
mão armada o pagamento de nove Il')ezes
de soldo que se lhes devi 1m. Acamara
conseguiu que desistissem do intento que
tinham de saquear as casas da cidade
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e par'ticularmente a,~ dos vereadores, ao
que já tinham dado principio de execu
ção, reunindo a muito custo a quantia
necessaria c enviando-Ih'a ao campo em
quesc achavam. Não obstante isso, não
depuzeram as armas e nquanto não se
lhes deu por escl'Ípto o pe!'dão da sua
sublevação, passado pelo novos goyer
nadores, referendado pOl' illathias da Cu
nha, que mal o poude assignar. Recolhe
ram se então aos seus quarteis e concor
reram ás ceremonias funebres pl'estadas
no entel'ramento do dito governadol' no
dia seguinte.

Mathias da Cunha, depois de ter go
vel'nado a capitania do Rio de Janeiro,
passára ao governo das armas d'H:ntre
Douro e r.1inho. cal'go que desempenhava
quando foi levado ao de governador
geral do Brazil, que começou li exercer
a 4, de junho de 1687.

18:l6-Falleee o conselheiro Manuel
do Nascimento Castro e :,ilva, senador
pela provincia do Ceal'A, escolhido a 17
de novewbro de 1 41, segundo a relação
dada pelo .II lmanacli Laem mert pal'a
1 RO. O mappa necl-oloqico dos senado"es,
publicado na revista do Instituto Histo
rico. tomo XXIX. parte segunda, o diz
escolhido a 17 de abl'Íl'e que tomára as
sento li 20 de maio.

1861-Diversos estud>l.n~es do curso
juridico de Olinda, em consequencia do
assassinato de um collega. amotinam-se
e cercam a residencia de um dos lentes,
que desconfiaI" ser o mandataria do as
sassiolloto.

1 6g-Fallece em Atibaia, segundo re
fere um jornal de S. Paulo, citado pelo
auelor da Selecta B,'asitiense. o ca pitão
0161' Lucas de Siqueira Franco; 1,' neto
de Amador Bueno da Ribeil',l e chefe de
numerosa. familia, pois deixa nada mcnos
de 200 descendentes. Tinha 90 annos de

Muitas familias illustrel d'aquella pro
vincia e de algumas outl'as tilm por pro
genitor :tquelle rei. que recusa, segundo
á traólcção, uma coroa.

O senhor da casa de Marapicú, desem
bal'gador João Pereil'a Ramos de Aze
redo Coutinho, el'a tambem 4° neto de
Amador Bueno, segundo refere frei Gas
par da Madre de Deus nãs suas Memo·
"ias da, capitania de S. ncentc.

OUTUBRO - 24

16713- 'e~ta data, o juiz ordinario José
de Barcellos e o procul'ador Miguel de
Azedias em nome da camara do Rio de
JaneirO,representam ao governador geral
Alfonso Furtado de Castro do Rio de
Mendonça, visconde de B'll'bacena, contra.
a creação da villa de S. Salvado)' dos
Campos dos Goytacazcs e a nomeação
que o dito govel'llador havia feito pua.
ella, allegando que tinham já os mOI'>\
dores d'aquelles campos, por ordem do
Dr. João Velho de Azevedo, uuvidor geral
em COI'reição, erigido uma viUa com os
oiliciaes, juizes e vere Idores, e que estcs
se tornaram a. supprimir sem passar '<1.

segundos officiaes, por ordem do mesmo
ouvirlor. em virtude de represj!ntaç.ão
q ue teve d'esse governo, por el' a. di ta.
villa mais para- prejuizo du cidade do
Rio de Janeiro, a que ab lstecfa de gado,
do que-para utilidade tanto commum
como do principe. Continuou pois a lo
calidade a viver governada apenas por
um cupitão, que sel'via de ouvidor para
as execuções da justiça, emquanto não
se Cl'eal'am em Ca.bo Frio os officiaes e
ouvidor, que em sua jurisdicção compre
hendiu.o tambem os C.• mpos de Guy
tacazes,

1688, - Fallece na ciuade da Bahia.
Mathias da Cunha, d I epidemia deno
minada bicha, que não cl'a senão a
febre ama,'ella, e que atacava de prefe
reneia os recentemenle chegados de fÓl'a
do paiz.

Tomam conta do govel'llo interino do
estado o arcebispo e o cha.nceller. eleitos
na. vespera.

l821-Rcunido no paço do conselho, o



20 8 EPHEMERIDES NACIONAES

corpo eleitoral da capital do Piauhy
installa a junta do governo consitu
cional, composta dos seguintes mem
bros : - presidente, o ouvidor geral
e corregedor Francisco ZnzarL Mendes
Bal'l'eto; vice-pl'esi(!ente, o brigadeiro

r anne! de Souza Martins, que foi depois
visconde da Parnahyba: representantes
militares, o mesmo bl'jgadeiro Manuel
de Souza Martil~s e-o capitão Agostinho
Pires; da agricultur" José Antonio Fer'
reira e Miguel Pereira de Araujo; do
clero, o vigario geral i\Iathias Pereira
de Castro; da magistratLll'a, o Dr. juiz
de f6ra Bernardino José de Mello; do
cplDmercio, o capitão C,letano Vaz 1'01'

teIla.
Esta junta toma posse no dia 26.
1828-Publica·se no Rio de limeiro a

paz concluida com as provincias do Rio
da Prata e reconhece o Brazil a inde
pendencia d) Montevidéu.

1838-Fallece no Rio de Janeir'o o bl'i
gadeiro Manuel Ferreira de Araujo Gui
marães, tendo passado em março pelo
desgosto de vel' seu filho, o major Inno.
cencio Eustaquio, mctido em consclho
de guerra por ter tomado parte na re
volta de 7 de novembro de 1837, deno
minada a SalJinada.

:A.rdujo GUÍ.-lal'ães nascerit na Bahia a
5 de março de 1777.

Est"udal'<l em Lisboa os preparatol'ÍOs
para o curso snperior da universidade
de Coimbl'a, que, por falta d<J meios,
não poude fI'equentar. Poude com tudo
matriculal'-se na real academia de mari
nha, cujo curso concluiu, sendo em 1801
nomeado len te substitu to d'aqueila aca-
demia. _. \
. Voltando á Bahia, em companhia do
conde da Ponte, nomeado capitão ge
neral', passou· se em 1808 para o Rio de
Janeiro, onde conseguiu a protecção do
conde de Linhares, minjstro da guerra,
que o nomeou capitão de engenheiros e
lhe deu outros encargos.

Redigiu desde 1813 até 1821 a Gazeta

I
do Rio de Janeil'o e n'esse anno e no
seguinte,o Pat,'iota. Bm 1821. já promo
vido a coronel graduatlo, redigiu o Es
pelho, pel'iodico destinado a advogar a
causa da indepenuencia nacional. Tornou
em 1826 a redigi!' a Gazeta elo Rio. e
n'essa tarefa se manteve ate abl'il de 18~O,

Foi tambem lente da academia de ma
rinha do Rio de Janeiro, depdado pe1a
sua provincia á assembléa constituinte
em 1823, deputauo' das juntas da aca
demia militar e da typographht nacional.

Innocencio 1". da Silva dá no seu
Diceional'io a I'elação das obras d'cste
notavcl bahiensc.

18H-Sflhe do Rio de Jitneiro a fragata
francez:J. Reine Blanche. em que partem
para a Europa a pr'inceza D. Januaria,
condessa d'AquiJla, e seu esposo.

Acompa;lha-a a corveta nacional Sete
ele ab"il, que regressa quatro dias depois..

1835-São nomeados consellleÍl'os de
estado extraordiuarios: o tenen te general
João Paulo dos Santos Barreto, o desem
bal'gador Euzebio de Queiroz e o chefe
de esquadra l\Iiguel de Souza Mello e
Alvim:

1857-0 Imperial Collegio ue Pedro II,
instituiáo por decreto de 2 de dezembro
de 1837 e inau[Ju)-aelo solemnem,ente em
o l' ele maio ele 1838. foi por decreto
d'esta data dividido ert dois estabeleci-

. mentos, um intel'Jlato e um externato.
Foi seu primeiro reitor, e:n 1838, o

bispo de Anemuria.
A data Í)ara a sua inauguração nos é

ministrada por Abreu e Lima.
1875-1"allece em Pernambuco o con

selheiro monsenhor Francisco Moniz
Tavares, que é selHlltado no dia 28.

A este respeito diz o Dia1'io de Pe,';
nambuco de 29:

'" Na igreja do convento ele Nossa Se
nhora do Carlllo,onde foi depositado o ca
daver (do monsenhorl, logo que falleceu
e, depois de em balsau1'ldo. foi exposto em
camara ardente desde o uia 24 até hon
tem, começou o ceremonial funebre. que
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foi sumptuoso, cérca das 10 horas da
manhã e terminou pelo sahimento ás 3 da
tarde, »

Fulleceu de hydropericardité, na idade
de 83 annos, diz aquelle diario,

Ko JOI'ltal cl(J Cornmel'cio e Ga::eta de
!ioticias do tempo apenas encon tramas
sobre o dia.do seu falle.cimento o se·
guinte tclegr'1mma datado de 24: -Fal
leceu o conselheiro monsenhor Francisco
Moniz Tavarcs.

Innoceocio da Silva em mais de um
tomo (no III e IX) do seu Diccionario re
fere os pi incipaes acontecimentos da vida
d'este úistincto pel"Dambucano..

Escrcvcu e publicou a Histol'ia, da re
voluç,clo ele Perna·mbuco em 1817. revo
lução em que tomara parto e que lhe ya
leu depois tl'es longos annos de prisão
na Bahia, atEi SCI', com outros, amnistiado
cm 18:!0.

1817-FaIJeec em Porto Alegrc, pelá ma
dl'ugada, o marechal dc camp'o Yictorino
José CarneÍl'o i\Ionteiro, barão deS. Borja,
condecorado com as medalhas do exercito
do Estado ol'Íen tal e da dc ãIcrito o
Campanha. goraI do Paraguay, na qual
prestou relc"antes serviços de guerrl1.

. OUTUBRO-25

1636 - Parte do Texel, na Hollanda,
uma esquadrilha de quatro navios com
desUno ao Bl'azil.

N'ella vinha o principe João Mauricio,
conde de Kassau Siegen, novo govel'na
dor geral nomcado pela Companhia das
Inuias Occidcntaes. O conde trazia com
sigo muitos homens instruidos em di
versas sciencias: ent1'e outl'OS a Peàro e
Francisco Post, architecto o primeiro e
pintor de médto o segundo, >filhos do
pintor sobro vidro João Post, de Harlem,
e por sccretario ao celebrc naturalista
P~zo: da cidade de Leyde.

Para que fizesse no Drazil uma cn
t1iad,L condigna do seu titulo e missão,
tinham promettido dar-Ihc umu frota de
32 navios e forças consideraveis; mas

em breve reduziram a esquadra a dozc
vasos sóm€.nte e aquella força a 2,700
soldado' .

Apezar d'uma talredl1cção,passaram-se
muitos dias sem que a expedição ficasse
em estado de seguir viagem. O principe,
impacientado por similhante demora,de
liberou partir com os quatro navios
que estavam preparados, devendo os ou
tros seguir logo que ficassem promplos.

A 23 de janeiro do anno seguinte de
1637 (Viele essa data) é que dous d'esses
navios chegam ao porto do Recüe com
Maurkio deNassau. Os dous outros che
garam succcssivamente nos clias imme
cliatos.

lGS9 - Achava-se o bispo cio Rio de
Janeiro, D. José de Barro.? cle Alarcão, na
então vilJa de Campos dos Goytacazes,
dc YÍ ita pastoral a essa parte da sua
vasta diocese, como consta de dous accó,'
elâos de yereança da camara d'aquella
villa lavrados na presente data, em que
se declara que« apareceo perante o ditto
Senhor o senado da camara dest:J. Villa,
incorpol'ado com todo o Po"o Romen
e mulhel'o, que ao pl,'ezente se achavão
na mesma. Villa. e em vozes altas e de
clamores lhe requererão ao ditto Senhor
lhe acudissem com o remedio espiritual,
de que necessitavão, dando-lhes outro
Sacel'dote, que lhes administrasse os a
cl'amentos pelos grande inconvenientes e
avexaçoens que padesião sendo por Par
rocho o Padre Francisco Gomes Sar
clinha, &. »

A visita do bispo, a queixa clamorosa
do povo contra o vigRrio e a ulterior
suspensão d'este das ordens e beneficio,
vêm relat!!-das na ./Jlem01'ia do viseontle
dc Al'aruama com a indicação apenas
do anno.

1753-D. José do MeTIo ~Ianuel, gover·
nadar nomeaclo para Santa, Catharina,
toma posse do seu cal'go e conserV3-0 até
7 cle março de 1'762, dia em que foi sub
í>tituiuo por D.Francisco Antonio uardoso
de Menezes e Souza e foi preso para.res".

"H
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ponder por desacatos coutra o capitão
general do Rio de Janeiro Gomes Freirc
de Andl'add. de quem era subalterno.

João Antonio de Souza Falcão, nomeado
antes de Menezes, em 1760, não chegara a
tomar posse do cargo por morrer em
caminho.

o: Quasi no fim do seu governo (de
D. José de Mello Manuel), ces ou a sua
conespondencia com :J. CÔrte {de Lisboa}
por etreito de uma Provisão que sujeitou
d'ahi em diante este Governo aos Gover
nador'es, ou Vice-Reis do Estado: os quaes
avaros de muitas regalifts, forão pelo
decurso do tempo cassando as poucas
d'estes, e reduz1Ddo a termos mui suc
cintos, de modo que, o Governador de
Santa Catharina. veio a ser mais um
Ajudante d'ordentl, que chefe de uma
Provincia (Almeida Coelho. Memm'ia B'is
tOl'ica da P"ovincia de Santa Catha
,'ina). "

i783-Mãrtinho de Souza e Albuquer
qU6, governador do Pará, onde aportara
a 21, toma posse do seu cargo na p1'e
sente data, segundo um omcio original
seu existente no Archivo Publico e da
tado de 21, confirmada essa data por
omcio, tambem original, de José de Na
polp.s Tello de Menezes, seu an te~essor,

em que, referindo-se a sua posse, diz:
'" nu dia de hoje (s rbbado) 25, etc. »

;'\.lbuquerque exel'ce o cargo até 16 de
julho de 1790 (e não 15 de maio, como
indica o visconde de Porto Seguro), em
que o rende D. Francisc de :>ouz.a uou
tinho. Essas datas constam de documen
tos existentes na Bibliotheca Nacional.

Todavia Baena, tanto nas suas El'as do
Pa"à, como no seu Ensaio Corog"aphico,
dá o governo de Albuquerque como ter
minado a 15 de junho d'aquelle anno,
O Sr. Dr. Portella, digno dü'ector do
A"c!J,ivo Publico, fez-nos a honra de nos
communicar que a 16 de junho é que com
etreito D, Franci~co de Sou·za Coutinho
tomál'a posse do cargo, como se verifica
JlãO s6 de um officio ol'iginal do dito go-

vel'Dado~', como de outro do seu anteces
sor, que o Archivo possue no oJ'Íginal.

Quanto ao segundo nome - Innocen
cio -, que alguns, como o visconde de
Porto Seguro, lhe ajuntam ao nome, ha
tambem duvidas.

. o: Ho~\'e um govel'nador de Angola,
dIZ S. Ex., chamado D. Fr:lnci co lnno-
cencio de Souza Coutinho, como cousta
de ollicios ol'igínaes escri ptos tlc S. Paulo
de Assumpção em 1169. Seria esse Fran
cisco Innocencio que llIudára o nome.
indo para o Par'â? Não; porqne a assig
natura d'este é muito ditrel'ente da de
Fr'ancisco de Souza Coutinho. »

1 '03- E' apresentado arcebispo da
Bahh, onde occupa o 13' logal' n,l res
pectiv:J. sel'ie, D. frei José de Santa Es
colastica, monge benedictino. lente oppo
sitor na universidade de Coimbl'u, natu·
ral do Porto.

Tinha em 1802 (a 25 de fevereiro) sido
eleito bispo de Pernambuco. o: para suco
ceder, diz o Roteú'o elos Bispaclos, ao
respeitavel e sabiú bispo D. Jo~é Joa
quim da Cunlla de Az('redo Coutinho,
que h ,via sido chamado á cor'te para
coadjuvoA' o bispo de Bragança D Anto
nio LUlz da ,"eiga. D Não chegou, pOI'ém,
a vir a Pernambuco; passou a servir' no
bispado cl'Elvas, aLé que foi elevado ao
cargo de metropoli ta do Brazil.

Foi como tal pl'econisado em Roma a
2S de Uarço de 180-1 ( Yicle essa data li
-sagrado em Li bo'l. a 17 d'! junho do anno
seguinte e a 12 do mesmo mez havia to
mado posse, por procurador, do eu novo
cargo, que - exel' eu, não se diz desde
quando, até fallecer em 1814,

1821-Joaquim Rebello da Fonseca
Rosado, que fôra o 45,' governadol' da
capiGania da ParahylJa e a ad millistrára
desde 25 de agosto de 1819, continÍla
no (Desmo governo com uma jUllta pro~

visoria composta de mais seis membros,

Essa junta dil'ige o govel'l1o da capi"
tania até 2 de fevereiro de 1823. D'esta
data em diante governa uma ontm junta
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de 5 membros, pl'esidida pelo tenente co
ronel João de Araujo da Cruz, até 8 de
abril de 182-l. Do dia 9 começa a serie
do, presiuentes da provincia,

182-!-Apenas Yen~ida a revolução de
Pernambuco (Confede,'ação do Equado>')
rebenta na Bahia um motim militar,
que çustou a vida ao governador' das ar
mas d'esla provincia FelisbeI'to Gomes C:J.I
deira, que cahiu traspassado nesta uata
por quato1'ze balLIS. Quatro dos accusados
d'este attentado pel'der~\m a vida em vir
tude de sentença do conselho de guerl'a
que os julgou; outros expatriaram-se
voluntariamente.

1831-Decreto da Regencia tl'inu, sendo
ministro do Imperio o conselheiro Jo é
Lino Coutinho, cl'eando tres escolas de
primeir~s lettras na pl'ovincia do ESpi
rito Santo, sendo uma de ensino mutuo
na villa de . Salvador de Campos, com
o orden.ldo annual de quatrocentos mil
réis; outra na villa de '. João da Barra
pelo methodo antigo, si não pudet· se,.
pelo d Lencastre, com o ordenado de
dU7.e~tos e cincoenta mil réis; e outra
na Aldeia da Pedra, com o ordenado de
du zen tos mil réis.

18:103 -Combate de Cangussü, em que
é batido pelas fort:as legaes o coronel dos
rebeldes Bento Gonçalves (RevoluçãO do
Rio Grande do Sul),

OUTUBRO-26

1528-Antonio Ribeil'o rende a Chris
tovão Jacques no com mando da expedição
encarl'egada por D. J"ão III de de 1526
de guardar a costa do Brazil, principal
mente cont1'a os francezes.

u: Quanto a Ribeiro, diz o visconde de
Porto t.'eguro, nenhuma noticia encon
tramos dos seus feitos em nossos mares,»

161'1--Dão fundo junto á ilha da Gua
xanduba os oito úavios commandados por
Jeronymo de Albuquerque, com que este
chefe ia desalojar os Íl'ancezes dos pon=
tos que occupavam no :'>laranlião (' ide as
ephemerides de 2D de julho e de 23 e 25 de
Agostor.

1613- As victorias alcançadas pelos
nossos contra os hollandezes, no correi'
d'este anno, haviam-nos de tal modo en
fraquecido, que Mathias de Albuquerque
s6 podia contar com 1,200 homens de tro
pas regulares, De 600 homens, que vi
nham de POl'tugal em uma fiotilha de sete
velas, sob o cnmmando de Francisco de
Vasconcellos da Cunha, e que na pre
sente data apparece na costa da Para
hyba, em frente da barra do rio Maman
guape, chegaram ceuto e oitenta, porque
esta fiotilha foi destruida pelos hollan
deze na bahia da Traição (Vide a Ephe.
mel'ide seguinte),

1821-Posse da Junta Constitucional do
Piauhy, d,\ qual era presidente Fr"ncisco
Zuzarte illendes Barreto (Vide a Ephe
mel'ide de 24).

1821- Luiz do Rego Barreto embarca
para Portugal. depois de um odioso go
verno em Pernambuco. Acompanha-o
parte da tropa que se lhe tinha conser
vado fiel.

Nesse mesmo dia havia sido eleita a
primeil'a Junta provisoria do governo
da provincia, compost I de sete membros
e presidida por Gervasio Pü'es Ferreil·a.
(Vide a ephemel"Íde de 21). Luiz do Rego,
úeixára ol'uem ao marechal Luiz Antonio
de Salazar ilIoscoso, com mandante do
forte do Brum, para assistil' á posse da
Junta,

OUTUDRO - 21

1618-0 governador gel'al do estado
D. Luiz de Souza fixa pfll'a este anno as
despezas do Brazil, incluidos os esl.abele
cimentos civis, judiciaes e ecclesiasticos,
em 58 contos de réis. A maior patente
militar o'esse tempo era de 1628 00.

D. Luiz de Souz>!, que succedera a Gas
par de ouza no governo geral do esta
do e tomara posse no dia l' de janeiro de
1617, conserva-o até 1622.

1633 - Ao amannecer, achando-se a
frota de Fl'ancisco de Vasconcellos da
Cunha, que viera em soccorro de Per
na.mbuco, entre ali bahias di!, Tl'ai~ão Q
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Formosa, avista tres naus hollandezas
que iizeI'am logo proa para eUa. Vendo
isto, deliberou VasconceUos ir ao seu
encontro com os dois navios capitanea
e almiranta, em quanto duas das cara
veilas mais veleiras puxavam a alcançar
o Rio Grande, e as tres outras tratav,lm
de ganhar um porto cada uma onde pu
dessc. Assim que cstiveram perto come
çaram o combate, que entretanto os
hollandezes procuravam evitar, conten
tando-se sómente com jogar de lal'go
sobre os nossos navios toda a sua arti
lharia, superior em numero e qualidade.

16±5-Decreto de el-rei D. João IV
elevando o estado do Bl'azil á. categoria
de pr jncipado na pessoa de seu filho o
principe D, Theod~sjo, ficando desde
então até a sep<\ração do Brazil o her
deiro presumptivo da coroa de Portugal
com o titulo de' pl'incipe elo B'-a:::il.

1733-As numerosas picadas já então
abertas para Goyaz, do J\tIarauhão e
Piatihy, da Bahia e de Minas Geraes,
eram po~'tas francas ,para a prevaricação
dos direitos reaes c o contrabando. D'ahi,
uma sel'je de medidas para cohibil-os:
agora. a carta regia de 10 de janeiro
dc 1730, detcrminando quc Houvesse um
s6 caminho para Goyaz; mais logo pI'O
hibe-se a navegação do Tócantins; em
outra occasião ordena-se ao governador
do Maranhão que tivesse todo o cuidado
em não adi:lJltar as povoações para as
partes das minas c que não consentisse
que de algum modo se abrissem ca
minhos para eHas, pela alta conveniencia
economica que devia resultar da execução
da lei 'da pl'csente data, que providen
ciava a esse respeito (Vide Alencastre,
A nnaes da p,-olJincia de Co!Ja:::).

1735-Provisão. regia mandando erigir
O seminal'io de S. José, a instâncias do
bispo do Rio' de Janeiro D. frei Antonio
da Guadelupe, em benefleio da mocidade'
e do Estado, e com isempção da juris
dicção pal·ochial. Foi este pio e douto
l)relado quem lançou os fundamentos

para este edificio, (lue no anno de 1730
poude principiar a ter exercicio.

1790-Fallece Manuel da Gama Lobo
de Almada, governador desde 1788 da
capitania de S. Jo é do Rio Negro. Pre
enche interinamente a vaga José Antonio
Salgaçlo.

Yem ap6s este, como goveI'nador da
capitania.José Joaquim Victoria da Costa,
a qnem se segue, em 1 '18, Manuel Joa
quim do Paço.

1821-Eleita no dia 26, a junta prl1vi
soria do goverllb de Pel'Dambuco toma
posse na presente data na camara de
Olinda.

Compunha-se de setc membros e era
presidida por Gervasio PiJ'es Ferreira.

O general Luiz do Rego Bal'l'eto, go
vernador de Perll<\mbuco,deixando ordem
ao marechal :Moscuso, commandante da
fortaleza do BI'um, para assistir á posse
da referida junta, ombarcara pal'a Lisboa
a 2G, com parte da tropa que lhe tinha
sido fiel, abandonando para sempre o
BI'azil.

1831-Carta de lei da Regencia trina
revogando as cartas regias de 5 de no
yembro, 13 de maio e 12 de dezembro
dc 180 , pelas quaes se dcclarou gnerr:l
aos indios bugres de S. Paulo e Minas
Geraes e se determinára que os indigenas
pl'isioneiros fossem obl'igaelos a servil'
por 15 annos aos milicianos ou moradorlls
iudividuos que os apprehendessem. Nesta
lei estatuia-sL que fossem os indios eles
onerados la servidão em que estivessem,

,considerados orphãos e soccorri<los pelo
Thezo 1'0 do preciso.

1832-Vendo o vice-rei conde da Cunha
que os enfermos do mal de S. Lazaro
Vi\gavam pelas ruas da cidade do Rio de
Janeiro ou viviam de mistura com suàs
bmilias, e temendo o perigo quc d'essa
promiscuidade podia provir á sande pu
blica, pediu a el-rei que concedesse a
casa, que possniam em S. Christovão os
expulsos jesuitas, para n'ella estabelecer
um hospital especialmente consagrado



EPHEMERIDES NACIONAES 213

aos que soffressem d'aquelle mal. Con
cedida a casa pela. resolu.cão regia de 31
de janeil'o de 1765, pl'incipiou' o conde a
montar aquelle philantropico estabeleei
mento, dando-lhe estatutos em data de 17
de fevereil'o de 1766. Criados os subsidios
indispellsaveis para a sua manutenção,
foi a admini tt'ução do novo lazareto
confiada á irmandade do SalJtissimo Sa
cramento da Candelal'ia.

Em 1817 foi este estabelecimento apro
veitado pelo governo para alojar um
dos batalhões que de Portugal se man
daram Vii' e os lazal'os removidos pal'a
a ilha, das Enxadas per aviso de 2 de
outulJro, tomando-se a sua casa para
quartel. FOI'am ainda transferidos, pela
resolução tomada em sessão de 2:3 de ja
neiro de 1 23, para o convento da ilha
do Bom Jesus, pertencente ao religiosos
de Santo Antonio. Finalmeate, na sessão
da presente data faz-se menção de uma
resolução da assembléa geral legislativa
do mesmo anno (de 1 32), que manda
restituir aos lazaros o edificio de .Ohris
tavão, fazendo-se n'elle, lÍ custa do go
verno, os prccisos reparos. l!lm virtude
d'essa resolucão foram os mOl:pheticos
recolhidos ao seu antigo e primitivo
hospital em 28 de fevereil'o dc 1833, e alli
são aindtl hoje admitlidos e tl'atados os
atacados d 'esse mal.

A 23 de maio de 1 O inaugul'aram·s
naquelle estabelecimento os retratos do
vice-rei conde da Ounhae do Bispo D. An
tania do De, terra, como seus bemIei tores,

18;l,2-Fallece o ~~Ilador pela pl'ovincia
de Goyaz José Rodrigues Jal'dim, esco
lhido a 16 de janeiro de 1831 pelo regente
!i'eijú, A 17 de maio do mesmo anno to
mál'U elle posse da sua cadeira no senado,

18'8-Inauguração do engenho central
,de Porto Feliz, na pI'ovincü\ de . Palllo,

OUTum'o - 2,
1633-~ntl'am na bahÜ1. eln. Trai<:ão cincq

naus hollanelezas c descarl'eganelo u ~lIa

pesada Hrtilharia sobl'e a já meio inutili·
~ada eapitanea. de Francisco de Y1\scou

relIas, que na vespem alli entrál'a, me
tem-na ,~ pique, fazendo-se de seguidu na
volta elo mal'.

Do mais que .então acon tecen n'esta
emergencia dil. miuuciosa rela~ão o Sr. J.
de Vasconcellos' nas sua ,'Jatets celebres
ela histOl-ia do Bmzil. A perda d'este
soccorro fôra muito s ntida no Al'raial
elo Dom Jesus, pelas suas ciI'cumstancias
e não menos pelo que n'esb e:q)cdição
vinha pam, o hospiw.l, pois trazia cinco
religiosos de S. João de Dells, sob a pl'e
sidencia de um d'elles, que era ~acerdote

e se chamu\'a frei João de l:l.s Casas, os
quaes em breve regrcssaram, tendo mor
rido um.

1631-Parte da villa, hoje cidade de
Cametá o famoso explorador portuguez
Pedro Teixeira, que por ordem do gover
no da capitania iu fazer a gl'ande viagem
a Quito pelo A-mazonas, que subiu até
onúe se lhe juntam as aguas do ~apo,

que mais acima toma o nome de Ooca.
Tambem DOI' esse rio navegou o intre
pido explórador até perto de Quito, a
cuja cidade chegou finalmente por terra.

A sua expedição compunha-se de 47
canoas, tl'ipuladas por eluas mil pessoas,
entre as quaes ~O soldados portuguezes
e 1.200 indio, sendo o mais rapazes e
mulheres, Commandava a sua vanguarda
o coronel Bento Rodrigues de Oliveira
liatural do Brazi l.

A viaO'em de ida e volta aturou 26
mezes, l~OjS só a 12 de dezembl'o de 1639
(Viele 'essa data) é que estavam de re
gresso a Belém do Pará.

A 25 de julho (nele essa dala) tinham
chegado Petlro Tei"Xeil'!\ e seus auxi
liares {\ capital do Pará, p!lra começal'em
a sua aventarosa emprcza, que tem prin
cipio de execllção na presente dato'],.

_, Fundação de Ubatuba, iJojo <:idade,
na pro\'incia de S. Paulo, paI', Jordão Ho
mem ela Costa, natural da illHt, Terceira,
c'1\'al11eiro fidalgo da casa real, e em
nome tb donatari:J. ela capitnnia de S. 'Vi
ccnte, a comlessa de 'imieiro, tendo log~
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° titulo de villa e sendo parochia desde
a sua fundação.

O Sr. Azevedo Marques. nos seus
.Apontamentos, que. é força citar sempI'e
que se trata da capitania e provincia de
S. Paulo, diz que .Jordão se estabelecera
em Ubatuba pelos annos de 1600, se
gundo affirma ° gl'oealogista Pedro
Taques.

Cumpre. todavia advertir que Milliet
de Saint Adolphe diz a esse respeito °
seguinte:

<I Foi fundada em 1637 pOI' Salvador
Corrêa de Sá e Benevides, govel'narlor do
Rio de JaneÍro, n'uma visita que foi
fazer ás minas de que era administrador,
e está sita na margem septentrional, e
perto da bahia de seu nome,»

Com etI ito, os primeiros que obtiveram
sesmarias n'este logar, diz Azevedo Mal'
ques, foram o capitão Gonçalo Correa de
Sá e seu irmão Martim de Sá e os fillws
d'este, Salvador e Arthur de Sá, além de
outro$, pelos annos de 1610 e 1611.

, Salvador Correa, govel'Dadol' da capi
tania do Rio de Janeiro e S. Paulo, foi
quem como tal passou a pI'ovisão que a
ereava villa. ~6 a 13 de março de 1855,
por tei ~rovincial paulista, é que foi
Ubatuba elevada á categoria de cidade.

1640-Atacam os hollandezes a viII a da
Victoria, hoje cidatle, cupital da pro
vincia do Espil'ito-Santo. e são repellidos.

Tinha 11 elles vindo do Recife em uma
expedição comlJosta de onze navios, com
mandados pelo coronel João Koen e o con
selheu'o politico Nieulant, para se apos
sarem d'aquella capitania. Chegando á
barra, deixaram f6ra os navios de muior
calado, subindo apenas um p<ttacho, uma
polaca e nove lanchões cal'l'egados de
tropa, seiscentos e tantos homens, que
foram saltar no sitio chamado então
PO,"to de Roças Velhas e hoje Po,'to dos
Pad'res, de onde se di vidiram e atacaram
a villa por ditrerentes pontos.

O capitão-m6l' e governador, que então
era Joao Dias Guedes, reuniu logo as

poucas forças' de que dispunha. que con
sistiam em tl·int.aespingal·dils,duas peças
de artilharia, duas companhias de indios
com arcos e flechas e gente do povo ar
mada de chuços A piques, e dispoz tudo
com tanto acerto, que, com tão dimi
nutos recursos. logrou J'epellir os inva
sores. Mais de trezentos d'elles pcreceram,
deixando muitas armas em poder dos
nossos.

'esta singular jornada sobresahil'am
o capitão Domingos Cardoso e ° pal·ti·
culal' Antonio do Couto e Almeida: es:e
pela sua bravura foi depois nomeado
capitão-m6r.

1670-Succede a Bcrnardo de Miranda
Henriques no governo d L capitania de
Perndmbuco, FeI'Dando de Souza, Cou
tinho com a mesma patente de gover
nador e capitão gcneral.

Foi o oitavo na ordem chronologica,
con tando-se com o 2' go vel'no de André
Vidai, e govel'Dou tl'es annos. tres mezes
e nove dias. até 6 de fevereiro de 1674.
A elle foi dado o regimento de 19 de
agosto de 1670 em 29 capiLulos.

Rende-o D. Pedro de Almeida.

1678-Morre em Setubal Mal'tim Corrêa
de Sá.. primeiro visconde da Ponte de
Asseca.

A's summarissimas indicações biogl'a
phica,s que já demos d'este nosso distincto
compatriota, nascido a 6 de etembro
de 1639 (Vide essa' data), accrescenta
rem'Js o s?guinte:

Com a subida de D.Atronso VI ao throno
portuguez, dedicou-se Martim Corrêa ás
armas e ll$si,gnalon-s!l nas batalhas de
Ameixial, Montes Clal'os e no cerco de
Badajoz, no qual, sendo mestre de campo
do terço de Moura, ficou mal ferido. A
queda do seu real protector, que, como
se sate, foi, com razão e razão de Estado,
ou sem ella, substituido no thulamo e no
throno por seu praprio iI'mão, trouxe-lhe
dcsgostos que lhe abrevial'am os dias
(Vide o tomo III da revista trim. do
Instituto).
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1739 - A pretexto de levantar um
Recolhimento para as arrependidas do
mel'otriciado e donzellas pobres, obteve o
jesuita Gabriel MalagricIa da confrada
que regia a irmandade de Nossa Senhora
da Soled ,de, na Bahin, uma porção de
torreno contiguo á ermida d'esse nome,
e n'elle começou a fundaI' na presente
data um Recolhimento da regra de Sauta
Angela de Breschia. sob a protecção do
arcebispo D. frei José Fialho, e logo de
pois passou a desapos ar aquella con
fraria da administração da ermida, sendo
baldadas todas as reclamações feitas con
tl'a similhante violencia. Havendo porflm
a dita COnfl aI'ia desistido das suas pre
tel1\õcs.passou estoRecolhi:nento áclasse
de Casa de Professas no dia '2 de outu
bro de 1752, debaixo da me ma regra e
com o distinctivo do S. S. Coração de
Je uso Regia então a diocese o arcebispo
D, Jo é Botelho de Mattos.

([ N'elle. diz o geneml Abreu e Lima.
se educam algumas filhas de pessoas
abastadas e se trabalha delicadamente
em flores e em muitas outr::\s obras de
lavor. "

o auetor citado refere·se ao convento
da Soledadc, occupado pelas religiosas
Ursulinas c que fõra edificado no me mo
lagar, em que existia a antiga ermida
d'aquelle nome.

1'H-Pelas 8 horas da noite, pouco
mais ou menos, ouvil'am-se na cidade do
Recife uns gl'andes e' trondos prolonga
dos. similhantes a trovões fortes. po to
quc' longinquos, com o intervallo de
cinco minGtos de um a outro. sendo o
segundo mais forte que os outros. Em
uma das casas do pateo da igl·eja.da Se
nhor~ do Livramento foi tão pronunciado
o tremor, que os objectos que estavam
Pom cima das lllezas quasi que cahiram ao
chão. accrescendo que uma armação de
chafariz, construido no centl'o do pateo
por occasião da festa da padroeira felta
n'este mesmo dia, e o fl'ontespicio do tem..

pIo, que estava convenientemente ilJumi
nado, abateram-se, e apagamm-se as
luzes.

Em muitos outros pontos da provincia
consta que se ouviram iguaes estrondos
e semanas antes apparecera um cometa
caudato para o lado do sul, que s6 cessou
de ser visto depois do alludido abalo da
terra.

1822- Pede exoneração o ministerio
José Bonifacio. 'o dia 30, porém, é rein
tegrado no podeI', a pedido dos procura
dores geraes das p"ovincias dirigido ao
Imperadol'.

OUTUBRO-29

15iO-Miguel de "foura faz doação aos
padres da companhia de Jesus da sesma
ria de terras que obtiyera de Mem de Sá
no logar denominado Caceburú ou Ma
cacú, capitania do Rio de Janeiro.

A actual cidade de Valença, na Bahia,
teve começo este anno em uma aldeia de
indios Tupininquins. baptisados pelos
jesuitas, que desde logo deram á mesma
aldeia. o titulo de villa, cousa que não po
diaIT\ fazer,

l'iOO-Cartarégia approvandoa divisão
da comarca geral de . Paulo em duas,
ii~ando pertencendo á primeira a cidade
de S. Paulo e as villas de Santo!>, S. Vi
cente. ltanhaen. Cananéa. Iguape. Para
naguá,~.Francisco e Castro e á segunda,
chamada do norte ou de Taubaté. a "illa
d'cste nome e as de Guaratinguetá, Ja
carehy, ltú e Sorocaba.

1714 - Fallece D. Pedro, principe do
Brazil. filho de D. João V e irmão de
D. José. que lhe succede no titulo e de
pois í'oi rei, por fallecimento de seu pae
(,'ide a Ephemel'ide de 31 de julho de
1750).

l'i62-D. Pedro CevaHos COI'tez e Cal
deron, goveJ'na 101' de Buen0s-AYI'es. que.
ao chegar á America a not.cia do rompi,
mento entre a Hcspanpa e Portugal, mal'-



216 EPHEMERIDES MAC10NAES

ellál'a contra a praça da colonia portu
gueza do Sacramento, paz-lhe sitio regu
lara 5 de outubro do presente anno e, ba·
tendo-a com a sua grossa artilharia, con
segue abrir-lhe breeha e fazer capitulaI'
a ~lIa guarnição nesta data.

u: O governador da Colonia, eatregando
a praça a Cevallos, embarcou para o Rio
de- Janeiro com a guamição, onde chégou
·nos primeiros dias de dezembro. A nova
d'este de astI'e custou a vida ao conde de'
Bobadella, CJue morreu de pezar, mas o
governador da dita praça, Yicente da
Silva, aeabou os seus dias preso no Li
moeiro; o coronel Thomaz Luiz Osorio foi
enforcado, e os olJtros ofiieiaes, cumpli
ces da entl'eg'l, aeabaI'am uns em Angoia.
ouiros em Castl'o Marim (Synopsis). "

1783-D. frei Caetano Brandão, ÜO bispo
do Par:I, toma posse do governo da dio
cese pelo seu procuradol, o !lrcypl'este
Jo~é Monteiro de :Xoronha.

Religioso fl'anciscano. natural do lJis
pado do POI'Lo, eleito no reinado de D. Ma
ria I, fóra confh'mado pelo papa Pio Y1
em 16 de dezembro de 17S2. Chegou ao
seu bispado a 21 de outubl'o do anno s~

guintQ)(TTicle essa clata), em companhia
do novo governador do estado, i\Iartinho
de Souza e AIlJuquel'que, e do grande
naturalista Alex,llldre Ferreira.

Só a I de no\'embro foi CJue fe7, a sua
entrada solemlle na eathedl'al.

D. frei Caetano Brandão foi o fundador
do hospi tal cle Caridade de Belém do Pará,
abel'to a 2! de julho de 17S7, e para o qU~l

andál'a em pessoa, com o clero, pedindo
esmola cle porta em porta.

Foi chamado depois á côrte de Lisboa
e nomeaclo, a2Sde abril de 1789, arcebispo
de Brnga, sendo declal'llda vilga a sede
paráense a l! de junho de 1790, dat<l. da
eua conflrm~lção n'aquella nova digni
dade. Falleceu em Br.aga a 15 de dezem
bro de 1805, depois de prolongada 010

lestia, (lue sUPPOI'lOLl eom evangeliea re
signação. Tinha de idade 65 annos, 3
m~í1es e 1 dias,

lS03-E' eleito prelado de Cu)'abá o
padre Luiz de Castro Pel'eit'a. concgo da
Congregarão de S. João Evangelista, dou
tor em theologia, Illtural de Portugal.
Foi apresentado pelo principe regente,
depois rei D, João VI.

Teve licença para i:npetrar da Santa
Sé a mereO de bi po in lJa,'tiblts inficlc
liuln, que lhe foi conceciida, sob o titul
de bispo de Ptolomaida, a 29 de outulirõde
1 O! pelo summo pontifice Pio YII, ecomo
tal sagrado a 14 de julho do anno se
guinte.

Tomál'a posse da prelazia por seu pro
curadol', o padre Agostinho Goulart Pe
reira, a S de dezembro de 1807, tendo-se
cullservado em Lisboa c 111 vistas de mc
lhOl'ar de diocese, a é que foi compellido
a par til' paI·... o seu destino, onde chegou
a 17 de agosto de lS03.

Falleceu na sua prelasia em uma quin_ .
ta-feira 1 de agosto de 1 2:2, pelas 11
horas da noite. Tinha a 21 de abril do
anno anterior si'Jo de ignado para occu
par a mitl'a, então v,'ga, de BI'agançu.

Foi o segundo pl'eludo de CUYi1bá.
181!-A eamàm municipal e moradore

ela cidade de Oeiras, capital "ntão da ca
pitania do Piauhy, representam ao pl'in_
eipe regente sobre a ineonveniencia d~\

mudanç!l da séde do governp para a villa
da Parnahyb~\, intenta(b pelo govel'l1a
dor Balthazl1r de Souza Botelho de "as
concellos.

18!2-Pal·te pal'll; o Rio Grande 110 Sul
o lJ<\I'ão L1e Ca~ias, nomeado pre. iden t~

d'aqnella provincia e coml1landante chefe
do exerei to do Sul.

1 36 - Falleee na .cidade da Balda o I

r.ltefe de esquadra graduado José Joa
quim RnpL o, immecliato da charrua
Laoconia, em que foram conduzidos para
a EUI'opa os depor~ados politicos José
Bonifacio. Antonio Carlos, :MarLim FI'an
cisco, Montezullla (depois viseonde de Je
quitillllOnha) e José Joaquim da Rocha,
e que durante a noite mudava o rumo á
cl~!lrrua, burlq,ndo !Ii> intenções do bar"
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bal'o commandante,que procurava appro
:s:imar-se de Portugal, para entregar os
benemeritos pa,tl'iotas brazileiros aos seus
inimigos do reino.
lSn-InaugHI'a~ão da estação telegra

phica de Jaguarão, provincia do Rio
Grande do Sul.

ou'!' 'BRO-30

lG~ - 'ma flotilha hollandeza, eom
posta de cinco navios granqes e sete
hiates, commalHLuJa pelo almil'ante Dil'clt
Symonsz, tendo por contl'iI-almirante a
Cornelio CorneJiszoon .Tol. cognominado
o pe,-na ele pau, captul'u nas aguas de
Pernambuco cinco navios nossos cal'J'e
gados de assucar, especiarias c outros
valores.

A Bibliotheca Nacional possue a l~ar

ração succinta cl'esse faelo em uma cópia
manuscl'ita de um pamphleto rllris imo,
impl'esso em Amsterdam em 16Z0, que
acompanha,va um desenho do combate.
O SI' . .lo, é de Vasconcellos menciona-o
nas suas D,llas celebl'és sem indicar o dia
preciso em que este facto se dera.

HHO-Os hollandezes, q'ue no di'l 9

haviam atacado a villa tIa Victoria,
sendo d'ella repellidos com vanbgem
para os no sos, atacam agora a villa do
Espil'Íto Santo, da qual se apoderam,
ap'~zal' da resistencü\ feita pelos capitães
Adão Velho c Gaspal' Sal'uiva, os qu~ e ,á
frente dus ol'tlenanças, lhes matun vinte
e scis 1Iomen,', Sondo, pOl'élll, a nossa
gcnte muito pouca para fazer fl'ente aos
invasores, retir'a-se para o intel'Íor (Vide
a Epl~nel'icle(~~ 2 de novembro',

No COl'rer d'este anno de ](HO FI'an
cisco Dius l'elllO i\lonteiro estabelece-se
na ilha de Sanl:J. Cathorina, a esse tCfllpO
chamada dos Patos, e funda a eid:lde do
Destel'I'O, capital hoje d.1 pl'ovinei:l.. Qua
ko annos depois 'fo.i.-lhe aquella ilha
lIoada por el-I'ei D. João IV,

~Ionteit'o, com o auxilio de seus filhos
e de 500 indios domesticados que comsigo

trouxera de antos,erigiu uma igreja que
consa""rou a ossa enhora do Desterro,
prova~'elmente em 1651, diz i\Iilliet de
Saint Adolphc, segundo se infere de
uma grande cruz qne se achou no anno
vigesimo primeiro do seculo ~eguinfe

com essa data, diz ainda aqueJ1e auctor.
FalJecendo o donatario n 'umà das refregas
que tivera com pÍl'utas hoJ1andezes que
atacaram u ilha. ficou abandonada esta
e eahiu de todo em rnina o estabeleci
mento que funelára.

D. João V, durante o seu reinado,
mandou por diversas vezes para esta ilha
colonos tirados dos A~ores, e crcou n'clla
nma vilht com o mesmo nome de Des
terro, que el'a ainda a da invocarão da
nova igreja. que, por alval'á de 5 de
mfLl'~o de 1732, foi elevada á categoria
de paroch ia,

O primeiro go ernador de anta Ca
tharina por nomeação regia foi o bri~

gadeil'o José ela Silm Paes, em 1139 (Vide
1\ Ephemel'iclc de 7 de março).

El-rei D. João VI, qu:tndo se flrepal'.il'a
pal'a voltai' 1)ara Portugal, concedcu á
villa tIo Desterro o titulo cle cidade, que
foi depois confll'mado por carta impel'ial
tle 20 de março de 18Z3.

16H-Parte cio pOI-tO do Recife a ex
pedição hoJ1anueza que ia ii conq uis~á

cio I1Ial'unhão. Compunha-se de quatorze
embarca~Ges, oito gl'andes e seis pe
quenas, commancl3.das pelo almit'ante
Lichtal'(lt, e as tropas tIe desembal'que
que lel'ava estnv.\111 sob as orclen do
coronel 1\:oen (-ride a Epheme)'iâe de 25
de novembro).

1670-D. C\la.nuel Lobo, goVel"l1adOl' das
capitanias do uI. pal'le ue ,_, Paulo,
oJlde se achava, pal'a o Rio d,\ Prata,
auxiliado com dinheiro granue cópia de
mantimentos e 200 homens. pela mór
parte pau listas: A 25 de f~vel'eiro do
nnno seguinte participa cIJe {L camara
de s, Paulo a sua chegada sem contra
tempo â colonia do Sacramento.
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1739-Embarca para o reino o 7' arce
bispo da Bahia D. frei José Fialho. remo
vido para o bispado de Guarda.em Por
tugal (Vidê as Ephemel'ides de 18 de
março de 1741 _e de 25' de novembro
de 172+

1799 - D. "ei Cypriano de S. José,
5' bispo de ~Iarianna. faz a entrada do
ritnal na sua. dioc 'se Vide a Ephemeride
de 25 de julho de 1790).
l~Ol-A fortaleza do Seno Largo en

trega-se por capitulação, depois de um
pequeno fogo, ao coronel Manuel Mar
ques de ::iouza.

1835 - Lei em que se declara que
D. Mar'ia II, rainha de Portugal. perdeu
o dircüo á coroa do Brazil. e em que ao
me, mo passo se reconhece a princeza
D. Jannaria como bel'deil'a presumpLiva
do throno.

lSiO-FaJlece o senaaor pela provincia
do Mamnhão João Pedro Dias Vieira,
que ,fora escolhido a 29 de abril de 1861
(segundo a relação publicada no Aima
nak Laemmert para 18'01 ou a 21 (se
gunr\o o nwppa que vem no tomo XXIX
da revista trimensal do Instituto), e
tomára "ssento no senado a 13 de maio.

18il-Inaugur'lção da linha telegl'a
phica de Uuritiba a Guaratuba, na pro
vincia do Paraná, com 53,335 kilomeLros
de extensão.

OUTUBRO - 31 '

15í l-Christovão de Barros é n'esta
data no!nl1ado "ol'eL'lladol' e capitão da
cidade do Rio de J..neiro, mas s6 começou
a exercer o seu cargo em [l'incipios do
anno seguinte. Em 157! foi rendido pelo
desembargador Antonio Salem", que se
achava com alçada em Pel'llalllbuco.

R'l comtudo divergencias a este res
peito; porqUal110, pOl' se~maria de terras
assignada pOl' Ghristovão de Bal'l'os em
?-3 de março de 15iG. se vê que ainda
Z'esse anno gover'lJava elle esta ca,
pitania.

1725-Carta regia dirigida ao gover-

nador da capitania de S. Paulo. Rodl'igo
Ce.zar de Menezes, ordenando-lhe que
passe ás mina de Cuyabá paI'a regula
ri~ar a sua administração. o que s6 se.
verifica um anno depois.

1766-0 conde Je Azambuj~,D. Antonio
Rolim de Monra Taval'cs, que. acabando
de crear e administrar a ca.pitania de
Matt,'-Grosso, tOlllára a 25 de m,H'ÇO
d'este anno posse do govel'no da Bahia,
eleixa na presente data regendo interi
namente aquella capitania ao arcebispo
D. frei Manuel de Santa I~nez e parte
pal'a o Rio ele Janeiro, onde vem succeder
ao conde da Cunha no vice-reinado do
Brazil, com assento n'estll capitania. \

No catalogo dos govcrnadores. dado
pelo visconde ele Porto Segmo, no final
da SLla mOllumental Hisw"ia Gel'ai do
Brazil, ha a resptlito d'este vice rtli inad
vertencias de data, de certo typogra
plJicas. que cumpre emendar-se.

n8i-Toma posse do goyerno da sua
diocese o 9' bispo de::i. Luiz do Marauhão
D. frei Antonio de Padua, a cujo nome
alguns escriptores accrescentam o nppel
lido Bellas,1 logar dos suburbios de Lis
boa, de onde era o prelado natural.

Pertencia á ordem dos menores refor
mados ela Al'rabida e era mestre jubilado
na sagrada theologia, quando >l rainha
D. ~Iaria I o 'cliamou ao episcopado,
Confirmou esta escolha o pllpa Pio VI
em julho de 1783. Chegál'a á sna diocese
11 dias anues de tomar posse J'clla.

« Foi um prelado zeloso e amante da
instl'ucção do seu clero. tanto que. não
havendo ainda senóinario, nem aulas
avulsas, elle mesmo ensinou philosophia
e theologi';l aos ordenandos (Rotei,'o dos
Bispados). »

RePlJvaram-se em seu tempo às desa
vença~ que haviam perturb Ido o epis- ,
copado dos seus antecessores D. Gregorio
dos Anjos e D. frei Thitlloteo do ~ae.t'a·

mento, POI' cansa de rec'ursos á' junt,a
da coroa, o que o desgostou profunda
mente. Em consequencia d'ellas partiu
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o bispo paril Lisboa a 22 ele abril de 17,9,
e renuncion depoi á mitra.

Falleceu em ctub,l!.
1 11-0 jl1lg do de Alt1eias Altas, na

capitania do Maranhão. é elevado á ca·
tegoria de villa com o nome de Caxias.

FOra a principio um aggregado de
aldêas de indios 'J;'Yll1bil'Hs e Gamellas,
que se acolheram ás montanhas e fio j

restas á medida que os POI'tuguczes
foram penetrando no coração d'esta
capitania. 1'0 começo do seculo XYIII
estabeleceram-se os portuguezes Bas al
deas abandonaolls e edificaram uma igreja
a i 'oss I enhora da Conceição. tomando
o povondo o nome de Aldéas Altas. '

Gloria-se de ser o berço natal de Gon
çalves Dias.

N'este anno de 1811 sahiram da capit.'tl
do Bl'azil. por ol'dem do governo, explo
radores da navcO'ação do Guaporé, Ma
mOI'é. i\Iadeü'a, Arinos, Tapajoz e Xingu,
contluentes todos do Amazonas.

I 29- uspendem-se as garantias con
stitucionaes no Ceará, POI' causa dos que
tentavam estabelecer n\lquella província
o governo absoluto.

1833-E' julgado pelo jury da côr'te, com
grande espcdaLiva publicà, o réu Miguel
Joaquim da Cunha. assassino abjecto do
menOl' RicarLlo José d!~ Silva, iI'mão do
poeta Lu rintlo. cl'ime perpetrado em
uma grl1t l do morro de Santa Thcr'eza,
a 7 de Illar'ço, com I'evoltantes 'circum
stanc as, O réo foi condeml1udo a g.llés
perpetuas.

1 64-Inaugura-se a illuminação a gaz
na capital do Pará.

18G6-Em dias de outubro d'esse anno
inaugura- e a'linha telegr.lphica de Uba
tuba a S. Sei) lstião, m\ pr'ovincia de

• Paulo, com 7J,400 kilometros tle ex
tensão.

1'0YEMBRO -1

1501-A primeira expedição mandada
poreI-rei D. Manllel a explomr acosta do
Brazil. depois da noticiado seu descobri
mento. chegláBahia de Todos os Santos.

Segundo as conjectul'as mais plau
siveis. como pondera o visconde de POl'tO
.:'egnro na sua Historia Gel'al, foi con
fiado o commll.ndo da fiotillJa de tres ca
ravel1a ,encarregadad'est.l missão, a um
dos favol'iws do rei. D. "Nuno .\Ianuel.
irmão do seu camareiro-mór D. João
11anuel. e ambcs filhos de O.João. bispo
de Guarda, e de Justa Rodrigues, aLUa
que fora do rei.

Como não era D. [uno :\lanuel '1m
nauta COI sUll1mado. te 'e sempre d rante
a viagem voto prepondel'.mte na sua
direc<;ão o piloto florentino Amel'igo
Vespucci, que acompanhál'a pouco antes
a Hojeda e em H97 a U9 e~tivera em
ou.tra exploração dcsde a costa de Hon
duras, por todo o golfo mexicano, até
a Florida.

Esta esquadrilha, depúis de tocar em
Be~enégue (hoje GOl'éa) na Africa, avistou
t'lrra americana a 16 de agosto (Vide a
Ephemel'icle de 2-1 d'esse mez) nflS pro
ximidades do cabo que ficou até hoje
denomintndo-se de S. Roque, por er
esse o nome do santo d'" luelle dia.

D'ahi seguiram pal'a o sul, designando
o chefe ela expedição, com o calend;[rio
á vista, as paragens cm que ia successi
vamente aport lUdo.

As im. estiveram:
A :2. de agosto (ride essa data) no

cabo de Santo Agostinho;
A 29 de ctembl'o no rio de S. Miguel;
A 30 d'esse mez no rio de S. Je,'o

nymo;
A 4 de outubro no rio de S. Fran

cisco;
A 21 do dito mez no' rio das Virgens:
A 1 de novem bro na ba hia ele Todos

os Santos, como flc,l dito em começo;
A 13 ele dezembro no rio de Santa

Lu.ia;
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A 21 do mesmo mez no cabo dc
S. Thomd;

A 25 na bnhia do Salvado>';
A 1 de janeiro do anno seguinte na

do Rio ele Janeú'o;
A 6 d'esse mez em Ang"a dos Reis j

A 20 na ilha de S. Seliastião ;
E a 2:2 no porto de S. Vicente.
Esta expedi\ão, quc foi até ao Rio da

Prata, s6 a 7 de setembro de 1502 (Vide
essa data) é que estava de volta em
Lisbo'a, reduzida a duas cara,:el1as, por
ter -queimado uma d'ellas cm Serra Leôa,
por imprestavel, Vespucci, que tomál'a
a si a plena dil'ecção da viagem, por
ter de todo esmorecido o seu chefe
ostensivo.

J. a Bahia de Todos os Santos se de
moram Vespucci e seu companheiro dois
mezes e quatro dias, a ver si appareciam
as outras tres embarcações que faziam
parte- da expedição, c das quaes nunca
mais houve noticia.

1519-Thomé de Souza, primeiro go
vernador geral do BI'azil, que chegál'll.
á Babia de Todos os Sautos em 29 de
março do presente a.nno e eome\[u'a logo
!\ edificação da cidade de P. Salvador',
metropole por dois seculos da colonia.
portugueza na America, toma posse
solemne, n'esta data, d,9 seu cargo, re
gistrando a sua patente e prestando ju
ramento na camara da cidade, já então
edificada, em presença da nobreza, clero
e povo. A contar do dia da sua chegada
até 13 de julho de 1553, em que passou
o governo a D. Duarte da Costa, seu 3UC

cessor, exerce-o por quatl'o a11l10S, quatro
mezes e quatro dias (Vide as Ephome
rieles de 1 de fevereÍl'o e 29 de março).

1615-Entra na bahia de S" Marcos, no
Maranhão, a armada de Alexandrc de
Moura, que vinha a expellir os fl'ancezes,
d'aql1ell,l capitania.

Logo ,que desembarcam as tropas,
seguem, sob o commando de Jel'onymo
de Albuquerque, contra a fortaleza de
S. Luiz, principal baluarte dos frau.-

cezcs no nIaranbão,e a atacam com vigor.
Entrc os combatentes achava-se Antonio
Felippc Camal'ão, que tão cclebr se fe7.
depois na luta com os hollandezes (Yide
a Ephemel"iele de 2).

ltilS-l<'al!ece na cidade da Bahia o
4,' bispo do Brazil, D. Constantino Bar
I'adas.

Lente de theologia na Universidade de
Coi,mbra, collcgial de S. Pedro. e natural
de Portugal, tom~lra posse do seu cargo
no anno de 1600. segundo o Roteio'o elos
Bispaelos. regeudo a IlJonarchia Fe
lippe III e occupando o solio pontitlcio
Clemente VIII, quc o confirmára. Cumpre
advertir que o seu antecessor fallecer!l a
11 de maio d'aquelle anno de 1600.

O visconae de Porto Seguro tl<i o anno
de 1603 l:omo 'o da sua' possc, e Ial'i.z o
de Hi21 como o do seu fallecimr.nto.

As suas acçõcs como bispo, dizem os
auctores que temos á mão. ficaram em
silencio, sabendo-se apenas que pl'omul
rrára uma constituição particulal' para o
governo da sua igreja, daudo alguns
capitulas no anno de 1603 j que, a reque·
rimento seu, foi que se expediu a provisão
de 1608, qu~ maudava aecrescental' as
congruas ao COl'pO capitulai' c aos pu
rochos de H igr'ejas então exist"ntes j e,
finalmente, que se crcaram no seu tempo
de episcopado as freguczias de Boipeha,
Cayl'ú e Sel'gipc d'EI-Rei.

Jaz )lll capella-m61' do convento de
S. Francisco, na Bahia.

lG15--Chega [lO acampamento do exer·
cito dos indcpendentes em Pel'nan, buco
a noticia do 1101'1'01'0 o mOl'ticinio pra
ticado pelos iudios selvagens uos mora
dores do Rio Gl'ande, nas margens do
Poteugy. no dia 3 de outubro do mesn\o
anuo (ride essa data).

D'este triste acoutecimento reproduz
o VALEROSO LuonE:>o a b,'eve, ve"ela
dei1'a cawhentica ,'elaçãD. que o capitão
Lopo Curado Garro, 11m dos governa
dores da Parahyba, enviára a João Fer
nandes Vieira e André Vidal de I egrei -
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ros. chefes do exercito da independen
cia, relação que foi tJ'ilsladada pelo Sr.
José dc Yasconcellos no. suas Datas
Celeb1'c', c que nos abstemos de repro
duzil' pela sua extensão.
1~73 - Nasce em Santos, então vilIa,

Antonio Carlos Ribeiro de Andl'ada ra
chado e Silva, que tinha de . el' um dos
mais ardentes campeões da independen
cia nacional c um d.os ornamentos da
tribuna parlamentar do BI'azil (Vide a
Ephemcl'ide de 5 de Dezembl'o de 1845).
1805-~asce na Bahia o dr. Carlos Car

nou'o de Campos, 3' visconde de Cara
vella , que veiu a falIecor no Rio de Ja
neiro, onde residia; a 2 de Abril de 187S,
sendo uo dia seguinte sepul tado no ce
miterio de . Joao Baptista da Lagóa.

Era filho do conselheiro nlanuel Car
neil'o de Campos e sobl'Ínho do marquez
de Caravella , senador, regente do Im
perio e Ulll dos fautores da Co.nstituição
brazileira. De cendill pelo lado materno
de Clemente Feneil'a França, marquez
de Nazflreth, tamb m colIaborndol' na
factura da mencionada Constituição, EI'(L
irmão de Fl'edCl'ico CarncÍI'o de Campos,
o pl'esidente de }fatto-GI'oss'" pI'ime n
"icrima cio didador do Pal'aguay ('"ide a
(J!J.lheme1'icle de 3 de novembro de 186 ),

Cados Cll'l1eiL'o de Campos, depoi5 de'
tel' sonido como cadete do exercito no
batalhão.de Pedro I até o I'econheeimento
ela noss" jndep~ndeneia. formál'a-se, aos
2~ annos cle idade, em dil'eito na Univer
sidade de Puriz, onde ouvira as lições do
lJ1ustre economista João Baptista Say e
as de di.reito natural e das gentes, pro
fessadas em sua pI'opria casa pelo não
menos illustre Carlos Com te,

Regressanuo {L patria, depois de ter
visitado a Inglaterl'R, a Suissa e outI'os
pontos ua Europa, fóra nomeado lente de
eConomia politica cIo. faculdade juridica
de S. Paulo, que se acabava de crear,
c ando professou 30 annos. Foi deputado
geral em dil'ersas legislaturas'pela pro
vincia de S. P<lulo, e, escolhido senador

por aquella provincia a 21 de abril de
1857, tomou assento n'aquella casa do
pari mento no dia l' de maio.

Ministro d'Estado por mais de uma vez,
e ullla cl'elbs no rhinisterio presidido pelo
conselheiro Fnrtado, por occasião dtl
guerra com as republicas do Uruguay e
Paraguay, oceupára por ultimu a pasta
dos negocias estrangeiros no gabinete
ol'ganisado pelo Sr. visconde do Rio
Branco em 7 de março de 1813, o qual
esteve :í. testa dos negocias publicas até
25 de junho de 1875.

Morreu pobre quem tinha exercido
cargos tão importantes e tivera sem du
vida t1ntas occasiúcs de fazer fortuna.
Essa pobreza é um a,lto abono do seu
immaculado caracter como estadista.

1811-Luiz Telles da Silva, marquez
de Alegrete, 17' governador e capitão'
general da capitania de S. Paulo, toma
posse do , eu cargo, e governa até 26 de
agosto de 1313 (Vide essa data), deixando
incnmbido da administração da capita
nia a uma junta pre idida pelo bispo dio
cesano D. ilIatheus de Abreu Pereira, a
que' succedeu depois o conde de Palma,
D. Fl'ancisco de Assis . Iascarenhas.

lSl1-Fallece no Rio de Janeiro Ma
nuel Ignacio da Silva Ah-arenga, nasci
do em 1749 em Vi lia Rica, hoje Ouro
Preto, capital da provincia de Minas
Geraes.

Recebendo o grau de baéharelem direito
'cauonico no., Uni"ersidade de Coimbra
pelos annos de 1776, regressára ao Brazil
no seguinte, e fieára residindo e advo
gando na cidade do Rio de Janeü'o, exer
cendo ao mesmo tempo, a partir de 1782,
a cadeira de professor regia de rl1etorica
e poetica, que o governador Luiz de
Vaseoncellos creára na sua pessoa. o
governo do desconfiado conde de Rezen
de foi Alvarenga presQ-, com oeltros ho
mens llotaveis dá sua .roda, por suspeito
de cqnspirar contra o governo da me
tropole, e, lançado em uma masmorra,
ca1;regado ele ferros, alli jouve por dois
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annos c meio! Foi aflnal declarado inno
cente e pel'doado, mas a sociedade, a que
el'a re tituido, s6 recebia então em ::>ilva
Alvarenga a sombra do que fMa!

Devemos ao sr. commendador Joaquim
NOl'berto de Souza e Silva, zeloso cultor
da~ lettras patl'ias, uma bella edição das
Obras cõmpletas de Silva Alval'enga, pre·

-cedida do uma minuciosa noticia lJiogl'a
phica do poeta, edição pu'blicuda pelo
Sr. B. L, Garnier em 1 64. cm Pari;f" sa
naudo-sp d'este modo a falta que a tal
respeito nos lanc;ára em rosto Innocencio
da :"ilva no ~eu Dicciona?'io biblio{Ji'a
phico.

« Amigo do paiz que o viu nascer, diz
o seu illustrado editor e biographo,
mestre dedicado d'l juventude, idolatra
occultü da liberdade. foi Silva Alvarenga
um dos nossos primeiros poetas pclo
colol'Ído nacional que imprimiu em seus
cantos e que fez o enlevo de seus con
tempol'aneos. Colbe-lhe pelo menos o me
rito de te,' sido um dos iniciadores da
nossa illustr,lção e um dos prophetas da
independencia da patria, que elle saudou
nos primeü'os raios pa grande aurora. »

Pelas pesquizas do laborioso sr, dr.
MOI'eira de A'l.evedo sabe-se que o p~eta

fOl'a sepultado na igreja de S. Pedl'o;
mas ignora-se em qual das suas sepul
turas. Já o mesmo acontecera com O
padre Antonio Pereira de Souza Caldas,
cujos restos mortaes não foi possivel ao
sr. Joaquim Norberto descobrir onde
param. ape/.ar das suas louv'lveis diligen.
cias para isso.

1818 - Pells 9 horas da man hã corre
pela primeira ve7. o ferro fundido na
fabrica de S. João de Ypanema, reorga
nis'lda na provincia de S. Paulo pelo
tenente-coronel Varnhagen, pae do bene
merito visconde de Porto Segw'o.

Os primeir05 objectos que se aUi fun
,diram fUI'..tm tres enorlnes CI'uze,~ do peso
de oito quintaes, uma das quaes foi >ls,en
tada. no v'so da montanha de Biraçoiava
(A.1'açoiaba) , em eommemQração d'esso

auspicioso acontecimento indu tria1. .; O

tempo, auxili ,do pelo nosso consuetudi
nario uescuido, ainda não as consumiu,
bem podia scr uma d'ellas agol'a collocada
no logal' em que, em seu testamento, pede
para si uma stmples memol;a d'es-e ge
nel'o o incan avel esmerilhador das nossas
lendas e tradições, o douto visconde de
Porto Seguro. Quanto ao industl'ioso
uirector, cunhou-se c:n l85'l um, medalha
de bronze com o seu busto; ella e a .'IIe
mori L do senador Verguciro ão os elo
quen tes testem unhas dos erdços pre
stados por aquelle infatigavel traba
lh dor,

1855 - Fall ce o baJ'ão de S. João da
Barra, José Alves Rangel, na sua fazenda
do Caetá, districto d'aquelle nome, pro·
vincia do Rio de Janeiro. Nascel'a em
S. João da B'm'a a 24 de abl'il de 1779.

E 1',.1 filho de Domingos Alves de Bar·
cellos e ue D, Isabel da ilva Rangel.

Em 1807 era alferes do regimento de
infan tarja n. 12, e por accesso pas ára a
capitão. Em 1823 assentára praça na
guarda de honra de D. P dl'o I, sendo re·
formadn em 5 de jane:ro de 1 28 no posto
de major da referida guarda. Exercel'a
difl'eren te; cargos ele eleição populal' e
de confiança do govel'no, tendo sido
muitas vezes juiz de paz e vereador no
Iogar do seu nascimento, onde fora
sempre eleitor desde a independencia
e substituto do juiz municipal e do dele
gado de policia.

Tendo ar'cumul>ldo com as.iduo traba
lho Ullla grande fOI,tuna. exercêra em sua
vida muita prepolldel'ancia nas questões
politicas do seu {1istricto.

Foi sel~ultado na capella-m6r da igreja
de Nossa Senhor I da Boa Morte da cidade
de S. João da Barra.

Além de titular, era cavalleiro da
ordem de Christo, ollieial da da Rosa c

-grande do Imperio. •
1861-Fallece o desemb I'gador João

Antonio de MiI'anda, senador pela pro
vincia de Matto·Grosso, escolhido a 7 de



EPHEMERIDES NACIONA~S 223

maio de 1855; tomára possc da sua ca
deira no senado no dia 11.

186±-Fallece n:l cidade do Rio de Ja
neiro o marechal João Paulo dos Santos
Barreto, nascido na mesma cidade a 28
de abril de 17 8.

FÔI'a, no dizeI' de um conceituado es
criptor nosso, um dos primeiros d'entl'c os
seus contemporaneos na applicação, no
tr.lbalho e na vastidão c brilhantismo da
intelligencLt. Tendo oecupado por pouco
tem po a pasta do negocio Ull guerra
em 1 35, fora em 18-10 nomeado comman
dante do eX!'lrcito encal'regado de conter
a revolta do Rio-Gt'ande do Sul, da qual,
si nào foi o paci ficador, concorreu pal'a
esse fim com o seu valor.

Exer'ceu o cargo de ministl'o d:t "'uerra
no gabi te rle 22 de ma;o de 18-16, em
que prcstou á ol'gan saç o do exel"ito
sel'viços rl'lev,lOtes. Ainda em lS±8 occu
pou igllal cal'go p r quatro mezes.

Era doutor' em scienclas mathematicas
e p y, ica, conselhl'il'o d'estado e ele
guerra, fidalgo cavall'iro, marechal do
exel'cito, g: ã-CI'UZ da onlem de AVil"

oili 'ial da do Cruzeil'o e lente jubilado
d, Academi I milItai'. Em 1845 fora eleito
depurado à. assembléa geral pela sua
pr'ovincia.

Foi no di,t seguinte ao do fallecimento
sepultado no cemiterio de S. João Bap
tist I da LagOa.
1870-Inaugura-s~ a linha telegra

p1tica ela Cach,,<lir'a ao Rio P,lrelo (pro
vineia do Rio Grande elo Sul), na e;:,;.
ten, ão de 53.800 kilomet' os,

....
1l873-InaugUl'a-se a do Pilar a S. Mi-

guel, na provincia das Alagôas, com
25.330 kilometros de extensão.

NOVIDIBRO-2

1531-A Ilrmaaa de Martim Affouso,
qne deixál'a a 27 de setembl'o o porto
de Cananéa, so!ft'e na presente data um
temporal desfeito quando Lt t:1.llto avante
como O cabo de Sclnta Mada, desarvo
l'ando e desgarrando-se as embarcações

e indo um be/'gantim dar á costa perto
c'a ilha de Santa Catharina. A capitanea
naufraga nas costas do Rio Grande do
Sul, perdendo-se todo o sen mantimento
e sete homens, saivando-sp , porém, a nado
o capitão e o resto da tripolação.

Veiu ahi soccorrel-o Pero Lopes de
Souza e deliberou-se em conselho que
Martim Alfonso não losse, mas manuasse
pelo Rio doi Prat:l acim'l a exarninal-o
e colloca/' padrões, missão de que ficou
seu ü'mao inculll bido. Depois separa
ram-se e o capitão-mór foi espet"U' @ il'
màtl na pequena ilha das Pa'mas, ao
norle do Cabo de Santa Maria.

1615-L'l Raval'diêre, vendo chegar o
reforço de A lexand I'e de Mourll e reco
nhecendo qlle não podia resisti,' á nossa
gente. rende-se á discrição. LalTa-se
d'esse acto o segninte tcrmo :

" Aos dous elias elo mez de uovembro
de 161;' na ilha de S. Luiz, aonde ha
bit\wam os Francezes, e no lngar do
quartel de S. Francisco, que chamãt' o
forte do Sartlinha, appareceo perante
mim Daniel de La Touche. senhor de
Lo Raval'diêl'e, e por elle foi dito em
pt'esen~a dos religiosos e paures de S:
F/'ancisco, que cá est,wão, e dos que em
minha companhia viel'ão de NossaSenhora

'do Cal'tno, e do d,t Compania de Jesu ,
estando tamhem pr0sente o A.lmirante da
armada, e muitas pessoas nobres, que ene
estava prestes para entregai' o forte, que
possuia em nome deS. M. Chl'Ístianissi
ma, no General da Armada e conquista
do Maranhão, AlexalJdr'e de i\loUl'a, e ele
como assim o houvel'ão por bem flzerão
este auto, em que assignarão os ditos
senhores. E eu Francisco de Fal'ia Mes
quitn o fiz por mandado do dito enhol'
Genel'al. - (Assignados) A lexand,'e de
Mow-a, Daniel de La Touche."

16-10-0s holla11dezes. que tinham dois
dias antes consegnido apoderar-se da
villa do 15spil'ito Santo, são obJ'igados a
evacuaI-a, batidos pela gente que o go-

vernador da capitania João Dias Guede~
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enviara de SOCC01'1'0 quando soube da in
vasão. Deixam em poder rios nossos trinta
e dois prisionei l'OS.

1685-Manuel Bec.kman. chefe da re
volta do nhu'anhão,-e Jorge de ampaio,
seu companheiro, são decapitado~ na
praia da Trindade, na cidade de :;l. Luiz,
por scntença da Alçada, que tomou co
nhecimento d'aquella revolta.

Na noite de 24 para 25 de fevereil'o do
anno anterior o povo da capital do Ma
ranhão, tendo {L sua frente 1Ilanuel Bcck
man, natural de' Lisboa e fazendeiro no
Meàrim, amotinara-se e prendera ao ca
pitão-m6r Balthazal' Fernandes. dcpozera
as auctoridl1dcs e apoderara-se da cida
ue. Logo' depois prenderam os mesmos
sediciosos os jesuitas nos seus pl'oprios
collegios e paSSal':1!11 a nomear ull1a.it~nia

governativa,denominaua uos t,-es estaâos, .
encanegada do governo da capitania at~

virem n'ovas ordcns da côrte de Li~boa.

TÍ'es dias depois fizcI'a a Junb revolllcio
naria embarcar os jesuitas em dous na
vios e os remettera [Jara Portugal. Dera

-moti 1'0 a estes actos de violeucia Jlopu
lar a creação do monopolio dcnomin::ulo
estanque em faval' de uma companhia,
que devia ter durante vinte anllos o gozo
privativo de touos os gencros de expoi'
tação c importação uo estado, compl'o
mettendo-se a introduzir quinhentos afri
canos por anno, pura substituir o braço
indigena nos trabalhos da lavoura, po
dendo-o vender a 1008 por cabeça,quan
tia fabulosa para aquelles tempos. A
abolição do referido mouopolio e a ex
pulsão dos padres da clJmpanhia de Jesus
mereciam as sympathias populares.

Chegadas estas noticias ao Pará, a cuja
camara os revoltosos dó Maranhão ha7'
viail] convidado para comparticipar da
revolta, declarou o govcrnador do estado,
Francisco de Sá e Menezes, que alli re
sidia, que se obrigava a fazer a côrte
annuir·n'estes dois pontos á suppliea dos
povos. Intentou além (.l'is~o submetter
dc novo o Maranhão á sua obediencia,

maudando para alli a Hilario de Souza
de Azevedo, lJemquisto de todos. Beck
mano porém, alma da revolução, I ão (juiz
admittir condição alguma, convicto como
estava de que,. uma vez ubmettido, voJ
tal'ia a reacção c com clla o monopolio
e os'Jesuitas. Os outros l'evoltos'lS, entro
tanto, como de Ol'dinario acontece nas
revoluções, foram pouco a pouco es
friando de entl111siasmo e dando entrada
a queixas c descontentamentos, que trou
xeram ascisão e dispersão los conju
rtldos, A tropa foi a p'!'imeira a aban
donaI-os, c o povo, a pl'etexto dc neio
qz~el'cl' rnettel'-SC em Il·abalhos. deixou-se
venceI': Quando, a 15 de daio dc 1685,
chegou ao Maranhão Gome Freire de
!\ ndl'ada, numeaclo capitão·general para
aq'ueUe cstado, com o fim de applacaL' a
sedição', submcttcI'llm-se todos a elle sem
a minima condição, sem espccie alguma
de capitulação Oll amnistia, com que ao
menos salvasscm as yida. '

« Gomes Freire, milital' ant,igo c probo,
levado 'pclo zelo de de~afTrontal' a aucto
ridade real llesaeataua, annullou desde
logo todos os actos do governo provi
sorio; 'rcstituiu os dcmi tfidos aos seus
postos, restabeleceu os jesuitas e de
clarou cm pé a companhia de munopolio.
Tanto bastou para Becleman reconhecer
que sorte o esperava. e desdc logo se
escondeu. Porém as devassas come
çaJ:am, e eUe não tardo\] a ser declarado
cabeça de motim c sentenciado á morte.
Fo;'am otferecidas recompensas a qucm
o entregasse, e como infclizmente n'este
vaHe de lagrimas abundam tanto os
malvados eingrp-tos. allpareceu logo para
essa boa Qbra um Lazaro de Mello, que
com aleivosa kaição pagou, delatando a
Beckman, os beneficios que deUe rece
bera (V. de P01'tO Segnro, Histo,'ict
Gel-ai). "

Assim foi o desélitoso Beckman cnb'e
gue á j lI~tiça e com eUe um dos seus
cumplices, Jorge de Sampaio, c assiOl

terminou, pela odiosa intervellção LIa
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algoz, a revolução m tis notavel das que
até então se tinham suscit:\do no Brazil.

Um descenden e de Gomes I<'reire, e do
mesmo nome, foi i justamente fuzilado
na esplanau'i da tone de S. Ju ião, em
Lisuna, como inconfidente, seculo e meiu
depois de Becklllan, iSLO é, a 18 de ou
tubro de l'U7 1

L'lzal'O de Mello viveu corrid de
vel'gonha e fui depois acciuentalmente
gal'l'ote Ido em um e genhu de sua 1)1'0
pl'ielJ:,de.

li3'l - Fallece na Bahia Sebastião da
Rocha Pi ta, nascido n"lquella ciuade a
3 ue maio de 1660, ancLor da Historia da
Amel'ica POr'tugup.za desde o allno de
1500 ao se!~ d<scobl'imento até o de
1724, imprcss I pell pl'imeira vez em
Lisboa em 1-;'30, D'e~s, obra, que se tor
nál'a eXLl'emamente r"I'a, mandou o ::ir,
b,u'ào Homem de Mello, quunuo presi
denLe da pl'ol'incia da Bahia, LiI'al' em
1'70 nova edição, Fazia'se pouco delJois,
em 18'0, em Lisboa no,a imIJI'essao
d'ella, que a alguns I'espeiLüS sobl'uleva
á noss l. A ambos os pl'omoLores d'e S.I
idéa devemos agI' IUel'el' tão bum serviço
pI'estado á histoI'itl lJaLI'ia,

18ti-Adhel'e á inuefJendencia nacional
a cidade da Pal'n,dlyba, da lJI'ovincia do
Piauhy.

1849-Fallece no Rio de Janeir'o e se
pulta-se em UIll dos jazigos UC S, l"ran
cisco de Paula, o vice-almiran te l'efoI'
mad,) ua al'mada nacional Toco'loro, tle
13eaurelJaire, quc fOI'a o command lOte tI,l
expetlição naval que tl'ouxe de ,'apolcs
a aClllaj impel'atl'iz,

185 - Inaugura'se no cemiterio de
S, Fl'allcisco X Ivier o monumento lllan
dado el'igir á memoria de José Clemen te
Pureil'a pela ::ianta Casa de Misericordia
do Rio de Janeiro,

NOVEMBRO -:::

1615-A cOI'te <le Madl'id, no intuito de
expelliI' imme li 'la. ente os francezes do
~r.lrallhào, havia ordenado um novo a1'-

mamento, cuja dirpcção e mando con
lára a Alex lndre dd J',Joura, goverual1or

de Pernambuco,
A 31 dE' outubro d'este anno Jeronymo

de AIlJuquerque move as sua.s tI'upas
('ontra a fortaleza de S. Luiz; a 1 de
novemlJl'O entra n'aquella b Ihia a ar
mada allxili"r de Alexandre de MOUl'a,
e no dia 2 assigna La Ravardiêre uma
capitulação em que se obl'iga\'a a en
tl'eg 11' aos nossos a ilha e o forte e a.
l'etil'aI'-se com os seus compatriotas (Vide
as Ephemerúip.s de I e 2).

Em virtude <l'ess,1 c'lpitulação. deixam
os fl'.lIlrezes o referidp forte, de q e tOllla
posse Diogo <le Campos Moreno, La Ra
vardiêre embal'ca em seguida para a
EUl'opa, acompanha 'o de 400 dos seus,
tlcan<lo apenas alguns que, pOl' tel'em
casado com indi.ls, pI'efel'Íl'am fi C..l r.

De embar'açado assim o i\laranhão dos
seus invasores, os missionados pOI'tU
gnezes frei Cosme de :-.. Dami o e frei
i\lannel da Piedade, que tinham id" com
JOl'onymo de Albuquerque, apossaram se
do runvento dos l;apuchinhos fl'ancezes,
onue des<le logo entraram no exercido
da SUl missão (Vide a Ephemel';de de 26
de jnlho de 1(312).

169u-Ol'<lenou ao senado da camara
da '/;illa da Praia ( • Joao da BHlTa) o
padl'e jesuita Francisco Coelho, c mo
supel'ior da aldeia de Rel"iligbà (hoje
Benevente), que d'ol'a em diante c.-es
cesse o dinheú'o, as dJel': tres vintens
valeriam quatro, quatro valeriam um
tostão, um tostão v,.leria seis vintens
e estes meia pataca; t'sta valeda tlois
tost.ões e uma pataca teda o valol' de
um cruzado: e que issu execlltassem sob
pena, de castigo, porq ue elle jesuita tinha.
por noticia que el-7'ei nosso senhOl' assim
o q~Geria.

Lei singular. que registramos pela. sua
mesma singlllarid,lde.

170:{-Frant'is('0 de astro de MOl',tes,
17' governador da capitania de Plll'llaUl.

i~
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buco, toma posse do se 1 cargo (Vide a
EphemeJ'ide ,de 15 de novembro).

1709-Gartas l'égias cre:Jndo a capitania
de ::>. Paulo e iHinas com governo sepa
rado e independente uo Rio de JaneÍl'o e
dando-lhe por governadol' a Antonio de
Albuquerque Coelho de Cal'valho (Aze
vedo Mal'ques, Apontamentos). O vis
conde de Porto Seguro dá para este facto
a data de::13 de novembro (Yide a ephe
rne/·ide de 9 .

A 18 de junho do anno seguinte ra
tifica esse governadol' em S. Paulo a
posse que a 18 de janeiro tomára em
Santos <.lo ,eu cargo.

Até essa data fôra a capitania gover
nada por C<lpitães-m6res, locotenentes
dos donatal·ios. A ~uerra occorl'Ída de
1708 a 1709 entre paulistas e embpabas
motivara a promulgação da alludida
carta régia, que deu ii. capitania exis
tencia independente.

1821-Fl'ancisco Xal'ier TOITes,Adriano
José Leal. Antonio José ;'Iloreil'a, José
Antonio Machado. Marianno Gomes da
Silva, Marcos Antonio Brieio, Lourenço
da Costa Dourado, Henrique José Leal
constit ,em um governo provi orio no
Ceará.

1822-0 brigadeiro Pedro Labatut 01"

ganisa um pequeno exel'cito, com o qual
se destina a bater o general MadeÍl'a,
na Balda.

1864-Succumbe no naufragio soffrido
pelo navio que o tl'arispol'taya da França
para o Mal'anhão o di'. Antonio 00 nçal
ves Dias, primeiro lyrico nacional (Yide
a Ephe'YMl'ide <.Ie 10 de ago to de 1823).

Assim, dando este successo ao grHude
poeta um tumulo tão vasto como o seu
talento, priva a tena natal do piedoso
consolo de lhe guardai' os ossos I

1867-0s paraguayos sorprehendem o
2° corpo do nosso exercito em Tuyuty e
são rcpcllirlos (Campanha do Pam{luay).

O inimigo, que já tinha tomado os
reductos occupados pelos ar6entinos e
l\lça n\ára van tagens pareiaes n'est~ me-

moravel jornada, é afinal derrotado
pela nossa clII'allaria, anandonando o
campo na maior desol'dem e deixando.o
juncado de cadaveres.

- Fallece em S, Paulo a marqueza de
SllltO , D. Demithiir'''s de Castro Canto e
~Iello, filha do viscOl,de e visconde sa de
Castro, nascida naquella cidade a 27 de
dezelll bro de 1797.

Pela sua extraordinaria belleza, mais
do que pelo cultivo do espirita, exerceu a
marqueza de :lnt(lS, como se slJ.be, a mais
poderos,( influencia no animo e no co
ração do l° imperado!', que a tinha vi 'to
pela pl'Íltleil'R v~z em S. Paulo, sepal'ada
de seu pJ'ÍmeÍl'o marido. quando D. Pedro,
então ainda principe regente, visitára
em agosto de 1 '22 aquella provincia.

Chamada pal'a o Rio de Janei!'o, admito
tida na córte como dama de honol' da
I" impcl'atl'iz e feita successivamente
viscondessa e marqueza de Santos, não
elisfal'çou nunca o imperadol' as suas
relações com a fOl'mosa paulista. Yiveu
ella na capital do i~pel'Ío reconhecida
mente, abert.amente como sua amante e.
com principesco tl'atamento.

D'ella nasceram tres filhas: Izabel
Maria, duqueza de Goyaz, que se casou
em 1813 com o conde Feichler de Flaeiberg,
fidalgo da Baviera;

Maria Izabel, duqueza do Ceará, qne
falleceu em Outubl'O de 1828 com pouco
mais t1~ 1 anno de idade:

Maria ,Izabel. nascida em S. Paulo a
28 de fevereiro 'e 1 30 e casada a 2 de
setembro de 1848 com o sr, conde de
Iguassú.

Casando-se 2" vez o im]Jel'ador, re
tirou-se a mal'queza de Santos para
S, Paulo, de onrle nunca mais I'oltou á
capital do imperio. sinão annos depois
da abd c ,ção. No seu retil'o, onde con
trahira s gundas nnpcias (com ó coronel
Raphael Tobias ele Agllial') e segunda
vez enviuvára. foi até á mo!'te Oexemplo
da caridade.. Não houve miseria domcs

tica do que ti\'esse noticia que não pro·
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curasse consolar e remediar; não houve
calamidade publica a que nào levasse o
seu contingente de allivio.

1868-Fallece em Humaytá, onde estava
detido como prisioneiro de guerra pelo
dictador do Paraguay, desde 1 6~, o coro
nel do corpo de engenheiros FI'ederico
Carneiro de Campos, primeÍl'a victima da
ferocidade de Lopes, aprisionado por sua
ordem quando, antes de declaradas hos
tilidades entre o Par.lguay e o Brazil,
se dirigia para a provincia de Matto
Grosso como seu presidente.

O marquez de Caxias, em officio de 11
de janeiro de 1869, communica o falleei
mento d'este funccionario ao ministro
da guel'l'a (Vide a Ephemel"ide de 12 de
novembro de 1864).

NOVEMBRO -4

1649-Parte do Tejo a primeira fl'ota
da Companhia Geral do Commercio do
Brazil, orgauisada no principio do pre
sente anno em Portugal com o fim de
proteger com o seu capital e credito a
navegação entre a metropole e a sua
colonia na Amel'ica.

Esta fl'ota vem com mandada por Pedro
Jacques de Magalhàes e traz a seu bordo
o conde de Castello-melhor, nqvo gover
nador geral nomeado para o estado do
Brazil, em substituição de Antonio Telles
de Menezes. conde de VillaPouca d'Aguiar
(Vide a 1l'lJheme1'icle de 7 de março
de 1650).

1769-0 marquez de Lavradio. D. Luiz
de Almeida Portugal Soares Eça de

, AlareM' Mello Silva e Mascarenhas,
3' vice-rei e capitão general de mar e
terra nomeado para o Rio de JaneÍl'o,
toma posse do seu cargo, e exerce-o
até 5 de abril ele 1779, em que é rendido
por D. Luiz de VasconcelIos e Souza.

O marquez de Lavradio foi, pela in
telligencia e zelo com qu~ procurou me
lhorar todos os ramos da publ ca admi
nistra~ão, Ulll dos melhore' govel'nadores
que teve o Brazil. Mereceu·lhe particular

attenção a cultura do café, do annil, da
cochouilha. do canhamo e de outros ge
neros de commercio e industria, que
promettiam ser de interesse immediato
e futuro para o paiz. Cuidou igualmente
das fortificações da bahia do Rio de
J aneÍl'o e a fQrtaleza do Pico, a cava1lei['0
da de Santa Cruz, é obra sua. ão se
deseul'ou ao me -mo passo de proteger as
lettras e de promover o asseio e salubri
dade da capital; foi elle quem mandou
abril' a rua que tem ainda hoje o seu
nome titular.

No seu tempo fundou-se a Academia
scienti{ica do Rio de Janeiro, que elle
animou e protegeu. e estabeleceram-se um
horto botanico e uma fabrica de cordas
dc guaxima.

1805-R' eleito bispo do Rio de Janeiro
D. José Caetano da Silva Coutinho, na
tural da villa das Caldas da Rainha em
Portugal. bacharel em canones.

Já era arcebispo de Cl'anganor, na ludia
portugueza, quando foi chamado pOl'
D. João VI a occupar a séde episcopal
fluminense. Em 1806 confirma a sua
eleição o papa Pio VII. A 15 de março é
sagrado em Lisboa, e aportando ao Rio
de Janeiro a 26 de abril de 1808. toma
posse do bispado, por procurador, a 28
do mesmo mez, e entra em seguida no
exercicio do cargo.

Nome>ldo capellão-m6r a 3 de junho
de 1 08, eleito deputado á Constituinte e
senador pela provinéia de ti. Panlo,
escolhido a 22 de janêil'o de 1826, fal
leceu no Rio de JaneIro a 21 de Janeiro
de 1833. O cabido tomou por esse facto
conta do bispado. nomeando vigario ca
pitulaI' a monsenhol' Vidigal.

Foi o S' bispo d'essa diocese pela ordem
chronologica. Havia no seminario epis
copal de S. José,. na córte, um bom retrato
seu.

1825-0 ministro das relações exterioreS
das pl'odncias Unidas do Rio da Prata
declara ao govel:no do Bra7.il o reconhe-
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cimrnto da Cisplatina como enrOl'porada
á Republica das dit,ls P,'ovil/cias Unidas
do Rio da P,'ata.

1 H-Os se iidosos d,!s Alagôas, pel'
segllidos pelo gellel'al Seára. tomam po
SiÇ.10 junto á villa d'l Atalaia. seis leguas
a oe~te d" cidade das Alagpas, e travam
um combate qlle aturou quatro I,ol'as,
retirando-se devois na di! eeçãu da villa
da Imper ltriJ!;.

1861-Collleçam a funccionul' no pa\-i
mento -tel'l'e-, da camara dos deputados
a C lixa ~conomiea e monte de soccorro
do Rio de Janeiro ,Vide as Epha11Iel'ides
de 31 ue julho de 1 3i e de 12 de janeiro
de I, 61).

i8iô-Parte do Rio de Janeil'o no pa
quete fi' ,ncel. Pa,-aná o bispo de Olil.da
D. fl'ei Vital Maria Gonçalves de Oltve,ra,
que vo.la para a 3ua diocese.

A 25 de AUI'i! ue 18íí foi para a Eu
rop.l e alli Ldlecell no dia 5 de julho de
11;71 em P <I'i". no convenLO dos Ca
puchinhos, vic.ima de uma antiga mo
les ia lLl, l.u'YlIge (Vide a. 2' EpllemaJ'ide
de 21 ue Mai,) lIe 18(1).

O seminario da provinci.l de S. Pulo
cm que se ach,lVa. regtlnC!o uma cadeira
de theologi.. q ,andu fui ch,ullado ao epis·
copauo, é ° codegio de ::i. Jo~é da. cil1aue
de ltú. Apezal' de lIâo le.' cntao a iUilde
can"llica. (impedimento lJue foi esponta
neamente dispensado pelo papa PIO L\),
foi lJrec'Jnisado e contil'mado no consis
torio de Z::I de ,lc/.embl·o Jo mesmo anno
da SU.l alJ1'eselltação, i8il. Fui sagl',ldu
no Jomingo ii de maio do anno "-eJuinte,
na cathedral da diocese de ::l. Paulo, pelo
actual jJispo do Rio de Janelru, Sr.
D. Pedl'o de Lacerda. A ::I de ,lbril d'<'sse
mesmo anno o cunegu João Clu'ysostO'110
de P,liva, vigario capitular (hojc falle
cído), tomou pouse da diocese como pro
curador do joven IJrelado, e ficou inCUID
bido de regel·a até a sua cheg-ld,l.

A 20 de maio chegou eilc a Pernam
buco, onde foi recebido cllm 11m solemne
T e·Do"nt na igreja do EspiritooSa.nto

Dois dias depoip fez a sua entl'ada so-
.lemne na diocese,ell' companhia do actual
bispo do Pará, Sr. D. Antonio de Macedo
Costa. A 25 de abril lIe 1877 partiu, como
di semos. pal'a a França, par,l nunca
mais voltai'.

Foi o I' bispo de Olinda que. como
tal. fOl'a fi Roma ad limina apo-'t ,[oJ'um.
\'oltíu'a a 6 de outubro de i876 d'essa
via.gem.

EI'a ftlho de -Antonio Gonçalves de
O'iveira. e de D. Antonia Albiua de AI·
buquerque.

Morl'cu bispo de Olinda; porque, apezar
de tcr illstaoo com a ~anta ::ié pela resi
gnaç_ão do seu cargo, nito accedeu esta
ás suas solicita ões n'este sentido.

IS79-l<'allece na cida e de Campos dos
Goyta'azes O dr. João Baptista. de La
cerda., quc alli exercera por ::16 annos a
sna ardua pl'ofissao de medICO de modo
a hunr,ll·a e ennobrerel- I.

U eminenle prore 'sor campista. cuja
vida fom uma longa serie de su"riacios
pela f milia e pela hUlll lI1idade soffre
dora, completava n'esse di I 60 annos
ue idade.

O SCII cadaver foi d Ido á terrol. no dia
se;ruinte no cemiterio do C/Irmo. acom
panhado .,..la IIopulaçao inteira, que lhe
p'tgava :t~_. : o tri buto de saudad e
l·ecunllecimeuto. a que elle fizera jus pela
sua constante sulli itude e inteireza de
caracter.

NOVEMBHO-5

1669--E' nomeado governadol' do Rio
deJan iro Joãoda ilvaeSouza,quetoma
posse do seu cargo pOl' todo o correi' do
anno seguinte.

da~a sUIJracitada da nl1meação d'este
gOl'el'ntdol' nos é fOl'uecida pelo r. Jose
de Vasroncellos : no Cutalago porém dos
capitües 11~l)reS, capilll~s genc)·acs. etc"
d'essa capitania,publicado no l' e2' to
mos da Revist.." elo Instituto Histol-ico,
diz·se que João de Snuza fóra nomeado
p r pr ,visào de 5 de setembro d'este annO
de 1669.
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GOyel'nOU até o de 1675 e foi o tl'igesi
mo ter'E'ir'o na orJem chronologica.

1801-Fallece no Rio GranJe <lo Sul o
teuente-gener,.1 Sebastião Xavier da
Veiga Cnbr'al da Camar'a, govern .•dor
d'aquE'lla capitania d'esde 31 d m do
de 17ilO (Vide essa d ,tal, por nomeaçrro
do vice-rei do f';starlo Luil. de Vascon
celJo, e Souza. Fiel u por i~so gove.'
nando int rinamente a l'efer'ida clpita
nia o bl'igadeiro ue engenheiros Fran
cisco João Roscio, at,é entregaI' a admi
nisll'ação ao bal'lio de Bagé em 30 de
janeil'o de 1 ~0'3 ("ide a ephemel'ide Je
10 dc outubro de I 05).

I, IS-Cr'eação do hospital real milit<,.r
do Rio de Janc 1'0.

1~15- ... asce na c:d.:lde de Valença, pro·
vincia da Bahia, o conselheiro Z'Lrl1ar'i IS
de G6es e Vasconeellos (Vide a Epheme
"ide de 28 de de embl'o de ISTi).

1~17-Chega ao Rio de J I neil'o a archi
duque7.a D. Leopoh.l1na, prim"ira espo, a
dt' D. PeJro I e mae do actual Impe
rador,

IR!6 - rnstituição da Acad 'mia d IS
Relias Ar'tes do Rio de Janeiro (Vide a
EJlhem. de 12 de agosto de 1816).

NOVE~IBRO~6

1656-i\Iol're em Li,boa o r'ei D, João IV,
dep,lis de tel' governado a monar'eliia
portugne7.a POI' qUisi 16 anuos. desde a
mem ll'avel r~voluçào Je 1 de Jeze l.bro
de 16,10.

eu filho Alfonso VI <uccec1e lhe no
thl'OUO na idlde d' 13 annos apen 8, Pur
essa eaus!\;, fic I sujeito ã tutol'ia de sua
mãe a I'ainha D, Lnil.tl de Gu 1 ão, a
quein o rei seu m lrido h,wia deixado
por gover-nadol'll do reino e tu ora do
rei mellOI'. :-eis annos depois, a 23 de
junh,) ele 1662, rontando 10 de idade,
empunlltt "D, Alfonso as r'edeas do gu
Vc"no.

Este infeliz rei foi deposto a 23 de
novembl'o de 1667 /lOI' ~ell irmão o prin-

eipe D. Pedro. ql e tambem Ille tomou a
mulher e reinou sob o nome de D. Pe-
dro II. .

169õ-Conrlue-se a construcção da for·
taleza de Santa (;ruz, á entrada lia bahia
do Rio l,e .raneil'o.

17~7 - Duarte Sudré Pereil'a Tibau
toma posse do governo de I'ernambuco.

" Foi o 2,1' elos seus governadores.
1779-D. Antonio de ::>alles de Noro

nh I. 39' govern"dor e rdpitão general
do estado do Maranhão, toma pos e do
sell cargo.

179 -Assume o exel'eicio do governo
da capitania de Matto Gl'OSS I C ,etano
f'into de Mil'anda :\Iontenegro, que foi o
sexto a administraI-a depois de d,cl,rada
cap;tania independente.

NOI1lE'ado pOl' cal'b régia de 18 de se
tembro do anno anterior, cOlneçou a sua
aJmini tra 'ão na d .ta indicada e c lnse1'
You-~e n'cll" por sei, anno ,nove mezes o
nove dias. pa "sando a ao gOA'erno inter'mo
q 10 deIXO" em seu logal' (Vide a epheme
"ide de 15 de a:!n to de 1'::03'.

lSI'i-RecelJi'm a belçãos nllpciae~,na
clpell.\ "eal do Rio deJ"neir'o. o rincipe
D, Perh'o, depois I' imperador, E' a ar,"hi
duqneza D. I.eopoldilla cI'.,\usrria.

1'153 - Gir6, presidc'ole d, Repuhliea
Or'iental do Urllgnay. asyla-5e na lega.
ção bl'azilE'ir'a em ;\lon evidéo.

1879-0 al'eebispo ,a Bahia D, Joa
CJ llim Gonçalyes de A7.eveJo falleee em
It Ipadel.

Nascera aos 19 de feyerpil'o de 1 l± na
então vilJa (hoje citla le) de TUI'ya<sll, na
p1'ovioria cio Pará, depois eo ol'Porada
á do i\lar'anhãn; el'a fllho legitimo de
José Gonçah'es de Azevedo e de D. AnDa
Thereza lIe Jesus A.zevedo.

Depois de haver feito Otl seus primeiros
estudos em um cnllegio J.) :li..lran hão,
passara a CUrtlal' as aulas do seminario
do P ,rá. onde p"r slla C1pplicação. in
telliger.ci I e Jhan za de tr,\ to, g a ge.íl'a
a estima dos sens superjfll'cs e de tolllls
quantos com elle praticaram. O veuc-
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rando bispo de Belém do Pará D. Ro
mualdo Coelho, inspirando-se no proce'
dimento exemplar e habilitações do joven
Azevedo, confiou-lhe a regencia da ca
deira de latinidade d' quelle seminario.

A, 19 de abril de 1837 recebeu ordem
de presbytero e a 16 de junho celebrou
a sua primeira missa.

Em 1839 foi apresentado em uma ca
deira da cathedral paraense, que occu.
pau, bem como a de lente do seminario,
até depois do passamento do eximio pre_
lado do Pal'á, que teve o singular con
dão de p,'esidir E: encaminhar nos primei
ros passos da carreira sacerdotal a dois
primazes da igl'eja brazileira o ar
cebispo D. Romualdo, seu illustre so
brinho, e' D. Joaquim Gonçalves de
Azevedo.

Quando, em 1848, se flindou o semina
rio de Manáus, na hoje provincia do
Amazonas, foi Azevedo o escolhido para
o importante cargo de reitor do novo
estabelecimento, cuja administI'ação as
sumiu em dezembro d'aquelle anno. No
Amazonas occupou elle, além d'isso, di
versos cargos civis, ('amo o de director
geral dos incli!!enas, director g'ral da
instl'ucção publica e 2° vice-presidente
da provincia,

Por fallecimento do conego Raymundo
de Mattos foi nomeado vigario geral e
reitor do seminario episcopal. Em 1863
foi aposentado na dignidade de arce
diago. Ficál'a nesse mesmo anno, por
morte de D, Domingos Quirino de Souza,
vaga a séde episcopal de Goyaz (Vide a
Ephemeride de 12 de setembro d'esse
anno) ; para preencheI-a foi nomeado o
conego Azevedo por decreto imperial de
10 de dezembro do anno seguinte (1864)
e nessa dignidade confil'mou-o o papa
Pio IX no consistorio de 25 de setembro
de 1865, A 1 de Julho do seguinte anno
foi sag ado na cathedral do Pará, im
pondo-lhe a mitra o actual diocesano
Sr. D. Antonio de Macedo Costa.

Em abril de 1867 partiu para a sua

diocese, onde logo se applicou ao bem
estar de suas ovelhas, emprehendendo,
para de mais perto as conhecei', uma
longa viagem pelo interior da provincia,

Dotou-a com um seminario, e n'elle,
por falta de sacerdotes que professassem
o CUI'SO de theologia, exerceu u proprio
prelado as penosas funcções de lente,
dando assim o mais edifl~ante exemplo
de amor ao trabalho e a mais inequivoca
prova do quanto lhe interessava e me
recia o cultivo moral dos seus dioce
sanos.

" Alli, n'aquella paciflcll provincia, ao
lado rio seu rebanho, que extremecia de
ineffaveis jubilos pela feliz acq1lisição
que fizera de um tão virtuoso pastor, foi
elle escolhido por S, M, o Imperador para
vil' sentar-se no mais alto lagar da igreja
brazileira, senelo nomeado arcebispo e
primaz d'esta archidiocese aos 14 de
mal'ço de 1876 e preconisado no consis
torio de 19 de dezembro do mesmo anno.

" Das mãos do Exm. SI'. bispo do Rio
de Janeiro recebeu o pallio, na igreia do
Castello, no dia 29 de abril de I 77, e
cheg ndo a esta cidade em 14 de maio
do mesmo anno. assumi<J no mesmo dia
a administr ção da respectiva archi
diocese (Diario de Noticias da Bahia). »

A 7 de maio tomál'a posse d'ella por
procurador.

NOVEMBRO-7

1619-Regimento em 19 artigos, dado
ao ouvidor gel'il! do Maranhão, cuja ju.
risuicção chegava até a mandar execu
tar, sem appelhíção nem aggl'i.lvo, a pena
de morte imposta aos sentenciados pelo.
crimes de traição, sodomia, furto, roubo
de navio, quebrantamento de segurança
dada por el-rei, salvo si os réus fossem
capitães ou pessoas ele qualidade,

N'este anno deu Martim de Sá, gover
nador do Rio ele JJ.neiro, começo á fun
dação da villa de Mangaratiba com a
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creação de uma aldêa de indios tupis,
para os quaes fez aquelJe governado!'
edificar uma capelJa consagrada aS.Braz.

lilO - Guerra dos mascates em Per
nambuco.

Sebastião de Castro Caldas então "'0

"ern.ldol' da capitanLI, pret~ndeu fa~er
entrar na goveru;lIlça da ca.mara de
Olinda os mascates portuguezes do Reci
fe; não podendo conseguil·o pelos meios
intentados, obteve do rei, com falsas in
formações. a hculdade de erigü' em villa
a povoação do Recife, p'lra executai'
aqnelle se.u intento. Occasionou este pas~o

de gostos. que se fomm augmentando de
dia pal'a dia, e o governador fel-os che
gai' ao cumulo recolTendo fi força arma
da: n'cste ponto empr'egam os pernam
bucanos o desfol'ço qne a paixão lhes
suggeria. Na presente clata, passando
C;lsLI'O Cll.ldas pell rua cla Agua Verde
no Reriie, recebe em nma pl"'n'l um til'O,
que lhe pl'oduziu quatro ferimentos·le·
ves. Receiando pel'der a vida, fugiu no
di:. 9 pal'l li Ballia, onde o governador
geral D. Loul'enço d'Almada o reteve
preso na fortaleza de Santo Antonio além
do Carmo, até I'emettel-o para a côl'te o
conde de Castello-melhor em 171l.

Du: bu ainda por al"'un. mezes este e~

tadu de cousas já sob o governo inte
rino do bi pn diocesano, D. Manuel AL
val'es da Costa, ate que, com a substi
tuiçào do govel'nador e li publicação do
pcrdrro regi o, foram deposta< as arm, e
a paz se I'CSt .beleceu. Os cabcças da re
volta for~m, quando menos o esperavam,
embarcados para Lisboa e encenados no
Limoeiro, onde em pouco tempo acaba·
ram os seus dias. sobl'evil'endo apenas
Um de nome Leonardo BezelTa, que, de·
pois do 13 annos de reclusão, obteve
voltur pal',l o BI'azil, mas não pal'a PCI'
nami.luco, logal' do seu nascimento: foi
lhe per'mittido iI' pal'a .1 Dahia, onde pas
sou o I'esto da vida.

17+S-Fallece na sua diocese D. BeJ'-

nardo Rodrigues Nogueira, l' bispo de
S, Paulo (Vide a ephem. de 8 de de
zembro de 1746).

1822-Fallece no Rio de Janeiro o bo
tanico frei José dI Costa Azeved I, pri
meiro director do Museu 'aoional e lente
de mineralogia da Acaderoia Militar da
corte.

Nascera na mesma cidade a 16 de e
tembro de 1763.

Repousam seus ossos em uma urna,
depositada na igreja de . Pedl'o. man
d:lda fazer por seu "migo e pal'ente o
commendador José Yictol'ino Coimbra.

O conego Dr. Fel'llandes Pinhpil'o pu
blicou um aproveitavel e boço biogra
phico d'este nosso douto natur.i1ista no
tomo VII da Revista Populal', de julho
a setembro de 18tiO. para o qual remet
temos o leitor. O 1'. dI'. Mlcedo tambem
faz c"mmemoração do seu nome no Anno
Billgl'aphico.

- Perto de tres mil portuguezes, cer
cados 11<1 ci lade da Bahia pdo briga
deil'o lIladeir'a, fazem á meia noite uma
vigorosa sOI'tida. O combaFc aturou até
ãs S horas da noite do dia seguinte,
sendo tão renh'da a resistencia dos im
periaes que os contral'Íos tiveram de
voltar pal'a a cidade e os brazileil'os to
maram cle novo as SIJaS linhas do cerco
sem terem perdido tel'l'enó >llgum.

1 3l - Carta de lei abolindo o trafico
de afl'i anos.

1 37 - CJ. Rebenta na Bahia um'l revo
lução, que, acobertada a p,'incipio com
o nome de S. fi!. L. depois deu bem a
conhecer quaes eram seus fins ultimos;
a qual vil'ia a ser terrivel. se uão fosse
logo reprimida. Seu chefe era um indi
viduode nome Sabino (Pel'digão .l\lalheiro,
Indice Ch,·onologico.) »

Esta revolta, conhecida pela denomi·
nação de sabinada, teve por promotor
prineip"l ao di'. Francisco" Ihino Alves
da Rocha Vieira, h.,bilissimo medico e
homem de grandes recursos intelleetuaes.
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A mencionada revolta, que chegou a
tomar um caracter assustador, obriga;
em 1838 o presidente da Bahi L, Antonio
Per'eira Barreto Pedroso, a sahir para o
RncOllcavo, onde se lhe reunem a tropa
de linha, a guarda nacional e iunumeras
!amilias.

O general João rhrysostomo Callado
bate os revoltosos mesmo dentro da ci
dade e derl'ot l-OS completamente. fa7.enelo
avançar a tropa ~obre a ci(hde quanelo
esta comllçava já a ser incendiada. I,sto
succedeu a 16, 17 e 18 de março.

S"bino foi preso li confinado para
Matto Grosso.

A BilJlioLheca Nacional possue o volu_
moso pl'ocesso que se inst'lurou aos im
p:icados n'esta revolta.

181'l-Com 'ça a r'evolução u1tra-lib.'I",l
de Pern'Lmbuco, denominada a ,'evolta
p",úeit'a - (Vide os Estudos histoi , ~s

do 51', di'. Luiz Fr'ancisco da Yeig •

Em 25 de novembJ'o do mesmo anno
os deputad 's liberaes da provincia des
embargador JoaqUIm Nunes 1\1acha(Jo
Ant, nio Affoosn F 'rreira, dr, Jeronym ~

Villel, de Castro T ,var'e~. dt', [,'elipl e'
Lopes Netto, ,José Francisco de Arl'uda
Camara, Antonio d.LCosta Re'" lIIonteiro,
dr. JoaquiJIl Francisco de Faria e Feli:<
Peixoto de Brito e Mello pr'ocllram jus
tificaI-a em um Manifesto. Apezal' ria
sua vehemencia df\ linguagem e do sell
espil'ÍLO recl'Íminatorin, é nma peça qll!'
se del'e ler, bem como a PJ'oclamação,
que publicaram depois. e em que decla
ram adherir ao movimento revolucio
nal'Ío.

Em 2 de fev!'rf\iro do anno segnintc
dá-se no Recife um grande combate, elll
que perdem a vida muitas centenas d!'
revoltosos e o seu cOl'Yl'heu. o desem
bal'gador Nunes .\1 achado, Em touos s
outros encontros haviuos dcpoi, trium
pham igualmentc as forç IS lega"s, aLé
começo de abl'il, em que se ~ubm,'ttem

os derr ,deiros bandos e a Ol'delll se res
tablllcce até hoje.

NOI'E~lBRO - 8

1749-D. Marcos de Noronha, conde
dos Arcos, lo gO\'ernador e capitão ge
neral nomearlo pai'" a nova c ,pit'lllia
geral de Goyaz, cr'eada pelo a1vilrá de 8
de no\'embrn de 17U, tom 1 po~~e do seu
cargo e exerce-o até 30 de agosto de lí55
(Vide esça data), em que é renuido pelo
conde de S. Miguel, D. Alvaro Xavier
Bntelho.

1802-Fallece na cidade da Fortaleza
o chefe de esquadt'a Bern ,ruu ~Ianuel de
Vasconcellos. primcir'o goverll ,doI' e ins
tallador da capitania do Ceará depois da
sua independell"ia da ele Pernalllbuco, e
que tomár.l posse d'esse governo a ;23
de setembro de 1,99. A 13 de nove'nbr'o
succ!'ue no, cargo .Joã" C .rlos Augusto
de Oeynhausen Gl'evenburg, afllha.do da
rainha D..\lar'ia, que f"i depois mal'quez
de Arac lty e senadol' do impel'io, Vinha
110 Pará. onue era. govel'nadoJ', e I'eccbe
o governo do Ccal'á dI j lllta provisoria,
romposta dl ouvidor Gregol'io José da
;,ilva Coutinho, de José IIe~l' iqucs Pe
rrir'a, que er.l então o llici·,l d 1 tl'npa
rf\gul1r de patente '!lais elevad>l da ca
pitania. e do vel'eador mais velho da
cal ital Antonio i\lal'tins Ribeiro, junta
que esteve á testa da administraçá por
ljuasi um anilO, c mo se V".

Foi Bernardo de Vasconc!'ll:Js o ins
taur .dOl' de touas as reparci<;õcs ua nova
capitanio1: creou a ~ecretal'ta. a casa de
ar';'ecatlaçãn, a alfand!'ga tanto da c pital
romo do Aracat,I', c no seu governo
constl'uiralll se diversos ediflcio Pll
bli os necessarios á nova oJ'dem de
·ousas. Deu-se então com!'ço ao preuio
que sel've hoje de theSOUl'al'Íll de faz nda,
Cllja pl'imeiJ'a parte se cuncluiu n 5 de
junho d!' 180~. mas como ficasse pequeno
e insuflicienLe Iara o seu fim, accres
centon-se-Ihe depois outr'o lanço, que,
começado em fever'eiro de 1RI4. s6 ticou
cnneluido ii 3 de novembro dc 1817.
Ed ficou-se tambem um Lalfandega e um
rapiche pal'a embarque e desembarque.
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flc ,nrlo porém inutilisarl0 em ponco tempo
eSle, por ca S1l das al'eias que se accu
mullram uiante d'elle. « Em 60 anno
que dt'correl'am depois da SI!;l edificação
o m r recuou de m,lis rle duzentas brlças
(Thébe"ge, Ensaio histoi'Íco so'n'c a P"O
vincia do Cea"á)."

Este governadol' foi um dos a quem
se dirigiu a carta I'egia em que era
exigilla com fllllpenho a pI'isão de « um
subtlito pI'ussi.tnll, o barão de Humb ldt.
como homem perigoso, que pel'col't'ia o
interiol' da Amcl'ica e do lHal'anhão,
sob o especioso pretexto de fazer obsel'
vações geogl'aphicJs. topographicas e
scientillcas, pam no fundo slll'prehender
e tentai', por meio de novas idéas e
caJ.iciusns princípios, os animo, dos povrs
seus fieis I' ts,alIos (palavl'as ua c Il'ta
regia), declarando estas Yiagens scient.i
flciJS pelo territorio de ua Mag 'sta !e
summamente PI'cjuuiciaes aos intel'esses
da cOl'oa ! »

" O govet'IJauol" aCCl'escent t Théberge.
olTel'ecia um premio ue 200g {"I'tes a quem
lhe trouxesse e 'se gl' uue perl'1'I'so! "

] lJ5-Fal ece e,ll Villa Bella o capitão
genel'al de :\fatto Gl'OSSll _LlOllel Carlos
de Abreu e den ze, (Viue a Eplletttel'iclc
de 2 de julho ue 1 04,.

1 1 - Toma posse da colonia de
CayeulIll, em uome do govel'Do da Franç,<.\,
o condc Cal'l' l de ',int-Cyr, comman
dante e adlllilJistradol' civit da Guayalta
fI' ,nceza, em I'irt d' do TI' Itado as i
gnado em Pari a 28 de agosto do anuo
anteri 'I' (T'ide essa data).

182:2-Victol'ia alcançada nos campos
de Pira:i.tí. lia Bahia, pelo oxel'citu pa
cUicador (Vide as E"hcme"i es de 1 e 2
de juIIIO).

un1-InauguI'açã I da linha telegl'a.
phica (ramal) tia citlade tia Bahü a
Pojuca, na mesma provincia, com a ex
tensao de 83.0uO kilomctl' s,

- Idem da de Ar cajú ú Estancia, n"a
provincia ue "er'giJ.ie, na extensão do
60.952 kilometros.

- [dem da do Penedo, nas Alagoas.
i\lm'oim, em 'el'gi e, com 7ll.66' ki'
metros de extensão.

NOVE:úBRO- !)

1638-Em cOllsequenciado Íilllecimel11
em Belém do Pará, do capitão-mór d'('s
capit nia F~liciano de Souza e "feneu
oCl'orrido na "espel'a. toma de novo pos
rl'e,se cargo o capitão A}Tes de Snu
Ch ichorl'O. que ti II ha sido an tecessor
Feliriano no dito govel'no, e foi d'esta,'
o df'cim oitavo na ol'deol chl'onolog;'

1615-Combate de Giquiá. Jú Yim
cnmo se in('orp"I'ára ás forças dos ind
pendentes de Pel'nambuo'l o m Ijor \u
landez Hoog II'at"n com os. soldatlos me
cena rios que comm~ll1rJava. S bido pe
supl'emo conselho do Recife quc, 00

os elelllenlos de qlle dispunha, não I'

podia levaI' a melllOr, nppellnu pa
o s',bol'no, Tratou de peitar com pi
messas de jlerdao, au~mento de postos
outl'as v Intagens a gellle ,'afJuelle co 'p
coml'0~to de 2.'0 estr lIlg1'iros de dil'el',
nacionalida es, cuja fitlelid de conhel
por expel'ieuci,l pl'opl'Ía que e,'a nulta,
pl'O tlUlgou p ll'a esse fim um de~l'eto i:

pres o Que, eSl'alhad. com pI'ofusão p
tli \'el'S, s parres. che,gál a ás ma s dos s,
dauns de IIoob traten e pI'oduziu o 1

scjado elfei to.

Um l'elles. de nome FI tVI'e, achou me
de Ü' assegurai' ars boll,lOdcze- que, da,
occa~iao 0PI Ol'wna,se passal'ia c m mu
tos tios seus para o campo inimigo.
vista d. Que, di po(este que fosse ti eh.:
companhias sub ao; or.Jen do capitlJ
Rc'nbacll e La J'lIontagne, commanu III
pelo major Gal' sman. pns:al'-'e á eDil'

da da noite uo lado dos Affogados, ju'
,lO engenho Giq'.liJ., pel'tencente a J",
!:"':I'nandes Pe,soa, ma qne est,4\' l en,:
ab IfldoIWUO. FOI'a 11 pOI'ém pres1'n ril:
pelos nMS 's, que deram 'oJ" rellato: ti'
VOU-, e cntã uma, I'onhi ,;), I elej.l, em q\
toma pl\!'te gente que acudira ti BP.!

acampamento, situado a mais de me
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legua, ao ouvir o estrondo da mosqueta
ria, N'es a fOI'ça de soccorro vêm tam
bem os mercenarios, que todavia não po
dem pôr por obra o seu intento, porque
o sal'gellto-1ll6l' Dias Cardoso, que com
mandava toda a for'oa, talvez por já des
confiar d'elles, manobra de tal modo que
não lhes dá occasião de executarem o
sen proposi to.

São rechassados os hollandezes para
dentro da sua fortaleza P/'incipe Gui
lhe/'ma, nos Atl'ogados, depois de uma
dura refrega, que nos custou sete mortos
e trinta e cinc feridos, abortando assim
o plano que ha viam concertado.

1709-Data, segundo o genel'al Abreu
e Lima (Syno]!.;is) da C. R. que separou
a capitania de S. Paulo e Minas da do
Rio de Janeiro, a que até então estivera
annexada. Segundo o mencionado auctor.
a Antonio de AlbllCjuerque Coelho de
Carvalho foi comlllettido o governo d'ella
por outl'l carta rC'gia de 23 tio mesmo
mez e anilO, e na qual se lhe deixava a
escolha do logar em que devia residiJ',
O visconde de Porto Seglll'o diz, tratando
de S, Paulo no seu cat-(logo provisorio
dos governadores do Brazil:

"Feita capitania independente por
carta l'egia de 23 de novembro de 1709, »

Parece deprehendp.r.se lue existem
dous documentos ['elativos a esses dons
factos. O mesmo se conclue do que se
lê nos Apontamentos histo1'icos do sr,
Azevedo MarCJues (Chronologia). Este
autor ent['etllnto assigna par'a ambos a
data de 3 d~ novembro. que reproduzi
mos, não só pelo muito conceito que o
seu trabalho nos mel'ece, como porque
elle, n'este ponto. se baseia no A,'chivo
da cama1'a de S. Paulo. lim'o de ,'egist>'o
de alval'lís e oartas "egias.

Acoutece, porém, que recebemos uma
attenc,osa cat'ta do SI', dr. Francisco de
Salles de Macedo.. zeloso e digno em pre
gado do Archivo l'ublico do Illlperio, em
que, depois de histol'Íar' o que allega
Abreu e Lima, nos diz:

" Entretanto, na collec"ão de C, R,
existente n'este Archivo, encontramos
uma, em original. com a d,üa de 9 de
novembro de 1709, nOll1eando Antonio de
Albuquerque govel'nadol' de S, Panlo e
Minas, a qual. depois de tratai' de ques
tões politicas e administrativas, termina
da segninte maneira:

" E para evitar I1ltera~ão sobre os go
vernos me pareceu declarar-vos que não
haveis de ter n'esse de S, Paulo. em que
1;OS tenho 1Jo/' esta nomeado. outra sub
ordinação mais quc ao Governador e
Capitão Geral da Bahia, assim como o
tem os Governadores do Rio de Janeiro
e Pcmambuco, »

" Será esta, con tinúa o Sr, J\Iacedo, a
car'ta r,egia unica em relação a este
assumpto, estando o'ella incluida não só
a nomeação do governador, como a or
dem da desannexação? Ou havcrá outl'a
com a data de 3 ou 23 de novembro. de
terminando a ~epal'ação da capitania?

" O quc, pOI'ém, se torna evidente é
quc Antonio de Alhuquerque foi nomeado
governador de S, Paulo e Minas por C,
R, de 9 de novembro e não de 23, como
affil'm<L A. e Lima, »

Resolve felizmente a duvida apresen
tada a Inst1'ucção para o g01;erno da ca
pitania de Minas Ge,'aes, escripta em
1780 por José João Teixeira Coelho,dcsem
bllrgltlOl' tia relação iloPorto,e publicada
eml%2 no tomo XV da I'evistll do Institu
to, onde occupa todo o fasciculo n, 7. Diz
se alli á. pago 32.'3:

« Os grandes talentos dc Antonio de
Albnquerque eram constantes li Sua Ma
Ile tade ; e POl' isso o mesmo Senhor o no
meou, ou pa sou d'aquelle governo (do
Rio de Janeiro) para gov rnatlor e ca
pitão-general d'esta nov,\ capitauia (ele
" Paulo e Minas, jwltas ainda), pai'

cal'ta tle 9 e patente tle 23 de novemh,'o
de 1709, e lhe concetleu uma jUI'i~die<;ão

umphl para crear novas povoações, etc.-
::iolv&ndo a tluvüla pOl' cs, e modo, COI'

re-Ilos o dever de agradecermos ao nossa



EPHEMERIDES NACIONAES 235

douto inform mte não s6 o ensejo que
nos proporcionou para isso, cham.mdo a
nossa altenção para o equivoco que re
produliramos, como outras observações
sensatas que tia mcsma fonte temos re
cebitIo. Em nome da verdade historica,
embora n'estas suas minudencias de so
menos valo I' p Ira muitos, Ih'o agrade
cemos e a todos os homens de consciencia
o pedimos com empenho.

17l7-Eleição do 1· bispo do Pará,
D. frei Bartholomeu do PilaI' (Vi,'e a
Epheme"idede 21 de Sewmbr'o de 1724).

17 9-Toma posse do governo tia capi
tania do Ce lI'á o cadete Luiz da Mótta
Feo e Torres. nomeado por cal'ta regia
de 12 dejaneiro sen capitão-mór e gover
nador. Foi o trigesimo oitavo e o ultimo
que exerceu esse cal'go durante a sujeição
da capitania á de Pel·nambuco.

CJ. E se homem, dLr. o Sr. João Brigido
dos antas. fez-se celebre pela sua avareza
e espiL'ito tacanho. D

1 OO-Fallece em Lisboa, no palacio do
conde de Pombeir'o, o notavel rcpentista
fluminense p.. dre Domingos Caldas Bar
bo a, sendo sepulbdo na igreja parochial
dos Anjos, em cujo livro está lavrado o
seu assento de obito.

Caldas nascera no Rio de Janeiro, não
se sabe em que anno, de pae POI'tuguez e
mãe africana, e depoi de ter servido
como militaL' na Colonia do Sacramento,
occupada em 1762 pelos hespanh6es. foi
a esse tempo para Portugal, onde viveu
o resto da vidu em c .sa do regedor das
justiças José de Va concellos e aouza,
depois conue de PombeiJ'o, e il'mão do de
Castello Melhol', ,rice-rei do Brllzil.

« Essa pl'otecção do regcdor' d"s Jus
tiças, diz o visconde de Porto Seguro
(Revista do Instituto, tomo XIV), nã.. se
limitou a dar-lhe cam', e meza, pl'Ímeiro
no palacio de seu irmão o marquez de
Cllstello ]\1elhol', e dep<lis de casar-se,
nos seus aposentos da Bemposta. senào
que o fez ol'llenar', arranjou-lhe um bene
ficio e o logar de capellão da Casa da

Supp1Jcação. A!ém d'isso introduziu-o
em toda a boa sociedade da corte. cuja
estima o protegido depois oube ca
ptar.,. D

Da Viola de Lel'eno : collecção das suas
cantigas, impressa pela primeira vez em
Lisboa. em I 06, a Bibliotheca Xacional
possue um bomexcmplar da edição dei '25,
que Innocencio diz sel' de 1826, e que, na
opinião d'este notabilissimo bibliophilo
« são peç IS improvisadas, ent1'e as quaes
ha algumas de distincto merecime ,to,
e que deuunci,lm o gl'ande t .lento do ,eu
auctor como poeta repentista. D

1817-A corte portugu~z" ratifica a
Convenção Addicion,t1 de 2 de julho
d'esse anno, tI' Itada entre S. M. Fidelis
sima e S. M. Britanica, para o fim de
impedir o commercio iIlicito ele escravos
por parte dos I'especti lOS subditos.

1::l23-Lord Cochrane, em recompensa
de ter pacificado o Maranhão, é nomeado
marquez d'aquelle titulo ("ide a Epheme
ride de 20 de maio de 1825).

1831-0 sr. dr. Uel10 omes no seu
Bmzil Histol'ico, tomo II, pa.g. 177. dá
como sepultado n'esta dat;l nas catacum
bas de . Francisco de Paula o notave!
pintor fluminense José Leandro, a quem
dã o titulo de c,qJÍtão e cuja palheta, diz
S. S., ainda hoje se aclmú'a. O SI'. dr.
J, M. de i\Iacedo, no al'Ugo que lhe con
sagra nu seu Anno Biogmphico, dil-o
fallecielo no dia 8 e enterJ'í1do a 9 em S.
Francisco de Paula,para onde fura levado
o seu caclaver em pobre ,·ede. U SI'. dr.
MOI'cira de Azwvedo, nos seus Ensaios
bio.q,·aphicos, o dá como fal1erido cm
Campos, em dcterminal' todavia a épo
ca. O sr. Ler)' Santos repl'o luz no seu
Pantheon Fluminense algumas das
ref~riaas particu1aridade. Entl'et'lIl to
nenhuma d'e-sas assf'rções nos parece
exacta. José Leandro falleceu em Angra
áos Reis a 8 de fevercil'o de 1846 (Vide
essa data). S6 si· se trllta aqui do filho
que deixou de igual n ,me, a quem S3 re-

fere o sr. dr. Macedo.
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18H-A~sullle o barão de Caxias apre·
sidencia do Rio Gnmde do ::lu! e ocom
m'mdo d, exercI tu pacificado I' d'aquella
provincia.
18±3-~10rre na ci lade de S. Paulo o

pad:'e Diogo Antooio Feijó, ex-regente
do imperlO na menol'ida'lc do sr'. D. Pe
dro II.

Nascido naquella cidade em agosto de
17840, alli falleceu, de,lois de prolongados
desgost s (diz Innocencio F. da ,ilva,
que dá o' dia \) ('omo o do seu falleci
me' to), sendo o seu cad:lver embalsa
mado e fazendo-Re-Ihe sumptuosas exe-.
quias, tau to nas cicLules e villas de
S. Paulo, como uas de muitas provinci..ts
do Iinpel'Ío.

Deputado pela provincia natal ás cortes
constituintcs POl'tuguezas de 18~1, onele
tomou aRsento na sessão de 11 de fel' 
reiro de 1822: e. accla,nada a nns~a illde·
penuanc a, deputa lo ii a~s,'mbléa gel'al
de lij25 a 183~. na pdrneb'a ele clljas
sessões (ell! 18Zí) propo/' a aboli âo elo
celiiJato do clero; mi istro d" juseica em
4 de julho de 1831. nome..tdo peL. Regen
cia perrnanentt'. até' 26 de julho do anno
segllin e: s 'nldol' pela prol'inci I elo Rio
de Janeiro escolhido pela regencia per'
manente no I' dc jlllho de 1833: I'egcnte
unic" em \'il'tude do Act'l i\ddi ('iona
des le 9 de outubl'o de 183'iaté '19 de se
temlJro de IR;;;. llg 'I' supr'pmo de qlle
volnntal'Í 'mente seul'mittiu; bi~p' eleiw
dc M Il'ianna (Vil1e il Ephem. tle II de 011

tuhr' , de 18::15), cargo que não qniz acei
tai', foi o adre Diogo Antonio Feij6 um
dos home:!s poli icos mais nütaveis do
Bl'flzil n'esses te'npfl~ de paixõps efferves
c~ntes e rnidos,,~. Tendo occnpado posl
,:ões tão culminante., q1l3si magestaticas.
mOl'l'eu pobre, O decI'eto impel'Í<ll de
15 de junho de I'HI cOlicede"a-Ihe a
p usãn <1llnual de quatl'O contoS de réis;
ma~ por poneo tempo se go~on el'dla.

De um eshoço necl'ologicll do regente
Feijó publi ado pela Gazetet dr! Campi.
nas, e que uada menos é que o que acerca

cio rigido paulista escrevera o audor do
Anno fliogl·aphicn. transcl evemos LI topi.
co final, que ~ynthetisa c.lbalmente a
feição moral d'este iIlustl'e homem de
E~t.'lcjo:

«,O paclr'e Diogo Antonio Feij6 foi pro
totypo ele vil'tnde~ em SU:l vida pal'licu
lar, no govel'llo incOl'reu em el'ros po
liticas de<'idos a sen cill'actel' il,doma
vel, rigidissimo" inca pa~ de conces'ões
fiOS adv<-'I'sal'ios; m IS de 1831 a 1832 foi
o ministl'O que salvou a ordem e :\ mo
narchia, e eln todos os 'tempos o exem·
piar da firmeza, elo desin teresse pessoal,
da hflnra e do patriotismo mais aCI'Yso
lado. Homens como o padre Feij6 são
raros" "

N,s Condições com que acceitou em
1831 a pa~t'l da jllsliç'l, e que sel'vem de
epigraphe ao brilhante estudo biogra
plrico que dI) pad e Feij6 puhlicou em
IR62 o illuslrado SI" barao Homem
de i\lello. o pr"prio bio ~I'ilphado se pinta
de um modo completo:

« Cumo o governo livl'e, dizia, ê ~qnelle

em que as lei~ imIJel'am. eu as fal'e
execnrar I11ni I'esel'icta e religiosamente
sejam quaes fOl'em os clarn~l'(s qne pos
sam :'esullal' de sua pontuill execnçao;
não s6 porque esse é o dever do execu
tor', COI\1I) por espel'al' qne depois dc
algnm t,'mpo cessado o elam r dos 4uei·
xo o~. a naçào abençoe os que cooper'l
l'al11 para a sua pI'ospel'idade, »

E a hiswl'ia Iliz-nn; na sua imparcia
lidade co 110 elle cumpl'iu á I'Ísca o que
prllmetter I.

Devemos consign~r aqui qne tanto o
sr. hal'ão Homem de i\!Iello, como o auct,or
do artigo biogr.l phif'o do Dia"io de Cam·
pinn.s. isto é, o ~r. di', Macedo, dão
l?eijó como tenelo fallecido no di,. 10, e o
primeil'O dos citados escl'íptol'es o di ele
nm 1lI0do pCl'ernpetOl'.o e que pa!'ece não
otiel'e~el' ;\ menol' duvida. A rellção cos
scna 101'e~ publicdda na Revista tio Ins i
tuto diz 1'01' Slla vez que fa Ilecera no
dia II. Entretanto; na SU,1 Nec"ologia,
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eSCl'ipto anonymo do conego Gel'aldo
Leire B'IS,OS, e lublicado pelo SI', dI',
lIlellu ~loraes em 1 61, <.Ii -s" que l"eij6
a depois <.Ie puss.lr agonis,wte alguma
semanas, <.Iel'a a ulma ao Ureador a 9 de
no vem hro pel.1S la huras da noi te, dei
xando com a sua morte um vasio bem
diIticil de e Icuel'_ ... Embalsamado o seu
cadaver, foi a H conduzi lo para a igrej 1

dos ter'ceil'os de No~sa ~ellhol'a do Carmo,
seml' o . eu eJltel'I'O ü mais pom poso. que
até entao se tinha visto n.1 capital <.Ie
S. Paulo. "

a auctor' fora amigo intimo <.lo grnndc
patriota. o delJos ta"io de particulares
segl'edos seus e possllia olltrosim doclI
mentos com"rohatol'ios do que escrevia
e que lhe auxiliavam a memoria. Deve
mos pOl't,lnto prest.1r inteira fé ao que
no diz.

Alglllls anno' depois o cadavpr do pa
dre Feijó. no mesmo ('aixão de chnmbo
em queestav,lencel·rado. e o seu cor,lção,
na mesma reLloma de vidro que de ]Jrin
ci"ill o gllal'da"a, fOl'am tl'a lIdados I'ara
um j'lZigo perpetuo na egreja da al·<.Iem
Terceira Lle S. FI ancisco, em S. Pau.o
onLle ambos se .Ichalll em perfeito est.ldo
de consel'l'a ao.

I i5-Fallece na corte o dr'. Joaquim
Pinto Ur·a.toÍl, chefe d secção LIa ecreta
IÜ LI-l Agricultu 'a, que fÓI'a por' mil toS
annos "c'"fessor <.Ie philosophi.1 na mesma
cidade. El'a um ln'ofundo l:ollliecedor da
noss. lingua.

NO"E~BRO - 10

1555 - Chega 'icolau Dllrand de Vil
lega gnon e a expedição que capitaneava
li bahia' (}uanabál'a, lRiu de Jalleil'O)'
como se lê na 2· c.• r,a de r ieolall Bal'l'é.
11m dos da e~ pedi<:ào, c'eprodnzida pelo
SI'. I 'aulo Gaffarel na sua Histoü'e dt!
B,'dsil fj'ançais (Puriz, 1fl78.

Villegaignon largál'a do Havre de
GI'aee. em França, a 12 de julho d'esse
anno, segundo o .luCtO!' da citada carta
(Vide a Epllomol-iàe de 10 março do 1557).

16~'l-a conde de Chinehon, vice-rei do
Perú, ol'dena au pl'e~idente da. IJI'0vincia
de QUito, D. Alonso S,llazaI" que faç., vol
taI' ilnmediatamente p Ira o Pará. pelo
mesmo caminho pOl' onde tinlla v;n,'o, o
capItão Pedro Teixeir'<l. que havia subido
orio Amazonas até a IIi. fazendo-o. po, ém,
acompanhar dos p Idres ChI' stovão de
Acuna, reitor do colle;,:io dos je ui tas de
Cuen 'a, e frei André de AI,tieda. profe SOL'
de 1)letorica do me.mo coIlegi.. , afim
de esc evel'em um relatorio da vi ,gemo
pam Ser apl'esentaLlo au rei de Hesp.1
nha. A 1ti de feveI'eiro do anno seguinte
(TTt:ia-se essa data) partem cll.'s de turDa
"iag.'m p ra Belém, on e che.gam a 12
'de dezembro (Yide a Epheme"ide d'esse
dia),

1;31 - C'lrta régia el'eanr!o !1 Rf'lação
d" Hio dE' Janeiro, a cujo dislriCIO flca
vam pel'tenc~ndo as capitanias do Sul do
Brazil.
IH~2-a bispo c"pellão-m6r, n. José

Cuetano da ::-i1va Coutinho, benze na ea
pella imp0rial no Rio de Jane;l'o as b.m
deir'as dos differenLes c"rpos.

l8Zí- ~ signa-se o Tratado de com
mel'cio e navegal,'ão entre u lmperio do
Brazil e a Gra-BI'etanha.

10-Fallece no Rio de 'aneiro o dis
tiDctO piotol' fluminense Fl'ilnci C·) Pe
dro do Amal'al, tle qnem escreve o bUI'ào
de ~unt'Angel .; a Erd. homem pardo, de
estatuI'a m';úia e de uma "liy ionomia
regular e intelllgente. ~Iorreu solteiro
e foi o exemplo d IS filhos e irmàos, pois
cuidou sempr'e de sua mãe e de ulna
irmã que tinha em sna companhia. Ho
mem pel'sel'el'anLe no estudo, tevil a co
r .gem de copiaI' totlns I'S al'abescos de
Raphael. todas as composiçõéS de Per
eiel', para abandonar pela escola elas
siea a horrominica, em que f Ira. educado
pur i\lanoel da Costa. Foi um dos d sci
pulos m"is e timados de i\II'. Debl'et e
muito querido de seus coll'gas implicio
Rodl'igues tle "á e Jo~é Rodrigues Mo
reira. Fez muitos paiueis, dos quaeli vi·
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mos duas cópias, mas não sabtlmos dos
origin les; nem onde estão outros. cumo
sejão scenographias, interiores de edifl.
cios ornados, e mui tas paisagens e scenas
contemporHlleas, das quaes ainda temos
uma grande impressão. principalmen ~'l

de um painel que repre elltava uma fo
gueü'a de ~. João (Revista elo Instituto,
tomo XIX, pago 378), »

Francisco Pedro foi dourador, estuca
dor, architecto. scenographo, decorador,
paysagista e, no dizer do eminente homem
de lettra5 e ao mesmo tempo artista. que
citamos, foi tambem um homem de muito
engenho. e um cidadão digno de toda a
estima e con~ideraçào e de ser recom
mendado á postel'idade.

O primeit'o trabalho seu, que excitlPu a
admiração .gerul, foi uma miscellanea,
offerecida ao ministl'O Thomaz Antonio,
e qllD se conserva no Museu J"cional,
segundo refere J. M. P. de VaseoneelIos
na sua Selecta B1'asiliense. Além de ter
trabalhado com o scenographo portuguez
Manuel da Costa, praticou tambern com
o pintor e al'ehiteeto italiano Argeneio.
Quando chegou ao Rio de Janeiro a pri
meira imprensa lithographica com um
suisso por nome Steinmann, veiu tambem
uma pequena prensa para o primeiro im
perador.

Franci<eo Pedro foi o ajudante do prin
cipe e n'esse mister o responsavel por
duas caricaturas que se estamparam em
S. Christovão, facto que fez então bas
tante ruido na corte. Fez a decoração
das duas grandes salas, que serviram
de bibtiotheca publica na igreja do Carmo,
e pintou a fresco todo o palacete da mar
queza de Santos, trabalhos que desem
penhou com a mestria de um verdadeiro
artista e poeta. De nada d'isso existem
mais nem vestígios hoje!

Vasconeellos termina a notiria que nos
ministra ácerca d'este notavel pintor por
uma anrcdota que dá uma perfeita me
dida do seu talento.

1851 - FalIece no Rio de Janeiro o

senador pelo Maranhão .Joaquim Franco
de Sá, nascido em Alcantura no dia de
Natal de 1807.

Começára os seus estudos de jurispru
dencia em Coimbra e concluira-os em
Olinda, onde recebeu o grau de bacharel
em 1832. Foi, portanto, do numero dos
da primeira turma dos graduados n'aquel
la faculdade.

Nomeado senador por carta imperial
de 31 de março de 1849, tomou assento no
senado a 31 de dezembro do mesmo
anno.

NOVEMBRO-H

1721-Assume o governo da capitania
do Ceará Francisco Manuel Francez, como
o chama Theberge,q ue exerce o seu cargo
até ser rendido em 1728 por João Ba
pfista Furt"do. Francez recebera o go
vemo das mãos de Salvadnr Alves da
Silva. que o exercia desde 1 de novembro
de 1718.

1801- O considel'avel incremento, que
tinham tomado a população de Campos
de Goytacazes e a sua editlc"ção, induziu
os seus habitantes a I'equererem ao go
vemo re.11 a creação de um logal' de ,juiz
ele f6ra para o seu distl'icto. Deferido
favoravelmente o requerimento pelo de
creto de 5 de março de lROO, creando o
mencionado lagar, foi para eIle nomeado
por decreto da presen te data. Sebastião
Luiz Tinoco da Silva, que foi portanto o
primeiro juiz de fór'l que teve essa loca·
lidade, o qual tomou posse do seu cargo
a 11 de abril de 1803.

Dois annos dr,pois, por carta regia de
31 de maio de 1805, determinou·se que
o juiz de fMa de S. Salvador exerci
tasse tambem a sua jurisdieção na vma
de S. João da Barra, que faz parte da
mesma comarca de Campos. Dividiu-so
tambem em dois o officio de tabeIlião do
pnblico, judicial· e notas da v lIa de
S. Salvadore e,tatuiu-seque escreves em
tanto nas causas ch'eis, como nas crime ..
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por distribuição, o que teve execução em
1806, sen o juiz de fóra José de Azeyedo
Cabral,

1823 - A povoação de Porto·Alegre,
bella e impor'tante cidade do Rio-Gr'ande
do Sul, situada ã margem esqnerdu do
magestoso rio Guahyba, data do anno de
lí42, em que alll seestabpleceram alguns
casaes de açol'ianos. vindos para povoar
a capitania, tomando então por isso a
povoac;ão o nome de P01·tO dos rasaes.

Foi elevada á categoria de cidade POI'
earta imperial da presente data.

E' a quarta cidade do Brazil em gr'an
deza e desenvolvimento, e, como capital
da pl'ovincia, é li residencia das auctori
dades superiol'es e pal'a elia convergem
as estl'adas de diversos municipios, que
a abastecem abundantemente,

1 !7-Chega ao Rio de Janeiro o general
oriental D. Fr'uctllOsO Rivera.

J8;;5-Asrenc;ão aerostatica effectuada
ua cid 1(1e do Rio de Janeil'O por Edual'do
Heill. E' o primeiro espect,culo d'essa
natur'eza a que as iste, cheia de curiosi
dade, a popula<;ão da corte.

O céu estava sereno e a tarde calma e
convidativa. O aereonauta sobe aos ur'es
em um gl'ande balão e vai cahiJ' no mal',
perto d I praia do acco do Alferes, den
tro da bahia. onde é soccol'l'ido por bo
tes d'aquella loealidade.

] 60 - Naufl'aga a corveta D. I ::abel,
da armada imperial, algumas milhas ao
sul do cabo Espartel, por um viol nto
temporal que se levantãra de.; e a ves
pera no ~lediterraneo. A corveta sahira
de ~larselha e dirigia-se para Lisboa na
"iagem de inst!'llcção que R levâl'll áqllel
las paragens.

Nesse I llnentavel successo, que causou
a maior consternação no Imperio, perece
ram o commandante do navio,o capitãc
tenente Bento José de Cal'valho, irmão
do conselheiro Joaquim ,Tosé Ignacio (que
foi depois visconde de ]nhaúma), 22 om
ciaes de marinha c 101 pe~soas ela equi
pagem.

A narração d'esta horrivel catastropne
foi fiel mente traçada pelo 2' tenente José
Marques Guimarães em uma carta
escripta no did. 20 em Gibl'altal', dirigida
a seu pae, e que o Correio Mel-cantil de
20 de Dezembl'O reproduziu.

Aquelle offieial chegárJol ao Rio de Ja
neiro a 19, no paquete francez, Extl'Urla

dw'e, com o..; companheiros que puderam
salvar·se, tendo ficado no hospital, em
Gibraltal', 15 marinheiros.

D'entl'e os oftlciaes que pereceram con
tam-se o di'. Thomaz Henrique Tanner,
[r,rmado em 1859 na escola de medicinado
Rio de J antiro, e o dr. José Candido Mar
tins, natural ele Campos. tambem meclico.
Essas duas "idas, a não falial'mos das
outras, eram por mais de um titulo pre
ciosas.

1'67- Fallece no Rio de Janeiro o
conselheiro dr. Man"el Feliciano Pereira
de Car'valho, que a 6 de agosto chegára
qURsi mOl'to de v.alta da campanh'l do
Pal'aguay, para onde partira em agosto
de 1865, sahindo no dia 6 do Estado
Oriental. Quel' n'aquelle Estado, quer na
Confederação AI'gentin'\ e no Par 19uay,
pr'estâl'a o eximio cir'uI gião fiuminen e'
com razão considerado o Yelpeau brazi
leiro. os mais v,.liosos serviços ã causa
da humanidade e da patria, já montando
infatigavel ambulancias, ho pUae de
sangue e el1 fermarias, já adestrando os
seus subordinados no serviço especial de
taes estabelecimentos, já preparando elle
mesmo os apparelhos apropl'iados ás eli
vel'sas conjuncturas e opel'ações cirurgi
cas,que soem da"-se nos campos de bata
lha, já praticando essas oper'ações e diri
gindo-:ls segundo as lições da na longa e
vasta experiencia, apro\'eitando-se dos
preceiLOs modemos aconselhados pela
sciencia nas ultimas campanhas da Eu
ropa,

"Como cirurgião militar foi llm verda
deÍl'o soldado», diz o SI', Eduardo de Sá
n ii noticia biogl'al'hica, que lile consagl'l\

no Os hel'OCS bl'a~ileil-os na campanha
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) Sul em 1865. onde se p6de v r o seu
trato. que é da maior fi,lelielade.
O dI'. Manuel FeLciano nascêI'a no Rio
1 J.meil'o a 8 de junho de 1806, e fora
nte d'e~de abril de 1833 da cadeiI'" de
cd'cina operator'ia, anatomia topogra
l'ca e apparelho~ na Escola de l\ledicina
\ corte, paeleira de qlle foi transfeJ'ido
ii' decl'eto de 30 de outubru de 1837 pal'a
de clinica ciJ'uI'gic I, nnue sel'viu atA

:rtir p,lI'a a c mp,lIIha do Pal'aguay,
tel'l'ompemlo apenas o seu longo tiro
nio ele l,rofes~or,pal'a iI' de 1.~·12 a 1i'l45
)sempenhal' no Rio Gl'ande elo Sul. >ISSO·
.lo pel.l gl ena civil. os .sel'viços dt' SlW

'olissao C0l110 p(II'oDel inspectol' gel' I
\6 hopitaes militares da pl'ovincia.
1tl71-P\llece D<l idade de mais de77
:no:, na .freguezia do C lI11pn <.il'an e
tio de Jane 1'0), ou 1'0 pI'ofessol' eme
to da Faculdade de 'Medicina da c ,ete,
hotanico nacional conselheil'o Fran('isco
reire A lIemão, depoiS de longos som·i·
lentos, que suppo, tou sem mUl'mural'.
Na~cel'''' n'aquel a fre uel.i'l a 2! de ju

10 de 1797 (Veja e:;sa data).

Frcire Allemào er I. na opinião de um
~s seus iLustres discipulos e juiz com
eteu te, su pel'Íor 'I Leandl'o do Sacl'a
lento e a Arr·ud.1 C.lm l'a; fic.lva acima
e José i\1al'ia rJllO da Conceição VeJloso e
cixava longe a Ildefonso Gomes. CoIn
:mpnr ,neo de Custodio Alves Sel'rão,
;,cedcu-n como botanico, «não dil'emos
~Ia intel igellci.l, mas por aq el e e~

:I'ÇO sUpl'emo na cre.,ção de generos e
,pecies novas e nos iabol'es da im pl'uns .
'I'eit'e AlIemão subiu tCldos os degl'ulls
1,1 thI'ono d'essa sciencia, para contem
lar entbu:,i ,stico o quadro mal'avilhnso
a natureza veg'!t ,I, e para penetl'ar
'este oceano de conile 'imentos utei e
;.[0 elles i\lustrar o mundo, ra com a
al"vl'a sonol'a e elo ,uente, reflexo ela
\la proficiencia. nra com aque\le estylo.
onciso e encant dor, cahirlo pnl' vezes
'.a sua invejal'c1 penn,\ (Globo de dCl.eLll
Iro de 1874:).,.

KOVEMBltO-12

J82,3- Dissol \le o imp0l'ador D. ro
elro I a Assembléa Constituinte.

Reunida no Rio de ,Janeiro a 17 de abril
co II 5'; dpplltadns. encetál'a a ussemblFla
os seus tl'abalhos, depois de algumas
sessões pl'Cp ,ralol'ius. a 3 de maiu. O im
per'adO!' ahri a a se~são com um disCIll'SO
acerca do estado cio paiz. qllP motivou
gl'ande exaltanwnto ao di cutil'-se a ,"es
prysta á r lla do th,'ono. ni idida a
IlssemhlE'a em duas pal'cialidades, conse
guil'unr os real,stas que "S doIS Íl'màos
Andl'"das f ssem demittidos do mini.te
ri , e desde enfá a di cussão entl'e os
dois partidos tornou-se apaixonada e v 0
len ta, t ,nto na tl'ibuna como na io,prensa.
O imperaJor, vendo·~e em progrl s"ivl1s
e "uur' IÇ S, f.1Z baix II' o ·eauinte decrdo
ele dissoluf,:ão da assem bléa :

« Uavelldo eu con I'ocaclo, romo t'nha
direito de convocai" a As;;emiJléa G ral
con~ti.uinte e legislativ'l pOl' decreto de 3
de junho du aouo proximo pa'sado, aflm
de s .1val' o BI' zil dos perigos que lhe
estavam imlllinent"s, e havendo esta
a.selllbléa pel'jurado aI) tão so\oomne ju
('alltento que pi'estou á n ,vã", de defender
a integl'Ídade do Imperin, SU<t indepen
dencia e minha dyn ,stia: \lei por bem,
c,?1ll0 imperador e defensol' perjktuo do
B,'azi1. dissolveI' a meSdla assumbléa e
cOl1\'ocal' já 'LI tra, na forma das i Ilstruc
l:ões feit,l~ p Il'a a conl'ocaç,lo (I'esta que
ugol'a ar.abu, a q ua) dever:1 tl'ahalhar
sobre o projecto de constitui<:ão, que eu
lhe hei de em bJ'eve apI'eseutar, que será
dllplicadamellte mais libel'al do que a
quea extincta assembléa acab,ou de f"zer.
Us III()U~ ministl'os e se~l'etarios dc estado
de to .as as dilfel' 'ntes rcpa!'tiçües o
tenham assim entendido e o raçao execu
tar a bem da salvacão do I!}stado. »

Este decreto foi n-o dia seguinte expli
cado por um out1'o, em que o iollper,!dor

distinguia os difll!OS ,'epresent ,ntes do
genel'oso povo b"(t.z ileil'o da conhecida
facção que dominava aquelle cong)'esso,
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e declarava que s6 incluia na increpação
de p rjuros os facciosos que anhelavam
vinganças ainda á custa dus hO""OI'es 'lia
anal'chia.

Ko dia 20 (Vide essa data) são depor
tados os tros irmàos Andradas, José
Bonifacio, :Martim Fl'ancisco e Antonio
Carlos, com os deputados Montezuma,
padre Belchiol' Pinheiro, José Joaquim da
Rocha, que embarcaram [Jara a Ellrop I

na charrua Lt:LOconia.
Por decreto datado de 26 nomeia o im

perador urna com missão especial, com
posta de dez membros j incumbida de 01'

gal.iz"r a promettida constituição, mais
liberal que (I ap esentada pela extincta
assembléa, e que merece se a imperial
approvação. Essa comm issão encetou logo
os seus tl'abalhos sob a presidencia do
proprio D. Pedro I, quc lhe subministrou
as base.

O projecto d 'este novo pacto funda
mental, assim outorgado pelo imperadol'.
foi publicado no primeiros dias do anno
se"uinte e jurado na, capital do Imperio
a 25 de mal'C;o do mesmo anno (Vide a
ephemel'ide de 2li).

V31- E' sepultado no convento de
Santo Antonio. na cOl'te, n'l eapella de
,'ossa enhol'a da Conceição, na sepul
tura n 9, o Renl. Luiz Raphael 'oyé,
secretal'io da academia das Bellas-Artes,
que se achára morto na sua cama na ma
nhã d'cste dia, já putrefacto, indicando
ter fallecido dias antes e, ao que diz ln
noccncio da Silva, de fome!

O benemerito bibliophilo, que dá uma
extensa e clll'iosa noticia da sua vida e
obras e sc refcre ú sua dcsgl'uçada morte,
não meneiona a data cm que esse facto
se deu.

18,lS-Tomam os I'ebefdes a viIIa de a
zareth, em Pernambuco.

1854-Installa-se no Rio de Janeiro a
sociedade Colum/JOana, que tinha pai' fim
levantar uma éstatua nessa cidade ao
immoJ'tal Christovão Colombo. Essaidéa,
aliás generosa e reparadora da injUstiça

com que, além de outras, se negou a este
eon tinente o nome do seu descobl'Ídor,
não téve depois seguimento de execução.

1 6!-Aprisionamento do paquete mer
cante ,brazileÍl'o Marq'uez de Olinda,
effectuado nas aguas do rio Paraguar.
Seguia elle de Assumpção para Matto
Grosso, levando a seu bordo o coronel
Fl'ederico Carneiro de Campos, -que ia
por presidente d'aq uella provincia,quanclo
o vapor de guerra pal'aguaro iacuary
o fez pal'ar com um tiro de paIvoril secca.
Em seguida vem a bordo um offieial d'a
quella nação trazendo um omcio do com
mandaute do vapor, em que ordenava
peremptoriamente ao do raquete que
torD lsse para Assu'1lpção, e atravessou
se-lhe pela proa o Tacuary com a guar
nição a postos! Depois de tentativas in
fruetiCel'as pam a revogação de tal ordem
teve o lJla'-quez de Olinda de regres ar
á capital do Paraguay, onde foi logo
cercado por mais dois vapores de guerra
e differt!n tes lanchas artilhadas, ficando
desde logo Íncommllnicavel com a tena.

Assim deu causa o dietador do Para
guay á medonha hecatombe a que arras
tou ,a patria, atra7.ando-a. pelo menos de
um seculo na senda do progresso; a'sim
declarou elle guerl'l\ ao Braiil sob o pre
texto de que occupára este a yilla do
Mcllo, capital do departamento oriental
do Serro Largo, (a 16 de outuhro do
me mo ftnno de '1 54) e não ter merecido
attençâo alguma do governo imperial
um p,-otesto que lhe enviára com data
de 30 de agosto. Lopes, que ardia em
desejos de achar um pretexto qualquer
para se por cm lucta comnosco, tivera-o
na entrada do~ brazileiros no Ul'uguay
e no sitio de Paysandú. Em fins de de
zembro invade elIe a provincia de.Matto
Grosso, que descançava na confiança da
paz, com forç1s que de longo tempo pre
parára e partiram de Assumpção a 15 de
dezembro, emquanto que apenas s6 na
presente data notiflcára ao nosso nllnistro
Cesar Sanvan Vianna d,e Lima a sua,

16
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declaração de guerra ao Brazil! O dil'lo
mab brazileiro pede a 14 os seus passa
portes e, a tantos vexames se dn "xposto
que só :l muito custo e mesmo com risco
de vida ponde chegar a Buenos-Ayres !

1874-Inaugul'[l·se a linha telegl'aphica
de Alagoinhas a Pojuca. na Bahü, com
a extensão de 30.625 kilometI'os.

l\OVE)IBRo-13

1615~Tendo ido Constantino de ~Ie

nelau, como governador que era do Rio
de Janeü'o, expellir de Cabo- Frio os hol
landezes, que alli traficavam com os
naturaes do logar, funda n'esse anno uma
povoação s6 com gente portugueza, e por
alvará da presente data dá·lhe o titdo
de cídade. Não se conhece com certeza a
epoca da instalJa.;ão da respectiva camara
municipal; é toda.via cer·to que já func
cionava em 1662.

Das duas freguezias de que se compõe
l) sen município, a de Nossa Senhora da
Assumpção (da c:dade)' foi creada paI'
alvará de 1678 e a di Aldêa de S. Pedro
por alvará de 22 de novembro de 1795.

1720-Bulla de Clemente XI (A/bani)
creando, a in tancias de D. João V, o
bispado do Pará, separado da igreja do
}laranhão, a que pertencia.

1762-João Pereira Caldas, governador
do Piauhy, co'n:ere áquellJ. capitauia o
nome de S. José do Pianhy, em conside
ração ao rei D, Jo"é r. e ã cidade dc
Mocha, primitiva capital da capitania, o
nomc de Oeiras, em atten,ão ao marquez
de Pombal, conde d'<lquelle titulo.

176S-Aporta ao Rio de Janeit'o o ce
leoI'e capitão Cook, que fazia a sua pri
meil'a viagem de descobrimentos,

1776-Faz-se de veja do porto de Cndix
a poderosa esquadra hespanholll, que
conduz D. Pedl'o de Cevallos Cortez y

Calderon á conquista de Santa Cathal'in;,
cm desafronta aos revezes som'idos pelas
:'rl)'las hespanholns na tapítania do Rio
Grande rio SuL

Compõe-se de tres divisões com seis
nal,lS de linha, seis fragatas, sete cor
vetas e embarcações ligeir'as e noventa
e feis tra.nsportes. grandes e pequenos,
ao todo cento e quinze velas, gual'lle
cidas pOl' mais de d"z mil homens dc
desembarque e dois mil soldados de ma
rinha, sob o commancto do almirante
mal'qucz de Casa Ti11)'.

Chegando no anno seguinte á ilha de
Santa Catharinll, onde commanelava o
general Antonio Carlos Furtado de Men
donça, foi talo terror panico que causou,
que os cabos (!e guerra portuguczes se
rendeI'am li. cliscJ'ição ao inimigo, apezar
de estaI' a ilha bem provida de gente e
munições e em eircumstancias de resi. til'
por muito tempo (Vide a Ephemet'ide
de 2-lo de fevereir'o ele 1777),

1T79-Toma poss~ do governo da Bahia
o marquez de \'alen~a, D. Alfonso Miguel
de Portugal e Ca. tro, que foi o qnadra
gesimo oitavo na ordem 6nronologica, e
governou até 31 de julho de 17 3. em
que ficam administ.rando a capitania,
pOl' eórtes que para isso se fizeram. o
arcehispo D. fl'ei Antonio Conêa. Ochnn
celler José Ignacio de Brito Bocal'l'o Ca 
tanheda e o coronel do 2' regimedto José
Clarque Lobo. O governo d'e. te trium
virato aturou até 6 de janeiro de nS!,
sendo então rendido por D. Rodrigo José
de Menezes c Castro.

1"03-Toma posse d,\ administt'nc;ão ci
vil do Ceal'ii João CIrlos Augusto de
Oeynhausen. que foi o quadl'agesimo'a
governar essa cnpitani1. e rec be o man
do da junb quc !Jcara em lpgar de Ber
nardo Manuel cle Vasc(?ncelles. fa1l!'lcido
a 8 de llo"embro de lS02, como dissemos.

Oyenhausen. foi remi ido por Luiz Rnba
Alardo de lIIeuezes a 21 de junho de 1,,06,
passando a capitão general de Matto
Grosso.

1R14-0 marqueI. d~ Alegrete, Luiz
TeUes da Silva, tendo. governado como
capitão "eneral a capitania de ,S. Paulo,
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toma ná presente data poSse do governo
da do Rlo Grande do Sul com á mesma
patente.

ConservoU-Se nesse governo até 4 de
julho de 1818, em que o substitue o conde
di.\ Figueiru, D. José de Cnstello Branco.

Duranf.{l a administr2ção do marquez
de Alegrl:'te esteve a capitania em quasi
continua guerra com os insurgentes da
Banda Oriental, e ás suas prudentes dis
posições devem as nossas armas não
poucos triumphos parciaes.

1 23-Dccl'eto sepal'ando em duas as
repartições dos negocias do Imper o· e
de estl'angeil'os. que até então estavum
comprehendidas numa pasta só.

187 -Inaugura-se a linha telegl'aphica
de Sant'Ann'l do Livl'amento ao Rosario
na provinciá do Rio Grande do Sul eon:
a ex tenção de 96,000 kilometros. '

NOVEMBRO-H

16t5- Depois da mallograda deserção
dos mercenarios l:'stI'angeiros que serviam
li causa dos independentes de Pernam
buco na lucta com os hollandezes (Vide
na Ephernel'ide de 9 o combate de Gi
Quiá), deu-se na presente data a deserção
dJ c pitão Glaes com mais sessenta e
cinco companheiros.

Claes, que de pobre pescador (lIistol'ia
dps luctas com os hollande..esj liVI'O 9·)
alcançál'a, não só entre 05 eus o mando
de uma companhia, como entre os nossos
a confirmação do posto e até um de con·
fiança na linha de sitio, sentiu cm si,
~omo sc .4evia esperar, mais fortes Os
Impulsos do patriotismo do que os da
gratidão.

Achando-se por esse tempo no posto
das Salinas, declarou aos seus soldados
o projecto que fizera e, acquiescendo
elles,"passou q rio e' dirigiu-se com esses
ao Brum, onde fez igual declaração,
accrescentando a ameaça de deixar Ill1i
morlos os que não qllizessem segllil-o,

N'essa conformidade enviou dois dos seus
á praça, 'para prevenir os defensores, e
seguiu com os mais,

Deu esse facto occasião a reconhecer
André Vidal de Negreiros que não devia
contar com as tropas que haviam ser
vido ao inimigo. Assim mandou-as elle
todas para a Bahia, acompanhando-as o
mestre de campo Martim Soares Moreno,
cuja idade e achaques não lhe consentiam
supportasse por mais tempo as fadigas
de tão al'dl,la campanha,

1754:-Convenção celebrada entre o ge
neral Gomes FreiJ'e de Andrada e os
caclqnes das sete missões do Urugua.y, que
dirigidos pelos jesuitas, oppunham resls
teneia ús ordens do governo, que contra
enes mandára marchar as tropas exis
tentes no Rio Grand~ do Sul.

1822 - O ex~governlldor do Piauhy,
major João José da Ounha Fidié, parte
de Oeiras para a cidade da Parllahyba,
afim de dominar o movimento revolu
cionario manifest do n'aquella localidade
em favor da independencill nacional (Vide
21 de dezembro de 1 21 e 13 de marçG
de 1 23).

1823-0 si'. bal'ão Homem de Mello
no Indice ~hl'(moll)gicodos factos mais
notctveis da historia da capitania do
Rio G,'ande do Sul, que publicou no
tomo XLII, parte II, da Revista do Insti
tuto, di~ que Porto Alegre fÔra elevado á
cathegoria de cidade na presente data.
Guiado pelo Diccionario Historico d'a
queIJa provincia, composto pelo dr'. Do
mingos de Araujo e Sl1va dissemos que
o fô;a DO dia 11. Verüicámos/Por~m no
proprio decreto (Collacçeio de leis) que o
fóra a 1 de novembro mas de 1822.

1853-Concede-se ao sr. Joaquim Fran
cisco Alves Branco Muniz Barreto pri
vilegio exclusivo por noventa annos para
a construcçao da estrada. de fel'l'o da
cidade da Bahia'ao Joazelro.

1&18 - Combate do Musimpinho em
Pernam1:>ucó.
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_·OVEMBRO -15 Celebra a sua junta administrativa
uma sessão ordinaria no dia 28 de
cada mez.

- Decl'eto imperial refeI'endado pelo
visconde de S. Leopoldo, como ministro
do Impel'io, s,1Dccionando a resolução da
assembléa geral que isenta de pprtes do
correio as folhas pcriodicas e jornaes
publicos que forem dirigidos ás biblio
thecas publicas, e determinando que
os liVl'os para as mesmas bibJioLhe
cas ~ejam t 1mbem i cntos de dit'eitos
das alfandegas e ~)OI'lOS secos, ficando
pal''l e e fim revogadas todas as leis, aI·
vará decl'etus e ,mtis resoluções em eon
trario' ,Lf'!Jislaçcio bl-azileira, tomo V).

1 20- epulta-se no convento de anto
Antonio do Rio de Janeiro, na sepultura
n. 32. o al'chitecto Augusto GI'andjean de
1Il0ntigny, um dos artistas fl'ancezes da
colonia que vieI'u para o Brazil em 1816
(Vide a Ephemel'ide de 2G tle fevel eira
d'esse anno) com Le Breton. Debret c os
iI'mãos Kicolau e Augusto Taunay.

183L-Tumullo em Pernambuco. tendo
por ponto de reunião a fOl'taleza das
Cinco Pontas. r'oi logo abafado, res
tabelecendo-se a Ol'Ctcm e tl'anquillidade
publica em poucas horas. Era pl'esident
da provincia Francisco de Carvalho Paes
de Andrade.

1839--Restar,raçiío da Laguna (Vidc a
E1Jhe??lCI'ide de 23 de julho). .

Já os revoltosos ap1eaçavam a proprJa
ilha dc Santa Cathal'ina, quando a ella
chelTflram como presidente e comman
dante d~s armas o marechal Andl'éa e o
clpitão de mar e guerra Frederico
Mar'inth.

lIlal'Íath, aproveitando um vento de
feição, fórça nu presente data a barl'a

creada pOI' lei d'e~ta data a da Laguna, apezar da resistencia que
Amortisação na capital do lhe oppõem v.lrias embaJ'cações armadas

e um forte que llominava u cntrada
do I:Ol'to.

David CanavaI'ro já havia deixado a
villa, atravessando a seu salvo o rio,
sem que o inquietasse uma fOl'te co-

1710 - D. Manuel Alvares da. Costa,
bispo de Olinda. assu.me o governo tem
poral da capita!:lia, em substituição do res··
peotil'o govel'nador Sebastião de Castl'o
Caldas, que, tendo levado um til'o no
dia 7 (Veja essa data), pOI' causa da sua
parcialidade em favor dos mascates do
Recife, fugira para a Bahia e de Já fóra
mandado preso para Lisboa. O bispo
achava-se a esse tempo de visita pas
tOl'al na P,lrahyba do Norte, dc onde
fora chamado para esse fim, não s6 por
eleição populaI', como pela via de suc
cessão, e governou a capitania até la de
outubro do anno seguinte. em que foi
renrlitlo pelo novo governador ("ide as
Ephemel'ides de la de outubl'o de 1711
e de 12 de <tgosto qe 1715).

Quanto á data da sua no menção, preco
nisação e sagl'ação como bispo, nada
consta de exacto. Acel'ca do dia da sua
posse tambem não ha accordo nos escrip
tores que d'essas cousas se occupam: o pa
dre Peixoto de Alencar e Francisco Soares
Mal'iz o dizem emposs'ldo a 5 de fevel'eil'O
de 1710, Porto Seguro e Abreu e Lima
~o dia 6, tiaint-Adolphe dá essa data
como a da sua snccessão e o SI'. conego
i\I. da Costa BonOl'ato refere a sua con
firm~ção ao anno de 1709.

1825 - Carta ~e lei pela qual o' rei
D. João VI declara aos bl'azileÍl'os que
cede a seu filho D. Pedro os seus di
?'eitos sobl'e o Bra::il, t'escI'vanrio Só
mente para si o titulo de imperador e
mand~ publicar e cumprir-se a r'atificação
do tratado de amizade e nlliança de 20
de agosto do mesmo anno entI'e Portugal
e Bl'aziJ.

18:27-E'
Caixa da
Imperio.

é> seu regulamento com fOl'ça de lei s6
foi expedido pOl' decI'eto de 8 de outubro
de 18:28. Foi reol'ganisllodo por decreto
de 5 de novembro de 1873. '
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lumna do governo que se achava a
poucas bguas d'alli. Esse triumpho
tl'ouxe como consequencia a restauração
dJ toda a provincia.

18i2-Conclue·sc a obn cIo novo reco
lhimento das ol'phãs da Santa Casa de
i\lisel'icordia do Rio de Janeiro.

1 :HJ-Fallece em sua fazcnda do Bom
Jardim o. marquez de Quexeramobim.

1 53-Fallece em Lisboa a rainha de
POI'tug'11 D. i\Ial'iaJI, n·,scida no Rio <.le
Janeiro a, 4 de abril de 1 19.

NOVEMBRO - 16

16i6-Bulla do papa Innocencio XI
(Odcscal,·hi}-Rl)m~tniPontificis Paslo
1'alis solicitudo-elevando o bispado da
Rl.hia á categoria de al'cebispado metro
politano do Bl'azil e as prelazias cio Rio
cle Janeil'o e Pernamhuco a bi padossuf
fl'aganeos do referido arcebispado, e fun
dando tambem a sé do Mararhão como
suffraganea <.lo bispado cle Lisboa. Rei
nava cntão em Portugal o principe D. Pe
dro, se17undo do nome.

Os tel'ritorios da capitania de S. Vi
cente e do bispado cle Mal'Íanna ficaram
pertencendo ao bispado do Rio de Ja
neiro até 1746, e o do Rio Grande do Sul
até 18!? ou mais propriamente 1848,
pois si a lei da assembléa geral qne o
desligava em bispado á pal'te é d'aqnelle
anno, a bulia que o cl'eava é de li de
maio deste ultimo.

1 22-0 general Pedro Labatut, com
mandante clas forças brazileirns na Bahia,
intima do seu qual'tel general do Enge
nho-~ovo, ao gf::neral portuguez Luiz
I 17nacio Mar!eil'a e Mello, cOlllmandante
da força'6itiada, que se I'etit'e para Por
tugal.

1823-i\Ianiresto de D. Pcdl'o I, ex
pondo aos bl'azileil'os as causas que o
levaram a dissolver a Assembléa Con
stituinte e a convocar outra.

1 24-Decl'eto suspcndendo as forma_
lidades ordinarias cios prllcessoS crimes
e creando Da cidade da Bahia a commis-

são militar, que fnha dejulgarosaccusa
cios do assassinio cio governndor das
armas Felisberto Gomes Caldeira e os
cabeças d.l sedição de 25 de Outubro
d'este mesl110 anno (Veja essa data).

18±l- Fallece o senador por ;\Iinas Ge
raes Antonio Augusto Monteiro cle Barros,
escolhido a 29 de Setembro de 1838 pelo
regente Araujo Lima e empossado a 3 de
Outubl'o do dito anno. O mappa necro
logico publicado na revista do lnstitnto
Historico o dá fallecido a 4: de Janeiro
de 18±2, o que não é exacto,

1850-Fallece na cidaclll cio Rio de Ja
neiro o abastado capitalista Thomé Ri_
beiro de Fal'ia, barão dê Guarapemirim,
deixando avultadcs legados aos quatro
e tabelecimentos pios da Santa Casa e a
muitas ordens e irm'tndades da mesma.
cidade.

O seu busto está collo~ado no s·1lão de
honra do Hospicio de Pedl'o II, como
perpetua 1 mbrança dos bene5.cios que
fizera á hum nidade.

1 53-Assigna-se em Londres o coo
tl'acto para a factura da estrada de ferro
D. Pedro II'. que tem de pôr em mais ra
pida communícação as provincias do Rio
de .Janeiro, de ~. Paulo e de l\'1ína
Geraes.

1 61-lnau 17ul'ação da exposição agl'i
cola e industrial de Pernam buco, a que
concorreram as provincias das Alagoas,
Parahyba, Rio Grande do Norte e Ceará.

1 62~Abl'e-se, em presença do impe
rador e de membi'os do ln tituto {-Iisto
rico, o jazigo de Estaeio de Sá, 'na igreja
cle S, Sebastião do morra do Ca tello, no
Rio de Janeiro (Vide a ephemel'icle de 20
de janeiro de l567).

1 71-Exposição de tIores rea'isada no
Passeio Publico do Rio de Janeiro. E' a
primeira d'esse genero que se faz entre
nós.

1874-Inaugtl1'1-S' a linha telegraprlica
de Arroio Gl'ande a .Taguarão, provinciR.
de S. Pedro do Rio Grande do Sul, na.
extensão de 4:2. kilometros.
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1S77-0hega á cidade dfl Ouro Preto
o bispo actual df Marianna, sr, D, An
tonio Maria, Corrêa de Sá e Benevides,
que \la dia seguinte chega á de l'úal'Íanna,
sáde do seu bispado, no meio do regosijo
publico.

S. Ex, Rev. nasceu na cidade de Campos
dQs Goytacazes, provincia do Rio de Ja
neiro, a 23 de fevereirQ de 1831.

N OVE~lBRo-17

1636-Trava-se um combate por mais
de duas' horas entre as forças dos ca
pitães Frllncisoo Rebello 'e Sebastião do
Souto e a tropa, hollandeza, q'le I iuha
no ellcalço dos nossos para vingar a
morte de Ippo E~'ssens, governadol' hol
landez dE,\s praças de Itamaracá, Para
h)'ba e Rio Grande, occorl'ida a 16 de
ollÍubro. Deu-se este combate no en
genho de João Rebolia de Lima, na Pa
rahyba do Norte. Sendo mais crescido o
numero dos inimigos, tiveram os nossos
de bater em retirada e tomal'am pal'a a
villa do Bom Successo, em Porto Culvo,
quartel general da nossa gente, onde
chegaram passando por grande incom
moela, por causa da conducção dos
feridos.
'1650-Funda-se no Pará, na visinhança

do convento dos Mercenal'ios, sobre o
lado oriental da rua de Santo Antonio
dos Capuchos, uma igl'eja da Miseri
cordia e i unto d'eU'l a respecti va :Santa
Casa (Baena, E,'as do PCtI'cij, das quaes
nem sequer existem mais as ruinas,

1652-Supprimido por ei-rei D. João IV
o estado dQ Maranhão, elividill-se elie em
duas capjta!lias, a do Maranl1ão pro
priamente dito, e a do Gl'ão PaJ'á, com
jurisdic(,'ão independente uma da outra,
sendo nomeado governador e capiLão
general do Maranhão Balthazar de Souzil
Pereira, que toma posse do seu cargo na
presente data, recebendo o govel'no das
mãos de Luiz de Magalhães,

Foi o nono na ordem chronologica, e
governou até n de m\lio de 165Q, em

que lhe succede o grande general Andt'ó
Vidal de Negreiros, reuni nua-se então de
novo em um só governo as duas capi
tanias, ,

I iZ5-0hega á sua diocese e começa a
exercer a5 suas funcções pastoraes o 6'
bispo de Pernambuco, D, fl'ei JoséFialho
(Vide a ephemerid~ do 25 de novell1bro
de 1722).

1751-Fal1ec:e em Lisboa o 7' bispo de
Pel'll!1mbuco, D. fl'ei Luiz, do Santa
Thereza, carmelita nescalço, natural de
Lisboa, doutor em leis pela universidade
de Coimbra e corregedor que fóra da
mesma cidade.

FOI'a. confirmado bispo de Olinda a 5 de
setembro de 1133, sendo pontifioe Ma
ximo Clemente XJI (Dorsini) e reinando
D. João V, Cllegara á sua diocese a 4 de
junho do anno seguinte (Padre Pei;wto
de 4lenCI\I') e tomaril- posse d·a sua mitl'll.
a 29 de jl)lho (ou a 24 de junho, (lOmo o
escI'evem o visconde de Porto eguro e
Abreu e Lima),

Entregava-Ee muito ao pulpito ; pregou
em quasi todas aS igrejas da sua diocese,
lue [lel'coneu em visita pastoral e a
missionar, indo para o sul até POlotO
alvo, e pal'a o norte ate â cidade do Rio
Grande, entregando-se dias e noites ao
Confissionario, Concorl'ou com auxilios
peouniarios para a fundação do hospital
de Oli'1dil- e para o. recolhimentos d'essa
cidade, de Iguul'açu, Affogados e Para
hvb:J., e deli principio ClO da Soleelude,

•Apezar de cumpridor dos deveres do
seu ministerio, foi mandlldo recolher á
côrte por desavenças quo tiVCl'a com o
juiz de fór!\ de Olinda Francisco Teixeira
da Matta e embarcou pnra o reino aI,
dejunho de 175,1, (M'lI'ÍZ diz que a 14 de
setembro de 1753), deixando o gOl'el'no
da cliocese aO deão di'. Antonio Pereira
de Castro, depois de a ter regido pelo
espaço de 13 annos,

li6! -D. Antonio 1tolim, de Moura Ta
vareS, conde de Azan)bllja, 2' yice-l'ei e
capitão gelleral de mar e terra com re~i-
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dencia 110 Uio de Janeiro, rende ao conde
da Cunha e toma posse do seu cargo na
pl'esell te data.

l?oi o G:l' do, governadores da capit lDia
do Rio dc Janeil'o e o 11' dos Yice I'eis
do Bmzil. A sua a,JministI'a;ão terminou
a ±de no\'embro de 116~, em que-fui sub
stituido pelo 2' U1:J.rquez de Lavl'adio,
conde de Avintes. :lnteI'iormente capitão
gcner'a1 da Bahia..

1 2/-TI'atado dç commercio e nave
gac:ão en tre o Drazil e os senudos das
cidades livres Hanseaticas de Lubecl,.
Bi'emen e Hamburgo.

1830-1 rimeil'a fusão lbs camaras 1e
gislatiYas do Imperio, conforme :l dou
trina do al'l. Gl da Constitui<:ão,

lS5J-Ohega a :\Iontey!dúu o general
conde de Caxias,

)10YF."lBp.o-lS

1645-Resolvem os Estados Gel'aes di
Hollanda manl1,lr a Pernambuco um soc
COITO que til'mas e aquella sua conquista,
amea,ada pela sublev.l,ão do Vidal e
"ieil'a: con taya elle dll subven<:iio de
700,000 f1ol'Íns á Companhh\ das lnuias
Oecidon laos o d Ulll I'efOIÇO de tl'op IS, que
devi<.lm aer commundadas pelos cul'oneis

ogismundo c1lkoppe e Hendel'son, que
á lia via sCl'viuo no BrlLzil.

"iria e se I'efol'<:o acompanhudQ de um
novo gov()rno, ol'gllnizndo pOI' um regl
menta ajlpI'ovado por uqllelles EStldos a
Gdo novembro. O 1I1t0 cOl1selho ou junta
do govel'no compol'-se·hia de cinco mom
bros: o resp il.llvel \\'altor van Sollonen
bOl'ch, que {'azia pal'te dos Estados Ge
rues e qllJl sel'ia o sru pre ic.lonte, Michiel
van Goch, magistrado, e imon van
Boaumont. ac.l\"\Jgado fiscal !le DOI'dre ht,
I'ecommend vei' o~ tres peht sua pI'obi-

• dade, s Ibel' e virtudes. Como seus adjun
tos virialll os negoeiante de Amstor
uam Irend \'ik n.te x o Abl'aham TrlJwel
(qu<l morren poucos dias depois de clll!
gar ao Recife) e como secretal'io rIor.

mite, fldvogado de Delft e filho de um
notavel piloto do mesmo nome.

Só I.1rgaram dos portos da Hollanda os
navios com esse soccorro duranto o mez
de abril do anno seguinte e, pOl' contra
tempos soITridos pela mór parte d'elles
na \'iagem, só a 1 de agusto é que se apre
sental'am diante do Recife, Só de tropas
de terra vinham mais de dois mil ho
mens. Chega Vlt esse reforço exactamente
no moment) mais cl'itico para a gual'ni
ção 1.1OIJandezll. d9 Recife; salva trint't e
tantos dias antes pela chegada dos bar
cos Falcão e I::abel, não poderia susten
tai' por mais tempo o sitio em que a ti
nham os nossos e já havia resolvido
suspender a distribuição da ra,ão de
uma libra de pão pOl' semana, a que es
tav,," I'et' 11.ida.

1 DI-João Cados Augusto de Oyen
hUlJsen Grevenburg, depois visconde e
m:lrquez de Aracaty, S.' governador da
capitania de ~Iatto-Grosso, tom3o, posse
do seu cargo em V!lIa BeIJa e exerc~-o

por 11 annos, J mez e 19 dias.
1 16-Falloce ni.l B .hia o H.' metro

polita do BI',lzil, D. frei 'Francisco de
. Damaso d'Abreu Yleira (Vide a Ephe

mel'ide ue 19 de Selembl'o de 1814).
IS23-Capitulaç!io da praça de Monte

vidéu, otI'tlctuada, depois de um longo
assedio, enir o generaes D, Alvaro dr.
Co, ta de ouza de llacedo e C9.I'los Fre
del'ico Lecúl' (que foi posteriOl'mente Yis
conue c.la Laguna).

D. Alvaro embal'ca dopois com a sua
ui visito para Lisboa, sendo tl'este motlo
l\lontevidéo Inco/'pol'ado ao BI'azil, inde
pendente cle Portugal. D'cssa época ficou
irre\'ogavplmente sanccionada pela força
e pelo direito a independencia do Bl'l11.il:
foi eSS,1 a ultimL~ I'esi. tenciLt a vencer-se,

1 '37- FaJlece o in igno medico flumi
nense João Alva'l.'es Cal'lleiJ'o. llnseido a
IS d,e outUUI'ü de 1I7G,

Filho de pao:; muito pobl'es, que o dei
xaram, morrendo, orpbão e abandoqa.do,
foi recoUliclb por uma senhora clll'idosa.
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que 'proveu á sua educação e o encami
nhou na carrei~'a em que teria em tempo
de se tornar tão notavel.

Depois de formado ua escola medico
cÍl'urgica que então havia no BI'azil, a do
Rio de Janeiro, fóra nomeado cÍJ'urgião
do banco do hospital da Misericordia;
desejando, pOI'ém, alargar os seus conhe
cimentos, embarcou para Portugal, onde
s6 chegou depois de ter sido o seu navio
apl'isionado por um navio de guerra
franceze este por sua vez, d'ahi a dous
dias, por um cors'lrio argelino, quedepois
o lançou e a seus companheiros nas praias
de MattC'sinhos. Em Lisboa demorou-se
Carneiro mais de um anno, estudando
com avidez a sua arte, até obter alli o
diploma de cirurgião. Voltou para o
Brazil em navio mercante, que tinha de
tocar na Asia, que elle visitou, obser
vando 'e estudando não s6 d'essa vez,
corno m,.i-s tarde. em viagem do Rio de
Janeiro para aquellas regiões, tornando
ainda a Lisboa, de onde veio então para
a sua terra natal.

'No Rio de JaneiJ'o retomou o seu lagar
no hospital e entregou-se exc,lusiva
men.te ao exercicio da ua profissão, que
desempenhou com a mais esclarecida
profisciencia e nunca desmentida cari
dade, o que formou em torno tio seu
nume uma aureola de gloria que se pel'·
petuará pelo futuro.

João Alvares Carneiro foi um dns crea
dores da Soaieáade de M.ed'icina, hoje
ImpeI'ial Academia de Medicinei do Rio
de Janeiro, em cuja sala de sessões foi
colloeado o seu busto. Foi, por algum
tempo presitlente d'essa sociedade.

Os seus ossos jazem !lO mosteiro de
S. Bento. em um tumulo mandado pre
parar por' sua viu va.

lS55-Manifesta-se o primeiro caso de
cholel'a-mol'bus em Piassabllssú. nas !\.h
goas. e d'alli estentleu-se por' toda a pl'O
vincia, anele ceifou cerca de vinte mil
peª§oas.

1866-Fallece repentinamente em Itú,
S, Paulo, o 'conselheiro dr. Antonio
Francisco de Paula e Souza, ministro que
fora da agdcultUl'a, commercio e obrHs
publicas no gabinete de 12 de maio de
1865.

Era formado em medicina pela facul
datle de Lovaina.

Para mais informações a seu respeito
vejam-1je os Apontamentos historicos
sobre a provincia de S. Paulo do SI', i\lannel
Eufl'asio de Azevedo ilfarqnes, recente
mente publicados pelo Instituto Histo
rico.

NOVE~IBRo-19

1556-Parte de Honfienr a expedição
capitaneada por Bois-Ie-Comte, sobrinho
de Villegaignon, destinada a vil' auxi
liai-o n'esta parte da America. Já desde
novembro do anno anterior' aqui seachava
aquelle famoso aventul'eiro na ilha da
bahia do Rio de Janeiro que ainda guarda
o seu nome.

N'esta expedição auxiliar vinl,la o caL
vinista João de Ler)' com mais ]3 da sua
I'eligião, em tres navios denominados
G,'ande Robe",ge, Petüe Roberge e Hosée,
armados clelS peças de brom,e e esquipa
dos á custa da corôa tle Fl'ançl.

Dil. Pl'opl'ia nal'r"tiva d'esta expedi.;iio,
escripta por Lery sob o titulo Histol'ia
de uma viagem cí teJ'l'a do /J,'a.::il, tam·
bem chamada Ame?'ica, edição de Gene
bra de 1600, extr'actámos a presente data,
Ü 81'. J. de Vasconcellos MI, pois, com
ligeiro engano de dois dias a partida da
frota calvinista de lIonftellr.

No primeiro elos mencionados navios
vinham 26 pcssoas, entr'e mal'inheiros,
soldados, p,dl'es e al'tiflces; no seg tIlelo,
em que vinha por vice-almiJ'ante Bois-je
Comte; embarcal'am cerca de SO pessoas.
e Iro tel'ceiro, perto de 90, entre as qnaes
6 rapazes destinados a aprender a lingua
dos natlll'aes do paiz, e 5 rapal'iga com
uma. m~llher para. as dirigir.
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«Foram estas, diz o histoJ'iadcr da

expedição. as primeil'ls mu!ller'es fr'an
cezas levadas á teI'l'a do Bl'azi!, cujo~

naturaes, que nllne:.l. tinham vistó mu
lhere ves idas. ficaram em extremo em
basbacados com a sua chegada. "

Posto que la"gasse de Honfleur a 19,
só no dia 20 é que começou a nave"'aç1io
d'esta Jleq uenl frota, por ter ancorado
n'aquelle dia a uma le"'ua do lIavl'e de
GI'àce, na enseada de Cam; (Vide setem
bro 10),

Neste mesmo anno de 1556 os mestiçqs
de S. Paulo, des endente de portugllezes
e de indigenas, a que davam o nome de
mamelucos.auxiliado por'algumas tl'ibus
visin has. atacaram o coliegio dos jesui
tas em PÚ·atinin.'la. Foram, porém, "e
pe lidos pelos novos con\'eI'SOS catechu
menos, al'maJos e dirigidos pelo padre
Jo é de Ancllieta.

O bispo do Brazil D. Pedro al'Jinha
procedeu conb'a os atacantes. o que deu
cansa a renovarem-se as d l!savenças que
já tl'a7ia com o govet'naBor geral D. Dllarte
da Costl, que, ao que p:lrece, el'a fi faVal'
d'aquelles, sendo o pI'elldo pelos je,;uitas.
]O; tIS desav nça pr'Ovo aram fi 1 uI,tida
do bispo para o reino n'este mesmo allno'
e o ~eu subsequente naufragio (Yide
unho 16)).

Foi a~nda n'este anno que e deu fi pl'Í
meÍl':l epidemia de quo ha noticia no
Brazi!. Aecommettcu O' tamoyos no Rio
de Janeiro. Lescar'bot di!. que I:ouve

d· \que!n pel'sutl l~se a essa gente que era
Villegui1!aon quem a fazia morre:.

l611-Comhate entre Jeronymo de AJ
buqu J'que e Diogo de CamJ50s ii lima
parte e Daniel de La Ravan!iél'e de outra.
Tl'ilzia este sete navio,; e quarenta c seis
Cilnoas, tripo!ados por 400 solda'los e
4:,000 indios tupinambás, e os nossos dis-

'punham apenas de cento e quarenta
brancos e oitenta indios e uma pequena
reserva, Curto, mas sanguinolento, foi o
combate, Ijo fim do qual é completamente
del'rot:tdo o inimigo, tendo cahido mor
los o seu commandanle, Pisieu, e cento
e cincoenta dos seus, além de nove que
fic~ram pt'isioneiros: alguns estavam ar
mados de espingaruas de dois C:100S,
então invenção recentc. Entl'e os nossos
houve onze mortos e dezoito feridos.

1n±-~Iol'l'e no hospital de Mig'el'icor
dh de Toledo, na Hesp lIlha, o famo:o
palllista BarthoJomeu de GlIsmão, o t"oa
dor (Vide a ephcmel'ide de S de agosto
de 1709).

IS16-Combate de India Morta.
Uma columna de dous mil !!aúehos,

com mandados por Frllctuoso Rivera, foi
posta em dcsbarato e completa fllga pelo
mal'ech I de c:lmpo Sebastião Pinto de
AI':lUjO norr(·a.

A aC1:ão dut·ou quatro horas e mein. O
inimigo quiz ainda bzer' alto uma legua
di. tan e do campo do combate, mas foi
d'alli de aloj"d~ com tr'es descaraas de
mosqlletari I e não foi seguido até m:1Ís
longe pelo cansaço da nOSS:l tI'opa. cujas
cavalgaduras estavam por 'demais fati
g(;\da~.

Disting-nir.,m-se n'estl acção por actos
de bl':l\'lIl'<l e discip in'\ o tenentes-coro
nei Antonio José Claudino e João Vieira
de Tovar e o majores i\Ianuel :.\1-lrques
de -ou:a. cll11m~ndante dos esquadrões
ue .. Paulo e de milicia do Rio Gt'ande
do Sul. e Jeronymo Pereir'a de Vascoll
cellos. E,tc, ape/al' de'ir' muito doente
em' 11l1"! c ll'l'eta. pedir'a com instancia ao
gene mI p:11'a ent:'ar nJ. acção. na qllal e
por:o\1 com di tillcçIT Yeja- e rr Indica
ch1'ollologiC? ~obl'e o Ri'> Gl'.,nde LO Sul
puhlicado pelo d'. b:lI'~o Homem de
Mello. no tomo XLII. parte II, U.! Rel'ista
do IIJstituto .

lSli-O conde de Pa] ma. depois mar
quez de S. João da Palm I, decimo oitavo
governado!' da capitania de S. Paulo, no·
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meado par'a rondeI' ao oonde dos Arcos na
tia Bàhi:1, deixa na prescnte data aq llell)
govel'no confiado no irium 'drato :pl'psi
dido pplo bispo D. Mathells de' Abreu Pe
reira, de cuj,\S mãos o havi., recebido :1

8 de dezembl'O de 1811.
181S-Decreto oreando uma catlcil'a ele

primeiras lettt'as na villa de Hapemil'i~ ,
(EspÍl'ito Santo).

1831-Revolta no 11aran'lão oon tl':\ o
presidente da provincia Candido José de
Araujo \'ianna, mais tarde marqucz de
Rapuc.lhy~ Começada a 13 do setembro
do mesmo anno, terminou em ab)'ÍL UO
ábno seguinte.

No interiQl' da provincia, para onde
tinham fugido os chefes do motim, um
ourives do Oeará, pOI' nome Antonio
João Damasceno .. consegue I'ennjr uma
porção ele malfeitores e com ell, s pcrcone
alguns logare mais notavei~, cOlllmot
tenelo latrocínios e mortes, até que pa
gOll com a vida. todos estes crimes,
quando, á testa de 4bo de seus assoclas,
tentava inyadir a villa do Brejo,

Para a pncific'lr;ão da prnvincia muito
concorreu o tenen te-coronel Ignacio COI'- I

réa de Vasconcellos, então commandante
dtls armas.

1833-Fallcce o se~adol' pela provin
cia da Par'ahylm Mar'que7. de Que)u7.. João
Scvel'iano daciel da Costa, escolhido pelo
l)l'imeiro imper'ador a 22 de janeil'o UC
1826, na organisução-do 'senadc'. Tom{ll'u
assento a 2* tle junho cio mesmo anno,
segllndo o mapl1ct 'Itecl'oloJico publ ieado
na revista do Instituto, tomo XXlX, que
todavia dá en'atla a data U,\ Sll<l escolha,
por nós vel'ificada no Dicl1'io Flu,ni
nense, folha oilieial do tempo, eill ql1e
vem tl decreto de nomeação dos pr'imei
1'OS senador'es que houve no Ilnperio.

lS:0-Fallece na cidade do RIIl ue Ja
neiro frei C:\millo de Monsel'rat (no se
eulo Cami\lo Clêau\, monge béneclictino,
bibli~tlrecal'io da Dibliotheca ~h(.:ioull.

Foi 05' dil'ecLOr, 1,eJa ol'dem c1u'ono
lpgica, que ~cve este estabelecimento nos

48 arlnos de sua e"'is encia, de 1822, data
d,\ emllncillH~ào politica do BI'azil, até
esse anno ue 1870 (ride a ephemc,,'icle de
.22 d" dezembro de iS/L).

1877-Abre-se ao trafego pI'ovisorio o
I' ti' IctO da I' secção d\\ ilStrac1a de fel'ro
do C Il':lllgola,na extensão de li kilome
tros, entl'e a estação principal, fronteim
ú cidado de C.lInpos, e a tio Travessão
(Yiue as ephemo1'ides tle 14 de junho de
1875 e de 1 de junlrode 18~0).

A I' secção d'esta estratla termina nas
Cachoeiras do ~luriahé, no kilometro 74.

l\OV'MDRO-20

1330-Carta p,ltenLe do rei D, João III,
datada de Villa de Ca tro Ver'de, no
rneando Martim, Alfonso lle Souza capi
Uo-mór da !lrlll,ada que resolver'a man
dai' ao Brazil. encalTegac!:.l de gnarua:'
a~ suas costas, em razão das tentativas
dos francezes para se estabelecerem em
Pernambuco e da noticia da~ explol'a
.,ues de S,übastião O.\boto e Diogo Gareh
no 11io :la Prata (Vide a ephemeride de
3 de dezembro).

Na mesma data cOllcerle cl-rei ao dito
i\lart,im Alfonso al1ctof'isaoão para em
'seu nome passar cal'tas de scsmal'Ías de
tel'l',lS ás pessoas ql1e o f\CompanhaJ'em,
assim como paI 'a (Tear tubolliües e mais
oilleios de juõtiç.a,

Regl'essc\Ilc!o ao I'e'no em 1533, não ~e

esqueceu d:l sua capitanü, pal'a onde en
ViOLI quanto llro [Iul'eceu lotlcl' aprovei
tar-lhe, Foi nome.luo capiLão-mól' do mUI'

da India, onde prestou relevantes el'l'i
ços {I COI','a, sCl'viços qlle são l'eferidos
por Diogo do Couto e João de Bal'1'os.

PassoLl esse go"cl'no ao famoso O, João
de Oastro, seu SLlCCeSSOl', a 1 Ue Getem bl'o
ue 15405,

De volta fi POl'tugrtl falleceLl a 21 ~Ie
julllO ue 1561, em Lisboa, deixando de
si a honl'ada fam:\ que a lristul'i,l 1'egistra..

1535-[.o1'al pass\tlo a A'ltonio Cal'
doso ue Banos ue llma c;,pit ,nia doada
[1010 r'ei D. Jóào UI, ela (lual entl'et;lnto
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,não existe cal'trt rle doação o nom consta
em quo pal'te do Drazil or" situada.

Antonio Ca!'doso é O mosmo que acom·
panhou a Thomé de onza como pl'ove
do!' da fazenda em 15!9, e qne, voltando
depoi. para o reino na mesma nau em
quo ia o bispo D. Pedl'o Sardinha, foi
com este rlol'ol'.ldo pelos c;,hetés em
junho de 1556 (Viele a ephemel'üfe de 16
d'esso mez e anno).

1556 - Larga da ensead;l ele Cam:.
pel'to do HavI'o do 8l'aco. a e:pediç'ão de
que 01\1 ,chefe B.Jis-Ie-Comte (Vide a ephe
meric{e de 1!J) o que chega aO Dr'azil <l.

7 do mnrço do anno seguinte (Yido oss,
data),

1515-Provisão do rei D. 'eba, tião di!'i
gida ao gOl'el'Dado!'es do estado e mllis
pa!'tes do Drazil o aos seus ouvidores
gel'ae, acerca da pratica gel'almente
seguida de não Se pagar logo o S;llal'io é
jornal POI' intei,'o aos iodigeoas que se
empregavam pOl' mais de um mez em
serl'iços e lavoul'as fÓl'a do sou termo o
do limito das suas povoaçúes, dando isso
em J'esultadQ a; Illuitos projuizos de suas
eonseiencias e fazendas, pól'quP. sendo
sua au enria maiol' se descasão de suas
mulhe,'es e se emlJal'açlio com oLW'as;
perdem a cbristandade e fazend I e des
povoão sua. aleleas e povol1çoen . D

li09-Carta régi.l ao gove!'nador d Per
nambuco, pel'mittinelo quo se el'igi so em
villa a pOl'oaçào do Recife oruenando
que elle e o ouvidol' gCl'al" des~em por
te!'mo o terl'itOl'io que entende sem ne
ces ario pal'a di tI'icto da no\'1J. ydla, e
que o juiz de fÓl'a fizesse u sua audiencin
uma sem nna em Olinda e ou b'a 00 Recife.
l725-~stabe:eco-,e em l\linfls Gemes

Uma casa ,de fundi i10 e de moe.la.
li'9-!\omeado por C. R, de li dc ou

tubro do anno antel'iol" tom'\ posse do
governo da capitania. de l\1,tto-8I'OS,0
independente o cl1piLão-gener.li João de
Albuquerque de ~Iello PCI'0Ír.l e Caccl'çs,
que falleceu na dita capitania a 28 de
fevereiro de 17961 senqo sepultado na

igreja matriz, que elle estava edificando
na capilul com toela a sump~uosidade e
não cllegál'a. a cooeluil'.

Em eonse'qneocia do seu fal:eeimen o
ficou o gJyern') dJ. ctLpitaoi:J. a eal'go d9
ouvidor geral Antonio da :.iilv<J. do Am \
l·a1. do tenente-corooel de engenheiL'os
Rical'do Franeo de r\.1111eida Sel'l'a é do
primeir'o vereaelor MareeHino Ribeiro.

O visconde de Porto Seguro dá a este
gOI'ernador o Dome ele Joaquim de AI
buquel'que e não meneiona no eu ratalogo
o governo provisorio que succeeleu a.
João de Albuquel'que.

1823-:'io deport<lcios pelo primeiro
impol'ador os tr'es irmã:>s Andl'ada" pre
sos no dia 12 (Vide essa data), emseguid'\
á dissoJu\ão da constituinte, com os de
putaelos Montowma, "ergueil'o, José Joa_
quim ela Rocha, Relchior Pinheil'o de
Oliveira, FI'UDcisco i\luoiz Tavares. Hen
rique de Re7.ellde, Joaquim Manuel Car
nciL'o di Cunha. José i\Iartini' no de
Alenc r, Luiz Ignaeio de Audi'iHie, Isid'll'o
de Almeidi' FOltuna, J'lsé da Cruz Gou
I'ea e Augusto Xavier de Cal'\"alho (Con
selheit·o Pereira da Silva, Histol'ia elCt

funllaçao elo Impcj'io, tom. 7').
I. '30-E' trai~oeil'llmeote fer'do com

um tiro de pi.stola UI ci(1;lde de ,P,ll11o,
o illustt',) democl'ata ibliano dr, João
B:lptista Libero DadartÍ, medico ]1el.ls
univel'sidldes de P'll'ia e T,ul'io, I'ed>lctoI'
do Obscl'vailol' ConstiLUcio'l7.ltl e pl'Ol'L1g
nadol' da ('aus I dü libel'dade no B,'azil
Como o sel'Ía o mais atllante dos seus
propl'ios lhos, :lIortalmente ferido, res
Jlo::dia aos amigos e eollegas de impron~'L

que o cel'cavam e tcnt lvam diminuil'
a gl'avielade do sou est,ulo: l\-lio me il
ludem; eu sei qUi 1)O~~ mO~'I'el'; nrio ím
POl'tn.! :lhJ\;RE mI L!BElUL, I\L\ .-.\0

~IORRE .\ LlllERDA llr: •
Vio'e ~ qua 1'0 hOI'a; depois d) atten·

tado, pelus 10 hOI', da noite de 21, na
id;lde de 32 IInoos, expil'ou no meio da .
consternação geral q L1e este suecesso
cau :ira,
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" O ,'r', DI'. João Baptista Blldar6 não
era s6mente um enLhusiasla pel s idéas
livl'es,que co "eçavam então a conqui tal'
a Amcl'Íca; (;'I'a além tl'isto um homem
bom, illu"rarlo, cheio de vir-tude (;', so
bretudo, ievita do templo da cal'idade;
comprehehdia como poucos os sagrados
deveres do medico! (Dr'. Joaquim An
tonio Pinto Junior, Revista do Instituto
tomo XXXIX, tl'Ím, IV).

No perintlico que redigia, em estylo
mOI'daz, ás vezes desabl'itlo (diz o sr.
Azevedó Marques nos seus Apontamen
tos acerca de . P,lulr)', pl'oftigal'a as,
idéas então dominantes e o procedimento
de muitos funccíonarios publicas que,
educados nas praticas do ab-olutismo,
não se adaptavam de boamente ao regi
men constitucional. Como q\lasi todos os
que têm atacado de frente velhos abu<;os
e enraizados pre~onceitos, cnhiu o dr.
B"d.lr6 victima da sua missão, engros
sando o m 'l'tYl'ologio dos qlle se sacri
ficam pOl' uma idéa a que cons1graram
o braço e a intelligencia.

As notaveis palwras que pl'onunciara
quando o feriram for'am mandadas gl'a
var' paI' amigos e coneligionarios no seu
tumulo. '

1811-Toma assento no senado, como
repl'esentante da provincia do Ceal'á. o
couselheiro i\lanuel dç Nascimento Cas
tro e ilva (Vide outubr'o 23 de 1846),

1 55-Chega ao Rio de Janeiro no pa
quete a vapol' sardo Genova monsenhor
ilIassoni, internuncio apostolico na eôrte
do BraziJ.

11176-Fall,ece em Londl'es o duque de
Saldanha, que fôra .gover'nador ~ capit.'i.o
gener'al do Rio Gl'and do 'uI em 18~l

(Vide a E,Jltemel'ide de 2 de março d'esse
anno).

NovE~mRo-21

17!9-Provisão regia crcando a prol'e
doria da fazend..l real ,no Rio Grande do
Sul e nome .nel" para esse cargo o ba
chm'el Manuel tia Costa Mornes Barba-

Rica, por tempo de ti'es annos (B \J'ão
Homem de 1I1ello, Inclice clu'onologico do
Rjo Gl'anrte do Sull.

1772- O 'COI'OU I João Pel'cir'a Caldas
toma I asse do govel'llo do Uaranhão e
GI'ão Pará. recebendo-o doscu antecessor
Fernando da Costa de Athayd& e TeÍ'l'e'.

Caldas foi o trige imo sctimo na re~

peetiva seric e teve pOJ' succcssor, em 29
de julho de 1175, a Joaquim d Mello
Povoa, como governado I' e capitão ge
neral das cal itani~lS do i\laranh;;o e
Piaulty. creada esta de novo e separadas
amb'lS d'( do Pará por kes annos,

Pel'eira Calrlas governou tambem n ca
pitania do Rio Negl'o, em que foi ren
dido. a 4 de mlrço de 1180, por José de
Tapoles Tello de Menezes, e nomeóldo não

s6 c~pitão "'eneraI de i\latto Grosso. como
plenipotencial'io c commandante chefe
da expedição enc,II'I'egada das demarca
ções de limites das posses'ões portu
guezas e he panholas ao norte e oeste do
Brazil.

17tH- Pela transferencia do bispo de
Pi'rnambuco D. Íl'ei Diogo de Jesus
Jardim para o bispado d'Elvas, é no
meado para aquella diocese o padr'e José
Jonquim da Cunha de Azel'edo Coutinho
(Vide :l. ephemeJ'ide de 8 de setembro tle
171:3).

182~-Mor'l'e envenenado em i\Iontevi
déo o brigadei 1'0 Man uel lIIarq ues de
Sousa., tendo apenas 4! anno de edade,
Nascera noRio Grande do, uI em 17 'O,

Fizel'a a campanha de 1 01, tomando
parte na expllgn::lção da. fOl'taleza do
,'erro Lar'go: sel'viI'a nas campan1las de
lSlL e 1812, e nas d 1816 a 1820 couquis
tár'a os postos d~ te1ente corl,uel e co
ronel. tomando por surpre7a. m agosto
de 1 '16 o forte de santa Thercza, derro
tando a 2! de setembr'o d'esse anno em
Clrafalote a vanguarda de Fr'uctuoso Ri
vcra e cm Ca;eIones (1818) o coronel
Manuel Al'ligas,

1833-Fallece o senador pela provincia
do Rio de Janeiro Lucia Soares Teixeira
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pe Gouvêa, escolhido pelo regente Feijó
a 16 de mal'ço de 1837 e em[Joss.do a 8
de m lÍo do mesmo anno, segundo o
mappa lU!c"ologico dos senadores dado
pela I'evista do Instituto.

18±5-Chegam á cidade de Porto Ale
gre o Imperador e a Imperatriz, que são
recebidos com gl'andell festas e regosijo
popular.

Acompanham Suas ;\Iagestades n'esta
excursão á provinci,l o ministro do Im
perio José Carros Pereir'a de Almeida
Torres, posteriormente visconde de Ma
cahé, e o bispo diocesano D. Manuel do
~onte Rodl'igues de AI'aujo, pois o Rio
Grande fazia ainda parle do bispado do
Rio de Janeiro.

1 ±7-Expira á noite, em Petropolis, o
major Julio Frederico Koe11er, fundador
allemão d'aquella pittoresca cidade.

Succumbe em consequencia de um tiro
de espingarda que recebera de manhã,
ca ualmeute, de um dos amigos com
quem andál'a atirando ao al\'o em StHI
chacara. Teve ainda tempo de faz~l' as
suas dispo ições, e dcixa ao seu involun
tario ass .ssino por testamenteiro.

181 -Os rebeldes de Pel'Ofllllbuco ata
cam Bebel'ibe.

1'59-Fallece no Rio Ue Janeiro, depois
de louga enfermidade. o dr. '.mitio JOa
quim da ilva Maia. lente de scieneias
natúraes do colIegio Pedro II c director
do Museu Nacional.

FÔl'a um dos fundadores do Instituto
Hi-torico e Ethuognlphico do Brmdl e
reol'ganisadoi' da an liga sociedad.e me
dica do Rio cio Jan'eiro, hoje Imperial
Academia de Meclicina.

Kasce'?a na cidade da B:lhia a 8 de
junho ele 1 ,O~ e se formára em medicina
na Faculdade de Pariz, tendo a tes ob
tido pela Universidade de Coimbra o
gráu de bacharel om philosophia na
ttiral.

1'ara mais ampla noticia da vida (resto
prestante cidadão, leia·se nos Esboços
/listo"icos e biog"aphicos do sr. dr. Era·

risto Nunes Pires o qne a gratidão do
discipulo tr'aça á memoria do mpstre.

O sr. dr. J. M. de ~lacedo tambem
lhe consagra algumas paginas no seu
Anno Biographico,

Il'nocencio da ,'ib',l menciona o seu
nome com aproveitavel individuação tan
to no corpo como no supplemento do seu
opulento Diccionario Bibliogl'aphico,

1862- FaJlece na Bahia, na idade de
'i0 annos, o senador por aquella provincia
Manuel dos Santos M:ll'tins VaIlasques,
e colhido pelo regenle FeijÓ a 1 de
agosto de 1 35. e que a 2 ~ de abl'iI do
annoseguinte tomára as ento no senado.

Era membro do suprelllo tribunal de
justiça.

:SO\'EMBRO -22

I610-Alvará declarando que os desem
bargadores do Brazil não podiam casar-se
n'aquelle Estado,

16l± - Suspensão de armas entre os
francezes de La Ravar.iiê;'e e os pOI'tu
guezes de .Teronymo de Albuquerque no
Maranhão.Trocam·se entre 0< doi chefes,
de de o dia- 19. carta mais ou m<'nos
azedas c al'rt'gantes. quo nào reprodu
zimos para não alongar o presente tra
balho.

16U - Chega ii ballb de Ar.lçagy,
quatro leguas a leste da cidade de S. Luiz,
a expedição hOllandez:l que partit'a do
Reeife em 30 de outubro ii conquista do
:\Iaranhão,

Manda o governador Bento l\laciel Pa
rel1 te reconheceI-a pelo capitão Francisco
Coelho dc Carvalho ("ide a ephemel'Ícle
de 25).

1651-0 senado da camara da Bahia,
J'etlllido em sessão extraordinaria, faz
voto [JE\I'petuo a :anto Antonio de Al'goim
de solemnisar todos os annos o dia anni
'versario da restauração de Pernambuco
e mais partes occupauas pelos h01lan
dezes com pl'oci são e festa de igreja
no con ventu de S, Fl'au 'isco, onde está
collocada a imagem d'aquelle santo, e
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outrosim ele sub tituir es a imagem por
outra igual, feita. toda. de prata. á custa
do cofre municipal. além de dez mil réis
por anno ao capelIão, 'que em todas as
quartas-feiras disser missa ao mesmo
santo.

Em cumprim~nto cresse ,"oto come,ou
a festividade no pl'esente anno e sub
sistiu pOl' muitos, sendo feita na men
cionada igreja com a assistencia, elo.
cmnarJ. e cabido.

1767-FàIlece em Itapagipe o 8' àrcc
bisp" da Bahia D. José Bõtelho'de lIIattós.

Fora sagrado pelo eal'dell patriarcha
de Li boa D. Thoma7. de Almeida, na
basilica patriarch~l d'aqueIla cidade. a 5
de feyereiro de 1/,11, conjunclamente com
o arcebispo de BJ'àaa D. José ele BI'a
ganç..'l. e D. fl'ei João úa Cruz. bi po do
Rio de Janeiro. Chegára Íl Bahia a 3 de
maio do mesmo anno de 17H,

Foi no seu temro de episcopado que
se deu a e:xtincção da companhia de
Jesus.

Exerceu as fuucções de goycrnadol'
eiyil da capitania em substituiç?ío elo
conde de Attougnia. qne se retirara para
Lisboa a 7 de agosto de 1755. Entregou
depois o govemo da diocese ao corpo
capitular em 7 de janeiro de 1760 c re
tirou-se para a freguezia de 1\ossa :::e
nhol'a da Penha de FI' Inça de Itapagipe.
onde falleceu na residencia que paJ'a si ali i
edificára e que ainda existe. JYlZ na ca
pella d'aqueIla invocação, que elevára á
categoria de parochia e reformára {t sua
custa. Morreu em cheiro de santidade.

A'cerea do anno do fallccimento d'este
prelado ha divergencias profunda no:
escriptores de que temos noticia. O Ro
teiro cios bispados, Accioll, Abreu e Lima,
o conego lldefonso o dão fallecido em 1761.
EntJ'etnnto, o primeiJ'o accrescenta,depois
de se referi!' á causa provavel que o
levára a resignar o arcebispado: cc Ei. o
seu assento de obito:-Aos vinte e d~is
dias do mcz de novembro de mil sete
cenlos e setenta e sete, etc.» E ajunta

ainda em nota: "Acciolí e o conego
Dr. ][defonso dão a morte do arcebispo
no anno de 1761, de onde se v'o que ha
do aStiellto ele obito uma diITel'ença. parl~

menos. de 16 allnos! 'Parece que o en
gano aqui está no registro archiepis
copal. »

O manuscJ'ipto anonymo do sr. dr.
MelIo Moraes, a que temos mais de uma
vcz recorrido, diz a tal respeito: "para
onde se retiJ'ou (por demissão que fez do
arcebispado). em novembJ'o ele 1759. e
lá falIeeeu aos 22 de Ilovembro de 1767,
e sepultado na mesma Igreja da enhora
da Penha.»

D'ahi concluimos que hou vecom eITeilo
lapso) de pen 1 no as entamento de obito,
dizenelo- e setenta e sete por sessenta
e sete. Esta data, pois, é a que nos
parece exacta.

No alludido mss. diz-se que o arce
bispo fizera renuncia do seu caJ' l7o cm
novemb,'o de 1759, quando todos.os mais
apenas escrevem que entregára ao cabido
Q governo dll 'diocese. "aiuralmente a
rennncia foi feita n'aquella época e ficou
o prelado á espel'a que fosse eJIa aceeita
na cOl'te até 7 ele janeiro de 1760. em
que lhe chegára a decisão do governo.
Est[~' isso de accordo com as notas que
teme,s relati vas ao seu suceessol' D. frei
?lIanuel de Sant:\ Ignez (Yirle a ephc
nWl'ide ele 22 de junho de 1771).

Deixam-se ver bem claramente aqui os
embaJ'aços em que muitas vezes nos
vemos para elar a este trabalho o cunho
ela exactidão.

- Órclem J'é,-,ia mandanelo conclui)' a
hatel'ia em roda da ilha fortificada de
Villegaignon.

1773-"'asce na colonia do Sael'amenfo,
então pertencente á possessão portuguezll
do Brazil, José SatUl'nino da Cnsta Pe,
reira, irmão do celebre redactor do
COI'I'cio B,'a::iliense Hyppolyto José da
Costa PeJ'eira Furtado de Mendonça.

José Satnl'l1ino form6.ra,se m mathe
matica na '!Diversidade de Coimbra
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entrára depois para o corpo de enge
nheiros,

Leccionou na aeademia militaI', cl'eada
no Rio de JaneÍl'o por (' lI'ta rl lei de 4
de dezembro de 1311-. e p:ll'a e. a escola
escreveu cOllliJendios, cujos titulos v' m
mencionados no DICCIO:-;ARIO BlBLJOORA
PIlICO PORTUGUEZ de Innoeencio da ilva
e no A~:-;O lJlOGRAPlIICO do sr. àr. ~h

cedo.
Proclamada a independencia nacional,

foi escolhido senador pela,provincia de
Jilatto GI'OSSO em 1821 (Yide as, ephem&
rides de 9 de janeiro de 1 52 e de IS
de ago. to de 1~2~).

No ministerio de lG de maio rle lS37
oceupou }lar quatl'o meze a pastR dos
Dl" oeio da gucn'a, no ultimo anno da
regencia do pAdre Diogo Feijó, dei
xando-a a 18 de setembro do mesmo
anno. .

Quanto ao romance scientifieo O Collegio
incencliadf} 01.1, t'ccreaçao mOl'al e scien
tifita, do que f.rlh dubitativamente e com
reservas o sr. dr. J. M. de il1acedo. na
presente data, no seu Anno Bio:;mphico
(l'o1. IH. pug. 14'l), sabemos que foi eom
elfeito impresso, si não nos falha a me
mOI'ia. na typograpl1ia de F.milio Ogier;
pelo menos, podemos affirmar que tive
mos m mãos e lemos na possa infunda
o 1" volume d'essa obl'a, que tinha mes
mo uma e tampa. Não nos lembramos
i tI'azia nome de auctor, mas quer p:1.

recer-nos que não. A intentada obm em
H volul\1es, cnja impre, são constava ao
sr. dr. João Joaquim Pizarl'o, esclare_
cido lente da academia de medicina do
Rio de Janeil'o e e po~o de um'l digna
neta de Jôsé Saturnino. tel'e pelo menos
principio de execIH;ão. Podemos dar
d'i. 80 testomunll.o. Apraz-no: igualmente
conjectnral' que, eom o desappal'oci
mento de uma tal obra, perdeu o Brazil
um thesouro de ba tante \'alor.

Com que interesse o lemos n 'aquelle
tempo! Com que prazer (l lel'iamos
aaora !

Ao entrarem estas linhas para. a con
fecção d'este nosso livro, soub~mos do
digno sr. F. A. :i.\fartins, conservador
da Bibliolheca Fluminense, que existe
a11i um exemplar da obra de J03é Sa
tumino, em 6 vols. de S·, impressos na
typograpJü& dc R. Ogi...er em 1831 e 1 36,
com est lmpa~,

lS')')-Oflicio do generaJ Labatut ao con
selho interino do goyemo d'i Babia na

'Cachoeir'a, participando-lhe que na ves
pera mand'lra fuzil!!I' 51 pretos. aprisio
nados nas immediaçõcs do Pirajá com
armas. e surrai' 20 J rC[as Que os acom
p:\.nhavam. Esses pretos tinham sido
al'm 'dos pele1 general Madeira e man
dudos contr'a ene Labatnt.

- Declal'ação feita em Falmoutli (ln.
glatelTa) pelos cineo deput dos lJrazi
leiros que hariam .abandonado as cUI'tes
constituintes portuguezas e fugido elan
destina.mente no paquete inglez Malbo
,'ough, dando a razão d'este prcedimento.

1859-0 imperador e a impemtriz, em ,
viagem pdo norte do Impel'io, ehegam a
Pel nambuco partindo da &hia (Yide a
ephemeride de G de outub.!'o).

18i9-D, Militina ,Tnnsel] :Hüllel', irmã
do poeta e philoloO'(l mlu'unhense danuel
Odorieo l\Iendes, fallece no Rio de Janeiro.

([ Desde 1833, diz o Dini'io Of/7eia7. do
dia 24., que vi e1'1\ para sua companhia (do
irmão), seguindo-o depo:s nas suas ex
cur 5es e desvel~ndo-se por eHe con.
extl'emade lieação. Erasenhoradegrande
espil'ito e de esclarecida intelligeneia. »

:'iovE:.rnno-23

153l-Pero Lrpes do ouza, conforme
o que se assentára em conselho, pa.rte a
xplol'ar o Rio da Prata em um berg?Í1

tim com 30 homens bem armados. Che
gou até ao Esteiro dos Garandins.

« i'\o principio d os o anno Diogo de 01'
das pal·tiu de e,-ilha e che"ando á costa
do Brazil, ent.rou no 'ia Amazonas, aillila
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eotão chamado filaraohão, que não poudc
'navegar e 111 razão da correnteza, e depois
de perder um dos seus navios, re olveu
procul'Ul' fortuna em outra pai te (Datas
celeb,'cs da Hist. do Br'a::il).D

1614-Coostantino de MeItelan succeele
a Afl'onso de A")llqucl'quc oq governo ela
capitania elo Riu de Janeiro.

1639- uccumbe a um accesso de febre
pemiciosa, na idade de 21 annos, a bordo
elo oavio' de guerl'a holl'lndez AlhmeieJ'
em frente elo tel'ritorio da Bahia, o
pl'incipe João Ernei?to, irmão mais moço

. do conde I1Iauricio de Kassan e general
das fOl'ças maritimas da II olland", no
Brazil. O seu cadaver foi conduzido para
o Reci fe e sepultado com gl'andc pompa
na primitiva igr~ja do GOI'pO Santo, que
então servia de templo protesbnte,

1635-Provisão concedendo á camara
de S. Paulo o privileg,o de sahirem sem
pre os seus vereadores das familias PiJ'es
e Camal'gos.

Singular privilegio!
O SI', Azevedo Marques menciona nos

seus Apontamentos; n'este mez e anno,
mas em data de '24, umaconcorelata, feita
na vi lia de S, Paulo e ap]Yl'ovada pelo
governador conde de Athonguia, para
que nas elcições da camara respecti va
entrem sempre d'ahi em diante pessoas
das famílias dos Pi>'es e dos Cama,'goS
1111 numero igual, havendo úm neutral.
Essa concord,lta foi igualmente appro
vada por tres cartas regias (de 1614,
1688 e li22), a ultim das qunes concedia
perdão geral fiOS que tomaram parte na
revolta q'ue a rivalidade das duas fami
lias motivál'.l (Vido a ephemel'ide de 20
de outubl'o de 1698).

161i-Tinha obtido o visconde de As.
seca, Martim Corrêa de :sá e Benevides,
contil'mação da doação feita a sou pao,
de 20 leguas de ter'l'a nos campos elos
Goytacltzes, sob a denominação 'de capi
tania da Parahyba do Sul, ql\ll.lldo POUl:O

tempo depois morreu, Passou 1 dOl.\ção
n'esta data a seu filho, alvador', então
menor (Vide as ephemeJ'ides de 2 de se·
tembrode 1673 e 15 de sete:nbr'o ue ltiíL)

lí09-Carta regia nomeando Antonio
de Albuquerque Coelho de Carvalho go
vernador da capital,ia de S. Paulo inde
pendente do Rio de Jallcil'o.

n20-,"asco Fernand s Cesar de Mene·
zes, depois conde de Sabugos!L, toma
posse do gOl'erno el'al do estado na
Bahia, em substituição do que interina
mente o regia pOl' fallecimento do conde
de Yimieiro.

Ya co Fernandes era filho d Luiz Ce
zar de Menezes e sobI'Ínho '!e D. João de
Lencastro, govErnadol'es gemes que fo
ram do estado, O seu gOl"erno, c 1I1leçado
na presente data, terminou em 6 de maio
(segundo Accioli. e a 11, egundo A. e
Lima e Val:nhilgen) ele li3:;, em que é
rendido por Andl'é de Mello e Ca tro,
conde d,IS Gal"êa~, 5' "ice-rei, que aca
b,ll"a de go\'el'nal' a capitania de lIliuas'

Pelos annos de 1723, assolarlls a ca,
pitilnias do Ccal'á,!'ti Gr.mde do NOIte'
I:'ernalllbuco c Rio de J'llleil'o pelá fumo:
em consequenciJ. da extraor,:inarin secea
que as flagdava, desde 1721, Vas::o Fer
nandes Ce"ar de Menezes não s6 as soc
CCl'I'6U com abundanci,\ de mantimentos,
como, mediante o desen-volvimento das
maiol'es p,'oviclencias (AOCI01.I), t'u CO??1

que na Bahia supe"abunclassem todo
os Vil;eJ-eS necessal'ios.

Em 1722 havia aportado áquella oi'
d,tde patl'iarcha cismatíco de Alexan
dl'Í<l, Carlos Antonio Mezzabl1l'ba, roco'
nhecido 'pelos Abexins (Amu:u E LIMA)
como seu pastor soberano, o qual vol
ta"l da China, a cujo imperador fora
enviado pelo papa Clemente XI a fim de
tratai' com elle acé/'ca dJ.s duvidas que
apl'esentavl1. pal'a abraçar a religiao ca
tholica. O governador tl'atou,o e LI sua
familia com a possivel magniCicencia e
brindou-o regiamente.



EPHEMERIDES NACroNAES 257

Foi no se~l tempo de governo (a 4 de
Jaoeiro de 172~, das 7 pal'a as 8 horas da
manhã) qne solfreu pela primei/'a vez a
Bahia um terremoto. que durou obra de
dons miontJs, e se sentiu igualmente em
Itaparica,

Deve-sc á sua administração o estabe
lecimento da roda dos expostos na casa
de ?>Iiserieordia, para a qual ordenou a
provisão de 2 de Junho de li3± concor
resse annllulmente a fazenda publica
com 400S. Creou no palacio de sua resi
dencia, em 172±, a Academia Bra;ilica
elos ES{Jttecidos, de que falia Barbosa Ma
chado na vida do poeta bahiano João de
Brito e Lima.

Foi o· trigesimo nono na sél'ie dos
governadores da Bahia. e comprovou,
diz Accioli. no espaço de H annos de
ndministra\ão o acerto da nomeação que
d'elle e fizera; tinha todas as qualidades
exigidas pam a sciencia do governo.

1826 - TI'atado com a Grã-Bretanha
para a abolição do trafico de africanos
(Collecçtla das leis, tomo Xli).

1 41-Crea\ão do novo Conselho d'Es
tado, para sub titnir o quo fora suppl'i
mido pelo a1't. 32 da lei n. 16 de 12 ele
agosto de 183!l ou Acto Addicional.

1836 - Funela-se na cidade elo Rio de
Janeiro. por iniciativa e esfol'ços do SI'.

Francisco Joaquim Bit/eocourt ela Silva,
profcssor de architectura da Escola Po
Jytechnica, o Lyceu de Artes e 01Iicios.
InaugUl'lldo no consistorio'da matl'iz do
8acramento, como complemento á Socie
dade Propagadora das Bellas Artes, pas
sou-se depois para a igrejA abandonada
de . Joaquim, onde funccionou por 19
annos. Mudou-se, com toda ,\ solemni
dade. a 3 ele setembl'Ó de 1878, para o
proprio nacional da rua ela Guarda Velha
n. 3, onde esteve por muitos annos a
secretaria do imperio, depois ele prepa
rado do essencial para o seu louvavel
intuito.

Esse etliflcio, que o benem'wito profés
SOl' e director do l)'ceu conlinúa a alTei 4

çoar ao seu alto destino. dispõe de vastas
salas para o ensino do desenho de figuras,
de ornatos, de architectura civil e naval.
de machinas, calligraphia, mathernatica,
geographia e outras disciplinas indispen
saveis a um perfeito operaria, e acha-se
preparado para dar a instrucção a mais de
mil individuas. O séu professorado com
põe-se de 'mais de quarenta patrioticos
cidadãos, que sem estipendio algum se
prestam a ensinar as artes e sciencias
applicadas. O lyceu possue igualmente
um gabinete de physica e um laboratorio
de chimica, dispostos a auxiliar de um
modo pratico as sciencias que a insti
tuição propaga com louvavel zelo e inra
tigavel esforço ha 24 annos.

Com a effectuada mudança e os melho
ramentos que se estão fazendo no ediflcio,
tomou uma nova phase, mais auspiciosa,
o Lyceu de Artes e Ollicios no seu meri
tol'io empenho pela educação popular.

1864 - Pelas 11 112 horas da manhã
sente-se na c,)pital do Maranhão um
tremor de terra, mas tão rapido quo
apenas produz o desmoronamento de um
ou ontro ~uro antigo e já a1'l'uinado.

1878 - Inaugura-se na comarca de
S. João ela Barra a Usina Ba,'cellos,
com assistencia de SS. MM. o Impera
elor e Imperatriz, do ministro da agl'i
cultura o sr. conselheiro Cansanção de
:--inimbú e elo da marinha, o sr. conse
lheiro Andrade Pinto.

E' o segunelo estabelecimento d'este ga
nero que se funda na. pro\'incia do Rio
de Janeiro, sendo instituidor d'este o
sr. dr. Domingos Alves de Barcellos Cor
deiro, que por esse motivo recebe, por
decreto de 19 de julho de 1879, o titulo
de b.lrão de Barcellos.

NOVEMBRO-24

1549-R. Southey, no t. I da sua Disto
?'ia elo Bm;il, pag. 249 em diante. refere
com bastantes pormenores as aventuras

I
extraordinarias ele. Hans Stade em S. Vi
cente e suas vizinhan\as, quando pela

i7
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segunda vez se ernbal'Pou Ilarjl, I!!'til!' p,a
l.agell!'. Âahava-se eUe em S~"ilha. nll- oaca~
sião em que o hespanbol Juan de enll-briil
pl'8pallava a sua expedição <\<1 Pal'!~gull:l"

atade foi um qos que se a\'entuppq nl\
emplleza, conduziqa. pelo f\lhp da Senllbria.
Da ímimeira vez tinha ella estado em
Fepnambuoo (Vide à ephem. de 28 de
janeiro de 1518), de gnde fí\l;a de soaGOPI"Q
á nasOlln te villll, de Iguallaçú, at!laada.
peles aahetós.

D'esta ''''IlZ o navio em que vinha a.pal:
teu-se de I'esto da f1'otp, El pel1deu l'l rUIDa
pm: ignol'aDGia do pilotp I afinal, ap15s
uma desastrllda viagem de ~eis mElzes, le,.
:vantou-se um temperai quanda já. pnh/lm
descoberto tellra pelos 28" de lato S., sem
saberem entpetanto onde estavam, e teve,
o navio de' sossobnal' na data fi. ue lIegis
tpama8l d'ahi oomeQa 11 sellie das sual\
mal'avilhosas aventuras. que não pqde~

mos passai' papa este tt'ajlalho sem pai':
lhe pl'Opol'~ões que listão fÓra. do nQSSO
plano, nem llesurr.ir sem faz!l!.as perdll/l
todo o sep in tenesse,

Nans 8tade el a natural da Hambel'g,
no tellritaria de Hes~e. para. ond cenSlh
guiu voltai', e pllblillap em Mllrbul'g, 11m
allemiio, a nal'llilção da qUII soffrElra e do
que abservár/l. 1I11t1'1I a~ seJv~gen~:Ctjf}~

gâl'p. ao eJi.tl'l!mo d!l o de~pjr~m, le\!Il.
l'em~np p011 mal' li- al:mt~lbl!-, ent!io ~im'

pIes aldêa. dI! iuctiofO, ongl!, dllpoill À!l 1\1e
raSI"l.rem com um pedMQ dll viclrD ~s Sl)
p,'!!nçelpl.ls !l Ihil gºPtp.l'em p. l1!1nb~, !11e
fllltlram a. tllrpi Vel allrerno,!ill p'a lJ01'Çfç(
ViVtlR l!ssim, entt'1I a Ilrneij,ça, r:l~ &l'lr de
\tq~'í!<dQ l.I ~llJçll], IJJQIJ\El[ltO a, 9~ltllQS top
m~ntp.~ ªtl'qz~l\. oitl'l rnl!~eS, ~Yí ql1~ poqçlt:)
~i\i;!Il:J.),tllrS!l q!l §eqi1 ºl:lrQí\rO~ ~~lJhQp~s.

A respeito do liYPlj erp !IIIE! ell§' nal'l'~

a historia do ,seu infortunio diz Southey:
a: Li vro de grande valor é este; nem

a\! llQtioifl§ Ilo~t(lriope& lÍ-pel'(!l1 çlils tl'iQ\ls
Ql'al\\Il!jtl!lo~ Ilmp)iarn, !lutEIS a,penas rllper
~!I\ 1lJ& i{lfojlfila;Qõl!~ lllle elll! çontém. ll

(jumpl'i!},ml~ l\n!1(l~ellWI' tl\rnbl!m lllll
1\l1:~!!a fi figU1"~ ~IlÜ!:.l: q gl'illaios~nll!ntl!

tt:!,rjvel c!a gl al1de O~m7~atnàebe. da quem
(no livl'P VIlr, ti. 661. dos seus Retl'atos
e vi4qs elos homens iltustl'es) nQs deixou
1'hevet eJj:'lll~a pln~up;l. e até o J etrato e
ql'l !lIH~m di?; p"li conde de POl'to Segurol

a: A expl'essão do seu rosto podemOS
di~Il!' lltlll pesIlÍ!'IlV/lo uma melanoolia
f!l!'l'l!l, II

Q Vlllleri\veI Anchieta • na oarta qUe
vem p~lblicada no valo II dos Annaes da
.Rfblialheca Nacional (á pag, 06), des
clleye es~~ formidqvel lléglllo indi(\
aQmO um dos homens mais estimados
dG~ seus e de boa oqndição, o mais d~

Sl!Jlg~nlldo de todos, çhamado Cunham.
beba, etc. Na narrativa de Hans Stade ec
oLlpa elle assignalado logal'. Baste·no,
PQptfl.pto, apnsigna.r n'estas paginas o seu
no lIj Il, at~ q\le A PQE;$il/o naeional se apo
dere g'El1!e e o torne Pl'otoganista de um
pQll!l1P,... I!IT! qllll fal'ia, ao qàe nos puoeoe,
um ~í1110 ~ontn~stll II- par de Nobl1ega e
l\m:hietíl e I-ljlnlj Stade.

16~t-Jncllpqeiam Os hal! ndczes a ci
dade de Olingll. dil qual apenas e~cupou

ufTlit Plique!!.!\. cas,t tenca, sendo entre
glll!S ~~ alWmmlls'todaEi /l.S muis. por não
ali tel em re~gl\taclp as pl'oprietarios pelas
somlJllls em ql}ll foram al'biti'adas. Foram
ali hp!laQde~!!lj levados a es~e ex tremo
nela nece~~igl\d.eque tinham de conaen
tl'llr tpgas aS §uil~ fílrÇaS no Recife.

lq5~..-Chllgll pe·Ja primeira vez ao Belém
qo Papá o padl'll AntolliQ Vieira. Ia inves
tido dil ª,IlClllrid'lde de supeniol das mis
sões, e IHlPe~llPtfl ao senado da camana
a ç;!lr~a, rlÍgia de ~l de oututll'O do anno
a,qte!'ill!', gW~ llle dava a faoqlãade do
eYIlIU§llli&P,r. agpstl1uir igrejas e ~uudal'

mjs&Çje pelo~ s!lrtões e nas localid'ldes
q\l~ Ipe I\ullcaeSsefll uonvenientes, levar
iRr\1q& pomsjgo, desentl'anhando-Qs dus
sna~ 1'o!'('l\t<\s, ou dejx!ll-os nali suas
aJpllÍ!%

Q& hjl,pitilntes de Belém, deSaPPl'ovando
as faculdllde concedidas ao famoso je
s.u.ital fOPllJ!Il llm mll-ss<], intimar ao pro
Clll'll\qo.r lia mp.Jliqjpfl.!i<!ª-dE; qUll flzes511
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expellir da capitania as padres da Com
panhia de Jesus, pOl' inlltei& e prejudi
ciaes ao bem geral. A carnal' I, em vista
da attitude popular, pl'pm!lttel1 que man
daria chamar o padre AntO!1io Villira e
combioal'ia com elle o melhor modo do
se attender a esta representação. Nunca,
porém. e fez cousa alguma n'esse sen
tido, apezar de Se ter renovado o pedido
da POPUlllQão,

I í62-Nasce no RiQ ele Janeiro o p~dre

Antonio Pel'eira de ouza C~lda!' (Yide
a ephemel'ide de 2 de março de 18B),

1826-Elmbul'ca o impel'udor D. Pedro I
para o theatro da guerrllt no slll do 1m
peria, cam Q fim dI! ApilnnI' Pela sUa
pl'esença as ollel'ações de mal' e t ITa,
demol'adas peta lentidão dos generaes que
se achavam iÍ testa d'eUlls,

Sua àIagolstade parte á bordo da nãu
Ped.·o l, seguida de um~ corvet/L, \lma,
eSCUlla e alguns tl'anSpoI'teS.

1 51-Assigna-se em Buenos Ayres l\m
convenio ele aUi lllQn entl'e Q :\31' úl e a
republioa Orient/il, os estlldos de Entre
Rios e Corrientes.

1859-Chegam <Í pl'oviQcia da Parllhyba
o Imperador e a lmperatriz, que /L 22
tinham chegado a Pel'Oampuco na sua.
excur í'ío pelo norte do lmperip.

1876-0 cadaVBl' embalsamado do vis
conde de Inhomerjm, vindo de Pal'iz,
sahe ás 4 112 hpras da .tarde da capell~

do ai' en,,] de marinha na COI'tll pal'a o
cemiterio de S. Jpí'ío Baptista, pnde II
depositado em ]:Ima craQeira, tendo na
tanlPa Uma inscripção COmméInOl'ativa
~propl\iaçla (Vide a opherneride de 3 de
Junho) .....

XOVEMBRO-25

16!l-.-\. {rota hon~ndeza, que a 30 de
outUbl'O partirp. do Recife á conquis~.l do
lbranhãp e a 2;? de nPvembl'o clwgára
á bahia do 'A,rllçagy, quatro leguas a éste
da cidade de ti, Lui., entra na pl'esente
data pel~ p'l\hifl de S, 1IlarcQ . COmp\.l7
nha-se de 'quatol'~!l ç~barcações {je gue!'-

rll, tres bergantins e outros tres baraps
menores, com uns mil soldados de tropa,
O gO\'ernador da capitllnia, Benw Ma
ciel f'areQ te, mllnda salvaI' como si fos
sem navios amigos; vendo, porém, qqe
elles não ilmainam, nem respondem, an
tes fazem pl'ôa para o rio Bacanga., que
embocam,mandà então disparar-lhes tpda
li artil haria do forte de S, Lui~, Cf\rre
gllçl/L de bala, que nenh\lm damno lhes
Callza, Fazem tarnbem !lates por sua, vez
uma desca ga, aantl'l~ o forte, com o mes
mo resultaQo, e yãp d1J.r fupdo em frente
á e!'mida de Nossa Senhora cIo Desterro,
Sem pereIa de tempo desembarca{II os
hollandezes e tomam po~jção copvemeI\tel
seQl -encontrarem o menor estorvo ap
posta par Bl!n to i\laciel.

" Os habitantes, entprpecidos pelo vil
ocio em que os tinha a frouxidão do seu
governador, s6 tratav!lm de fugir para O

matto com suas famílias, como unico re
fugio para salvar-se e salvaI-as, e tão
açodados faziam is o, que tudo abando
navam, deixando até o necessario á pra,
pria subsistencia (José de YasoanaeIlos,
Datas coleb"es da H, do B.'aZ'il). »

Por sua parte Bento Maciel correu a
homisil\.r-se no ,forte, acompanhado de
cento e cincoenta soldados que, como bem
diz Berredo, na maxima parte não mel'e·
cialll esse nome, Os hollandezes apl'ovei.
taram-se do panuico que a sua presença
produzira e puzeram-se em marcha con
tra o forte.

Depois de trocas de explicações, pro
testos e concordatas entre o govel'Dador
~ as forças lwllalldezas, combinou a,queIle
elT) que estas ficaSSem lja cidade, seQdo
lhes fo\'neajdps Os ll1antimentos necessa.
rips, que pagariam pelos pi'evos da,
terra.

A UniC:,t mira do pusilani{Ile Bento Ma
cic] el'/\ salvar a propl'ia vida e :lS ri
quezas que accumulára d\lrante o seu
governa, eQtregí1nçlo·se 1101> i!ljC!li~as sem
a m.~{Ior CQllflidElra~ão ~el~ §\!a \19!H'a ~
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pela dignillade do cargo que lhe fóra
confiado ..

Os hollandezes. que ja estavam todos
em terr.l. desfilaram para dentro da ei-

. dade, pr.,ticando p()r onele penetra vam
toda a c.lsta de extorsão e insultos para
com os moradores que n'ella tinham per
manecido.

Em quanto se passavam estas cousas,
os officiaes que estavam na fortaleza per
suadiam O. goveruador a que se defen
desse.porque o inimigo não se demoraria
em atacat,o. O mais empenhado !l'i to era
o capitao Francisco Coelho de Carvalho,
que foi depois governador do mesmo es
tado do ~IaraJ)hão ..

Bento Maciel, porém, oppoz-se a tudo.
e até reprovon o procedimento de um
artilheiro, l\Iathias João, que, sem auto,
risação. havia postado em logar com'e
niente algumas peças que estavam f6rado
fode, cobrindo-as com ramos de arvore,
para que não as visse o inimigo, e C'lr
regartdo-as toelas de metr,llha. para aLi
rar contm eUes, quando aVdnças em.

Não tardaram com etTeito em se apre
sentaI' diante da fortaleza, e Bento Ua
ciel, com a maiol' covardia que imugi
nar-se póde, manelou abrir-lhes as pOI'tas
e entregou-lhes as chaves el'ella. Não
gastamm muito tempo cm entr.'I'; fa-\
zendo aeto continuo arriar o pavilhão
portuguez e içar o da sua nação, ao
mesmo tempo que prendiam tOd'l a guar
nição, inclusive o propl'io governador,
que teve logo o premio do seu inqualifi
cavei procedimen to. .

Assim oCCap3r.lm os hollandezcs a
capital do Maranhão. Só a 28 de fevereil'o
de 164'1, (Veja essa datl),) é que a coragem
e patriotismo de Antonio Teixeil'a de
Mello salvam a honra maranhense, expel
lindo os invasores do eu te l'l'ito l'io .

1722 - E' apresentado por el-rei D.
João V para bispo de Olinda D. frei José
Fialho, natural de Braga, monge de Cit
tér na congregação de Santa !\Iada de
Alc!oba9a, graduado doutor em theologia

na ,Universidade de Çoimbra em dezem
bro de 1710.

Foi a sua escolha confirmada pelo papa
Benedicto XIII a 20 de fevereiro de1725
segundo se lê na respectiva bulia, tran~
sCI'ipta no Elogio do bispo, publicado na
Histo/-ia Sebastica de frei Manuel dos
Santos:

({ Datum Rom~e, etc., anno Incarna
tionis Domini 1725. nono Calendas ~Iartii .
Pontificatús nostri primo. D '

Foi sagl'ado na capeJla real. e,m Lisboa,
pelo patriarcba a 13 de maio d'esse mesmo
anno. com a assistencia do rei. Tomára
poss~ da sua diocese, por pI'ocurador, a
20 dejunho do dito anno e, partindo de
Lisboa a 16 de setembro na náu de
guerra Nossa Senho"a de Na::areth, de
que era capitão Pedro de Oliveira ?lIuge,
chegou ao Recife a 17 dc novembro, prin
cipiando o exercicio das suas funcções a
21. dia em que fez a entrada publica na
séde da slia diocese (OIin da).

Pel'cOI'l'eU todo o seu bispado indo para
o norte até ao Rio Grande, onde refol··
nlOU as aldeias e proveu-as de bons ope
rarios evanljelicos: n'essa visita som'eu
toda a casta de rri vações e os maiores
incommodos.

Desenvolvendo-se em 1732 uma grande
epidemia em Pel'Dambuco, o prelado mos
trou-se ze~oso c caritativo como devia
ser, pregando, visitando os enfermos c
soccorren do-os com tan ta 1iberalidade
que elle e a sua propria Camili I viel'am
a padecer grandes faltas; dando afé
ordem ás botica. pal'a aviarem pOl' sua
conta as receitas passadas para os po
bres pelos medicos e cirurgiões.

« N'essa triste quadl'a, e mesmo antes
e depois el'ella, diz o auetor do RoteÍ1'o
dos Bispados, era 'muito prompto em
acudi!' ás confissões de 11 rtigo de morte,
levando muitas vezes elle me:;mo o Yia
tico e, quando o enfermo era pobre, dei
xava-lhe sempre uma esmola, (, que deu
Iogal' a que por vezes o chamassem sem
haver necessidade d'isso, II



Sarmento, e de redacção da revista o
dr. José' Uarcellino da Rocha Cabral e
Antonio José de Paiva Guedes.

Constituida assim, e em boa hora, a
associação, cujos voos não podem ser mai.>
largos porque lhe faltam as azas mate
riaes,e a que,mesmo sem grandes recursos
pecuniarios, tanto tinha de dever a his
toria patria,leu o conego secretal'io o dis
CUl'SO inauO'ural, que, com os estatutos,b _

vem publicado no tomo I (1839" l' tl'l
mestre da respecti v<l: rCI'Í$ta l Vide as
epheme,'Ídes de 18 de agosto e de :21 de
outubro).

r\OVE1lBRO ,- 26

lü33-Carta de Felippe LV ao general
i\ athias de Albuquel'que, em resposta á
que es te lhe eSCl'evera em 10 de agosto
dando-ll1e pal'te da victoria alcançada
solll'e os hollandezes no dia 9 no rio Ca
pelleribe, Com esta cRl'ta recebeu Mathias
de Albuquerque outra do conde-duque
de üli \lares, primeil'o mini 'tI'O e V"dolido
do rei, na qual tambem o louvava pelo
successo obtido, promeltendo que não se
esqueceria d'e\Je e ajuntando-lhe no. fim,
de seu pl'oprio punho, as segUlutes
linha:

" Dou a V. . os emboras e graças do
succeSso: e lhe asseguro que llão de sei'
muitos e grandes os soccorros que em
breve tempo chegarão a V, .-D. Gaspar
de Crus:nan."

Não obstante tão solemnes e fortURes
pl'omessas, os SOCCOI'l'OS não forum nada
grandes e cllegaram tão tal'de que ne
nhum serviço prestaram.

16,l6-Funda-se a fortaleza da Lage. na
bahh do Rio de Janeil'o, sendo govel'
naclor d/I capitania Dual'te COl'rua Vas
queanes.

1675 - Fanece na cidade da B'111ia
Alfonso FUl'laelo de Castl'o do Rio d,,:
Mendonça, visbontle ele Bal'bacena, 26'
goverlladol' gei'al tio Br,vlil (Vide a
ephemericle de S de maio de 1611).
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Em julho de 1726 amotinaram-sc por
falLa de pagamento de seus soldos os
dous tcrços da guarni<:ão da cidade: foi
o bispo quem os accommoaou.

Depois de ter POI' treze annos regido o
seu bispado, onde orcujJou o 6' logar na
respectiva erle. foi tran fel'Ítlo para o
arcebispado da J3ahia a 20 de Julho de
1738, segundo o conego dr. Ildefonso
Xavier Feneira e o generli1 Abreu e'
Limn. ea 6de dezemlJI'o, segundo Mariz
( Vide a ephemeride de 30 de outubl'O de
173lJ l.

I 08 - Dccreto do principe regente
D, João "I permíttindo que se concedam
datas de terl'as por sesmarias aos estran
geÍl'os residen tes oo Brazil, pela mesma
fÓI'ma por quc se concediam aos vas
sallos da corôa.

1838 - São apl'csentados os estatutos
fundamentaes do Iustituto HistOl'ico e
Geogl'aphico do Brllzil. DCPQis de algu
mas reflexões, são appl'ovados.

Procede-se em seguida ã eleição dos
que devem constituil"o conselho da a so
ciação e são escolhi dos: presiden te, o
vLconde de S. Leopoldo; vice-pl'esidente
e director da secc;ão de geogl'aphia, o ma
rechal Raymundo Jo é da Cunha Mattos:
vice-presiden te e director da secção de
historia, o con elheil'o C'lntlido José de
Araujo Viannl1, depois marqnez de Sapu
cahy; I' ecretario perpetuo, o conego
Januario da Cunha Dal'bosa, a quem se
comm ttel'am a redacção da Revista, o
cal'go de archivista e bibliothecar)o e a
direcção da com missão de estatuto- ; fo
ram eleitos ol'adol'. o major Pedro de
Alcan tal'a Bellegal'de, depois m:u'echal
e thezmtreiro director da com missão d~

fundos, José Lino de i\loura.
Elegel'alll-se tambem as seguintes com

missões: para a de historia: os dl'S. Anto
nio Alve daSilvaPinto eEmilio Joaquim
da Si! va Maia; de geogl'uphi:l, José sil
vestl'e Rebello e o cOI'onel Comado Jacob
de Niemeyer; de fundos, Tllomé IIhria' da
Fonseca e Alexandre 1I1arü1. de i\lol'aes

2(\1
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Por não haver via de successão, elegeu
antes, de accordo com o senado da ca
mara, os que deviam succeder-Ihe no
cal' _o: foram para esse fim escolhidos o
chanceller da P..elação Agostinho de Aze
vedo l\1onteiro, o mestre de éampo Alval'o
Azevedo e o juiz ordinal'io Antonio
Guedes de Brito. Por íülecimento tlo
chanceller, occori'ido logo tlepois, foi
eleito em eu logar o desembargadtll'
mais antigo, ChristoVão de Burgos e
Contreil'as. A e te governo in terino süc
cedeu II 15 cie março de 1678 Roque dá.
dos ta Barre to.

.1807- 'lI' decreto d'es ta data ánnl1t1cia
o rei D. João VI tl resalu ão de mudar
tempol'ariamente a sua c rte para o
Bruzil, e nomeia lirna regenclá para l:io
verhar o reinb em seu home C"ioe li
ephéiluridé de ~9l.

tão potlendo t!onservaJ'-se neutl'al há
gi'llnde 1uctl1 que se travara nO pl'incipio
do seculo entl'e a Irlglatei'l'a e a Fhlllçaj
e rétêiaht10 segurálnen te vél'-se despo
jádo tle suá COI'aa na Europ'l IJeltl rbd
Jerno cortquistr...dor que prllsidla en~ãtJ

aos tlestihos Uá França e qlle, ctlmo
Brenno, fazil/. pendei' a Mlicha da balança
do itiundo ell1'opeu cbm o peso tia sua
espada, s6 lhe restav'l a alternativa de
trocar urha situação precal'ia na Ell1ropa
por Utn ilnpel'ia vasto e intacto na
Amel'iclt.

A E!SS.l resoluçao extrema, qUE' tão pro·
vcitosa devia ser-nos, é que corresponde
o decretb cuja data CODlmemOl'amos.

1809 - Fernando Delgado Frcire de
Castilho, que já h:1Via (cm 1"7(8) admi
nistl'ado a capitania da Pal'.1hy1Ja, toma
posse do governo da de Goyaz, cal'go
que exerceu até 4 de agosto de 18í'O, em
que se rctirou pal'a a corte éom licença
régia. Provido em um logar de con e
lheiro da fazenda em Lisbo«. foi tl'llll. te:
rid.) para o tl'ibonal do Brazil. Aqui
possuido de ulná i;lvéhcivel hyptlcondria'
suicidou-se no diá li dê tlli'ereil'o de mzi
(Vejcí essa élcitd).

1822-Pl'oclamação da Junta do go
vel'no provisorio de Goyaz, ;lI1nllhciahdo
aos seus habitantes a pr~c1alh:1~ão da
independencia do Brazil e a coroação do
1· imperador,

1823-0 1" imper'ltlor nomeia uma
commissão de dez membt'os, ihcumbida
de organbar o padl> flmdametltul tio
Impet'ío \"Vide à Ephemehde de 12).

Eis aqui os n~nies dos orgilnlsadores
da Constituição:- João Sevériaho Ma
ciel da Costá (depois niarq uéz de Queluz),
Luiz josé de OarValho e l\IelJo (vi cohdE!
da Cachoeira), Clemente Ferreira Frah á

(marqui:lz de Nazareth), l\Ial'i<lUo José Pe
I'eira da Fonseca (itial'q uez dé l\Iai'icãl.
João Gomes da Sliveira l\;e ldtJtlça (vi 
conde do Fânatll> é'ptlstel'iol'mlmte mar
quez de Sabará), Fl'anci ·co de Vlllela
Barbosa (mal'quel. de Paranagllá), o barão
depois Itlal'quéz de Sahtb AI11tü'o (:Tdsé
Eg~'dio Alvalles de Almeitla), Anttlhitl
Luiz Pereil'a da CLinha (rhâl'Cjuez de
Inbambupé), Manuel Jacintho Noguéil'a
d.t Gama (mal'qUez de Bacpelldy) e José
JO<lquim Càrheiro de Cámpos (h;arqUez
de Cal'avellas).

Todos elles foram depoi, uccessiva
mente feitos senadores do lrhlJerio tià
primeira bpporturlidade.

182 -Chega á sua diocese o al'cebispo
Já Bahla D. Rbmualdo Anbnio de Séi
XâS, depois conJe de Sahta Cruz (\Tltfe á
epherneride de 7 de fevel'eiro de 17S7).

lS31-E' julgado CClil1 cl"iminosa cele
ridade tl brigadéiro JOaqllim Pinto la
deira ; no dia seguinte t:ntra paril o
Ol'ator'io e a 28 é fuzilado!

Nd COl'i'eio Ofltcial n, 41 de 25 de fe
vere!l'o de 1835, vem u Iti ~it,tigo árel'ca
d'esse, ass:.l.ssinatd jurídico I'eâlisauo rio
Ceará, na então viUa do CI'ato, e dl> qual
se vel·lflcaitl as dátas qUe corlsignal1los
(Vide a Éphémt!rítie de 2tlj.
lS7!-Fallec~ na Ol'dt!rn Tcréeirà da

Pelljtencia dá cidade do Rio Út! JUI1e.il'O,1
red.uiido â' ext!'ema indlgc'1t!ia, o advo
gado ~I'lrvisionado jbsé Marcellino 1'e-
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reil'a de Vasconcellos. Havia 3 mezes que
se recolhera áq uelle hospi ta!.

Nascera a 1 de outubr'o de 1821 nR ci
dade da , ictoria, capitai da 'prol'incia do
E piri to-San to,

Áo que d1elie e de suas obras diz lnno
ceneio F. da Silva no seu Diccionario
cumpre acrescentar':

Foi deputado ã Assembiéa Gerai na 12"
legislatura, de 1863 a 1 '66l peÍa sua pro·
"inciã natal. Do seu Roteiro dos Dele.
gadbs e Subdele!ladas ha 'F edi~lÍ.o,

tladã eni i 76. Publicou em n3', na ty

jJogl'aphia dos I'S. E. & iI. Laemmel:t,
dois voli.unes em 8; Íntitul"dos-Seiecta
/JI'IzSiliense, ou noticiãs, etc" em ,'eZação
dos homens, â historia e cousas do
nrasil.

Ei'a iJm lioiíleli1 de mêl:ilo e feito pêlo
seh pi'Ôlkio esfôl:ço: tel'ia sido uma das
pi'iméij'as cabeças p'lusan es do lmperlo,
si a tempo houvcsse encontl'ado mestres
idoneei' cjde Uvéssern guiado a sua não
,iülga~ intelligencitr nos meandl'os das
sciencias e das lettl';ls. Deu provas d'issd
rias Obl'ás que nõ legou pei'l ihlprensa.

A tldta do seu ílascimento vem como
a damos nd iJicciona,.io de Ínnocencio
da ,-iJi,à e na biógrdphia que de José
~larêellino publicoh ó Éspil'ito- 'dníense,
da cidade ua vietol'ill,e foi áep&is til:"da
lIÍI i.l\1ulso no ltio de Janeiro Élm 1875.

~O"Ji.lBRti .:.:.. 21
15 li - Pela bulIa que começa - pils

fidélitmt l;oíis - o papa Xisto' V cl'êa no
~1'Íi.7jl a rlova Custouia dos padl'es Obser
vantes l'efOl'mados dé ~. Francisco na
capitania de Pernambuco.

Elil vij'túde d'e. sa ci'eàç-ão convidou a
eamara da cidade de S. Salvador da Íla
hiã ao cu 'todiô e cáinlnissarlo geral
fi-ei ~!elchJoi; de S1ihb Câthariha pua
ii· alli fLiildar ohtí'a êasá. O bispo do
Brazil D. frei AiitonJo Barreii'os, qu~
entào andava de ,'isHa pástoràl em Pej·"
ria":ll:ihco, yoltOll Ílo següinte anno ~e

1587 com b réfeÍ'idó fl:ei Mêlchiol' e lJials

dous religiosos, e deram pl'incipio no
mesmo anno ao convento d;aqueÜa ordem
na cidade da. Ballla.

Na sua igreja colIocou-se a imagem de
Santo Antonio de Arguim, vinda entre
os despojos tirados pelos calvinistas da
fortaleza tI'esse nome na costa dlAfrica.
imagem essa a que o senado .dã carhara
da 'Eahia fazia de 1651 em diante festa
todos os annos com procissãO solêmne
(Vide a ephémeride oe i2 de abril de
15 5).

1655-0 senado da camara de S. Luiz
do ::\lal'anhão assentá em vereança d'esta
data nbmear dua!! parteiras das melho
res pal'a assistirem ás mulhel'es, notifi=
eantlo-se a todas as mais pai'!! não par
tejarem scm Sel'em examinadas, visto
haver niuHas que usavam do offieio sem
o sabérelTl, e pOl' isso matavam e mnl1l'u
xavam as crianças.

168S....:Prol'isà(\ prohibindo que os go
vernadores consintam que se-lhes tirem
os retrabos pal'a serem colIocados nas ca
mal'as ou em quaesquer' Outl'OS logares
publicos: pelas "uins consequencias que
d'a'li "esultam: Si aiguns merecerem
essa di tineção pelas suas virtudes e sei'"
viçosJ as camaras que o repl'esentem
primeiro a el~rei.

169,-Cart!l régia ol'denando a Arthur
de Sã e Menezesl capltão-geoel'al do Rio
de Janeiro, que vá á capitania de Minas
Gel'aes, para mandar abril' uma estrada
que communique entre si essas duas ca
pitanias.

Í'iZ7-0rderri do capitão geoerai de Per:
nambuco bual'te Sllctl'é Per'eira fibau.
dirigida ao coronel joão de Barros Braga:
resiuente u.o Ceará, pura levantar ban
dei,'a com que sahisse a extel'minar os
indios auqueila êapitania. O governá aá.va
o titu tó de êa.piião-mó,: tiàs eníraáãS aõs
que se j)ropilnliaín a fazêl' güerrà. aós
selvagens, e conêêdia llies as terl:as dê
que os desapossassem.

íS3g- Chega ã sua diõcese o 2" 111spõ
de Cuyabá, D, José Â.ntonio dos Reis.
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Eraclerigo secular e natural de B.Paulo.
A data do seu nascimento que demos

na ephemel"ide de 11 de outubro de 1876.
foi-nos ministrada pelo SI'. Joaquim Fer_
reira Moutinho na sua Noticia sobre a
provincia de Matto Grosso (8. Paulo,
1869, pago 51, nota 2).

1844-Nasce em Pedras de Fogo, pro
víncia de Pernambuco, D. frei Vital,
bispo de Olínda (Vide a ephemeride de
4 de novembro de 18.6).

NOVEMBRO-2S

162,1, - Alvará regia, passado por
D. João Vem Lisboã, pel'mittindo aos
religiosos franciscanos o poderem erigir
conventos nas partes do Brazil onde o
reqneressem os povos, consentindo n'isso
as camaras e sob a condição de darem
conta ao govel'nador do estado.

1630-Antonio Cavalcantide Albuquer
que, que snccede a Jacome Raymundo rle
NOI'onha no governo da capitania do
Grão Pará e Rio Negro, toma posse do
seu cargo, para que fÔra nomeado pelo
g3 roador do estado do ~'Iaranhão e
Pará FI'ancisco Coellío de Carvalho Oa
valcanti occupa o decimo primeiro lagar
na ordem chronologica dos capitães
m6res d'essa capitania, em cujo governo
foi rendido em 1633 por Luill do' Rego
Barros.

1748-Entrada solemne do l' bispo de
Marianna, D, frei Manuel da Cruz, na
sua nova diocese, para a qual fôra tras
ladado da do Maranhão (Vide as ephe
merides de 3 de janeiro de 1"64; de 15
de outubro de 17!8 e de 15 de dezembro
de 1745).

1772-Toma posse do govel'no tio seu
bispado 05.' bispo do Pará. D. fl'ei João
Evangelista Pel'eira da Silva. (Vide a
ephemeride de 14 de maio tle 1782).

18M-Assassinato juridico do coronel
de milicias. Joaquim Pinto Madeira na
villa do Crato (Ceará).

Eis de 'lue mo<.1o refere Abreu e Lima

os successos que tiveram esse tri:>te des
fecho:

a Quasi todas as provineia~ do .ort'l
tinham recebido grande ab ,lo com a no
ticia da abdicação; a do Ceará, que em
1824 fÔra victima, como Pernambuco, de
uma commissão militar, (ai uma das mais
exàltadas contra os realistas d'aquella
época, entl'e os quaes sobl'e~ahia o co
ronel de milícias Joaquim Pinto ;',Iadeira;
portanto foi pel'seguido, e quasi for,ado
a abandonaI' a provincÍ"l, ou a resi:>tir:
preferiu o segundo partido. e foi esta a
causa da sua perda. Com etreito, no dia
l4 de dezembro de 18.31 rompeu Pinto
Madeit'a navilla do Jardim, tomando por
pretexto a abdicação {m'çada do ex
imperadol', e no dia 27 do mesmo mez
teve o pl'imeiro encontl'o de armas no
engenlio Burity com as tropas do go
veruo,

a EI'a muito cedo pal'a uma reacção tão
violenta, e em menos de de7. mezes viu-se
q,uasi s6, abandonado e perseguido. tendo
que entlegal'-se no dia]3 de outubro de
1832 (no ponto do Correntinho) ao general
Lllbatpt debaixo da palavra, que este lhe
dera. de enviaI-o para a côrte, onde pre
tendia justificar-se. Porém depois de
haver vagado de prisão em pl'isão, de
presiganga em presiganga. desde Per
nambuco até 1I1al'llnhão, voltou ao Ceará.
onde foi julgado por seus propr'ios ini
migo, ê assassina'do juridicamente lia
vilIa do Cl'a.tO a 28 de novemb1'O de 1834.
sendo presidente d'aque1]a pl'ovinei<L o
padre José lIIal-tiniano de Alencar, senil_
dor do imperio.»

Estava com eITeito Alencar na Jlresi
dencia da provincia,como vice-presidente.
mas nenhuma parte tomou n'esse facto.
Para sua melhor averiguação lea·se li

cOI'J'espondencia a que nos refel'imos na,
ephemeride de 2~ e que veju uo COl'l'eio
O(!icial de fevereiro de 1835, -

1834- Fallece o sel)udor pela Buhia
Luill Joaquim Duque·Estl'ada Furtado de
Mendonça, escoU~iC\o a 11 de maio de
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lidade cortou-lhe o pl'ecioso fio da exis
tencia, aos vinte e nove annos npenas de
idnde, dando-lhe por tumulo o oe nno,

O triste acontecimento, que o dever de
hi storiador nos tl'az a commomorar, está
ainda bastante vivo na memoria da po
pulação, a qne levou o luto e a amargura.
E' uma pagina tarjada de negro e das
mHis sombrias d'entre as que compõem
este no!:so imperfeito tI'abalho,

18T±-Inaugul'a-!:e a linha ielegl'aphica
da Estancia (em Sergipe) a Alagf)inhas
(na Bahia), com f. extens1':"o de 155,613
kilometl·os.

1827, segundo ~ Almanack Laemmert
parA 1 80, ou a 3 de maio, como vem no
malJpa necrolo,flíco da I'evista do Insti
tuto. 'l'omára assento no senado a 1·1 de
setembro.

ISGI- Naufragio do vapor Hel'mcs, em
viagem do Rio de Janeiro p:lra Campos,
pai' S, João da Barra, com escilla por
Macahé,

Deu-se este med, nho 9 lamentavel si
nistl'o, que encheu de consternação toda
a população da cidade de Campos e cobriu
de lI:eto muitAs das snas familias, nl\.
madrugada de 21 para 28, tendo o navio
batido nos J'eeifes dc meia milha de ex
tensão, denominados l.ages da Tabúa,

situados na direcç.ão noroe!:te a sueste de 16H-La. Ravardiere Cl'm toda a sua
1I1ncahé, recifes em que anteriormente e armada deixa a bahia. de Guaxin,duba (na
no mesmo anno batera a sumaca i1Jara- ilha do Mal'anhão). em vil'tude de um
vilha, ,armisticio assignado na vespera, com as

N'esse d sastroso naufra!!io, além da s'llemnidades possiveis. entre aquelle
perda de (a~tas e tão esperanço. as intel- chefe da expedição franceza e Jel'onymo
ligencias da famili3. campista, que não de Albuquerqúe (Vide a cphcmcridc
podemos recordar em saudade, mOl'l'e de 3).
tambem o dr. Manuel Antonio de AI-

1&Hi-~rorre de repente na villa, hoje
meida, vigoroso talento, que jil começ.ál'a

cidade do Penedo, no rio de" Francrsco,a dal' os mai sabOJ'O os fruetos, aug-
por ter hebido um copo de agua fria

mentando o pecnlio litterario da patrh. d' , I . nt holestando sua \S.lmo, o a m1l';\ e -Forml1do em 1 57 na Faculdado de me_
dicina do Rio de Janeil'o, em cuja cidade landez Lichthardt, cujo corpo foi trans-

portado para O Recife e sepultado com
nascera a 17 de novembro de 1 32, tomava

!!rande pompa na primitiva igreja dOparttl na redacção (lo Correio Mercantil, .~
S. fmi Pcdl'o Gonçalves (C01'PO 7nto),

em quo fizcl'a as • lH1S pI'imeil'l\s armas
« A companhia das India Oecidentaes

com a cI'ip, de artigos de critica litte· I
llerdeu n'ellc um dos seus mais ze oso

raria, denQminados Revista bibliogJ'CL-
sel'vidore , e a patl'ia um dos seus mais

phica, tendo já imprimido na mesma
Ilravos marin heÍl'os, ~folha o seu festejado roman" e, de cos-

tumes do tempo colonial, Memorias ele 1107-:l1anda- e daI' 400 réis diarios a
um saroento dc milícias, tirado depois frei João da AssumI ção, franciscano,
(185<10 e 1855)em dous volumes,que tiveram vindo expl'es amente da Asia para a
até hoje 'Successiva edições, ESÍ/wa o B!lhia. afim de cuidnl' da cultm'a da
dr. i\Ianuel de Almeida encal'l'egado pelo canella e pimenta da Indi entl'e nós,
governo de eSCl'evel' a F(istol'ia finan- 1753-0 govel'nador do estado"l1o Ma
ceú'a do 1Jra::il desde os tempos colo- ranhão. Gonçalo Pereira Lobato e 'ouza,
nbes, quando, incumbido peja. I'educção tOIr.a ])osse do sen cargo e exerce·o nté
do COI'I"cio Mercantil de d~s I'e\'or a fosta 2 de l~lar\o de 1759, em qne é rendido
de mauguração do Cdn,tl de C.lmpos"a pelo capitão genCl'al Manuel Bernardo
Uacahé, que então se etrecmavlL, a fata - de 1I1ello e Castro,
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Lob:lto foi o trigesimo tercei!'o gover~

nador d'aqueiIe estado. I

1 Oí-Tendo nomeado a regencia que
devia go lernar o reinb na sua ausencia
e f"lito embarcar os archivos, o thê ouro,
toda a real bibliotheca da Ajuda e os
eff'eitos mais p,'eciosos da C01'OCt, em birca
o rei D, João VI com sua fárhiliâ na
presente data, para se tl'anspoi'bw ao
Brazil (Vide a éphême,'idé de 20), l'jas~

sando a arrnâ1iâ real ati'ávez da es~uadra
ingleza esta sâlitlá-á có.li1 21 mtls e
ganharh ambas o dto n1lIl', '

A frota poi1tugueza era commihdada
pelo vice-almirante Manuel d' Cuiliüi
Souto Maior. que tinha por ajudante
genel'al o chefe de divisão Joaquim José
IIfonteiró Soal'es. O rei chegou á Bal1ia
a 22 dé janeit'o tle 1803 e d'ahi pal'tiu
para b Rio de Janeiro 11 :26 de feveI'eiro,
ehe.gando a: 7 de mal'ç0; mas s6 desem
bái'eou no dia seguinte (Vide essaS rlatas) ,

A 26 de abril de 1 21 (Viae tambem
·êSta dtttd) volta a farbilia real e seu chefe
para Portugal. El'a então commanc!ante
da esquadra o conde de Vianna; e lia náu
D. João VI, em que ia o rei, o capitão
(ie mar e guel'ra Joaquim Epiphanio da
Cunha.

Referindo a pal·tida do rei pal'3 o
Brazi1; acerescenta um conceituado es'
él'ipt)l' contempOl'aneo:

« Este dia é de agonia para: o rdno
porbuguez. Os seus ha bitantos vêm a
corte ausental'-se, e o exercito francez,
invadindo as gal'gantas de "uas cidades,
senhorear-se de Lisboa, a antiga raiulla
do oceano Atlantico (FLUVI.\:\oj.»
lS17-Fal1~ce rio Rio de Jiineirb, !la

idade de 71 aÍmos, 5 meles I:: 2 dii.ls e é
sepuItatlo no conveuto de San to Àntoíiiti
com totlas as honras devidas ali ~élt

elevado cargo, joãõ Paulo Bêzéí';à, élti~
sLiccec!ÊlI'a a 23 de junhd f1'esse .mesrho
ànuo !lO conde t!Cl Barca iià pasta tltls
llégo!íilj. d::l. üí7.ehdà e íilteHhàli1ehte Ílas

- dos estralig~irbs ti da guer ra.
Üi32'-E' auctilbnado li eociigddo pr~.

cesso criminal do Br:lzil de I' entrancia,
com a Disposição pI'oljiso,'ia ácerca da
administJ'ação da justiça civil.

O promotor publico da côrte que pri.
meiro o poz em e~ecllção foi o conse
lheil'o Jeronymo Martiniano Figueira
de Mello, que falieceli a 2Ó de agosto
de J8/S no lUo de Janeiro senadoi' peio
eNtrá (Vide eSta úllima aátÍíj.

1 42-Fallece nasuadiocese Ó13.' b1 j:JO
db lÜilhttlhiÍti fl. IaÍ'Ms Antóõio de
Souza, 11Mcit!o na Bahià a 1~ dE! !lh'ec

!'.;il'll til! 1771, coltlb sé lê rla sua própha
cd nj:Jl1 no pr'llsbytério da cálhédl'al de
s. tlJiz. FÓra vi!trtFio tlà victoria tia
sua fj!'ovinc!a na tal, fleputadb ás ctlrtlls
dI! LÍsbOtl I!m 182à e ás titl1l.io dE! Ján!lil'o
àll3 1828.

Sagdli;a-se a2'3 de dlítubro de J827.
ElsbbJlilJi'a-o n. Pecird I a 12 de oütulli1ó

de 1 26 e coufll'mára a escolha o Jlll~a

Deão XI! a 2'3 de jufiho tio anno séguil1te.
Ttilllárà passe Ui> bispaBo, por jJrtlcu
radoll . b cdilego José Constanlino Gomes
dê Castro, a 19 de mar~d de 1 28 e cHI!
gal'a á ditlcese a 11 de março de 1 M,

1865-Decrét/J ébncel:lencio a l1Íedld!ld
do Riaéliit/!lo.

Ha tfllhbeni Ulrla niédallta commerho"
rãti Vil dli t;!!bdl~ãb.dá di visão do exlil'cito
do P1ira~ua-y que tl~i:l1pi:!VÍl; à. villa de
U,'üjuayaiia.

NOVE~IBRO-30

155D-ClLêga li Bdhia De S. Slil 'atlor o
capitão ·móI' BaFllJolorheu de ,IàscoJibêl
ltls, i'iHdd flé L'isboa @nc1tlTegaHtI da éx
pulsiid do fl'ancezes dá ll:lhia do Rio de
Jliheii'o: Vinha com duas hâus llbxiJj ~

lUem de :ã n'essd l!n1fj~eià.

Côfu efl'eitd , l'êUI1idas as fdh;ús fhál'i~

timas de uni e OltLl'd; ~aiiiFairl 'de S. Sal:
vndtJr a 10 l:le jab"lü'o uo an no seguint~

e li. 21. Ue teve,'eird iHveslil'am paM á
bâl'j'a Ub RW dI! jaJicil'o, btlde dão coh
seglitl'aHl elití'al'o abendo-st! 11til:êm qne
tlentro ü'cssa jjallh estava uma nãu
fl'ahcezà, ~Iêlri dt! Sá manda tomai-i 116111
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galé E:;aum, (Yidc a ephemel"ide de 15
ue mal'ço de 1560).

1504-Pal'te do porto de Dartmouth,
ha InglateI'ra, Ocorsario James Ldn~as

te,' commandando ii. expedição que tiina
companhia de Londres armál'a ]J;Ü'a as
solai' as costas do Brazil, segurlda que
tivera por objecti\'o o lilesmo f1h1. d ítIaú
exito da primC'ira, capitaheada pOl' fÍló
ma:; Cavendish, hão desahirnái'à ds in
glezes de fazerem uma nova tentativa' ,

O cav,l!heilo La.ncaste,' torna pois o
com mando d'esta, composta ele tl'es na
vios, tripulados apenas por 275 holnens,
entl'e marihheil'os e Odados, sendo dOis
d'estes írancéze, natul'aes de Dieppê,
que jã tlavi<1m estado no Bl':izil e sabiàm
a linguà dos iildigenás. L'ulC;\!;ter f5dl
éuncado enlt'e os 'IJOI'tllgtlézes, viVêr!!.
corri elles como Dlerc::tuol'. ténuo mI! mo
servido comO selldadtl; lião se' pejou ttl
dIvia de aceitai: uhia tal incumUt!hci:i,
commettcnL1o e a tl'aição d toit1àl'
armas conb'a um 101'0 que o recebel'à
no seu seiá. Pel'llambuco foi o leigar
que resolvera in\'e til': rio ultÍÍ11d de
março de 1595 surgiu deft'onte dá Olinda,
e apezár de tel' O govCI:hador tti ca
pitania l'ol'lificado o Recire, não pOlUle
resistir' ao inilJeto Mm que tanca ter
lhe aécoltllhett aS ObrllS dêdefeza e as
le\'a de :IS, àHo, a[,ollel'untld-s da po
"oa~ão coril t<Jdos os seUs anhaieHs,
àncle '5e 1l1viu recôlhiUti hlii 1'1'1111 simd
~úrl'l!gllrhento de mel'callol'ias chi Idclla,
"illelas em lllt1 aalciiló tlde náufr'un-ál'U
~ouco ãlHe mI;' cO :1 de Pei'nC:uii
huco. OReciíe cOlrlpll nh,,· se à esse tempo
ele Ul11às cet1i cu, a ap nas, "bhti lo
:'~lIelle primeil'o trium~1 o, ti'at"ll d IJi
rata dc emhat'cal' os l'icos despojOs rle
que est,vá de po Se, e IIi. so jevou múi
to dias,. lJmlwe acos atió pelos j1(1I,tli
gllé'e" cUjll.s pl'opbsiçOes, feita. por til
vel'Sâ~ vêze, , tlunc 1 fjlliz ouvi I'. li

Vinte e tnntos tiils at.ul'oLI listu IiI'l',.
jUt!a chU'epl'ezá db flibtl, teirô jjJ!tlbi, n:tl'
I'atlà t::oili b:.lstantê ininuciosidade da His-

toria do Bra:;il de Roberto Southey (vol.Z'
da tI'átluct;ãci bl'azlleÍl'áj e peld sr. José
de V ascon cellos.

« Finalmente a frota il1 sll1ir, quandô
Laneaster descobHl1 os portUguézes érl:!
grailóé número, pl'otegiílos poli umà ba:
teria bel11 ccillocada, que potlia impedil',
ou pelo menos demol'ar a sulJ. saliida.
Tl:ezentOs hOlnelis, enUe iriglel.es e Íi-án
cezes (tle u\1'Ja arÍ11adâ de cors:lrios d'éstâ
ulti!tla Ilação, comrharttlados por João
VenO!!I', que se associárâ á Laricastel'l,
tit'er;1111 ordem de l'eclhls':ft' as tr-opas de
Pel'nablbuco e tle trui;' àqu~lla Obra.;
porém estas, ab ,nllonandd li batlJria,
attráhil'ani e envoll'el'am os pir'ãtll.s de
tal ltIodo, que poucos e ll!jaràd:l ao seu'
furor, JOib Baí'lter, segundo tie La!lcaS"
tel', e dous capitães fralicezes ficaram
mOl'tos, Esta dCI'l'ota apl'essou a sahida
de Lar-baster. qúe lehm '.lu aOMI',i nlessa
tnesl1llí ndite (5 de i'lIaitlj, e foi leVaI' á
!nglaterrá o frueto do seu temeraHo e
feliz 11l'I'OjO. O bom sLlccesso tI'e á ardua
emprezà hlHa feito na ceI' butras do
ntestho getiér'O, s~ Raleigll não tivi:!sse
olrerecido á pl'eoccupada ilnaglli!lçãtl dos
aventureiros ingletés a fatiul,l do paH
Él DiJl'adO, a!r.lstandO-o a~sim dits ctls
tdS Uo Bl'àzil (Abi'eli e Lllria, obr.1 ci
tada),' D

« A ráblilà do El Do,·dtló, di,í R. SOl!.
the1', que á i-resJlàlil1á cu tOl!. lhàis' all
gUe e ciinhei!'o cio que todás ás suás
conquistas no'no\'o mnlJllo, sel'virl àgorâ
pl1J'á de vüu' dtl Bl'ázil esteS inimigo . D

1635 - ~a pontâ de Jaraguá, ttmá
legLla lIO nol,te da ,b<'ll'J'a dás LâgulHIS
(Alagoas), L1esembal'ca tl ot:t:ort'o vilido
p.lj'a o Bl'lizil 11:1 armadas he panhú]a
e portdguel.a, cbmpostas de 30 na"io
com 1,700 horillJ11 S, pOI'Wgllezes, hespà
I1h 'es e italianos, e doze peças de lli,d
IllliHà, enti'e gf'adflt!S e ]lequenall, e
algUm mà~eHài de guel1l'iJ.. Tf'a;i,iam eh
tl'11t.àlúo, pouco l1latitil1lentb, qui! árJenás
chugada ]l,lra dous rlieZI-S,

iniiám sob as ortiel1 do' gellel'!1l hés-
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panhorD. Luiz de Roxas e BOI'ja, no
meado para succeder a Matbias de Albu·
quel'que, e traziam tambem Pedro da
Silva, o DUI"o. depois conde' de S. Lou
renço, que tinha de renuer a Diogo Luiz
de úli v,eira. no go vemo gcral do estado
na Bahia. '

El'a D. Luiz de Roxas pOltador do
titulo t.:e Dom e do pabito para Antonio
Felippe Camal'ào: « honras' bem mel'e
cidas. por sua tldelidllde, á qual de futul'o
se fizeram ainda maioreg mercês acres
centa ó marquez de Basto nllS suas 111e
mor'ias Diarias). »

170B-Assume o governo da capitania
do Rio Grande do Norte André Nogueira
da Costa, que rende a Sebastião Nunes
Collares ~ gorel'na até 30 de novembro
de 1711.

1711-Salvador Alvares da Silva I'ende
ao precedente no governo da capitania
do Rio Grande do Nortl:l e exerce o cargo
até 20 de junho.de 1714. em que o occupa
o seu successor Doulingos Amado.

1",53-0 ouvidor Fril'ncisco de Salles
Ribeiro toma posse, por partá da cOl'óa
da ~apit Inia da Pal'ahyba do Sul, po:'
compra feita fl(l seu donntario Martim
Corl·ê.l de 1:-:á e Benevides, 4' visconde
de Asseca. .

1822-Chega ás AlagO.as a noticia da
acclamação de D. Pedro. primeiro impe
racl0r, effectnada, no Rio de Janeiro a 12
de outubro,

183Q-Encel'J'a-se a Assembléa Geral
legislativa, notavel pela fusão das cluas
camaras, facto que se realis~t\ pela pri
meira vez no Brazil.

1852-Çoncluido o Hospicio de Pedl'o II,
,pa.ra alienados, é bemzido na presente
data (Vide a'ephemeride cle 5 de dezem·
bro). .

1859-Chegam Suas Magestacles o Im
perador e a ImReratriz a Macp.i6, capital
da pl'ovincia das AJagóas, na excul' fio
que faziam pelo norte do Imp"l'io (Vide
as epheY{ler"':des de 2 e 6 de outubro e de
22 e 2* de novem bro).

1867-Em carta d'esta data, escripta
no Rio de Janei!'o, dirigida ao dr. sr,
Luiz Francisco da Veiga e publicada
sem indicação de anno nem cle logar. o
vi·conde de Porto SeguI'o iusiste em que
sejam de Claudio Manuel da Costa as
famosas Cal'ta~ chilenas e aclduz argu
mentos que parecem valiosos (Virle a
ephcmel'icle de 2 de setembro de 17H in
fine),

DEzEMBao-l

10M-Revolução de Lisboa, pela qual
sucodem os portuguezes o jugo he5pa
nhol que sobre elles pesava havia 60 ao
nos. e acclamam o duque de Bl'agança
D. João, que reinou clepois sob o nome de
D. João IV. Foi alma <resta I'evolu!(ão,
cujos motivos naturaes e immecliatos
uascium da pl'o'pria e vel'gonhosa op
pressão tão longo tem po soffl'ida. o dr'
João Pinto Ribeiro. Regou-a o sangue
de .Miguel de Vascoucellos, creatuI'& do
eonde (luque de Olivaes e que, como dele
gado de He;panha. se tOl'nâl'a odioso
aos seus compatriotas. Foi lan\ado dns
janellas do paço 50bl'e o terl'eil'o, onde
serviu de clesafogo do odio popular', c
onde depois de crivado de feridas e in
jurias, mandouD. Gastão Coutinho alugar

'uns homens cio seniço da Riúeú'cG para
o levarem no esquife da ;l{iserir.ordia,
Alli, no titulo das de pezas d'esse mell
lançadas no li vro COITI [leten te, está á fi, H,
a seguinle ver'b.l:- De ~tma ma,-calha
pa)'a Miguel de Vasco1,tcellos 600. "(!"is.

Proclamada a restaul'a\ão, foi ella suc
cessivamente e sem a ml:lnor I'eluctancia

'abraçada pOl' todo o reino e suns poso
sões no ultramar.

1737-Gomes Freil'e de Andratla, já go
ver'nadol' das capitanias do Rio de Ja
neir'o e Minas Gemes, fór'a auctol'Ísado
desde J773, pOl' alvará cle 29 de outubro,
pal'a substituir 1\ Antonio Luiz de Ta
vora, conde de Snr/.edas, no govel'no da
de S, Paulo, no caso de algum incidente
imprevisto, ACiJntec':lndo faUecer a 2,9 de
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agosto d'este anno de 1737 aqueJle govel'·
nador. toma GoméS Freire posse do cal'go
na presente data perante a camar'a de
8. Paulo, e conserva-o até 12 de feve
I'cil'o de 17;~9, cm que o entrega a D. Luiz
de Mascm'enhos, depois conde de Alva.

1746-Aporta o 6.· bispo do Rio de Ja
neiro D. frei Antonio do De$te"J'o l\la
Iheiro á su 1 diocese (Vide Ephemc"idc
de 111.

1786-Chega á sua dioce e o bispo de
Olinda D. frei Diogo de Jesus .Tardim
(Yide a ephemel'ide de 22 de agosto),

1 22-Cvroação do 1.. imperador'.
Por decreto d'este dia e para comme

mOI'ar esse facto é creada e instituida a
imperial O"dem do Cl'/,/.~ciJ·o. primeira
condecoração americana cl'ead.! no Brazil.
O decreto re pectivo é passado pclo mi
ni tel'io dc 16 de janeiro d'esse anno,
ol·gal.isado por José Bonifacio, e que é
tambem o primeiro ministerio que teve
o Bl'azil depois de independente,

1861-Fallece na cidade do Rio Janeiro
o poeta o romanci. ta Antonio Gonçah'es
Teixeira e Souza,

!'Iascera na cidade de Cabo Frio a 2~

de março de 1.12.
Diz a respeito do seu mel'ito como es

.criptol" considerando-o sob ii sua dupla
face, o dou to Innocencio da Sil \'a, no seu
D-iccionaJ'Ío bibliogl"aphico:
. «Foi Teixei'ra e Souza um poeta ly
rico de muita inspiração, e romancista
fecundo e imaginoso.FalIeciam-lhe,poréllJ,
o. dotes da eulturd e o mCl'ito do e tyl0,
o essa·s faltas tornavam-se mais. en~iveis
pela precipitação com que publIcava :Js
suas obras."

Para màls descm-olvido juizo podem-se
consultaI' o Curso de liltel-atura do dI',
Fernandes Pinheiro, Le B,'ésil litteJ'ai"e
do dr'. Ferdinand 'Wolf e os TI'aços bio
graphicos de Teixeira e Sou&a publicados
pelo SI', Felix Ferreira.

lG83--Em dias de novembro d'este anno
rotir'a-so para Lisboa o 1· bispo de Olioda

D, Estevão Brioso de Figueiredo, transfe
rido pal'a o bisp~do do Funchal, depois
de cinco annos e setc mezes de episcopado
no Brilzil. El'a derigo secular e natural
de Evora, Fóra nomeaflo para Pernam
buco a 13 de julhode 16,7 pelo principe
regente D. Pedro II e confirmado por
Innocencio XI no mesmo anno.

1863-Em dias d'este mez e anno inau
gura-se a linha telegraphica do Pharol ii

Cabo-FI'io, provincia do Rio de Janeiro,
com 19,000 ltilometros de extensão.

1866 - Em dias d'este mez e anno
inauguram-se a linha telegl'aphica de
Iguape (S. Paulo) a ltapitanguy (Paraná)
com 57,500 kilomotrqs de extensão-e a
de S. Sebastião a Santos. provincia ele
S. Paulo, com ii extonsi\o de 103,920 ld
lometros.

ADDlSXDA

1\-ol:embl'o- 7

1837- Aproveitando-nos da rectifica
ção que nos ministrou o sr. conselheiro
Antonio .'imões d.\ Silva acerca do quo
dissemos da I'evolta da Bahia couhecida
com o nome de Sabinada, diremos que
era então presidente da provincia o des
embargador Franci co de ouza Paraiso,
que pOl' essa occasião se ausentou da ci
dade com o commandante das armas, o
chefe de POJ:cill e outras auctol'idades
ci\'is. O commendador P,tim, quo estava
em Santo Amal'o, tomou conta da admi
nistração publica como presidente inte
dno até que. já travada pouco depois a
luta em PiI'ajá, assumiu o exercicio
d'esse cargo o pI'esidente nomeado ,An
tonio Pel'eil'a Barreto PedraSü.

Pal'a domar a revolta, que tomára
grandcs propol'ções, além do babJlhão de
policia (permanentes), composto de Goa
praças, e o esquadrão de cavallaria, a cuja
frente marchou pal'a Pirnjá'o r, clln
selheil'o Simões, concol'l'eram algumas
forças da' tropa de linha e guarda na·
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cionaI. os batalhões de Pernambuco e da
Cachoeira, indios da Pedra BI'anca e
:paysanos que pal'.l esse fim tomal'am
armas.

A proposilo do dr. Sabino, pl'omotor
da revolt:l a que deu o nome, veja-se na
ephem dele de 2 de junho de ]838 a sen
tença que contra elle lavl'ára o dr. Yictor
de Oliveira, em virtude da decisão do
jm'y que o julgál'a, sentença singt~lal',

como a qualifioa o' Regenel'aelol' da
Bahia, -que a transcreve.

NOVE~IBRO-~J

1826-DesembaJ'ca na cidade do Des
telro, em Santa Catharina, o imperado!'
D. Pedro I na viagem que então fazia á
província do Rio-Grande do Sul (Vide a
ephemel·1de de !H). A 31 de de~embro

volta S. M. para o Rio de JaneiJ1o.

DEZE~IBRO-2

1631-Parte do Recife qma expedição
bollandeza com o fim de se apossar da
Pavahyb,l, de cuja situação tipha o Con
selho 1;'olitico tido noticia por um de'
sertol'.

Um dos motivos do inceudio de Olinda
(2<1 de Ilovembl'o) tinha sido o concentra
l'em as suas for~lRs e atacarem llm pOlltO
nosso fortiflMdo. o que em todo o caso,
seria uma diversão ii ltossa gente, de
quem rt:ceiavam a carla momento um
ataque, e o escolhido fÓI1a a Pal'ahyb!\,
pal1a onde pal'tiram 1,600 soldados em
quinze navios hem municíonados, sob o
oommand'o do' coronel Stein CaHe~fels.

Governava aquella capit lUia o capitão.
mór Antonio de Albuqufll'que nlal'anhão,
filho de Jeronymo de Albuquel'C{l.le, o
conquistado:, do Ma!'anhão, e a. cidade,
C\ljo llome oflicial er(l. Fillipéa, fllll honra
a EilJippe II, que lhe cler!\ o pr~dicll.mento

de ciq,\dll, continha entãQ oelOlJ. de 500
11i\bitMtes, A entrl\.dll. dA. bl\.l:ra era de
fendida palo forte do C IbecleIlO,comrnan
qadQ pelo vell!o rnilitilr João çle Matto&
Calltlo~ll, tendo fiOU SU/l.S ordens 6Q )10-

mens de guapnição e 160 que de Pernam
buco trouxer Mathias de AlbuquOl'que
Mal'anllão (Vida a ep/wm. de 5),

1615 - João Tavares, natural de Pel"
nambuco, e l,m outro lentam tluran,te li

noite incendiar os navios hollande~es

SUl'tOS no porto do Reoife, e a não ser a
vigilancia e aocrtudas providencias do
almirante Liohtal'dt, sUlltinia o desejado
resultado a ousada tentativa dos dons
oorlljpsos pel'nambuoanos, que haviam
Innçado fogo pOl' meio de me"hlls in
tlarnmavei' li duas das maiore embarca·
ções hplllllH1ezas. A.inda as" n arde\1
totalrnf'nte uma d'el1us e ficou outra
IDuito damnifiauda.

Pelos fins d'esse anno houve na PUl'a.
hyba (do NOI'te), uma epidemia mortife.
ra, desru1lhecida para os cirulrgiõAs d1l
época e que fez oon ideruvel numero de
victimas n campo dos insurgentes (isto
é. dos que sc haviam le"antado contra o
dominio hollllndez). Come ava pon uma
pronlluciada dyspnea, a que se seguia a
dóI' de lado cllracteristica das pleurezias.
Mat va em I ouoas horas e atacavll. in
distinctamente a todos, qUlllqQeJ1 que
fosse a sua classe e raga, O meio que
mais curas deu fopam sangl'ias oopioSllS.

lS08-Carta régi,l ao governador ua
capitania do Espil'ito Santo, ol'uenando
que pl'omova a navegação do Rio Doce,.
procurando pela persuE\são ou pela força
sujei tal' os bOtODuelOS que assolam aq uella
região e fazendo abrir estI'adas pelos
sertões, para co rp municagíío opm a capb
tania de Minas Geraes.

181l-J\-lvaI'~ cI'e3ndo a comarca de
!tu, comprehendidas as vj]las do sul e a
de S Carlos (Campina~), Mogymil'im e
POl'to Feliz,

H1l7- Fallece no oonvento de Santo
Antonio do Rio de Janeü'o o franciscano
frei Antonio de Santa Ursula Rodovalho,
no seClllo Antonio de lIIello Fveitas, nas.
cido na então viHa de Taubaté, capitania



qEl S, P!lqlo, ni(o q di~elT! q\.HFJrlo l1em
IUflOOep,cio dI\- fijl ya no ~eu PúJcjO?HH,iQ,
l1el11 p SI', dr, JPll~ Tito N~bljcp qe Ara,IIjo
na biQgra,pllia ql1e leu no Il1 s tiGutQ e
s;J,\liu á lume no tomo ~r,. ~. tl'imelltl1e
da SUÇl 11e\"i~tar O iill, A~e eçlq Mal'ques
ppr/'im , nall SI'Hl& cit'ldp~ 4p()nt/Xmel1-t/)~
o diz ~lls(lif.io a 1 de QQverp bpo de pol?

frei l:"tQcjQvill!1o mereceu· /lo f!lm>\ d~

orl\fjor spgraqQ elOQutlnte, phUPsppho
profundo e escriptor consumml\do, tltn
Iqa 9\11'1 a!cnQçou pelo seu pnllprio rne
llecirpentp lj PQnstl1:nte qevotilmcptp I\-\l
trabalho.

D. João VI, que já o havia feito pl'é
gador regi o, nomeou·Q a !:!5 de aI ri] de
18.10 billPg tle Aqgolll, pgP1!l.ação que Q
el'lIl:!itQ e !"J1oqesto frl}npIscilno l'esjgnoq
em 1111~.

1&e2~ Cql'Qq(\ão ao pr.irneiro impera,
dor, acélamado no dia 12 de pntubl'Q i
ftc;!l ~)A\' eaS{l açtg ejepniqv!\mente tlr
madll l.\ ipdependel\pifi \lf\cipnf\!.

1 2i>-lIfllsge no Eill de J>meil'o Q!\ctual
imper,Il:lor dp :arf1.~il, par. D, PeqrQ lI,

8ubin ªo th.I'Q!1Q a '1 de al11'il de 18ª1
pela. abdicaçãQ de seu pae, O fundadpll
do II;ljllll'io, e foi declal'ado mai(ll', papi\
entrar po exel'llicio da& SUlloll hlll(lQÕ~~,

a 23 de julho de 1840 pela <\llsempléa, ge,
l'al legil,I,,~iva. Silgl1ou-se o COll00\l-S!l a
18 de j nlhb ele 18±I. ClIaou P01' PI'OOUI't\

ção co-n /lo Sra. D. lJ'!ler-el\fI Ch~ill~ina.

Mllria, princeza ellla Dual! SicUi~a. li- 3Q çle.
maio de 18~3, e a 4 de !letembl'o dQ
mesma ",nno l'ecebeu \Is b~n~ãQll nup
pciajls.

183'7,...,.Clleação -elo 1111perial ooHegio d~

Bedl10 n,
1852.,..'Oml6 se na. idade c!Q Araollty, da

1 para as 2 horas da tllrde, um gr,uule
estrondo, acompanhado de. um hranejo
tremol1 de tel'N, fJueao ~yglne[ltO\l pllJ'a
08 lados de s.. Bel'nal·dl'). fll~~jlçl9 f~Qct\l\'

o solo em aJguna logare~.

A Dobioia d1este aao\lbeajmonto é d~da

l1e1o pne&ide!lte então da ee!lr~, pr. il
leIa 'flavare8.

l8g3-FiJ.ljl1ce no Rio ge Jf\Pllil'o o ma.
recha! Francisco de Lima e Silva, regente
q Ile fora do +lIlperiO- de 18:~1 'l; 1 35 e
selpd9r pell\ pl'ovinc:a qo Rio de JaljeirQr
escolhiQo peja regçnt~Feüó lj. lti de !Ilar!i0
d<: 1831 e tO[Dárl.\ ilsaentQ a a de m!l~p,

~aspêr.!l- ll!l çidllqe çjo Eio de JlllJeirQ i.\
5 de jull]Q de nS5.-

Deu lia Pom o J:egeptl': Lima, e Si["a e
seu filho o duque pe Qa"Üla um factÇl gpl1
Allnc~ rnats Se repetiu no ~l'il~i!: o pae
e o fllhp fpriJ.11l alTlQ911, durant.e õit.Q
!\llllÇl~, cQn)uflctameilte 8\ln~dQres ç!p' tqI
pllrjq.

lSq8-Fallece nQ Rip de ,Janeiro ff~l

Fran cisco ele nfontalvel'ne (VidfJ !lo eplle
meride ele 9 de. a,gosto de 1/84): .

- Lançfl-se a pfJdl'a fundamentql d~

Casa da i\Ipeda do Rio de Janeiro, na
praça da Acclamação.

1 61-Inaugura-se na cidade do Fio de
Janeiro a primeira Exposi~ão Nacional
que se effectua no Brazil, ordenatia pelo
decreto de 17 de julho el'e se allIlO..

A commissão que a dirigiu e levou a
eft'eit0 tinha POl' presidente o marquei!
de Abl'ante3 8 fora nome<1da pelo deareto
acima mencionado. A exposição reali
sou.se llO editlcia d!\ Esoola Polyteohnica,
então E~cola Central.

Foi e sa a pl'imeil·;l. ceremqnia. publica
a que assistem as princezas sra. D. Iza
bel tl D: l,eoppldipa.

1\ eXj:19aiQão (lnCel'rou-se a ~6 de j,l\:leiro
qq l\IlDQ seguinte,
~ J\.pertu!'ll, so\el\lne da linl\q tEl!'mi Qai

<1(\ callal d\l Oan1DPS ª fIlaQIl1Jé, prqviuci~
<lo E.(Q qe Janeirq. :pJle~içle á fe.sta q !'\l
nerando viscoude de Âraruama, 9 fl1a~s

ep~t\naias~a e tenfl~ pl'PPllgni\qQr çl'essa
oqra, qL]e daria como via de CO\llll1UIlj
CJíj(;iÍQ mais vl\lltajp&Ps resultadQ~ do qUQ
Q~ que. ~e~ Df). reqliqade, si O mill.\ f<lqp
que peJ1seglJe a móI' part@ dl\~ I\q~ as
obr~s pqpliuas llilo a ~ivess\l Pllra logo
oQn(lernll!\do a iUllti\isal~-s~ PQr si me~ma

lª§3,-Fa)\elle cI ÇQI\ \llhfJip\l J9l\é P!lI1)~

q~ FigWÜl'Pll Níl-!mll9, ç1q ~ral!jp,mi.pJl'ir-a
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l~O supremo tribunal de justiça de~de

1832.
1869.- Inaugura-se a linha telegra

phica o de Macahé a Quissamã, com
]9,000 1,i1ometros Ile extensão, e a SU'1

prolongação a Campos elos Goytacc1zes,
com 96.000 kilometros. Fica assim aquella
impol'tante cidada da provincia do Rio
de Janeil'o ligada á Córte por esse meio
de communicação instantanea,

- Funda·se o Instituto archeologico
alagonno; No mesmo "dia crea o pre
sidente da provincia SI'. dr. José Bento
da Cunha e Figueiredo Junior a Caixa de
beneficancia dos orphãos desvallidas dl\
provincia.

1,70-Inaugura-se a linha telegraphica
de Morretcs, na provincia do Paraná, a
Joinville, na de Santa Cathal'ina, com
10ol.O~0 kilometros de extensão.

187d-Inaugul'a-se a linha telegl'aphiea
de S. Lourenço a Cangussú (Rio Grande
do Sul). na extensão de 145 kilomelros.

- Inaugura-se a de Bal'l'~it'os (Pel'
nam bucol a Porto-Cal 'lO (Alagóas:, na
extensão de kilometros 36.225.

1875-FalIece em Pernambuco o vis
conde de Camaragibe, Pedl'o Francisco
de Paula Cavalcanli de Albuquerque,
nascido n'aquella provincia a 19 de abril
de 1806.

Apl'endidos os estudos de humanida_
des nasua provincia natal, partira Ca
valcanti para Coimbra em 1821 e alli
cursára dous annos a l'ewectiva univer
sidade, passando-se depois para a de
Gre:tingue na Allemauha, onde se fOl'mou
em direito em 1827.

De volta em 1830 ao Brazil, foi nomca
do lente da academia juridica de S.
Paulo. logar que desempenhou na de
Olinda. para a qual fóm removido. N'esta
exerceu o magisterio sUl'el'iOl', até jubi
lar-se, sem perceber vencimen to algum.
Por occasião da reforma de 185·1, que
transferiu para o Recife a séde d'aquella
Faculdade, foi o dr, CavalcanU nomeado

seu dir'ector; preencheu esse cargo até
o mez antericl' ao do seu hllecimento.

Em seis legislatUl'as representou a sua
provincio), na camaJ't temporaria. em
cuja presidencia se aehava, em 1860,
quando foi escolhido a 25 de maio se
nadol' pela referida pl'ovincia, em que
era elle o chefe incontestado da sua par-

ocialidade politica. o partido eon ervador.
Jaz no cemiteI'Ío publico da Boa·Yista,

no Recife.
1879-Inaugu'ração da estação telegra

phica do Rio Formoso, entre Barreiros
e o Recife. em Pernambuco,

DEZE;\IBRO - 3

]530 - Parte de Lisboa a armada des
tinada a guardar as costas do BL'azil e
da qual era capibão-m6r 1\IaHim Alfonso
de Souza (Vide 'a e1Jhemel'ide dc 20 de
novembro; .

Dertermina-se D. João IrI a mandaI-a
li. tena da Vera Cruz pela noticia das
~xploraçúes de Sebastião Caboto e Diogo
Garcia no Rio da Pt'at:l, e das tentativas
dos francezes para e estabelecerem em
Pernambuco e na BahiiL: esse receio
fêl·o resolver-se li coJonisal-a, tomandO
inteira posse d'e11a e fazendo respeitllr o
seu pendão por estes mares.

1615-repois da expulSão dos francezes
de La Ravardiere, que occupa\'am o Ma·
ranhão, Alexandre de Moul'a, em virtude
dos poderes que tro:lxera da côrte de
Madrid, nomeára Francisco Caldeira Ca 
te110 Branco cn.pitào-mÚr Ide uma expe
dição encal'l'egada de explorar, conquis
tar e pOVOai' o Amazonas (j de res
tabelecer alli os direitos da coróa do
Portugal. Caldeira del'a principio li. sua
incumbencia com duzentos homens e tres
pequenos navios.

Na presente data chega elle á mar
gem odental do rio Mojú com a sua ex
pedição e lonça os fundamentos da cidade
de Santa Mar'ia de Belém do Grão Pa1'Íl,
capital da capit~uia d'este nome. As
obras começaram pela construcção do
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um forte de madeil'a á mais de seis le
guas da foz d'aquelle rio, que Caldeira
tomára pelo Amazonas,

Divel'sas nações gentilicas, e particu
larmente s tttpinambás e mauds, oppu
zeram-se ao e~tabelecimento d'essa co
lonia, instigados pelos hollancl~zes e por
alguu fl'.lncezés e inglezes que tinham
penetrado no Amazonas, Caldeira, porém,
soube grange'lr-Ihes a amizade, a ponto
d'elles proprios o coadju rarem na con
strução da fortale/a,

Como tinham os hollandezes fundado
ao nOI'te do grande !'ia algumas feitol'ia ,
onde faziam provei toso commercio com os
natul'aes, mandou Caldeira o alfel'es Pe
dro Teixeil'<' para destrnil-as, indo por
terra até o Maranhão, Este levou ao
cabo a sua difficil em preza, subjugando
os indigenas de Caeté e tomando pos e
d'aquelle dislricto que foi depoi'l uma das
dependencias -mais importantes do Pal'ú,
Quaudo chegou a S, Luiz, foi Teixeil'a
recebido com tanto pa mo quanta ale
gria, Voltou depois por mar, tomando e
incendiando um naYio hoUandez, cllja
aJ'tilharia salvou e tl'ouxe pal'a Belém,

162:1 - D. Fl'ancisco de Moura Rolim,
decimo-qual'to governador geral do BI'a
zil, natural de l' l'uambueo, ol'iundo das
pl'ineipaes familias nobres d'aquella ca
pitania e senhor da ilha GI'aciosa, par
ser l'iços prestados em Flandres e na Jn
dia, toma posse do seu cargo n'esta data,
recebendo-o de Francisco Nunes Mari
nho, malldado pouco mais de dois mezes
autes por MathIas de Albuquerque, para
substituit' o bisço D. Marcos e com 10
deres para estender o seu mando a SCI'
gipe, I1.héus e Porto Seguro.

D. Francisco de Moura trazia o titulo
de capitão mó" d9 Reconcavo e era POI'
tador de promessas de um conside
ravel SOCCOITO, fornecido não s6 por
Portugal, como pelos demais est ,dos su
bordinados ao mesmo sceptro, inclliindo
o reino de Napoles.

113,1 - Provisão régia ordenando U.Q

govel:nador e capitão-general de S. Paulo
que convoque uma junta e a encarregue
de estudar e propor a f6rma que se deve
Obsel'var na conseJ'vação. augmento e
estabilida1'le d-1S minas de Goyaz. Essa
junta reuniu-se com cffeito a 25 de abril
do anno seguinte no palacio e em pre-
ença do capitão-~eneral conde de Sarze

das, e compoz-se de um numel'oso pessoal
de que dá I'elação o SI', Azevedo Marques
nos seus citados Apon.amentos, e deli
berou, entre outra~ medidas de secun
daria importancia, o seguinte:

1.' Que s6 houvesse "berto para as
minas o caminho de oS. Paulo;

2.' Que se prohibisse o curso da moeda
cunhada;

3.' Que se transferisse para o arrayal
da Meia-Ponte a casa de fund~cão de
S. Paulo;

4.• ' Que se fundassem duas villas, uma
d'aquelle arraial e outra de ant'Anna;

5.' Que se crcassem capitanias e go
vernos separados em Goyaz e )fatto
Grosso..

1769 - Bando mandado publicar em
toda a capitania de S. Paulo pelo go
vernador D. Luiz Antonio de Sousa Bo
telho, ordenando a prisão, com castigo de
açoutes por tres dias nos pelourinhos, a
todos os soldados que a 17 de dezembro
do anno antel'ior se tinham amotinado
no presidio de Iguatemy e desertado,
em numero de 33, fugindo cm cano s
d'~quelle presidio. -

1831-0ilicio do padre Diogo Antonio
Feij6, ministl'O dos negocias da justiça,
dirigido ao nuncio apostolico no Rio de
Janeiro, auctorisando-o a ex~rcer para
com as ordens religiosas a j urisdiccão es
piritual e canonica necessaria pura refor
mar os estatutos e regulamentos de al
gumas d'ellas, que não estejam em har
monia com as eircumstaocias dos tempos
modf\rnos, destruindo os abusos n'ellas
in trod uzidos.

1 52-Inaug.ura-se oilicialmente o Hos
picio de Pedro II, destinado a alienados ~

i8
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come~,ado a constrllÍJ'-se, a 7 de Setembro
de 1842 l VidE: a epheme"ide de 5),

1860-Fallece em Pari" o dr, ('aetflno
Lopes de Moura, auetor das Hal'YI'wniClS
da Natw'eza, tr...ductol' do Dicciona,'io
Geog,'aphico .elo Impe"ío do B,'a::il de
Milliet de Saint-Adolphe, de muitas dils
novellas de Walter Sco;t e de val'ias,
outl'as obras orthodoxas e de educação,

Nascel'a na Bahia em 1780.
Depois de ter sPl'vido no exercito ):'01'

tugucz como cirurgião dUl'ante a guena
penillsular, fôr.1 residir' em Pariz e ali se
doutorára em medicina, Pela lJl'essa com
que tr'abalhava parâ <teudir ás necessi
clades da "ida. nem sempre poude dai' a
ultima de mão a seusescriptos,até que lhe
foi em auxilio o impl:lI'ador D, Pedro II,
concedendo-lhe uma pensão d1l imperLl
bolsin ho nos seus derradeiros e mais
pesados áh nos de existencia,

DEZElIlBRO-4

1551-Parte de Lisboa, com os ,3cer
dotes que deviam fundar a primeira cas
tlledral do ,Brazil, D, red I'C Fel'Dande
Sal'dinba, seu pl'imeiro bispo (Vide a
ephemeride de 22 de junho de 1552).

1559-Chega á B lhia D, Pedro Leitão,
2' bi'j)o do Brazil, confirmado n'es~a

dignidape por Paulo IV, papa (Vide
a ephemel'id:e de 9).

1735-BsCl'ipiura de venda passada pelo
tenente João Gonçalves da ilva ao syn
dico o coronel João da Costa Monteiro,
de 11m terreno na Boa-Vista, em Pel'
nambuco, pe1a quantia de 1:000g. para
se constnlir nelle o hOSlJicio int-It lado
-de Jerusalem, d05 esmoleres dos <\ntos
Log;i1'es., sob a illlvo'cação de :..;, João
Baptista. Ediftcado rr'e se mesmo aonb,
:permaneceram no dito hospicio os pa.dres
d'essa ordem até que, dispensados '.s
seI.! sel'viços, o gOl'el'no chamou·'O a si
e converteu-o em quartel, como existe
-hoje,

il757:""Toma. p'oss~ do ;governo da capi-

tania do Rirl~Gran de do Norte João Cou
tinhó ue Bragança.

Neste anno de 1737 e no seguinte, as
capitanias do Ri de Janeiro e l\llhas
Gernes soffrem divel'sas incursões dos
selvagens Goytacllzes e Botocudos, O
zelo por'ém e actividade do padl's Angelo
Pessanha consegHem atalhar a guel'ra
bal'bal'a em que andavam aquelles indios
e o portuguezes, concluindo um tratado
de allian~'a entre os Goytacazes e os por
tugueze de Minas, Esse tratado foi de
tal modo respeitad pOl' aq'ielles selva
gens que, quando em 1767 os Botoeudos
arcommetel'am de todos os lado o ter
ritor'io de :\!in:'ls Geme, no tempo do
gov r{JO de Luia Diogo Lobo da IIva,
aquclle ilIustre padl'C campista chamou
os Goyt"cazes em auxilio dos MineiJ'os e
elle não 6rnlmte correram em defeza
dbs seu:; alliados. como calliram sobre os '
Botocudos. flzel'llm nelles gl..mde de troço
e obl'igaram-os a I'etirat'-se para. além do
Rio !Joce,

lSl0-Cal'ta regia 'do pl'illcipe regente
D, João VI, crcando no Rio de Jan'Ciro
um,l academia milita,' par:1 o ensino
das sciellcias 11ll1.them.a.ticas, plly ica, chi
miea, metullurgia, histl}l'ia natural; e
da:> sciencias lllilitares, fortificação, ar
tilhada e tactica.

Essa aca:.demia deve a sua existencia
ao estadista D. Rodrigo de Souza Couti
nho, depois conde de L\nhal'es, que foi
o proprio que tra~ou o plano para ella,

Foi ampliada depois, por deor'eto ~o

mesmo rei de 2 de c1eZ'embl'o de lS1',
mas s6 te\'e es tatu tos pelo decreto de:23
de fevel'eil'o de 183;;, al'trr'ado pelo de 14
de janell'o de 1839 e resoluções de 2:2 de
j·,neil'o e 2:2 de fevereil'o <1,0 mesmo ann?
Em l 4:2 som'eu refol'ma e foram appl'oO·
vados os oovos es-tatutos pelo decI'€-to
de 9 de março,

- Começa a funccional' a fabrica' de
fe1'l'o de S, João de Ipanema, constitui·
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da em uma ompreza de 60 acções de
8008 cada uma, das quaes 47 foram to
madas por particulares, e 13 pelo principe
regente D, João, que lhe mandou tambem
entregar 85 escl'avos, dos que haviam
sido da extincta Companhia de Jesus.
'essa oc.ea ião creou-se igualmente tuna.

companhia de opera,rios estrangeir'os
sob a direcção do sueco Hedebel'g.
(Vide a ephcme..ide de :n de fevereiro
de I 14).

ISt6-Carla' régia appl'oYalldo o auto
de fixação de limites entre a capitania
do ESlJirito Santo e a de Minas Geraes,
lavrado a 8 de outubro de 1 00.

1 33-Fallece na Bahia uma das netas
de Paraguas~ú e DioO'o Álvares se"'undo
a linha de successão de que tradtaAccioli
nas suas lIIem01'ias Histo"icas e politicas
da pr01;incia da Bahia, 1 35, vaI. 1.
pag.53.

182-!~Jura-se na capital do Ceará o
pro~ecto de constituição offerecido pelo
primeiro imperadol'.

1839-A. commissãe respectiva da As
sembléa provindal das Ala"'oa com
posta dos deputados dr, Franci~coPereira
Freire, dr. Antonio Luiz Dantas de Bar
ros Leite, dr. Ignacio Vieira de Bal'l'os
Cajueiro, d,.. IlItheu$ Casado de AI'''UjO
Lima Arnaud (vencido) e Francisco Elias
Pereira, apresenta o projecto erigindo
em cidade' e capital da pl'ovincia a viHa
de Macei6. O decreto convertido em lei
foi publicado no dia 9.

1840-Fallece o senador pelo Cearã João
Antonio Rodrigues de Carvalho, esco
lhido a 22 de janeiro de 1 26 pelo I' im
perador~ Tomou assento no senado a 4
de maio do mesmo anno,

1879-Fallece na cidade,de Campos o
visconde de Itabap<Jana, Luiz A.ntonio
de Siqueira, na idade de 83 annos. I

Era um dos mais importantes fazen
tieiros il'aqueHe municipio e membl'o
proeminente do partido oon6el'vador,

DEZEMBRO 5

1652 - Recebe do senado da camal'a
do Pará a competente investidur.l o st'u
primeiro capitão-m6r go~ernador ( de
pois de seoarado do ESt.ldo do :\Iaranhão)
19nacio do Rego Bal'l'os (BAE_-A, Eras
do Parei;.

E te governador falleceu a 24 de março
de 1651, e a 30 do mesmo mez e anno
succedeu-lhe no cargo o capitão-m6r
Pedro Corrêa, que não chegou a com·
pletar 6 meles de governo.

16DJ - D. João Franco de Oliveira,
4.' arcebispo do Brazil, chega á cidade
de S. Salvador da Bahla e começa a
exel'cer o seu cargo (Vide a ephemeride
de 28 de agosto).

Foi neste mesmo annG de 1697 que se
conseguiu a destruição do famoso mo·
cambo de negrus fugidos, denominado
Republit:a dos Palma,'es, fuudada na
sel'ra da Barriga, capitania das Alagôas.

Rocha Pitta e Bl'ito Fl'eit'e referem
que este formidavel valhacouto de escra·
vos, que aturou por mais de meio seculo.
chegou a contar de vinte a trinta luil ha·
bit'lntes. Caetano de Mello e Castro, go
vernador de Pernambuco, de accol'do
COfll D, João de Lencastro, governador
gel'al do Estado, fez marcbar para
aquelle ponto Ullla colllmna de infantat'ia
de sete mil homens, que foram victoria
samente repeHidos pelos negros; che
gando porém a artilhal'ia e á custa de
um I'Ígoroso assedio, renderam-se os si
tiados ã fome e aos rimeiros tiros de
canhão, aQua'si todos os homens prefe
rit'am a mOl'te ã escravidão, os meninos
e mulheres f OI'Am vendidos; extingui
ram'se até as proprias ruínas da povoa
ç.ã.o, e s6 resta boje dos Palma,'cs a me
moria dos seus celebres haoitantes.» (Sy
nopsis e Datas celeb,'es).

1773-Fallece no Ri<> de Janeiro o '6,'
bispo d'essa diocese D, frei .~ntonio do
DesteN'O M».lheiro.(Vide a ephem, ~llj,
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09.' bispo de Pernambuco D. Francisco
de Àssumpção e Brito toma posse do
governo da sua diocese.

Era natUl',ll do bispado de ~ariaana,

capitania de !lIinas-Gel'a~s, e eremita de
~anLO Agoslinho.

Eleit» DO reinado de D. José e confir
m'ado por bulia de Clemente XIV de 15
de março de 1712, nunca veio ao seu
bi~p3do, do qual temou posse pOl' pro,
curadores, que governaram até á che
gada do seu successor, pOI' t3,' elle sido
elevado á dignidade de arcebisJlo de Goa.
na India, tornando o pallio a 3D' de ~
zembro de 177'l-, Tambem se suppõe que
não foi ao seu arcebispado e f,l1leceu em
Lisboa.

1822-~lIcccde ao governo pI'ovi orio,
organis, do na Cachoeir'l a 6 de setembro
( Vide essa data) para administl'ar a
Bahia, a junta creada pOl' carla impel'ial
da pl'esente data. Compaz-se do 'seguinte
pes oal: Fl'aucisco Elesbão Pires de Cal'
valho e Albuqucl'que (foi depois barão
de ,Jaguflripc) pl'esidente: o SI'. dr. Joa
quim José Pinheil'o de Vascollcellos (que
é hoje visconde de i\lonserrJ.t), secl'etal'io;
vogaes Joaquim Ignacio de ::iiqueil'a Bul
cão (depois L', barão de S. Francisco::
Jo~é Joaquim' filuniz B Il'I'cto de AI'agão
:postel'iOl'lnente barão de It porol'ocas);
Antonio Augusto da Silva (depois desem
bargador da Relação da Bahia); Manuel
Gonr;ah'cs Maia Bittencourt e_ cOl'onel
Felis uerto Gomes Caldeil'a.

1833-E' assaltada peh gentalha a
casa da Sociedade Milita>' no Rio de
Janeiro. São in 'ad:das algumas typo
graphias, arrojados os Pl'élos â rua, e
quebl'adas as vidraças de varias casas
de pessoas importantes da cidade, com
'mettendo-se além d'isso mortes c feri.
mentos em pe soas innocentes, que
foram encontradas peL\s ruas (Vide a
ephemcl'ide de 15).

18!5-Fallece na cidade do Rio de
Jkneiro, Anton19 Carlos RibeirÇ) de An·

dl'ada Machado e Silva, e é sepultado
no mosteiro de S. Bento.

rTaSCeri\ a 1 de noyemhro de 1173, na
cidade então villa, de Santos.

" Este v:u'ão prechro reuni 11 a viL'tu
des eminentes uma illuslração colossal,
e distinguiu-se especialmente pela elo
quencilj. pArlamentllr de qne el'a dotado
em subido grau. Prestou á patria servi
ços grandiosos como cidarlão, Formado
em direito pela universidade de Coimbra,
deputado ás cÔI'tes constituintes portu
guczas em 1821, e depois da indepnnden
cia, ministl'o de estado, senador do im
pedo, do conselho de Sua i\Iageslade,
condeéorado com diversas ol'dens mili
tares, membro honorario do Institnto
Historico do Bl'azil. etc" Tl'aduziu diver·
sas obras, do inglez para a lingua portu
gueza, "

Na trindade admiravel denominada os
Irmãos Andradas, já M. de A. Porto
Alegre o disse na linguagem varonil com
que elle sabe externar o seu pensamento
nas cousas da patria, .Tosé Boni{acio
"ep"esentava a sciencia, Martim F"an
cisco a administmção e Antonio Ca,'los
a eloquencia, e as qualidades pessoaes
de cada um d'eJles completavam as dos
ou:ros dOLlS, sendo todavia cada um
d'eJles ullla potencia e um collosso por
si mesmo,

"Patriotismo ardente, pl'ovado Das
lutas do despotismo; caracter romano,
temperado nas pl'ovações do inforlullio:
coragem civica levada até o heroismo j

consciencia nobre e orguJl;osa do seu
merecimento; alma vulcanica, exallada
pela pel'speeti va da gloria; tudo con
correu pal'a tOl'nar Antonio Cados o
homem do povo, o lribuno gigante
de nossas libel'dades. Sua imaginação
dca e fecunda, sua variada e brilhante
el'Ud ição, a enel'gica vivacidade da sua
e':pres~ão, seu mesmo busto magestosa
mente talhado - illuminado pe'o I'aio de
um pensamento yidl,-tudo assegurou á
Stla palaYl'.l essa omnipotcncla graoo
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diosa, que f6rça as convicções e arrastra
os espÍl'itos, Os talentos da. eloCjuencia
brilhavam-lhe na fronte sulcada pelo
infortunio, e cada debate era umvtl'ophéo,
cada discurso um loul'o que ajuntava á
S.Jd. cOl'ôa de orador, Sua palavra,aucto
risada dominava as discussões e inrer
vinha para decidi!' o pleito, como o raio
rebenta entre trevas para desfazeI' a
tem pestacle e serenaI' o hol'Ízonte. Quando
occupava a tribuna, suas palavras. in
cendiadas pelo enthusiasmo, rebentavam
em bOl'Lotões e vasavam-se nos moldes
de uma eloquencia animada no fogo
sagl'ado do patriotismo. Dil'-se-hia que
ellas leva\'a:n comsigo a scentelha, que
lhe al'dia no cerebro (Barão de Homem
de Mello, E~boços biogl·aphicos). u

Tal foi a mascnla pel'sonalidade qne a
patria perdeu na presente data e cujo
nome glorioso e immaculado refulge na
nossa historia politica como um s~mbolo

augusto, digno da &dmir'ação e do res
peito da mais remota posteridade.

Para cI,tr os ultimos traços e 'os mais
accentuaclos ainda, si é possivel, fI ve
neranda physionomi.l d'este eminente
concidadão, que tão aUo soube levantar
o nome ul'azileiro, passamos a nossa
modesta penna ao barão de S. Angelo:

«,Novo Socrates, u'ngi u seus labias
com os dictames sagrados da sciencia;-e
entr'e a morte e a libel'dade, entre o pa
tibulo e a esperanç,I, senhol'eando todos
os azares, jámais vel'gou eu animo ante
os hOl'rores de um fu turo ameaçadOl'.
AI1i. no logal' do crime, n'aquelles muros
ennegrecidos pelo halito das blasphemias
dos conclemnados, paI' mãos conspur
cadas Q.e sangue, pelo roçar de corpos
impuros; aIli, plac.iclo, re,ignado, abriu
de sen cerebro os cofres do seu engenho,
POUSOI! em seus labias o cyrio de sua
palavl'a luminosa. e inst,'uiu seus so
cios de desgraça no estudo das linguas,
da historia e tias scil!Tlcias sociaes e phi
l, sophicas. Homens até aJli votados' á
sel'vidão sahil'am 90 cal'cere instl'uirlos,

purificados e capazes de se aperfeiçoarem
nas sciencias e no magisterio, .. Este
facto é tão sublime, eleva tão alto o
caracter brazileiro, que occuJlará sem
dLlvida a musa dos futuros engenhos
e os pinceis dos nossos vindoul'os ar
tistas (Revi.sta do Instituto, tomo IV da
2· serie). ))

Refere-5e Porto Alegre fi prisão de An.
tania Carlos nos carcel'es da Bahia, onde
jazeu por quatro annos, pela sua com
pal'tecipação (não todavia: sufliciente
'mente comprovadtt) no movimento revo
lucionaria de 1817 em Pel'nambuco e do
quae~ sahiu eleito pela sua pl'ol'incia nas
tal á constituinte portugueza. onde foi
de uma audacia, de uma indepepdencia
de cal'actel' e de uma eloquencia vel'da
deiramente heroicas e excepcionaes, que
fal'ão honra em todo o tempo ao orgu
lho nacional.

Veja-se a biographia querl'estegrande
patl'iota publicou o A.nnuario do B-ra
zil I ara 1846, redigido pelo dI'. igaud.

Senador pela pl'ovincia de Pel'nam bucb
a 29 de maio tio mesmo anno de 1 ,1,5.
tom1ra assento a6 dejulho: ponco tempo.
apenas cinco mezes, como se vê, exerceu
esse cal'go.

1852-E' solemnisada com pompo. (l

festa a abertura do Hospicio de Pedro II
aos infelizes a que era destinado. A sua
1· p'dra fôra lançada a 7 de setembro
de 18,1,2 (Vide essa data).

Benzido a 30 d" novernbl'o, já conclui
do. fUI'a inaugurado officialmente a 3 do
corrente,

A solemnid'lde da sua abertura aos
alienados vem descripta no Almanak
Laemmer't para 1 53, supplemeuto, de
pp. 65 a 6'7.

1867-0 exercito bl'azileiro atraves~a o
rio Paraguay e desemb Irca. em Santo
Antonio (Campanha do Pal'aguay).

DEZEMBRO-I)

I591-D. Luiza Grinalda, go ernadora
da capitania do Esridto-Santo, e seu
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1773-Fallece na sua diocese o bispo do
Rio de Janeiro, D. Frei Antonio do Des
terro Malheiro, com 79 annos, 5 mezes e
2'~ dias de' edade e 29 de epiecopado,
além dos seis em que occupára a séd~

de Angola.
Tendo D. Frei João da Cruz desistido

do bispado, foi escolhido para o seu lagar
o biJpo de Angola, (::i. Paulo de Loanda)
D. Frei Antonio do Desteno.

Nascêra este Pt'elado em Vianna de
Lima (Pol'tugal) a 13 de junho de,1694.
Antonio ReilJ1ão el'a o seu nome de íami
lia. Deixando seus paes e dezesete ir'mãos
que tinha, abraçára aos 15 annos de edade
o estado religioso, entrando para l'dem
de S. B nto, cuja regr'a prof~ssou a 25 de
janeiro de 1, LI. Era o n.' bispo de
Loanda, quando yeiu sei' o 6.' do Rio de

adjunto o capitão Miguel cle Azevedo, Janeiro. FOl'a conflrmàdo neste' ultimo
e os officíaes d.~ "iIla ua Victoria, assi- cat'go por Bulla do papa Benedicto XIV,
gnam Cdrta de doação que da igt'eja de pa. sada aos 18 dias das ktlendas de ja
N. S. da Penha faz.am á ordem e cus- neil'o de lí4j (o não 17!5, como inadver
todia dos fr.ldes menore capuchos da tidamente o dã. o Roteiro dos Bispados),
pl'ovinci de Portugal, da ordem de S. data latina, que Abreu e Lima con verte
Francisco. em 15 de dezernbr'o de'i745, e o sr. se-

17!5-Bulla - Cando" lucis ete,'nce - nadar Candido !\lendes de Almeida, no
de Benedicto' XIV. creando os bispados seu Di/'eito Civil (pago 560 da 2" parte)
de Marianna e de S. Paulo. e instituindo em 18 d'aquelle mez e anno, e que nos
a preLlzÍfls de Go~'az e de CuyabJ., a Parece' deveI' entendel'·se pOI'-14 de de-
instancias de el-rei D. Jo2:o V. zemb,'o de 1745.

A primitiva jurisdição da diocese de Tomou posso da mitra fluminen e. pai'
S. Paulo abrangia os erritorios da colo- procuradol'. a 11 de dezembro tle 1746 (e
Dia do Sacramento, Rio·Gl'ande do Sul e não de 17,1-1, como o dá no seu catalog(J
Santa Catharina. q l1 e foram depois des· -o visconáe de Porto Seguro), tendo apor,
anuexados por carta regia de 20 de Ko- tado á diocese a I do mesmo mez e anno,
vembro de 1149. Actualmente (1830) segundo o auctol' do Roteiro elos Bis
além dos tel'J'itol'Íos das pr'ovincias de pados. No opu culo porém de Luiz An
S. Palllo e Pal'aná, comprohende tampem tania Rosado da Cunha ncêrca da en
a parte meridional da de l\Iinas-Geraes. tl'ad, dn bispo na cidade do Rio de .la-

A diocese de !\larianna desmembrou-se neiro. ,ipusculo que a Bibliothec l Na
em.1853, por decreto da as embléa ge- cional possue nacollecção Barbosa Macha
ral de 10 de Agosto, do territorio do bis- do, diz.se que esta solemnidade s etre.
pado diamantino. confirmado ]Jela bulla ctuára no I' dia do anno de 1747. Fica
do Santo Padr'e Pio IX de 6 de junllo assim restabelecida e vel'ificada esta data,
de 1851, e que começa - G"avissimum que anda menos conforme á vcruade em
sollicitudinis.

muito~ dos escriptores que tl!m tra~ado

d'essas cou~as.

O seu cada~er, 'que fora embal·amado.
jaz no claustl'o cio mosteiro de S. Bento.
como em testamentQ peqil'a, e )la por
tal'i" tlp coll,'gip da Estrella. elll Lisboa,
ha um retrato seu de COI'PO inteiro.
tirado em lTi5 (natu:'alme"nte paI' copia
de algum outro.). epitaphio da sua
campa decbra-se que fallecllra. NOY\ls
D~cembd.

Deixou J. mitra q. SLJ!I quinta do Rio
Comprido:

« O bom uso da dignidade episcopal,
diz monsenhor Pizarl'O nas suas ,11erno
das, gl'angeá"a a fa vai' d'este prelado os
elogios. entre outros. de mestl'e dos bis
pos elo seu ecuJo. (Tomo V. pago 20.) »

Tev"e este bispo os dous seguintes
coadjutores. nomeados para o auxiliarem
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na gestão da. diocese, ma.~ nenhum dos
quaes vcLi a isso.

1. o_D. Yicent da Gama Leal, bispo
titular tle HeL?lonia, que preferin ficar
no reino cmpl' "ado como dcão na ca·
pella ducal de ViIla Viçosa.

2. 0 _D. José Joaquim Ju tiniano 1>1as
carenhas CasteHo ;Sl·anco. nomeado bi: po
titular de Tip':l.:;,a, () qual. quantlo che
gou ao Rio de JaneÍl'o. a 15 de abril de
1"/7-*. já achou morto o'diocesuno e foi o
eu SUC.ec 01'. I

1 3'l-Fallece o senador. por Pernam
buco Joé I~nacio ~orges, e$colhido pelo
l° impel'allor na orgal')isação do senado,
isto é, a 22 dc janeiro de 1'l~ó. A 4 de
maio tomúr \ posse da sua cadeira.

1 6!-Ataq'\6 :'i praça oriental de Puy
salld(l, JeYllJo ,iclls forças navaes bra1.i
leiras unid\s ás do general D. Venancio
Flores.

1. &'1-Combate de Itororó, dirigido pe o
• marquLz po teriormellle duque de C<,l

xia, (CamlJanha do Pw·a.qu<ty),
HOl'l'il'cl f i a mortan'dade em nossas

:fileiras: o tenentil cOl'onel Gabl'iel de
ouza Guede . o mljOl' Feli~. o tenente

coronel Az 'vedo. Jo.. Lopes de Barro,
commaQdante do 13. 0, Edual'dQ E/1liliano
da Fon. eca, maj0r command'\Ilte do M. 0,

de umafail]ilia de Iões. monem á fI'e te
das fOl'ças que levam tí dctol'Ía com o
maio I' d~nodo, Tive 1)01-a, mas á ~u ta
dQ precioso angue de tantos bravos . .à.
nossa perda cxcedeu fi do ilúmjgo,
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1697-CJ.I'ta i'egia D1'd~naodo que se
não cQncedam e.-maria de lU IÍs de
tres l('~uas defqndo flPfTI uma dil testada,
porque. é somente o que lima pesso;), p6dc
cultivaI', pois o mais é impedu' que ou
tros pOl'óem.

COl1tinúa neste anno BarthpJ.omeF ~I!e

no de ;;eqll iI',\ .tS explorações corneçada~

por seu cunhado Antonio Roqrigl.les·çl!l
Anão nps sertões de C_H:?té,' pons [7ui;n~o I

extrahir grande porção de ouro. Foi as
sim que tiveram começo e se desenvol
veram o al'l'aiaes que constituem hoje
as povoações de Marianna, O~lro-Preto.

\ Caheté, Pitaoguy, S. José e outras ilm
Mi nas Geraes,

1764-0 revel'endo Antonio Teixeira de
Lima, nchando-se como visitador na en-

, tão 'villa do Penedo. julga legal o patri
monio instituido pelo capitão José Gon
çalo Garcia Reis p r'a a fund~Qão da ca
pella de Kossa. Senhora da COI'l'e11 te d'a
quelllj. villa,

1. 21-E' preso na cidade up Rio dil
Janeiro e I'e olhido â flJl'taleza de Santa
Cruz o padre, depois conego, Januario da
Cllnha Bf).rbosa,de volta de Minas Gel'aos,
ond/! o Jev.\r•• (diz Fluvianoj a nece si
da le d,e fazer Rcclamar o imperador D.
Pe 11'0 I naquella provincia,

1 Z2-CllI'td do imperador D. Pedro 1 ,
referendaJa por' José Bonifacio de Ao
drada e ilva, dirigida ao presidente e
depl.l tado<Jo governo proviso)'io das Ala·
goas. or.denando qUil os eleitores pal'o
ciliaes. congreg'dos I)as cabeças do .dis
terictú, sgundo o decreto de 3 de junho
e ÍDs trucções a elle an nexas, passem a
nomear um gOyenlO j.lrol'isorio, compo to
ele um presitl!:ntt', lJm st'cretario e cinco
.membros, ao qnal ficará perte~cendo a
auctOl·jdade e jurisdicção civil,ecoJ.lom:Ca
IIdmini tJ.'atil'<l- e judicial da pJ'ovi,ncia,
que eXerCel?;1 como delega ão ,cJQ padeJ,'
.e:I.ecutivo, seguudo as leis vigantes.

1. O-Decl'eto imperi.l mandan,do ere;
.ar na cidade de • Luiz, capita,l dQ ~a

raphão, "10 jardim boti;\nic,o,
E se decreto nunca ~oi ,ex;ecutndo,
18H - .qlega a Maqei6 o novo presi

dente di;lo provin.c,ia, ~aetano']'1aria,LoIlel>

Gam i, que toma posse a 9.
Apelll,\S empossado. ,en~I'egaT'(\ os s~di

ci'osps a~ ar'mas e o :I;>resWente. ,Çll\e 01>
J141 via am Il is ,tiado, recebe dos chefes d'eUeli
uma repres enlação, pl'o;teslando-Ihe obll
diencia e a catamento. Fic<t assim resta-
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belecida a tranquillidade na provincia
das Alagõas. (Vide a ephemeride de 8).

18! -Fallece em Lisboa, no 1 otel de
France, estabelecido no cáes do "udl'é,
Luiz Carlos Martins Penna, o creador da
comedia nacional; nascido na cidade do
Rio de Janeiro a 5 de novembro de 1815.

Para mais minuciosas e aproveitaveis
informações ácerca da vida d'este formoso
talento nacional e das suas composições
thealraes, consulte-se a opulenta memo
ria que a seu respeito publicou o Sr. Dr.
Luiz Francisco da Veiga no vol. XL da
Revista tl'imensal do Inst,'tuto Historico,
IV trimestre.

1866 - Decreto imperial abrindo o rio
S, Francisco á uavegação dos navios
mercantes de todas as n,ações. Presidia
então a pro.vincia José' Martins Pereil'a
de Alencastre, 34° na orçlem chronologica
dos seus presidentes elfectivos.

1868-Chegada da princeza imperial e
consorte á cidade de Guaratinguetá.

Um anuo depois, dia por dia, cbega á
capital da provincia (S. Paulo) o prin
cipe D. Felippe, filho da princeza D. Ja
nuaria, condessa d'AquilIa.

1810-Fallece no Rio de JaneiI'o o Dr.
Urbano Sabino Pessoa de Mello. nascido
em Pernambuco em 1811 e auetor da me
moria historia-politica Aprecia.ção da
revolta praieira em .Pe,'nambuco, pu
blicada no Rio de Janeiro em 1819.

Em 1836, na primeira lel,.oislatura da
assembléll pI'ovincial de Pernambuco,
revelou-se logo um orador de mereci
mento.

Foi deputado pela sua provinçill á As
sembléa geral na legislatura de 1838 a
1841, na de 1843 a 1844, que se encerrou
por dissolução, na de 1845 a 1818, termi
nando esta ultima sessão pelo adiamento
das camaras.

Com o deputado Nunes Machado to
mou pal'te activissima na r'evolução de
que foi o historiador, si bam que apai
xonado, escll\recido.
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1622-D. l\Inrcos Teixeira, 5.' bi~po elo
BraziJ. toma pnsse do seu cargo. (Vide
epheme?'ide de 8 de outubro de 1621).

16;;5-Presta a homenagem do estylo e
toma posse do governo do P .• rá o seu
primeiro capitão-m6r o sargento-m6l'
Luiz Pimenta de 1\loraes, nomeado pelo
ca~itão-general governador do Estado.
(E?'as do Pará).

17-ki - Faz a sua entrada ~olemne na
respectiva diocese o 1.' bispo de . Paulo
D. Bernardo Rodrigues NogueiJ'a.

omearlo a 6 de dezembl'O do anno an
terior, quando exez'cia o logar de viga
rio geral do arcebispado de Bl' Iga, fOra
confirmado pOl' bulia de 23 d'aquelle mer.
e an no do papa Benedicto XIV; sallrftra-o
a 13 de mal'ço do seguinte. em Lisbo:t.
na igreja patl'iarchnl o c:lrdeal patriarcha
(I.' que houve em Portugal). ~e.,do-Ihe

padrinhos D. José. al','ebispo de Lacede
monia, e D, Joiío da C/'uz. bispo do Rio
de Janeiro. A 9 de maio embarr{II'a para
a Amel'ica e a 12 de julho aport;'lra ao
Rio de Janeiro, hospedando-se no col
legio da Companhia de Jesu., de onde
mandou tomar posse do bi pado- pelo
vigario da vara o DI'. Manuel José Vaz.
o que este fez a 7 de agosto. Apl'o"eitflra
o tempo que aqui se demorou para tomar
pI'ovidcncias relat.ivas ao bom oncl:\
mento dos negocios ecclesil1sticos att.i·
nentes ao bispado, pal'a o qual Q~l'tiLI

em outubl'o.
A 23 d'esse mez chegou a Santos e'

recolheu-se ao collegio da Companhia.
D'ahi se dirigiu pal'a S, Paulo. onde en
jrou na data indicada no principio da
presente noticia.
• Foi muito solicito no cumprimento dos

seus deveres pastoraes e com muito ze'o
proce,.deu sempre para com o seu reba
nho; por 'pouco tem/o, porém ...e assen
tou na sétle que fundára, pois fnllccell
da vida presente a 7 de nove!Tlbro de
1748, com 54 annos, 8 mezes e 4 dias de
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edade e apenas um anno, 11 mezes e
i3 dias de governo do seu bispado. Jaz
na capella-Inór da igreja do ,:ol!egio dos
extinctos jesuitas, junto aos degraus do
presbyterio.

A dioce,e de S. PaulIJ,que comprehende
actuJlmente (I8S0) a provincia d'esse
nome, a do Par'aná e a parte meridional
da de i\linas-Ge/'aes, foi cceada no rei
nado de D. João V. sob o pontificado de
Benedicto XIV, pela bulla Cancló" lucis
dos oito dos Idos de dozembro de 1745
(ilia 6?)

lS00-Toma posse do governo de Santa
Catharina o cOl'aDel Joaquim Xavier Cu
rado, succedendo ao tl'iumviI'ato pl'esi
dido pelo coronel José da Gama Lobo
Coelho d'Eça, e conserva-o até 5 de junho
de 180-, em que o rende D. Luiz Mauricio
da ~ilveira.

A'quelle gO\'ernadol' muito deve a .ci
dade do DesterTo. então villa. pelo zelo
com que se empenhou pai' afol'moseal-a,
constr'uindo muitos ediflcios, animando
a agricultul'a e capt Indo pelos seus actos
e delicadez'a de traeto a benevolellcia pu
blica: ao terminar o seu governo deixou
na ilha e em toda a capitania a mais
viva lembrança de suas vil,tudes publicas
e privadas. Com.e~ál'a entretanto o s,eu
gover'no por actos de despotismo.

ISl±-Toma posse do governo da capi
tania de S. Paulo D. FI'ancisco de Assis
Mascarenhas, conde de 1;'al,"a. 18.' gover
nador, que occupa esse cal'go até 19 de
Novembro de IS17.

18±I-E' barbal'amente assassinado em
sua propJ'ia casa no Ceará o major João
Facundo de Castl'o e Meneze I vice-pre-
sidente,da provincia. I

lS4·2-Fallece o senudol' pela provincia
da Bahia Francisco Carneiro de C Impos.
e. colhido a 22 de janeiro _de IS26, to
mando nssento DO senado a 4 de junho.
18jO-I~aJlece o Dr'. Francisco Jnlio

Xaviel'.lente de obstetricÍ>l na l~aculdade

do Rio de Janeiro.
Nascido nesta cidade a 16 de fevereiro

de 1809. era filho do medico de egual

nome, formado em Paris :, seu pae man
dou-o fl'equentar aquella faculdade, onde
com etreito se dou o/'ou.

Em 1830 voltou á patria e aqni foi no
meado professor da cadeira de partos
por decreto de 22 rle abril de IS33, logar
que desempenhon com notavel pl'oflcien
cia, adquil'indo·como lente uma brilhante
deputação, s,ó egual á que conquistou
do exercici o tivil da sua arte: deixou
discipulos como o sr. dI'. Luiz da Cu
nha Feijó, boje viscnnde de Santa Izabe1.
seu successol' fia cadeira e .Mme. Duro
cher. No concurso para a cathedl'R que
occupou na fac.l,lldade teve por compe
tidor o sr. dI'. José Mauricio Nunes Gar
cia, e é quanto basta para se lhe r.ledir
o sabeI'.

1871.-Em virtude de deliberação to
macia nesta data foi que a Ordem Car
melitana fluminense passou, em abril de
uns, cnrta de liberdade a 60 escra.vos
do extincto alTendamento das fazen clas
do Aryró e Jacuecanga, do convento de
Allgra dos Reis.
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1559-Faz a sua entrada solemne na
diocese da Bahia. que então abrangia
torlo o Bl'azil, o bispo D. Pedl'o Leitão,
segundo que exerce essa dignidade e que
chegára no dia 4. Fói'a eleito no reinado
de D. Sebastião e pontificado de Paulo IV.

Foi este bispo que!11 conferiu ordens
sacras ao afamado José de Anchieta. na
cidllde da BalJia. Este ven'el'avel jesuíta
fora seu conhecido e amigo na univel'si
dade de Coimbr3. e havia (diz :simão de
Vascnncellos) sete annos que cbegára ao
Bl'aziJ.

Foi um dos nossos bons pl'elados: do
tado de gr;ande zelo pastól'al o ajudado
pelo govel'nador Mem de Sá, mostl'ou-se
iucansavel em prorno"er a catechese dos
indigenas, organisando, s6 elD 1561, onZe
&lfleiü na ilha cle Itaparica, onde admi-
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nistrou o sacramento do baptismo a mais
de 600 neophitos, jáaldeiados.

Accompanhou aquelle "'ovel'nador na
sua expedição ao Rio de Janeiro em no
vembl'O, de 1566, em auxilio de Estaeio
de S4 contra os ÍJ'ancezes. Ignora-se o
tempo oerto ela sua morte. mas o "is
conde de Porto-Segul1o diz que fOra em
1575. Teve por jazigo a c~pel\a de Nossa
Senhora do Amparo na Sé, que n'aquel1e
tempo' era do SS. Sacramento, d'onele
alguns anDaS. depoi, forão seus ossos
transportados pura Lisboa (Veja~s nas
Constituições elo A1'cebispaelo da. Bahia o
«Catalogo dos hi·pos que teve o Bl'azil
até o anno de 16"76.", df' Prudencio do
A.maral).

17,'J-Fallece o rei D. Pedro II. pae de
D. João V. Tinha 59 annos de edade.

A.pezar da origem violenta do ~ell go
vernQ, foi um do~ inlpPorantes de que se
orgulha a milna,rchia portugueza.

179j:l-ComeçaIl1 ~s fC5ta!) reaas que SI!

flzllram em " Paulo pelo nascimento da
princeza da Beira e se prplongar 1m até 5
de março d'O anno seguinte, constap{lo
de solemnidade religiosa por espaço de'
tres dias, procissão, espectaclllo dr'ama
tico. cavalhadas, touros. fogos de artifi
cio, dansas de ma çar..ls pelas rU,ls e pai'
todas as classes do povo, promovidos
pelo capitão-general Bernardo .fosé de
Lorena.

Em agosto de li!)5 tambem 'se fizeram
festas publicas na mesma cidade pelo
nascimento do principe da Beil'a n. An
to'ldo. as quaes aturaram até o mel. de
outubro. constando dos mesmos actos e
de formatura ou mostra de tropa.

1817-Ratifica-se no Rio de Janeil'o o
al'tigo separado da Convenção Addicional
de 28 de julho do mesmo anno. Esse aI',
tigo fOI'a ajustado em Londres a 11 de
setembro.

1821-João José da Cunha Fidi~ é no
meado governado I' c1ns al'mas do Piauhy.

1839 - A capital da pl'ovincia das Ala
gOas passa, por lei provincial, da cidade

d'aquelle nome p1ra a ele Maceió. O pl·e.
sidente da prol"incia dr. Agostinho dI>
Silva Neves sancciona na presente data
e manda publicar ess'~ lei. cujo Injecto
fÓI'a apresentado á assembléa no dia 4.

Quando ~e fez a tr,\Osf"lrencia da the
sOUl'aria provincial da primeira d'estas
cidaelé para a actuaL capital houve uma
quasi sedição.

Til'el'''' Macei6 o titnlo rle vil1a por al
varÍl de 5 dPo dezembro de 1315. Cidade
nllritima, asseutada em uma eminencia,
I'odeiada por toda a parte de arvoredo,
o que lhe dá um aspeeto' encantador.
tem de certo muitas vantagens sobre a
anli"a capital. cuja população ia senSi
v-elmentc minguando dizimada pelos
miasrp:ls que nella se respJr,l, eman>1d0s
das hgoas e pa,úes quPo Ule deram o nome
e a ciJ'cumdam.

IBM - Pacificação da provinc'ia elas
, Ahl<Yóas, pr'omovida pelo seu pl'!'sidente

p senador Caetano ~l' I'ia Lope Gama,
depois visconde de Marunguape, a quem
entl'egara a administL'ação o di'. Ber
nardo de ouza FI'anco, que a pl'!' idira,
pai' cinco mezes c oito dias.

18õ2,-Fa~lece na cidade do Recife o
conego Miguel do ::la ramento Lopes
Gama, presbytdo egresso da urdem be
nedietioa, peoressor de I'hetorica do e
minado epi copal de Olind,\ e do Elo
quencia nadonal e' littevatuI'a rio Lyceu
do Recife. " .

NascOI'a em Pernambllco a 29 de se
tembro de 1191 e em irmão do senador
visconde de i\laranguape ..

1873.-FalJece na cidade do Rio de Ja
neiro e sepulta·s no cemiterio de São
Fl'an i co Xal'iel" Fl'ancisco de P,~uia

Bellido. dentista domi~iliado em Campos
dos GoytacazeR. nascido em Lisboa a 17
de junho de 1826.

P,nl1a BelJido era um incans:lvel tra
balhador': ineeJlig 'ncia singulal'mente
fi pta e pl'epal'ada pnra o exer'cieio de
todas as faculdades humanas.' pr'ompta
em tudo conl}6bel' e realisar tudo, mPore-
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ceu da imprdnsa da localidade o epitheto
de - encyclopedia vil'a -, pOl'que não
havia ramo nenhum das artes em que
elIe nào primasse. Era um artista labo
l'ioso, amante do progresso, empl'ehen-'
dedor e de idéas grandes e generosas.
do que deu muitas ve7.CS as mclhores
provas. Si a cidade de Campos, onde
hlWÜL muitos aTjnos residia, teve (a 7 de
setembl'O de lS71) a sua exposição muni
cipal, a pl'imeira nesse caractel' que se
realisuu no BI'azil. foi elIe o mais activo
cooperador e iniciadOl' d'essa festa do tra
balho e da industl'ia. TElndo m,\is tarde
ideiado e executado um' machinismo in
genhosis, imo, a qne, denominou-l'cgu
lado,' authomatico-para medil' exacta
mente o peso e consumo uas aglltlS, fÓl'a
aos Estados-Unido, tirar patente e obtel'
privilegio pal'a o son illltento,

Com essa viagem aggravou-se o seu
estado de saude, obl'igando-o a voltar
com urgencia para Q Brazil, fallecendo
no Rio de Janeil'o de angina pectol·is.
Corno succede sempre a todo O filho d"
trahalho. a todo o artista de alma bem
formada e desinteressaria, morreu pobre.
deixando apenas á sua viuva e filhos um
passado glol'ioso e honrado, O seu nome
devia figuraI' nestns ephemel'ides, porque
nós o'co'nsidel'amos mais como bril'/.ilcÍl'o
c campista, do que como pul:,ugue7.:
11l'eRbndo homenagem ao seu genio I'en
úemos ao mesmo tempo o de\'Íúo culto á
arte em to-[,s as suas maojjestações, da
qnal foi elle uma valente pel'sonit1caçao:
o talento e o merecimento não t.lm patr'ia;
ão cosmoptolit IS_
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1613~Regirnento sobre a fa7.enda dos
defllnto~ e ansentes das Fartes ultrama
rinas, em 21 artigos (Obras de João Flran
ci 00 LisboH. tomo III).

lô()S-Cnf'ta I'é~i:\ cstranh:lntlo ao su
pel'iol' das miss(Jes da Oompanhia le
Jesus, ao pl'ovincial do Carmo e aos
cómmissa.rios das Mercês e dos Capu-

Ilhos, o satYI'isarem dos ministros da co.
l'ôa e dos pal'ticulal'es, seus deslltrectos,
satisfazendo suas paixões, tanto nos pu1
pitos da cidade, como nas aldeias e mis
sõe , ameaçando-os com o castigo, si não
se cohibil'em,

1700-Reinando em Portugal D. Pe
dl'o 11 e occupando Clemente XI o sol10
pontiflcio, é nomeadu bispo do Rio de
Janeiro, e foi o 3.' nessa dignidade,
D. frei Francisco de S. Jeronymo. doutor
em theologia, gera! da congl'egação dos
conegos ,'egnlares de S, Joào E\'ange
Ji~ta. pregadol' consumado. di tiocto por
suas letr!ls, e que havia publicado em
4 vo!um"s uma recopilação resumida de
philo ophia e theologia -, mostrando
nos sens trabalhos littel'arios e nos ser·
múes que pI'egára na capellá real em
Lisboa, e em outras ig"ejas, nota"é! ol'i
ginalidade, pUf'eza de linguagem, claréza
e eleva,ão de pens .mento. Havia regillo
por 4 annos a cadeira de theologia em
Evora. depois de ter occ\lP Ido no seu
collegio a de artes. Fôra ainda reitor do
mencionado collegio e provincial da sua
cnngr'egação eIT\ diffel'entes epochas.
Havia )'ecusado em 16 5 a mitra de
Macau.

Era natlll'al de Lishoa. Foi confll'mada
a sua. nomeação para ,\ c1iocese flumi
nense a 6 de agosto de liO l. sagrado a
27 de dezembro do mesmo nnno, e to
mou posse do seu c.lrgo a ,lI de março
de 1702, egundo monsenhor' pjz 11'1'0, O
visconde de Porto-Seguro clá porém para
esse ultimo fa.;to a data de U de juuho.
o 51'. dr, Fe1'l'eira Vianna a de R d'esse
me? e o Roteiro dO$ Bispados a de lI,

Foi no seu tempo de episcopado que
. succeden a mallograda invasão de Du

Clerc no Rio de Janeiro. como já refe
rimos.

Morreu depois d,ts 10 hOl'as da noite
de "'7 de março de 1721 (Vide essa data l.

1802-Antonio José ria !Fran?>!. tl Horta,
16,' govel'Dador e capitão-genel'al da ca
pitania de S. IlJul0, nomeado por de-'

c/
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creto ele 17 de dezembro ele 1 DI, toma
posse de seu cargo.

Tendo vindo ao Rio de Janeiro, em 1~

de junho de lROS, comprimentar el·rei
D. João VI' pela sua chegada. á America,
ficaram interinamente á testa do go
verno da capitania o bispo diocesano
D. l\fatheus, o ouvidor geral Miguel An
tonio de Azevedo Veiga e o intendente
ela marinha de Santos, Joaqllim Manuel
do Couto, a começur de 12 de junho de
1808 até outubro.

Depois' d'essa interrupção, Frania e
Horta governou até o 1." de novembro
de lSI1. em que foi rendido pelo marquez
de Alegrete.

181;l-Fallece na sua diocese o li" bispo
do Maranhão D. Luiz de Brito Homem
(Vide a ephemel'ide de 17).

lS21-Primeira eleição a que se pro
cede no ParÍL para membros do congresso
nacional. São eleitos o a~\'icultor José
Cavalcanti de Albuquerque, o bacharel
em direito Francisco de Sül\za Moreil'a,
o negociante João Lopes da Cunha. e o
bispo D. Romualdo de Souza Coelho, que
a sorte designou em competencia de
votos com o dr. João Candido de Deus e
Silva.

1 25-Declaração de guerra do Brazil
ás provincias Unidas do Rio da Prata.

1864-E' escolhido bispo da diocese de
Go~az o conego da cathedl'al do Pará
Joaquim Gonçalves de Azevedo. qoe foi
depois o 19.· al'cebispo é primaz do Brazil
(Vide a epheme,'ide de 6 de novembro de
1879).

1879-Fallece na cidade de Campos dos
Goytacazes o di'. Miguel Ant,lnio Here
di.a de Sá, na edade de 57 annos, victima
de uma pneumonia complicada de febl'e
paludosa.

Era nattlral da cidade do Rio de Ja'
neil'o e um dos mais in'telligentes. activos
e caridosos cliuicos da cidade de Campos
e seu distI'icto, O seu cadflver foi sepul.
tado no dia seguinte D>\ cova n. 37 do
cemiterio publico d'essa cidade, Foi con·

siderado nella em todo o tempo como um
dos seus medicos mais pI'oficientes, si
bem que de lUJIlI therapeutica quasi sem.
pl'e muito al'l'ojada.

J;lEZEMRRO - 11

1634 - Carta regia agradecendo aos
paulistas o haverem reademittido os pa
dres tia Companhia de Jesus e I'econhe
cendo os esforços que muitos d'ell
haviam feito para esse fim.

Kp,sse anno cC\meçou a edificação de
Sorocaba o capitão HaHhazar Fernandes
e seus gen ros os castelhanos An dré de
Zunega, Bartholomeu de Zunega e Con
tl'eras. Balthazar Fernandesera fllho de
Manuel Fernandes Ramos, irmão de Do
mingos Fernandes, fundador de It(l e de
André Fel'Dandes, fundador da Parna
hyba (Azevedo I11nrques, Apontamentos
ácel'ca de S. Paulo). '

1681-ApI'e enta perante a camara da
villa de S. P lulo, Gal'cia Rodrigues as
esmeraldas descobertas por seu paeFernão
Dias Paes: eram o resto das que havia
entregue ao atlministrador D. Rodrigo
de Castello Branco 'para as remetter a
~ ua Alteza no reino: trazia elle pal'a
sel'em vistas, contadas e pesadas, porq'le
tencionava levar-Ih'às pessoalmente, para
que ficr~Re patente o desintel'es e com
que servia. Eram;17 esmeraldas, entt'e
gl'andes e pequenas, algumas d'"lias tmn.
spal'entes, pes mdo todas um arl'atel e
cinco oitavas; estavam contidas em um
saquinho, Em outro saquitel estavflm
arlu1has finas, pesando um anateI e
26 oitavas e em mais out1'o algumas
pedras miudas imperfeitas e 9 grande.,
tambem imrel'feitas que del'am o peso
de tres art'flteis e um quarto, e aiuda
ouU'o de pedras miurlas com dois arraleis
e 8 oitavas e uma sextava(1,a comp,'ida
com o peso de 6 oitavas: estavam todas
em saccos de tafetá encarnado, metI idas
em dois saccos tle chamalote tambel1l
encarnado.
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1686 - Morre em Setuhal D. Gaspar
Barata de Mendou a, pl'imeiro arcebispo
que teve a Bahia (Yide a ephemel'ide
de 3 de jun ho, anno de 161]).

1735-:\. principio teve a ilha de Santa
Cathadna com mandantes que gover
navam. O lo d'eJ1es foi Sebastião Ro
drigues Bragança, cabo militar da pra<;a
de Santos, mestre de campo ad honorem
(com soldo de soldado), nomeado pelo
capitão general de S. Pauld, e que foi
depois capitão-mór. O segundo foi Fran
cisco Dias de Mell0, sargento da mesma
IlJ'uça de Santos,mestre d~ campo honora
rio (tambem com o solda-de ~oldado), no
meado pelo conde de Sal'zedas, governa
dordeS. Paulo, na presente data. Com
mandou a ilha até ser tl',lDsferido no
mesmo posto para a Laguna.

A este succecleu. )lO posto o capitão
Antonio de Oliveira B:lstos (Vide a
ephemel"ide de 28 de mlio de 173i),
1166-~as informações prestadas nesta

data ao governo da metropole pelo ca
pitão general de S. Paulo D. Luiz An
tonio de Souza Botelho Mourão, lê-se o
seguinte juizo ácerca dos seus jurisdie
Clonados: a São os p'lulh;tas, segundo
minha prORJ'ia expericncia , grandes ser
vidol'es de Sua Magestade. 'o seu rea
nome fazem tudo quanto se lhes ordena,
eX]Joem aos pel'Ígos d. propl'ia vida,
gastam sem diCl:iculdade tudo ç(uanto
têm e vão até ao fim do mundo, sendo
nece, sario. O seu cor.'<;ào é alto, grande
e animoso, o seu juizo grosseiro e mal
limado, mas de um metal mtiito fiuo;
são robustos, fortes e sadios. e capazes
de s011'I'er os mais inloleraveis trabalhos.
Tomam... com gosto o estado militar,
offereccm-se par,l acommetter os perigos
e facilmente se armam e fal'dam á sua
propl'ia custa.»

1826-Fallece na cid~de do Rio de Ja
neiro a pl'imeil'll imperatriz do Brazil
D. Maria Leopoldina Josepha Carolina,
mãe do actnal imperador, nascida em

lenlll\ d'.\1,1stria a 22 I e jaueiz'o de 17V7·

O impeJ'ador D, Pedro I a'cha,a-se na
capital do Rio Grande do Sul, para onde
partira a 2-1 de novem bro (Vide essa
data). ConfoJ'Índo o mando das tl'opas ao
marqllez de Dal'bacena, volta para o' Rio
de Janeiro ao sabeI' do fallecimellto da
imperatriz: só porém a 15 de janeiro
de 1827 foi que chegou á corte,

183,1-0rdem do governo do Ceará para
se recolher todo o cobre existente em
circulação na provincia, a fim de se inu
tilisar o de peso inferior contando-o, e
cunhar-se o de peso legal, reduzindo o
seu valor á metade, indcmnisando-se
porém aos portadores com moeda pdpel.

1 3!J - O pl'esidente da provincia dr.
Agostinho da Silva Neves expede ol'dens
para ser realisada a mudança da capital
da cidade das Alagôas para a de Macéió.
determinada pela resolução de !J do cor-
rente mcz e anno. I

18!O-Rompimento de hostilidades no
Rio Grande rio Sul (GUCl'1'a, civil).

1850-0 supremo conselho militar con
'fil'ma a sentença do conselho de guerl'a
no pl'ocesso de Pedro Ivo Velloso da

. Silveira como criminoso de deser<;ão e
rebeldia, e reforma a pena de morte a
que fôra condemnado na de dez annos
de prisão em uma fOl'taleza do Imperio
(Yide 19 de :,bril de l851).

De um msc. da Bib iotheca Nacional
inlitulado «Relação dos réus presos exis
tentes na caclPa da Rela<;ão da BahiaD
extrahimos o seguinte:

a Pedl'o Ivo José Yelloso da Silveira,
Capitão miliciano. Preso a 23 de m lio
de 1817. Certidão ff. 28 do Appenso F.

E' accusado de ser capitão tenivel da
maior guerrilha. De trazer distinti,'os
particulal'es da rebellião. De prender
realistas. De ir no exel'cito eontI-a Pau
do Alho.""De ser muito influido. De ser
declamador.

Todas est3s imputações convence o
Reo com certe'za de sua coacção como
ftclI demonstl'!\dO P;l Defe~ll peral e com
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as ra-zões expandidas na sua Allég'ação
n.77.»

lS67-EJm virLude de ordem do tl\e
souro nacional de 27 de Ílo"embro ex""'
tingue-se na p~ese)lte data a rheza de
rendas geraes de Macei6, ficando os
antigos empregados addidos á alfandega.

'186S-BllItalhá 1:Ie Avahy (Oampanltâ
do Pa"ag!~ayj.

Nesta jOJ'Oada fica gravemente fedclo
no queixo o general Osorio por uma balá
de fuzil.. Mais de 3,000 cadaveres alas
travam o campo; 1,200 prisioneiJ'os, 17
bocas de fogo, 5 bandeiras e consideravel
armamento foram os trophéns d'esta
victoria, que foi c0!Dpleta, das ~ossas

armas.
A posição inimiga que se copseguiu

tQmar era· defendida por cinc,o a' seis
mil homens com mandados pelo genel'al
Caballero. Mais de SOO ficaram pri
sioneiros nossos. entre os q,uaes dois
coroneis, um tenente-col'onel, dois ma
jores, muitos officiaes subalternos e mais
de 600 feridos; que foram recolhidos aos
nossos hospitaes. Os mortos foram pelos
nossos dados á sepultura. De todos os
inímigos que tomaram pai' te ne~ta me
morávei acção apenas escap~ram 2ÓO,
segundo' asseveraram tod~s os 'priSío-
neiros. f

Os alliados acampnram em ViIleta. Os
argehrlnos h'ã~ pelejara)11, mas no mesmo
dia da bat"lha o I'egimento S. Mal tin
penetrou pelo lado IIe Pdlo/ntzs ha ttfh
cheira inimiga.

A inaudita occupaçãó da posi\:ão pai'a
guaya, que se tOl'nou desde eiltão buse
das nossas óperaçães, a junc ãd franCa
com a esquadra. foram os primeiros be
ilElflcios d'este blilhante tl'iumpho.
. O coronel José Aótonio Cof')'êa da Ca

inata/hoje visconde de Pelo tas e ministro
da guerra, commantlava uma: divisão l:Ie
cavallaria, que, com tres batal'hoes do
3.' COI'pO, Sõb as Ol'dens do invicto 0501'io,
l'echassatn ó ipi'!'digo e ·passam a ponte.

- A freguezia de S',Béhedícto dàLagoa,

de Cima, com tertitol'ib desmembrado da
d~ Santa Rita, município de Campos dos
Goytacazes, é creada pelo decl'eto ]lI'O
vineial n. 1,391 da. presente data, tendO
por rrtatl'iz o teniplo editlcado pelo com,
mendadol' JOão Vicente de Almelda.

)}IlZEMBRO-12

1639 - Chegam a Belém do Pará, de
volta da sua gl'ande "iagem de explo
I'ação do i'io Amazonas, o intrepitlo ca
pitão Pedl'o Teixeira e os seus compa
nheiros: tinham ido, como dissemos, até
Quito, Í1q Perú.

As jJessoas de 'mais consideração ua
cidaile "Vão á sua casa felicltal·o pelo
feliz successo da sua emptezll, De!Jois
de cuMa demora seguiu Teixeita para
S. Luiz, ond'e apresentou ao govel'nadÓI'
do Estado do Mal'anhão a I'elaçao da sua
viagem e do desempenho da sua incum
l)encia,.
, Os dóís jesuitas e os fl'ades merce
narios, que com elle vieram de Quito,
ficam no Pará á espera de monção para
li Europa (Vide as epMme"ides de 16 de
fevereiro dê 1"639 e de 10 de novembro
dé 16aS) ,

1720-Minas··Geraes é declarada capi
tania indepen<dente da de S. Paulo por
alvr.rá d'esta d'.ata, .segundo b visconde
de POJ'lo Seg'lIl'O, e de 2 de dezembro,
segundo o geneql Abreu e Lima.

J EJ' seu L b governador D. 'Lourenço de
Almeida, il'mãll dó 1.' patriurcha de
Lisboa D. Thomnz de Almeida, ft1hos
ambos do 2.' colid-e de Aviht'es D.AÍltol1io
de Almeida (V. agosto 18 d-e 1721).

1815-TriuInvit'ato governálior da Pa
rahylia do Norte, pela lei de 12 de se-

'ternbl'o de 17'10. .
lS21..u.Ju'nt~ de séie membros go'ver

nadol'a do Rio Grande do Norte (Revista
db InStituto, tomo XVII, n, 1'33). •

1&22 - A . camal'u da vIIla de '8. JoãO
da Parnahyba 1Piauhy), vendo-se aban
iltinada pelos ehefes e mais companhell'lIs
do inóvim;enl;O. l'~volucioTl'at'io qne hayia



EPliEMERIDES NAOIONAFlS

proclamado' alli a inrJependencia do im
pel'io. e tinha fugido para a villa da
Granja, no Ceará, apenas se e pulhara a
noticia de que estava a chegar o bl'igue
de guerra portugueE ln:j'ante D. Miguel,
mandado pela jU)1ta governativa do Ma
rauhão para sl1ffocar o movimento, of
ficia ás oito horas da noite ao com
mandante d'este navio, já agora fundeado
na 1Jal'l'a do rio Jguarassú, pedindo-lhe
que d ~mbarcasse nom a sua gente e
fos e pôr a vil1a em cstado de defeza
contra os insurgentes, qHe tratal'am na
Gl'<\nja de concitar' os povos e de reunil-os
p"ra marchal' sobl'e eUa.

1 2 -Ti'atado de amilade, navegação
e comrtlercio do Bl'azil com os Estados·
l..:nidos.

1 -l2-Pal'ticipa o bal'ão de Caxias que
fora preso o chefe dos rebeldes de
Paulo, Ra.phael Tobias de Aguial', na
estl-ada de Palmeir'a, perto do Passo
Fundo, quando intentav reunir-se aos
rebeldes do Rio Grande do uI.

1 15-0 pre idente da provincia das
Alagoas dJ~ Antonio Manuel de Gampos
1\10110, sancciona e mande\ publicar a lei
provincial que auctorisa a concessão do
privilegio eKclu h'o Vl)r 30 11.50 annos a
uma ou mais pessoas nacionae ou es
t1'angeil'a~,que effeetuem o enC'tnamCD(O
do riacho lJebedow'o ou Jaca,'acica, pal'a
aLa 'tecer d'agua potavei a cidade de
Ma eió e a povoação de Jal'aguá.

Dâoito annos e tres mCY.es depois, a
12 de mal'\o de 1 '4, foi que contl'acwn
es,a empl'eza o d1', J'OãG llircel1ino de

Ol1za onilRga, então presidente da
provincia, com o engenheko civil Joa
quim Pires Cal'neil'O Monteiro pela
quantria de 25 :ooog, pagos pelo cou'e
provincial.

Chegou ella a realizar-se?
18i,~Fallece na cidade do Rio de Ja·

heil'o o conse1heil'o José MM'tininno de
Alencal', na casa da rua Guanabara
tLarangeitas), para onde tinha ido paI'
mudai' de ares. Sepultou-se no dia se-

guinte no cemiterio de S. Francisco
Xaviel' da Ponta do Cajú.

José de Alr.ncar nascera no CeaTá a 1
de maio de J 29.

Bacharelando-se em direito nfl FacIlI
dade de Olinda em 185J, passou-se par'a
o Rio de Janeü'o, onde se escoou o melhor
d<l sua vida publica como advogado di 
tincto, jornalista e publicista egual aos
de melhor nota pelo amol' ao trabalho e
pelo talento, romancista e dramaturgo
como poucos entre nós, dando nos, no
II ue DOS legou neste diflicil rumo de
litteratul'a, as provas mais e;;.uberantes
da sua esplendida aptidão para elle, e
talvez o que de mais preço possuimos
no genel'O, pondo ao par e de lado o
Calaba,' e os lo1iseravcÍS de Agral'io dc
ouza Menezes. Juriscon, ulto consum

mado, lente de direito mercantil na ln.
stitWIJ Commncial da corte. depntado á
As~embléu geral em val'Íus legi [aturas,
consultor do mil istel'io da justiça e mais
tal'de (1 6 , gabinete 16 de julllO) mi
nistl'o da mesma repartição, José de
Alencal' descia da tribuna, parlamentarj
de que era um dos ornamentos, el'a para
nos dar essas creações magistraes de
sua imaginação fecuuda queflzeram seu
nome popular no BI'azi! e conhecido não
s6 no r'esto da Amel'Íca latina, como na
velha .Europa. O opusculo de revista
Il.ebdomadaria Ao corl'er da penna, as
Cartas sobre a Con{ede'raçlio dos Ta
moyos. Cinco ~ninutos, A viwvinha, O
Guarany, .As mínas de prata, Iracema,
Vúira,ia"a, O gaucho, O tl-onco elo ipé,
Til, Sonhos de ow-o, A pata cio, ga.ella,
Diva, Luciola, Senhó,-a, O ga,-atuja, O
ermitão da Glof'ia, A alma do Lazaro,
A gue,-,'a dos mascates, li. enca..nq.çào, e
o di"lmas O demonio familiur, Vel'so e
,'et;erso, _is azl:l.s do wn anjo, l.Itii, O
Jesuita, além dos seus pl'ofundos estudos
acel'Ca de admini tração e de polemica
politica, constituem os flol'ões da corôa
de gloria que lhe ha de ornar O busto
no nusso' Pantheon titterario, em que
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elle conquistou um dos primeiros lagares
pela sua privilegiada intclligencia,

Dando o seu retrato, que é muito fiel,
o ContemlJOl'al1eD de 30 de novembro do
mesmo anno de 1877, conclue por estes
termos as linhas que lhe consagra:

« A José de Alencar, que tambem um
nbali~ado jul'isconsulto e valente tribuno
politico, bastam as glorias litterarias
para 'lue o seu nome bl'ilhe pel'duravel,
em lettm, de ouro, no grande livro da
patria,»

Estaspaiavl'as, que eram na occaS1ao
um preito de homenagem a que tinha
incontestavel direito, o gl'ande escriptor
nacional, forJ.111 uma fatidica antecipação
do juizo da postel'idade,

No dia em que ã. f'ltalidade nos arre_
batou José de Alencar, as lcttl'as patrias
cobriram-se de pesado luto,

Além do Ubil'ajá,.a e de lmcema, que
ão dous bellos poemas em prosa ao

gosto da Jt.tala de Chateaubriand, dei
xou-nos Alencar 1113.is de um spccimen
delicado do que sel'ia a sua musa se elle
a tivesse cultivado de mais perto.

Volvendo os olhos em torno de nós,
ainda não lobrigamos o seu substituto
na arena dos conl batentes da idéa, con
siderada sob o ponto de vista das difli
ceis manifestações do engenho humauo,
que se chamam o d,'ama e o j'omance,

- Por fatal coinciuencia fallece tam
bem no mesmo dia, em Campos, d'onde
era natnral, o dr, José Pinto RibeÍl'o de
Sampaio, illustl'ado medico, poeta de 1)1'0
digiosa imagina~:ão e orador de eloquen
cia arr~ba:tadora.

Nascera em novembl'o de 1:';24-.
Formára-se na Eschola de Medicina da

cOI',te no anno de 1846.
O dr. Sampaio j)'ublicou cm tempo de

estudante um livro de bellas poesias, que
intitulou Delil';os poeticos,

Deixou varias escl'Íptos ineditos, quel'
em prosa, quer em verso, que sel'ão PI'O

vavelmente publicados.
, Infelizmente, porém, em um momento

de profundo desgosto pelos incommod03
physicos e moracs que o acabl'unhavam,
entregou ás chamm 1S a melhor' de su~s

concepçõcs - o seu poema denominado
Riachuelo. no qual celebraI-a a gloria
dos nossos bl'a,'os na smgrenta guerra
do Paraguay.

nEZEMBRO - 13

1519-Fernando de Magalhães e RllY
Faleü'o, pilotos POl'tllguezes em serviço
da Hespanha, então regida POI' Cn'los ,",
destinados a fazel'cm o J,l'imeiro gyro do,
glolJo, en tl'am com a sua f10tilha de 5
navio na bahia do Rio de Janeiro, a que
dão o nome de bahia de Santa Lu;ia,
por ser esse o dia d'essa solemnidade'
ignOl'ando que já um outro navegador
n'clla. tinha entr'ado e lhe dCI'a o nome
que prevaleceu até hoje (Vide a ephe
mel'ide de 1 de janeiro de 1502),

No dia 27 seguiram pal'a o sul, depois
de uma dcmol'a de 14 dias.

Na relação que d'esta viagem deixou o
cavalleit'o Pigafetta lê-se o seguinte to
pico, que nao prima de certo pelo lado
da veracidade:

« Fizemos aqui uma abundante pro'
visão ue galliflhas, batatas e pinh8s,
cannas de assucar e carne de anta, mui
similhante a de vacca, Por um anzol ou
faca davam-nos cinco ou seis gallinhas,
paI' um pente dois gansos, e por um
espelho ou tezour.l compl'avamos pes
cado· suflicienle para dez homens "O
rnerem j um cesto de batatas custava-nos
um cascavel ou uma cinta, Estas batatas
são umas raizes mui pal'ecidas ao nabo
e com o sabor de castanhas, Eu ,"endi
um rei de cartas de jogar por seis gal
linhas,e os que m'o coml)raram cuid.lI'am
fazer nm excellente negocio.»

• ão sendo gallinhas, gansos e cannJS
'de assucar Ol'iund s do Bl'azil. como o
podiam elles ter enconfl"ado em 1519 no
Rio de Janeiro? Só em 1532, quando
p~voou asna eapilani,a de S. Vicente'
foi que Mal'tim Alfonso de Souza mandoU,
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vir da ilha Terceira a canna de assucar,
sementes de varias plantas e casaes de
gente e de animaes, como acertadamente
pondel'a o sr. Jo é de Vasconcellos.

1521-Fallece el-rei D. Manuel, o l.:en
turoso, em cUJo reinado fora descoberto
o Brazil, tendo fixado o imperio das
Quinas nas quatro partes do mundo.
Succede-lhe seu filho D. João ln, com
vinte annos incompletos de cdade, pois
nascera (em Lisboa) a 6 dejunho de 1502.

Durante o reinado c!'este ultimo prin
cipe foi que se e tabeleceu em Portugal
o tribunal da Inquisiçào.

1772-Luiz de Albuquerque de Mello
Pereira e Cáceres, 4.' governador da
capitania de lI1atto-Grosso. toma posse
do seu cargo em Villa Belia e occupa-o
até 20 de novembro de 1789, isto é, por
16 anno., 11 mezes e 7 dias, sendo então
rendido por seu irmão João de Albu
querque de Mellq Pereir'a e Cãceres.

1787-Tornll. posse, na Sé de Olinda, do
governo da capitania de Pel'Dambuco o
capitão geneml D. Tholllaz José de 1ello,
e exerce-o até 29 de dezembro do anno
seguinte. em que embarca pai' ordem
regia para Lisboa: ficam no governo
interino da capitania o bispo diocesano
D. José Joaquim dà Cunha de Azeredo
Coutinho, o ouvidor geral da comarca
Antonio Luiz Pereira da Cunha (que foi
posteriol'mente marquez de Inhambupe) e
o intentlente da marinha chefe de divisão
Pedro Sheverin. D. Thomaz tl'ouxel'a
por secretario D. Autonio Pio de Lorena
e Castro.

1807 - Nasce na provincia do Rio
GI'ande do Sul o sr. almirante visconde
de TafQandal'é, Jciaql1im Marques Lisboa,
cuja vida, como uma das mais legitimas
glol'ias da noso,a mario ha de guerm, p6de
ser resumida nas seguintes da.tas:

Assentou praç.a como voluntario a 4
de março de 1823\: foi promovido a
2'. tenente graduado em 2 de de7embro
de 1825, a 2'. te:lente em 22 de janeiro
ao amío immediato, a 1'. tenente em 12

de outubro de 1 21, a capitão-tenente em
22 de outubro de 1836, a capitão de fra
gata a 2 de dezembro de 1839, a capitão
de mar e gu~"ra graduado em março
de 18'17, á effectividude do mesmo posto
em 14 de março de 1849; em 3 de março
de 1852 a chefe de divisão, a 2 de de
zembro de 1854 a chefe de esquadra, a
2 de dezembro de 1856 a Yice-almirante,
e a 21 de dezembro de 1867 a almirante.
posto supremo que lhe valeram os ser
viços prestados á patria na rude cam
panha do Paraguay.

1820-Artigas prosegue nus suas cor
rerias e depredações contra as familias
brazileiras estabelecidas nas fronteiras do
Uruguay.

O brigadeiro ~08é de Abreu {foi depois
barão de Serro Lar'gol sahe a fazer-lhe
frente com quatrocentos e quatro ho_
mens. quando o inimigo dispunha de
uma força de 2.500 gauchos. Abreu pro.
curava proteger assim a J etirada dos
estancieiros braziieil'os e SUIlS famílias;
mas é b,\titlo e cede ao numero dos ini
migos, perdendo cem homens, dos quaes
dez mortos, e retira-se para áquem do
Passo do Rosario, onde se reune com o
general Bento Correa da Camara.

1825-0 Brazil e o governo de Monte
vid6u declaram guerra á Republica Ar
gentina.

1 35-Enceta os sens tl'abalhos a So
ciedade de colonisuçào do Rio de Janeiro.

- Fallece na Bahia na edude de 73 an
nos o dr. Manuel Ferreira da Camara Bit
tencourt e Sã, senador pela provincia
de Minas-Geraes, distincto sabia e mi-
neralista. I

Nascido na comarca do Seno do Frio,
capitania de Minas, em 1762, cedo se
dedicára ao estudo das sciencias naturaes,
formando-se nas faculdades de leis e
de philosophia na Universidade de Caim·
bra no mesmo anno em que se formou
José Borifacio (1788), de quem foi amigo
e com/quem viajou dep.ois pela Europa,
demorauiJ.o-se dois annos em )?-aris, onde

19
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estudou chimiea com o celebre pl'ofessor
FourCl'oy Em FI'(lyb~rg, na, Allemanha,
fl'aquentou p ·c\\rSQ dEI mineralogia do
!ap)oso Vi'(jl'n~r. Peroorrell sucecssivu
mente a Bohemi;l, a Hungria, a Snecia,
a NorUega, a Esco~~ja, a IrlllniJa, a
Ingl~tel'rl\, Q\l\le rnlluva as respectivas
linguas.

Fóra deputado á Constituin te bl'8zileil'a
an) 1823, senador do Imperio em 1826
(nomeado a 22 de janeiro), intendente
geral das minas de ouro e diam!l,ntes do
Brazil, socio da AoademIa li. elas Seien
cias de Lisboa, das de Stockolmo e de
EdimbUl'go e membro de varias outras
aSBociaç6es agricolas e 'inelustl'illes na
cionaes. Publicou duas memorias seien
ti ficas, de que falla Innocencio da S;lva
no seu Dicciol~a"ío,e deixou impol'tantes
manusel'ijJtos _

Lêa-se, para maior conhecimento da
vicla de tão iIlustre bJ'a~ileit'o, a IJio
graphia que d'elle se imprimiu·no torno I V
da Revista do Instituto, escripta pelo
dr. J. F. Sigaud,

1838- Raymundo Gomes Vieira Jutahy
parte da villa de ItapicurÍl-mil'im cOm
18 satellites, Cn.egfl á t'ill' elel 1I1anfla
do 19ua:'á, s6lta os pl'esos da cadeia,
entre esses a um seu irmão, e d'ahi se
dirige par'a a Chapadinha e depois para
MÚ'itiba,

Da:a. d'este dia (y. <lo ephemCl-üJe de 14)

e d'es~e facto -a revolução que o vulgo
aenominou Ba/aiatla ou dos ba/aios. do
appelligo de um dos seus mais assigna
lados chefesJ llll:ln uel Francisco dos Anjos
Ferreira Bala.ia, revolução que tão con
sideravel incl'emento tomou no anno
lleguintll (1839) e qull tantos horl'ores es
palhou pelas provinciar; c;lo iv!al'al1hão,
Pjauhy e Ceará,

j\lém dos bnJldoll de Uaynnlndo GQmes
e de outl'OS faccinol'i~s do mesmo juez,
tomál'l:I :tlltiva. parte Da revolta o pl'eto
Cosmo, que Bll evadira da prisão ~1ll que
I>a achayllo I) ~ubloyiÍra p, (l.rm{wa 11. ma,is

de tl'es mil escravos de difl'el'entes fa
zendas.

llnymundo Gpmes el'a hOmem de cor
e de baixa extl'aeção ~ exercia o em
prego de vaqueiro na viHa dc Itapicnrú.

Leiam-se as Notas diarias que acerca
d'osta l'evolução publicou o Sr. J. 11.
Pereira de Alcncastl'e, no tomo XXX",
trimestre IV, da Re~ista do Instituto,
1872.

1857 ~ Fallece no Rio de Janeiro, e se
pulta-se a 14 no eemiterio de S. João
Baetista da Lagoa. Jeronymo José de
Viveiros, senadol' pela pl'ovincia do .la
ranhão, escolhido a H dcjnlho de 1852
e que tomeu'a assento uo senado a 7 de
maio do anno seguiute.

1 61 - Decreto do govt!rno de ?lIonte
"idéo dando por n ullos e mandanelo quoi
ma" os tratados exi. tentes ontre o Impo
rio e aquelJa l'epublica, o que se realj~on

effectivllmento e com o mai$; ridioulo ap'
parato na p1'l1,a rlenominadll Inelepen
detlcia, em Montevidéo, coril a as~istcncia.

do chef<l do Estado, ministros, tropa e
membros da commissão extl'llOrdinaria
administrativa, no dia 18 do corrente.

" Dá-nos esse acto a medida dos des
.val'ios a que a paixão p6de levuI' os ho
mens, e ao mesmo tempo da cil'ilisação
e tendencias do governo blanco. "

1868 -Fallece cm Munlch, na cdade de
7,1, anuos, o conselheiro dr. von r.1artius,
cuja viagem ao Brazil produziu a <'ele
bl'e Flol'a B,'a:silicHsC, uma das obl'OS
que fazem ümrlol'tal o nome do snbio
naturalista, qne percorrera varias pro·
vincias do Bra~il do 1816 a 18Z0 o nos
con agl'ava viva sympathilL,

18,6 ~ E' nomeado presidente da 11'0
VillCiu de Santa Catharina o sr. dI'. José
Bento de Al'flUjO,

nEZEMBRO - 14:

16p6-Marcos André, proprietal'io da
ilha d'esse nome em Pel'l1amQuco, fuz

• rloal:ão de um terreno cio cincoentll El Ilei~

, .
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braças de testada com a largura de praia
a praia, aos padres capuchos de S. Fran
cisco, para nelle fundarem o seu con
vento de Santc) Antonio do ~eeifl'l, capital
de Pcrnambtlco.

cste anno de 1606 Diogo de Quadros,
provedor das minas da capitania de S. Vi
cente, e seu cunhado Francisco Lopes
Pinto, levantaram uma fundição de ferro
sob a invoaa\ão de .Kossa Senhora da
Assump,ão no logar clenominado Ibi
rapoeira, do outro lado do rio Jerybatyba,
onde se desaobl'iram minas d'aquelle
metal e qne apena distavam quatI·o
leguas da "iIla de S.•Paulo. Este Jogar
está hoje comprehendido, diz o anctor
das Datas celebres, na freguezia de
Santo Am ...ro e fica meia legua á N E
da villa, pouco além do pio Jaraúbatuba
ou dos Pi~heiros. .

O sr. major Azevedo Marques não men
ciona este facto nos seus Apo1llam!3ntC;s,
ou pelo menos não O refere nesta data.

1628-Alvará conoedendo aos govcr
nadores do Brazil 20 homens para o seu
servic;o, pa.gos pela real fazend a, ven cendo
20 réis cada um e co?m réis o capitão.

1663 - Termina o. govel'no de Dio"'o
Ooelho de Albuquerque, capitão-mór do
Cearú, nomeado em 16i5. e as ume este
cal'go o capitão·m6r João de i\Icllo de
Gusmão, nomeado POI' patente regia.
D'ste governador encontram-se nos Ar
cl1i vos da pl'O vincia do Ceará actos até
12 de dezembro de 1666. O seu nome vem
mencionado no catalogo do visconde de
Porlo Seguro, depois da successão de
muitos outros, mas sem data.

1'721, Fallece D. frei José Delgarte,
3.' bispo do i\Iaranhão (Vide a epheme
rIde de 12 de junho dc 1717).

17.-1- Depoi de se ter dcmorado seis
,Olczes cm Cuyabã. organisando aquella
plll'te da capitania, par't.e pal·a. Matto
G,'o so D. Antonio Rolim de 1\1oura, ~eu

govcrnador, e alli chEjga. na presente data
(V. 19 de março dc 1'752).

1805-Tom~ posse do governo geral
do estado na cidade da Bahia o seu
52.' governador e capitão geueral João
de Saldanha da Gama de Mello e Torres,
6,' conde da Ponte. Goyernou até 24 qe
maio de 1809, dia em que ffl,lieceu. Foi
este govemador quem recebeu e hospedou
na Ballia, ao principe regente em janeiro
de 130 na sua chegad, âquella cidade
com pal'te da familia real.

Em abril de 1806 aportâra á Bahia a
esquadl'a france~a composta de seis náus
.e uma fragata, comm::mdada pelo almi
rante Villaurrtes e a cujo bprdo vinha o
principe JerpnY/Ilo Bonaparte como com
mandante da náu Le yetth·an. Esta es
quadra sahira de Brest a 18 de dezembro
do anuo anterior com o intento de apo
derar-se do Cabo da Boa Esperapça,
onde já não poude entrar, por estar
aquelia praça occupada pelas forças da
esquadra ingleza. que tambem aportára
á Bahia. Obrigada a retroceder, arribára
a este porto para se refazer de vivel'es
e cuidar do tratamento de perto de 500
doentes que trazia. O conde de P"nte
prestou-lhe toda a hospitalidade e aga
salho e facilitou-lhe não s6 os meios de
curar os seus enfermos, como os recursos
que o commercio da localidade podia
prestal'-lhe em dinheiro. Quinze dias de
pois fez-sc a esquadn de velia. ete qias
depois entrou ainda na Bahia outra di
visão fruncl'lza, que Ilndava cruzando,
commandp.da por L'IIermithe. que não
procedeu com o càvalheirismo da pri
meira e !l que o conde da Ponte intimou
que deixasse quanto antes o porto e
que com ctreito !,-p~nas nelle se demorou
quatro dias.

O conde da Ponte foi sepultado na
igl'E!ia do Hospicio da Piedade na Bahia.

1823-A junta de govet'no provi ol'io,
cleita cm Porto Calvo e que havia che
gado li cidade çapital das AlagÔas no dia
1.' do corrente, as u)Tle na presente data
a admini-tração da proyiucia.
1 31-Levantamento de Pinto iUadeir/lo
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no Ceará, sob o pretexto de ter sido
D. P.eelro forçado a abrlkar.

183 -A esta data refel'e o .:t', dr. i\1a
galhães. viscomle de AI'aguaya,:l rf'volb
do Marll.nhão da villa da ~lallba, de que
tl'atámos na ephemel'idc do dia 13, e
que 6 terminou no começo do Hnuo de
18ft pela amnistia de todos os implica
dos nella (Vide a Mamada publicad~ no
3.· trimestre da Revista do Instituto
de 184:8 paI' aquelle visconde).

18<!OO.-Rompe na vil!a do Sobl'al, hoje
eid:lde, da provincia do Cear[L, a seelição
milit,lr promovida paI' Torres e Jaca
randá contra o presidente, padr'e José
Martiniano de Alencar, at'(c:llldo [L noite
á viva força a casa de sua re. idencia;'
são porém repeIlidos, ficando do ata
cantes dous mortos e cinco feridos.

Achou-se na bag'lgem de Torres o
p1ano da reyolução que devia estender·se
por toda a pl'ovincia, mas que alJortou
pelo mau successo do Sobral.

1863-Pede exoner!lção o gabinete pre
sidido pelo marquez de úlindu. E' cha
lIndo'o conselheiro Zaeharias de Góes e
Vasconcellos, deputado, para ol'ganisar
outro, que fica no dia 16 composto de:

Zacarias, presidente do cons~lho com
a pasta da justiça; dr. José Bonifacio
de Andrada e Silva, deputado. com a do
imj.erio; deputado Francisco Xaviel' Pues
Bal'reto com a de estrangeiros; conse
lhp.iro José Peul'o Dias de Carl'alho, se
nador, com a da fazendJ; João Pedr'o
Dias Vieira, ,cnadol', com a da ma
rinha; o brigadeiro J ·ó Marianno de
l\Iattos com a da guel'l'a, e o deputado
Domiciauo Leite Ribeiro (actualmente
1:sconde de Al'axá) com a da ".agl'icul
tura.

IS6!-Declam o Pal'agnay gllel'l'a ao
Br"zil.

Começa então a eampanha, que s6
lle\'ia termia}lr pela morte do dictadOl'
FI'anci$co 801aDo Lupes ás margens do
Aquidaban a 1 de março de Í1no (Yide
essa data).

ISíO-FaIlece na fazenda do Queimado,
em Campos dos Goytac:l.zes, a ViSCOll essa
viuva de Araruama, D. Fl'ancisca Anto
Dia de Castro Carneil'o. na eclade de 73
anilaS, Foi o seu cadavel' logo conduzido
pal'a Qui ·s:'man. para ser enterrada na
mesmo jazigo onde repouza seu illllstre
mar'ido, o visconde do me mo titulo.

A viscondessa de Araruama nascel'a
.em S. Sall"ldor' de Campos 11.24: ae março
de 1~99 c dei'Xa ao morrer uma prole rle
96 pessoas, que a idolatravam. N6s, que
til't::mos ocra·ião cle apl'eciar dé perto as
suas raras virtudes. não podemos dei'Xar
de pagar -ao sen r me o tributo da nossa
veneração,

nEZE.IBRO - 15

17-±5-E' transferido da séde do Ma
ranhão par.L a de nIarianna, em que é o
primeil'o na ordem ahrollologica. D, frei
l\íanllcl da Cru7.. da ordem de ~. Ber
nardo; reinava em Pol'tugal D. João Y,
e OCCU! ava a cadeir'a de tl. Pedr'o Bene
dicto XI\'. Chegou á diocese a 15 de
outubro de 174:8, indo paI' tel'l'a do sou
antigo bispado para o no"o no meio dos
maiores incommodos de viagcm. Fundou
o seminaI'io episcopal, para o qual ar
ranjou bom patrimonio, e foi solicito no
Cllmpl'imento dos deveres do lõell CaL'go
(Vide a ephemel'ide de 3 de janeiro).

1815-Cal't L regia (decl'eto) dando ao
Bl'azil a denominaçüo e categoria de
,'eino wtido ao de Portugal e mudando
o nome de capitanias para o de PI'O'

vindas.
lcl3'J-E' cerc.Ldo o paço da Boa Vista

em S, Christovão e preso por ordem do
governo o cúnsellIeil'o José BonHacio,
que é mandado para a ilha de Paquetá,
suspenso das suas fUllcções de tutor do
imperador e de suas irmãs.

Depois d'este violento acto de pI'epo
tencia popular. conduzem o impel'ador
e as pl'incezas pal'a o paço da cidade
(Vi~e a ~l)hemel'Íde de 5).
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1S31-Tmpol'!,antissimo oflicio dine ido
pelo presidente do Ceará, o padre José
?lIartiniano dp. Alencar, ao juiz de dil'eito
interino da vi lia. hoje cidade do Crato,
~obre o assassin:J.lo jUl'idico alli IH'ati
cado na pessoa do corooel dc milicias
Joaquim Pioto i\ladeira.

Lêm-;;e nelle os seguintes topicos, que
bllstam para cal'acterisal' o espirito de
rectidão que o ditou:

« Assás desagl'adavel foi a e, ta presi
dencia, e cl'eio que o sel'á a todo o
bl'azileil'o sen ivel e amigo da orde'Tl e
da legalidade em seu paiz, a leitUl'a do
omcio de Ym, de 27 do proximo pas-adn
mez, em que, relatando o julgamento do
réu Joaquim Pinto i\Iadeil'>\, diz que elle
fora entregue ao 2.' conselho do jur'ldos
no dia 25 e, sentenciado á pena ulti'n '.
subü'a no dia 27 para o ol'J.forio, "fim de
expiai' no dia immediato seus hOl'1'Ol'OSOS
crimes!

« POl' mais cobel'to de crimes que fosse
es. e réu. elle era um cidadão bl'Uzileil·o.
com quem se devia gual'dal' todos o re
cursos que a Constituição e a leis pres
Cl'evem, e demais eIle era homem e como
tal não se lhe deda negar a defem q ue a
humanidade. a natuI'eza e a razão semp"e
aflan<;am m um paiz livI'e aos homens
ainda os mais de gl'açados.

«E eomo se atl'e"e Vm. a aml'mal'
em seu dito omcio que se não negou
ao I'éll I'equisito algum dà lei. quando
Confessa que lIe ia mOrl'el' 4'3 hQl'as
depois deseu julgamento? Cumpre, pois,
que se faça elJectiva a responsabilidade
de quem tão ás claras abel'ra dos, eus
deyere ; pelo conseguinte ol'deno a "m,
que q~lRnto antes responda a e ta presi·
de:leia com os motivos que teve pa!'!.
mandar executar o léu Pinto MarleiJ'u
sem e I'CI'ar pelos reClll'SOS que u lei e a
Constituição lho garantlam ...

«Deus guul'de a Vm. Palaeio do go·
\'erno do Ceará, 15 de dczembro de 1834-.
-José Mm-tiniano de Alencal-,-SI'. Josá

Yictol.'ino i\Iac:el, juiz de direito interino
da vinil. do Crato.»

1819-Su'\ :'.Iagestade o imperador <'0
meca a presidi! em pe, sfla ás sessões úo
Instituto Ui torico e Geogr<Jphico do
Brazil, o que tem cO:ltinuado desde eu tão
a fazeI',

1. 61-FaJlece no Rio de Janeiro F"UlJ
cisco de Pauhl Brito, conhecido iIbpl'es
sor·1i\'l'eiro o homem de lettr<ls, natu'ral
da mesma cidade.

«Dntado de intelligencia, e bom sizo,
c:naf'tcl' franeo e atf:]ve!. e de uma acti·
viuacle pasmosa, soube gl'ungear amigos,
tornando-se geralmente estimado, o pre,,_
tando pl'otecção e amparo aos arti tas
desvalidos e a todos que d'elle solici
tal'am auxilio ou conselho. Posto que
desprovido de estudos.regulares, suppria
essa f.IHa com a leitul'a de bons livros e
com :1 conversação e tl'ato de homens
instl'uidos, habilitando·se pat'a eSCreYCl'
co muita flciliúade. tanto em pl'os:J.
com' em \'cr,-o (1nnocencio F. da ilva)."

~'lscFI'a a 2 de dezembl'o de 1 09.
1 6O!-Casamento da princez'I D. Leo

poldina com o sr. duque ue ase,
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1633-Chamado por eI-rei e "ubstituido
por D, Luiz de ROXH3 y Borja. retira-se
pam o reino o general i\Iathias de AI
Buquel'qu, depois rle 11"vel' militado
com <'onst.ancia e fil'meza no Brazil,
cl'esta vez dUl'ante seis anno , contl'a os
hollandozes (Yide as MeIHol'ias dia";as
de eu irmão o marquez de Basto, conde
de Pel'l1ambuco).

A s la pal'tida provoca um sentimento
geral rio pezar, o que lhe serve de com
pensa.;:ão a alguns desgostos que oíf,'era.
Servi!'>l á, cau a de Po,'tu!!al nil colonia
com muita honradez e pl'\Hlencia e grande
de, intere 'se, pois Ilunca exigira os hono
rarios a qne tinha direito, ffcando antes
a dever-lhe a fazenda re.\I para mais do
tripta mil cruzados do soldos ' gaS~<Ír;1.
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tanto dos seus proprios bens no puhlico
serviço, que ficár[l empenhado. Com os
mínguad6s recm'sos de que pudeI'a dispo\'
fizera ,pel'der aos hollandczes mais de
dezeseis mil bomens, scm' poupar aos
maiores riscos a sua propria pessoa. Foi
exemplar a prudencia com quegovernãra,
tão longe da côrte, um paiz em estado
excepcional, mantenao il. disciplina e o
espirito das tropas, á, quaes tudo faltava,
e a ~elbor união entre nacionalidades
ciosas e divei'sas. como portuguezes,
hespanh6e5, it!1lianos, indios e negros,
sem que no seu tempo de com mando
houvesse appat'ecido elJtl'e elles o mebor
rlescontentamento que a lIistoria archi
vasse.

Chamado ao reino, foi alli accnsado
perante a Meza da consciencia e ol'dens
que lhe mándou tirar devtissa pela perda
de Perhambuco e por todo o seu proce
dimento como governador; essa accu
sação porém não foi por diante, gl'aças
aos gl'andes acoutecíment6s sObt'evindos
na peninsula em 16,1,0. Nessa occasião
abraçou eUe COrri ardor a revoluçãO que
devolveu ã casa de Bragança a çOI'Oa
de Portugal. Succedeu ao conde de übido
no com mando de uma divisão do exercito
portuguez, assignalou-se na luta com
os hespanhoes, tomando-lhes muitas pl'a
ças fortes, e deu-lhes batalha (em 16M)
em CaD1po-~I~yot" pl'imeira victoria de
cisiva àlcançada sobre os cOn tral'ios,
eilt.ião commandados pOl' Torrecusa.
D. João deu"lhe em recompetl a o titulo
de conde de Alegrete e fel-o grande do
reiná.

Em 1645 Mathias de Albnquerque abl'iu
à campanha com a tornada de Teleiia,
porém conh'ariado em suas opel'ações
pOl' oJIiciaes ciosos dos sens succesSos,
partiu para a cOite cOm o fim de se
queixal' ao rei: foi recebido fl'iamente,
retirOu-se logo e morl'eu de pezar pouco
depois, em 1646 ou 16'!,7,

Como o leitol' teria de certo curiosi
dade em saber do tlestino final d'cste

personagem, ahi lhc dl1mos o que pu
demos colher a seu respeito em grande
parte na Hist. das lutas com O' holtan
dezes e na BiofJ1'aphia univel'salte edi
tada por lII1chaud FI'('res (Paris, 1811) e
na publicada ,por Firmiu Didot FI'éres
(Paris, MDCCCLU).

17019-0 cbnde de Attouguia, D. Luiz
Pedro Peregrino de Oarvalho l\Ienezell
de Atayde, 6.' vice-I'ei do estado do
Brazil e 4.1.' governador da Ihhia. succede
ao conde das Galveas na pre ente data,
Segundo Accioli e Abreu e Lima; o
catalogo. porém. do visconde de Porto
S~glll'O o dá como empossado a 16 de
novembl'o.

Depois de ter administrado com lou
vavel acerto a capitania e o e tado, instou
pela sua exoncração e re~irou.se pal'a
Li boa, onde, envolvido na conspiração
contra a vida de el-rel D. José. foi d-eca
pitado. Por sua ausencia da capitania
assumiram em 7 clc ago to de 17M o
govemo interino d'elIa o arcebispo D. José
Botelho de Mattos. o ChanceIJerprovedor
mór da fazenrJa Manuel Antonio daGunha
Souto Mayor e o coronel do 2.' regi
mento Lourenço 1Il0nteiro, designado
na via dc. ucce são que se fichava sob a
guarda dos jesuitas. Falleccndo a 2U de
abril de 1755 o ultimo dos! memlJroS
d'esta junta. continual'am nella o. dois
outr'os até 23 de dezembro do mesmo
anno.em que assumitlo gnvel'no D.1Ilarcos
de NOI'onha, 6.' conde dos Arcos, vind,o
por terra de Goyaz para csse fim.

As datas que aqui damos, vêm coo í
gnadas em man useriptos -offieiaes da
Biblioth<\ca Nacional.

l'i55-C:1L'ta I'egia á Camil.l'fl de S. Paulo
pal'ticipando-lhe o grande tcrremoto de
Lisboa oecorridO a 1 de novembro c
pedindo que se faça uma sllbscrii'~ào em
toda a capitania para a reconstl'ucção
dos editlcios publicas.

Em virtude d'es. a carta reuhiu-se a
çámaril. a 31 de julho do anno seguihte
e resolveu crea)' tlm imposto annua! por
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tl'mpo de dez annOR, que prodllíliu nn
nllll1lllente a quantia úe t~eze contaS de
r,:js (' l'ec:.Lllia sobre todos os gelleroH
I'lltl'ado!l no!! 1TI11nicipi s dá capitania,

) 'OO-Abertl1l'a da Bibliotheca d,\ 1110.

I'lnha no Rio de ,1'aneiro, Fora cI'e,lda
pelo decreto do 1.' de abl'il de l802,
pL1ssado em Queluz (Pol'tugal).

l'lsta biiJlíothecib- contava em lS77, se·
gundo li Ga::eta ele Noticias de 6 de jnlllo,
26,016 voltlmes,

Tem tido modernamente os bibllothl:!
cario!; soguintes:

l-O c:apitüo-teneote Henrique Hof
bmith, de '>1 de novembro de 1816 a
jl111l0 de 1850 i

2-0 pr'irnc.iro If'oente abioo Eloy
P 'Rsoa 11e" de la de julho de 18ÕO até 1
de junho de 1868;

a-o DI'. Ar'tlnll' lIol'ta O'Leary (inte
rlrlol cio juollo ,\ setelllbro de 186::>j

4.-0 primei\'o t"nente honorario DI'. Joa
quim Yelloso Tl.l.var''.lS (intel'illo) desde
12' de outubl'o de 1860 atá 26 de fevel'eiro
de 1 72 i

5-0 capltão·tenente Antonio ~Ial'ianno

di Azevedo de 1 d,e mal'ço de 1872 a
m'll'ço do 1 iG;

6-'-0 primeir'o tenente Antonio Rodrigo
Delamal'e (i 11 tol'ino) desde 2U de março
dê lB1G até oulnbt'o de 1819 j

7-0 eapitão tenente Luiz Philippe de
Snlclanha da Gama, que Lonlou po~!\a do
{'al'g'o ll]O de outubro de 1'78. e fi qncm
se (lel'e o bom Catalogo 'Y/wthotliclJ dos
livl'o actualmente po~snidospelo estabo·
lecimento e pulJliclldo em I 19: pOl' elle
se I'crifl .1 que tem 6:2 9 obrAs', incluido
alguns mllouscl'iptos,

J81ü~JlJsé19ntlcio Borges, govCl'oador
tio lUo Gl'unde do NOt'te, ent1'n no cxel'
e:l'Io do seu cal'go.

1822-JllI':unento da indepeudqucia cio
Bl'azll nil. capital de Goy:tz e acclama<:iio
Ue D. I'cd r'o I romo Sel! imper'adol' e de
lCI1 SOl" pel'petuo.

Peltt manhã am:111lIecéll a cll1flde toda
aUOl'lll:tllt\ de galas e o povo élJl'io do" on-

telltamento corren aos paços da ItHmlci
palidade, onde se apresentaram os mem·
bras da junta do governo provisol'io e
todos o. cidadãos de importanclÍa das di
vel'sns classes sociaes. ·Tel'minado o acto
tomou a junta e o povo o laço lJicolol'
das córcs nllclótlaes, e seguit'am-se as
fMtns olliciàes do costume e as qUê o
povo sabe Idear em suas m~\I1ifêstaQ(les
dá pãtriotl':lll1o.

1 2.3-0 senado da cll.rnal'a dn Rio de
J:1nell'o approvl1 (j, Mva cOllstltulQão 01'-
gunlzâdn 1-010 COtlselho dê E tado ou com_
mi são ad lIoé nomeada. por b. Pedro I·
1830~E' s!lDCéiolJado o codigo crilIllblil

pará o Imperio do BI'azi1.
1 3/l-Falleco o senador pelo Rio Gl'an

de do Sul padre Antonio VieIra da Sole
dade, Mcolhido a 24 de julho de 1826. A
1 aa agosto'do meElJno anno tomál'a as
sento 110 senlldo (Vide a addl!l1da).

1852-FlllleCe o Qadre Marcos Antonio
~Iontpil'o de Barros, senador }:leIa pl'o~

Yincia tle Minas Gel'ae, escolhido a 22
d jLlneiro de J826 e empossado da sua
cadeira naquella casa do plll'1limetlto a
10 de mala do dito anno.

11316- Inaugura-se na ilha e forta
leza de Yillegaigrtorl, paI' iniciaUI'a do
chefe de esquadra bal'uo de 19uàtelIlY
(SI', Ii'ranciseb GJl'deil'o da Silva Torres
e AlVim), um monumento consãgl'ado á
mcmol'!a dos ex- minl8tro~ da mal'!nha
O'cnel:~1 alvador José i\Iaciel e visconde
de Albuquel'qüe, ol'eadol'es-o pl'lnleil'~
do COl']JO ele illlpe>'io.es mo.l'inileíl'os (por
decreto de 15 de outubJ'o de 1 36) e o sI!
gundo, da pl'!meit'a compll.nhia de Apl'en
dizes madnheiJ'os (por decreto de 21 de
agosto de 1, ,la).

DEZEllBRO-l'i

]518 - Regimento d ll10 a Thomp de
So ltílll , pl'imeil'o go\'el'll:lU01' gel'al do
]3J'l\zjJ. Consta tle:21 Cc\pltulos, alllm de
mais 7 com numel'açal) lJova,

- Na mesma data díl-se ao p'I'o"edol'
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m6r da fazenda Antonio Cardoso de
Barros outro regimento em 30 artigos.

P6de-se vêr a substancia de ambos
esses documentos no tomo UI: das Ob,'as
de João Francisco Lisboa (S. Luiz do Ma
ranhão, 1865).

Deram-se ainda na mesma data regi
mentos aos provedores parciaes das ca
pitanias, contendó M capitulos, e cujas
substancias se podem vel' nas citadas
obras de J. F. Lisboa.

1734-Nasce em. Lisboa a })rinceza D.
Maria Francisca, que depois foi rainha
de Portugal, succedendo a seu pae, D.
,Tosé I, em 24 de fevereiro de 17i7.

Em junho de 1760 casou com seu tio
paterno o infan te D. Pedro, nascido- a 5
de julho de 171'7.

Um dos primeiros actos da rainha, logo
que subiu ao throno, foi concluil' pazes
com a Hespanha, assignando-se um tra·
tado em que Portugal trocou algumas
possessões na Africa por outl'as na
America.

A influencia clel'ical e da nobreza.
sinão inclinação propria, levou a rainha
a desfazer quanto o marquez de Pombal
tinha feito, conseguindo que os juizes
que haviam condemnado os conspü'aull
res contra a vida de D. José, fossem os
proprios que rehabilitassem a memoria
dos condemnados á mOI'te, e julgassem

, innocentes os' que viviam ainda nos
carceres.

O marquez de Pombal, por seu turno,
foi tambem condemnado, mas poupou-se
lhe o castigo ...

A attenção da rainha lcvava-a princi
~ palmente para a religião. Mandou edifl
,cal' o convento do Coração de Jesus (Es
trella), cuja egreja fOf sagrada em 15 de
novembro ue 1789, e fez gl'andes doações
ao clero.

Durante o seu governo a marinha de
gucrra teve gl'ancle incremento, mos
trando-se a bandeil'a portuguel.a nos ma·
res de todo o mundo.

Enfermou gravemente nos fins de 1791,

,/ -

sem que a medicina lhe pudesse resti·
tuir a l'al.ão, ficando inuteis os esforços
do celebl'e alienista de então, o Dr. \\Tillis
inglez, que foi chamado expressamente ~
POl'tugal.

Em 1792, o principe D. João (depois
D. João VI), por motu proprio, assumiu
de facto a regencia do reino, sem incom
modal' os povos com a convoca".âo de
côrtGs, e desde 1799 que era rei de facto.

A rainha .maneu no Brazil em 20 de
março de 1816.

Entre outros, faneceram durante o
seu reinado osseguintes'escriptores: An
tonio Diniz da Cruz e Silva e José Anas
íacio da Cunha, em 17 9: Francisco Dias
Gomes, em 1i95; o padre Antonio Pe
reira de Figueiredo, em 1797; o padr~

Theodoro de Almeida, em 1804; Manuel
Maria Barbo~a du Bocarre, em 1b05:
Nicolau Tolentillo de Almeida, em 1811 ;
frei Manuel do Cenaculo Villasboas, em
Un4: Jeronymo Soares Bal'bosa e Thomaz
Antonio dos Santos Silva, em lS16.

1I8i-Fernando Pereira Leite de Foyos,
por antonomasia o cavallo velho, qua
dragesimo primeiro governador da capi.
tania do r>larallltão: toma posse do seu
cargo e exerce-o até 14 'tIe setembro de
1792, em que assu me o govern o oeapitão
general Fernando Antonio de Noronha
(Revista do Instituto, tomo XYI. n. II,
Gonça,lves Dia ),

1801-D. Luiz de Bdto Homem, bispo
de Angola, é transfel'Ído pal'a a diocese
do r>Iaranbão, em qne foi 11 '1],'

Nascercl. a 8 de agosto de 17J8 no logar
do Fundão, bispado da Guarda em Por
tugal e era clerigo secular. bacharel em
canones pela univcrsidade de Coimbra,
prior da collegiada e fregnc7.ia de ,:;. Bar
tholomeu d'esta cidade e adjunto da meza.
episcopal qUHndo, a 1 de maio de lí!Jl,
foi eleito para o bispaco Angolen e e
como tal .sngl'ado no 'anuo seguinte. a 29
de abl'il. Foi mudado p:1.1'a o Maranhão
no govel'llo regencial de D. João VI e
pontificado de Pio VII. Em j!.\lleiro de

"
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lS0± chegou á sua nova diocese, da qual
assumiu o governl) espiritual a 22 de
fevereiro do mesmo anno.

Falleceu a 10 de dezemur'o de lS13 e
j IZ na capella mÓI' da cathedral, no pl'es
hyterio, junto á séde epi~copaJ.

• Fóra nomeado seu successor D. frei
Joaquim de Xossa Senhora de Kazareth
(T'ide a ephem. de 1 de setemb)'o de 1851).

- Decreto nomeando o conde de S,
Paio, ~Ianuel Antonio lle S. Paio, gover
nadol' e capitão general da capitania do
Pará e Rlo Negro.

- Decreto nome1.ndo Au tonio ,José da
Fran</a e Horta governador e capitão ge
neril{ da capitania de S. Paulo.

IS0~-Manllel Vieira de Albu(tuerque
e Tovar toma posse do govCl'no da ca
pitania do Es pirito Santo, subordinado
ao da Bahia, Só.cm 1810 é que, I ar de
creto de 13 de setembro, ficou aquella
capitania, quanto ao militar', jndepen
dente da da B:I,hia, Tovar snceeder,\ ao
dr, Antonio Pil'os da 'ilva Pontes Leme.

1 12-Por decreto d'e, ta data confere
se a D. Anna Francisca ~Iaciel da Costa,
paI' sua vidn, em attenção (I franqueza
com que eUIl. e seu falleeirJo marido o
coronel Braz C,\rneil'o Leão concol'I'crnm
para as uI'eTer.cias do Estado com seu
cabedaes, o titulo dc ba,'olw.::a de Cam
pos (do Goytacazes), que, elel'allo a vis
conde. foi depois dado a seu filho José
Alexandl'e Cal'neiro Leão.

1,22-0 major João José da Cunha
Fidié, commandan te das al'mas elo Pian
'h)', que havia partido da cidade de Oe)'
ras, então e'lpital ria provincia, fi fl'ente
de forças sutlicientes ,p~ll',1 suffocal' o
mOl'im.,ento revolucionario que na l'il1:l
de S . .João (1:.1 Pal'na.hyba havia proe)a
mado:l. indepenrl;ncia do lmperio.acam
pa a n'm qnarto de legu;l d'e ta yilJa,
que .ii! encontl'a tranqnill'l pela fuga dos
inde})endentes [lara a Grnnja, no Ceal"l.
e oIJicia ao senado da camara sobre o
assul~lpto, que alli o conduzia (Vide as

ephem. de 9 de uezembro de 1821 e de 14
de novembro de 1 '22).

1840-1~' prccollisado bispo de I1Iari an
na pelo papa Gr'i'g(,rio XVI o padre Car
los Pereira Freire de ;\lonra. Diz-se to
davia que o papa o não confirma]'>! ("ide
a ephem. de 18 de alJI'iI de 1820).

O padre Moura falJeceu em Millas
em 18,12.

1 51-Combate de Tone!el'o.

DEZE)JBRo-1S

lô61-A camara da cidade do Rio de
Janeiro, na ausencia do govel'l1ador DaI.
vadol' Corréa de Sá, que se achava em

. Paulo. não quel'endo obedecer ao pre
posto que eUe deixál'a em seu logar,
prende-o, nomeia OUtl'O governadOl'. e
eSCl'eye á C11mara rle S. Paulo c~nvi

d'lndo-a a imitai-a e I1judal-a. fazendo o
me mo ao governadol' que lá se achava.
Os paulistas port<m. fiei ao govel'no e ta
beleeirlo, nffel'eceram-se a alvador Correa
par'a o acompanharem ao Rio de Janeiro
e f,tzerem respeitar a sua auctoridade
(Vide a data de 11 de abril de 1661).

1683-Carta regii1. probibindo a funda
ção de conventos no Brazil, sem licen~a

regia.
1739-Frandsco X"vier de Miranda

Henriques, governador .0. eapitanii1. do
Rio Granue do i\ol'te sujeita á de Per
nambpeo, toma posse elo governo e
exel'ce-o até ser sul)stituido em 3D de m'tÍo
de 1751' por Pedro de Albuquel'que e
MeIJo.

1752-Fallece o G.· hispo elo Mal'unhão.
D. fl'ei Francisco ele S. Tbiago, na em
hocadura do Igaraçú, denoniÍnado Caja
pi6, sendo transportado o seu cadayer
para n. cidade de ,Luiz e epnltado no
dia 20 na capella-m6l' el:t cathedrul. no
l)resbytcrio, j unto á séde epi~eopaJ.

Pertencia á ol'dcm elos religiosos me
nores de S. Francisco ela pl'Ol'ineia ele
Portugal e nascera no arcebispado de
Braga. Er'a le~te jllbilado de theologia,

/
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e.-:'1ll1inadol' syntlrlal das b'os Ol'r)cns mi
liture~, deputado da Bu1Jn da Cl'uzilda
e visitado!' apo tollco da Custodia de
,'. João EI'angelista das ilhas dos A~'11'es.

desmembrada dá dos AIgai'ves, ,[u,lndo,
foi apl'csentarlo e con!1l'mttdo bispo do
1Ial'unhão em G!3, J'einHm!o D. JO:10 V
e sob o poutificado de Benedicto XIL
Cheg':1l'a á ua <Hocese a 2 de julho de
.7-!7.

O gonE:ral Abl'eu e Limf1. não menciona
o nome d'este preLJdo, o o visconde do
Podo SegUl'o indica a d:lta dc U de
julho <feste ultimo anno como a da, lia
pos e, qne, entretanto, não vem mencio
nada no 'notei;'o dos Bispados.

lTi3-Toma posse do govcrno pastoral [
da sua diocese D. B'll-thoiomcu IaD\hl
:\Iende dos Reis. 3' bi:po de llIal'ianna
(Yide a ephemer-irlede de nn:'Ço de lTi2).

Este pl'elado falle.ceu em IAsboa, sem
ter vindo ao sou bispado. a'; cie m:trro
[Ie 17['9, com 78 al1l)0S, Glllczes ~ n t1i~s
de edade, como se yeL'ifica da Gazeta de
Lisboa ele 12 d'aquclle mel. ~ alllJO,

Clel'igo secular do habito de S. Pedl'o,
natural de PortugaL fõra nomeado por
D. José I e confirmado pOl' bllllll de tJle
mente XIV de 8 ele março de 1-;72, dei.
xou-se ficaI' no reino, ObriJado porém,
seis annos depois de s'lgrado, a vil re
geI-o, desistiu no encargo.

O seu SUCC~SSOI', n. frei Domingos da
Ehc.u'nação ]JonLel'el, falleceu a 16 de
.il\uho, tie li\):3 ,( rirle essa data). c não do
179/, como diz o RoteiJ'o dos ni.~paLlos.

'Tinha II annos de edadc.
1821- Instalh-se na cidade do Rl'cife

n com missão miliw,r (IUE' tinha d'l julgar
os impliCddos na rel'oln~ãr) que ~Lll1l1el

de Cal'l'alho Pacs de AIIl.!I'.lde tlil'igil'a e
proelarnáL'a 1'111 1TI~;ados d'este rnesm
'Jnno, a ephemel'a Hepubiica do l~qLladol'

(T"i"-e as ('pl,r i1. de 2 e 2± d ju!!lo e de
l~ de setembr'o),

Eis ,\ por'ifll'ia que a l11~r,elou irlstállal':
« Auctol'i:,mdo·m~ S, 11. o Impe!'adol'

para nomear os vogaes e j(li~ l'~l~t()r,

qne devt'm compor Il. ommi. ~[lO mIlita!',
em conformid<tuc da car't:.ts Ílnpel'Í::tt'
de 26 e 21 ~Ie julho <lo c 'l'I'enrc anIlO,
ten'lo ("l me 'mo augusto genho!' OUI ido
par,1 e:te llm O seu conselho de estado i

cm ob~el'V:lncja das mesmas ordens, no
mc'r) o H. , alvador ,José Maciel, <!Ol'onet
eílcctivo do corpo de ngenhe 1'05, vogal:
o ,1'. conde de Bscl'agnoile, cor'onel gra·
duaclo e com mandante do ",' batalhão ele
cn~adol'es da CÓI' e, vogal o ~el'viI'{L rle
intel'l'ogante; o SI'. Manuel Antonio
Leitão Bandeira, coronel graduadu c
commandttlltc do ~.' b ltalhão d,L cOI'Le,
"ogal; li SI'. Francisco Vicente de Souto
Maiol', tenente-coronel commanrlante do
2.' batalhão de caç'lClol'es ela cÔl'te, vogal;
o sr, d sembal'gador Tlloma7. Xavicl'
Garcia !Jara juiz relator,

« Palacio elo gOl'el'no de PeJ'nambuco.
cm 1S da dezembro de 18H.-Pr'lllcísco
de Lima e Silrn. » (Viele a ephemel'i'.!e
de 20). '

1 3-!-Fallol'e no Rio de Janeiro o in
signe pianista e coml'0~ilor americano
GoUseltallc..

DEzlnlDRo-19

1631-Capitu1aç:tO <II f.)l'talel.a do da
hedllo na Pal'ab~'IJa, occupada Jo:;o pc
los hollandezes.

Fatiga 10 o pup.l!a.lo de \'.II·'ntes que a
derendiam do I'ÍgCl'U<O sitio que lhe havia
posto o inin;iJo, oll1!l"lnd ldu pdo gene
ruI Segi~mund(J, lcudo já visto Cithir'om
mOl'tos'S2 elos seus, com 103 fel'1I.I,1s, e 
tando a dous dias sem ler '1em quem ma
nobl;asse a artilharia por ter sido ferido
no queixo, cnJnO o seu 1>!'edeces~rJl', O

novo COIII mal1l1ante Fl'auf'lsco Pel'as do
Souto, balrJ s de mantimentos e l11uni
çõ s, sem espel'an<:a <l prompto 50 COI'
1'0, sem P,11'1lpeirlJ" ,) fOl'te e com foda n
sua artilharia qllllsi de'l1Iontadn, nao ii·
vel'am outro aJl'it1'e [l. escolher sinã
entregaI-à ao illimigo, não sem ter, mes·
mo assim, feito todas as tentativ,ls pal'a
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melhorar as conrliçües que esle lhe im
punha pelo dil'eilo do mais forte.

A gUIll'lliçiio pois I'CD<iel1-se com a.
hom'as (1<1 guerra que poude ~lcalll'al',

sahindo com as bagagem" bandeiras de:
pregadr" morrões acccsos. bala cm
boeca e toque de caixa.

Quando D. Fernando de h Riba
Agnero. mnndat10 pelo' conde de Ba
gnuolo com 2;:;0 homens pl~ra distl'aÍl' o
inimigo, chegou â, ceI' ania do fOI·te,
já achou al'vol'ad 1 a lJandeiJ'U hoUandeza
lla~ ,nas ~mTocadas mUI·ali1as. r o dia
seguinte o Séll govel'nndor Antonio de
Albuquel'que. chamado [L cidade da Para
hyba para cout"erc.Jcial' com nagDllolo.
Yinh1 retomai' o eu jJos{n, quando soube
na el'mida de r-;o~sa Senhora dnGuia da
rC'ndiçi1o do f.ll'tr.

O fOI·tim de Santo Antonio. situado
na m!lrgem fronteira, coml1landado pelo
capitão Luiz de i\IJf.!'.llhães, apenas 1'~

sistiu Quatro dln mais: eapitulOll com
as me. maR clausula: que o do Cahedello.

Rendidos a sim os forte, conheceu
não só Antonio de AIlJnquer(!ue. como O,
mOl'aclores di1 capital. que esta não pode
ria apresentar defensa alguma, e andou
ílquelle Jll'OCU rando. mas emyão, Ufln

p, 1'<1"'em alJro[,l'iada ollue e, lahelucessc
e fixasse Ulll al'l"ayal, do qual pll(h'~sa

incommodnl' o invasor. Reconhecendo
então que j:L de nalh ]Jodia servil' na
P rahyb I, fvi apresenlar'-'e a ilIathias de
AIbllL[LH,;rque, com Dagnuolo e lIIal'tim
,'ont'es dureno, que C'st.."a deu \rtIÍ<:ão
no 'lInhaú.

O hollánclcl: tomou plena po~ e da
capital da ParahylIa no uia 2<1:, e inten
tou modar-Ihe O 110n1e de Filipll(la. para
o rIe F,ede/'Ícd (FI'ederikstud), cm hol.l'iL
do S llthoudel' da llollanda FI'cdel'ic'
Henr'i: 1I1as tal nome ficou. do Il111SI>10 .

rJlodo qUI? o lJ1'imlli"o. só 110 jJo)Jel.
SL1bmeftld,\ 11 PlII'ahyb:l, rcsoJveram

os hollf.ul1ezcli;, occlljJar todo o tcnitOriu
intel'medio :1tó o Recife. tar'era (Ie qüe
incumbiram o coronel Al'cizewskl.

lR5::l-InauguJ'a-sc oIlrcia!mpnte-a pro
vincia do P;J ran (L, no\'amen tc c)'eada,
tcndo POI' capital li. c:idade rle Curitiba.
Foi SCI] primeiro presidente e funt1ad ..r ó

conselheiro Zacarias tle Góes e Ya 'con
ceBos.

O tel'1'itor'io da nova provincia pertencia
:l antiga capitanü hereditaria de Sant,")
Amaro, que, e e-tendia até ás immedia
<:ões d.t Lagun'l. ou terras "e Santa Anna.
PCI'O Lopes de Souza, ~eu donalario e
irmão dc ~lartim Alfonso de ::,onza, nunca
pode vIsitaI-a depois da me~'eclda doação
que d'ella til'er'a em 153±, pois morr.lU
no anDO de r39.

Depois da proclanlação da nossa inde
pC'ndenciu, o povo reqnereu e a As<em
bléu gel'nl, por lei de 29 de ago,to d'este
anno tle 183'), co!.cedcu-Ihe os fúros de
}lroyincia com o nome, que hoje tem, do
ParHná.

A lei n. 1 (Ie 26 rle juDIO de 1~5-l fixou
a cidade de CUl'iliba pu I'a cap tal di'!.
provincia, OUI'ihba jã gosava d()s fúros
tle cidade, conccrlido; p'la lei /ll'ovint;üq
de S. PlIulo n. ii de 5 de fevereiro
de lSl~.

DEZE.LBRO- '20

16'8-.l t:J 10 mandaúo I ]-'l:c'lr na yiHa
de S. Paulo e cm roda.; ,.. m~i~ da ca
l'ita:'ilL, dando perd:w avs '( ;'\l'n s ~ que
illHJavam torllgidv, excepto ll" l!.l le
[llagestadc diyiu:\ c human1, pt\l':1 que
se i\pl'e~ntas,efT' ,,11m do f"zcl'cm par'te
da fOI'ç,-. rvm que D. Rour'i"'O d Gast(mO
llr·anco. aúministl'Udor get..tl da minas,
tinl1a de entl'al' pelo SCI't'i'Ó no desem
peD 110 da sua commissào. o desco bl'i
n1cl1to d ja/.idas d melaes e peli1'Us
1're iOSl\~,

lüRu-Lança-se a pedl'a fundamental
do convento d' S. Fl',lnei có, (b cidl\d c
,h Bl1I>la, O acto renlba-:e com toda ;1:
soICU1nidalIe, tumando IL p lrte pl'incipa
nell<l ó gOl'cr'llIlIlol' o capitão genel'~\

mu\'qu('z lIa, Mioos. EI'lI, provinci.ill da.



300 EPHEMERIDES NACIONAES

ol'dem frei Domingos do LOl'eto e gual'dião
frei Thoma7. da Apresentação,

l'iH-Bulla Immcnsn Pasto,'um Prin
cipes, expedida pelo papa Benedicto XI?,
condelllllando as atrocidalies commet
tidas l~elos regulares ua Companhia de
Jesus nos dominios ultr'lmal'inos por
tuguezes,

1 '10-Fallece no Prll'':L o seu 6.' go
vel'Uador José 1'iarci o de i\lágalhães de
Menezes, cujo governo começál'll. a 10
ue mar<:o de 1 06.

Fora este go,-ernadol' quem organisárll
na cidade de Belém a eXfledição de
goO homens, que no dil H de janeiro
de 1809 se apoderou da. colonia r,'anceza
de Cayenna, pOI' capitulação do seu com
mandante, o genel~al Vic-tOI' Hugues
(Vide a ephemel'ide de 28 de agos~o

de 1817, 2.' §).
Succede.J!1e interinamente no cal'go o

bispo diocesano D. Manuel de Akneida
de Cal'valho, tendo por a ljuntos o bri
gadeiro Manuel Marques d'Elvas POl'
tugal e o desembargador ouvidol' da
comarca Joaquim Clemente da Silva
Pombo.

O eonde de Villa-FI1r, que falleceu
duque da Terceira, s6 assumiu o govel'nO

'effectivo d'esta CIlpitania a 19 de outubro
de 1817 (Veja 'ssa datIJ).

18240-Ics:allllda lIO dia 18 (ride esga
data) na ciuade do Recife a junta ou
com missão militar, que tinha de julgaI'
os compromettidos n~ revolta denomi
nada da Con{ede,-ação do Equado,·. ce
lebra-se a sua primeÍl'a sessão, sendo
interrogado o afamadJ frei Caneca, ul1'Ja
das mais illustr~s victimas d'esse movi
mento. Aqui damos a actiL que lhe diz
respeito. não só como um documento
historico, mas como um specimen dos
actos d'essa nat.ureza;

" Aos 20 dias do me7. de dezem bro
de 182!, p"imeira ses ão d'esta com missão
militar, achando-.;e reunidos todos os
mem bros d'ella, e havendo-sejá em sessão
preparatoria P1í\ndado av~sar os réus

que t&m de ser processados, determinou
o presidente d'cllJ. que vil' sem a per
guutas, as quaes foram feit:"! pelo 0[

flcial interrogante o coronel condo de
Es ragnolle; sendo o pl"imeiro d'elles o
I'éu frei Joaquim do Amor Divino Caneca,
o qual foi interrogado da maneira que
se segue: do que fl7. este tel'mo, en Tho
ma7. Xavier Garcia lIe Almeida, juiz
relator o escl'el'Í,

IntCi'rogatoPio do "éo FI'. Joaquim do
Amor Divino Caneca

Foi perguntado com" era o seu nome,
naturalidade, estado e idude.

Respondeu, que se chamava Frei Joa
quim do AmOl' Diviuo Caneca, natUl'al
d'esta cidade do Recife. estado de reli
gioso carmelita tnronense, idade de 45
annos e 5 mezes.

« Foi pel'guntado, se sabia ou suspei
tava a causa de sua prisão.

cc Re pondeu, que fora preso por se
aellal' na divi ão das tl·opas. que d'aqui
marcharam· pal'a o interior da provincia.
na occasião em qne entl'ara o e..,ercito
impel'ial.

cc Foi perguntado, se nunca propa
gari}, ou publicara idéas, ou escriptos
subversivos da boa ordem.

cc Respondeu. que fora redactor do
periodico intitulado Typhis, em o qual
se con tém as' idéas q ne elle p.opagara,
as quaes era.m as mesmas qne havia lido
em outl'OS periodicol; mesmo na corte;
e que não havendo nunca sido chamado
a jUl'ados, se regulava pela lei que enião
existia sohre os abusos da liberdade de
i!nprel)sa, dirigindo-se sempre ao minis
teno, todas as ve7.es que ::\ta~aYa os des
mandos publicos.

cc Foi perguntado, se nos ditos seus
escriptos não havia uis eminado idéas
tendentes a promover a desnnião das
provincias, e atacar a integridade do
imperio, quando taes principios se não
achavam estampados em algum periodico
da corte.
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cc Respondeu, que llie parecia, qUe
nenhumas idéas d'estl nature,,,a elle tinha
Tl\aniresttv~o m seus escripto,: e so
alguma proposição existir d'onde issn
se po~sa colligir, s6 a elle mesmo com
pete inlet'pretal-a,

cc Foi·lhe perguntado, se não havia
concorrido directa ou indirectamente
para a eleição e conservação n!\ pt'esi
dencia da província de .\lanoel de Car
valho Paes de Andrade, contra as ex
pressas ordens de S, .\I. Impel'ial.

cc Respondeu, que não interviera. para
a sua eleição, por quanto fora esta feita
pelos eleitores de parochia; e quanto á
sua conservação, sendo chamado pal'a
um con elho, como membro do corpo
lilteral'io, ahi emittii'a o seu voto, o
qual corre impresso, e a elle se reporta,
conforme nelle se contém,

cc Foi pel'guntado, se não havia coope
rado de alguma sorte para o plano da
confedel'açao do E'quador proclamada por
Manoel de Carvalho, e que ia arl'ancal'
pelos fund<!mento a integridade do im
pel'io bra~ilciro,

cc I espondeu, que nunca tivera idéa,
ne,n nunca ouvi/'a faUar de semelhante
confederação, senào quando chegara ao
sertão, onde vio algumas proclamações
do Filgueiras a este respeito: e tão 6
mente faBou em seu pcriodico da união
de algumas pl'ovincias do norte para o
fim de c opporem á in vasão da expe
dição portugueza, que S. M. Imperial
havia annunciado na oceasião de mandar
retirar o bloqueio, recommendando-nos
que no defendes emos della.

cc Foi instado, se dizendo ei1e que não
ha,via nada coopel'Ftdo para o plano'da
confed~l'ação do Equadol' como é que
havia publicado em os numeros ... do seu
Typhis, algumas bases' que parecia,n tel'
applicação áquella f6rma de governo
republicano.

cc Respon'del1S que sim, publicara essas
bases, mas que além tle ser um papel,
que lho foi dado pelo mesmo Manoei de

Carvalho pal'a o publicaI', não o fez com
alguma intenção determinada, mas sim
como maximas geracs para qualqt er
governo, que se quizes e constituÍl'.

Cl Foi perguntado. se havia contl'ibuido
para se não acceitar o pl'ojecto de cons
tituIção otrel'ecido pOI' ua ~Iagestade

1mperial aos povos desta provincia.
cc Respondeu. que sendo chamado pela

camara para dar o seu parecer sobre
esta matel'ia, o seu voto fora que se não
acceitasse tal projecto; referindo-se em
tudo o mais ao dito seu voto, que cons1;,1.
dos livros da camara, ou que corre imo
presso,

cc Foi perguutado, E" trabalhou de al
guma sOl'te para que se atacasse e fizesse
resistencia ao exel'cito cooperador da
boa ordem,

cc Respondeu, que quando ain'da esta
vam em Barra Grande as tI'opas do mor
gado, sendo chamado a conselho para
deliberai', se devia ou não atacar aqueI
las tropas, dera' elle I'éo o seu ,"oto para
que e atacasse, e isto pela razão de ter
oIriciado o major Pitanga, dizendo que
o mOl'gado fizera urna proclamação, em
que dava vivas á união da familia por
tugueza,

cc Foi perguntado se havia àado.algllm
passo para que se "(izess!' I'esistellcia ás
trop IS de ,M. Imperial, com a chegada
das quaes havia cess.1do o pl'etexto de
se ataCai' a divisão d<l Barra Grande.

cc Respondeu, que nenhum fucto pra
ticou d'onde se podes e i to deduzir.

cc Foi perguntado, si elle não tinha-se
encorpol'ado com a força rebelde, qu~

se oppoz á entrada do exercito coope
rador; e se não a havia acompanhado
até o ponto de ser subjugado pela tl'opa
f\xpedicional'ia com mandada pelo major
Lamenha, e pelo qual fôra remeI tido
preso.

cc Respondeu que sim, ha,ia acompa
nhado a dita tropa; mas que os motivos,
que tivera para isto, os queria clal' por
escripto, pois que faziam objecto da sua
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defeza, que apl'esenturil\ em vinte e
quatro hOI'Us.

a: Foi perguntado, se não tinha clle
praticado algum facto, pelo qual se po ,;).
colligk alguma intenção de sua lJUrte de
so oppôr Ílentrada da expedição da córte,
como é ql.e nndava. e de então para cá,
sem haLito, e vestido de jaqué de guer
rilha.

«Respondeu, que não andou com
jaqué <l.e guerrilha, mas sim com jaqueta
de chita, que trazia pOl' haixo do hab:to;
o qual havia tirado na marcha do Cabo
parcl o Recife, e se pentera, POI' ir na
garupa de um c<walIo, que desappareceu.

«; Foi llnalmer.te pergllntllodo, se tinha
ulguma cousa mais que allegar o dizer em
sua defeza,

a: Respondeu, qlle nada mais tinha que
dizer, v;isto que lhe em permittido dai' a
Sl]R. defeza P01' escripto; mas que, oomo
se achava suocumiJido pela naturc:r.a do
tl'ibunp.l, c tambem pela qualirlade dos
juir.es, que cram milittlres, tulve/. sem os
necessarios conhecimentos das leis juri
dicas, requeri:, que lhe fosse facultado
consultar com um letrado 110 formalisal'
de sua mesma clefeza, que o coadjuvasse
neIla: e assim deu a com missão pOl'
acabadas as perguntas, as quaes sendo
lidas ao réo, .acho'! e tarem conforme
ao que tinha respo,ndido; pelo que assL
gnou com o coronel interrogante: e eu
Thoma;\ Xavier Garciá de Almeida, juiz
relatol' o e~creyi-Conde de Escl'agnolle,
coronel interrogante - F", Joaquim do
Amor Divino Caneca.

1825- Chegam ao Rio de Janeiro os
allemães eontl'!lctados para o serviço mi
litar.

18ZS-Tl'atado do amiz;ldo, navegação
e commercio entre o Brazjl e os Paizes
Baixos (HolJanda). '

1871-Cl'eação da Bibliothcca Municipal
de Cllmpns, ordenad'l pela lei pl'ovÍnclnl
n, 1650 da presente data; ]lEu/a a SUl]

execução oxpediu-se o regula,Qlento dE!
1.' rle mar00 de 18'[:3.

DEZE1IBRO - 21

16:?3-PaJ'te do Texel a primeira expe
dição orgal1lsatla pelos 1101Iandezes de. 4e
3 de junho de 1621, para a conquista du
BI'aziJ, pOl' conta da Companhia das
Indias occid,entaes e para esse fim pre~

parada pelo~ principalls negociantes de
Amsterdam. Outre,s duas partes da mesma
llrmada largal'am poncos dias depois dos
portos de :úens<l o de Gorria, ne mesmo
paiz (lIolJanda'.

Esta esquadr" compunha·se de 23 na
vios grandes e 3 pequenos hiates, com
corca de 500 bocas de fogo, gU<ll'nccitlo,
por 1,000 rnal'inheiros e tendo a seu
bordo 1,700 hOll1ens de desembarque.

Comma.nclava esta cousidel'ayol for~a

naval 0 almirante Jacob \Villeekens, na
tural de Amstel'd1U1, tendo como vice·
almirante a Pieter ?teterszoon Heyn.
O corOl1el Johan V,lU Dorth, senhor de
Hõrst e Posth, oOmmandava as tropas
de d(l,~embarque o fora nomeado gover
nador do paiz que se ia conqllistal'.

Antes de partü'em tinham os jlldous
aqui estabelecidos ministrado aos almi
)'an tos holJandezes as mais xactas in
formações sobre a situação do Brazil:
em sua totllidade desejavam os infor
mantes que pa, sasse o paiz ao dominio
da IIollanda, por cau, a da toZtll'a,/Cia
,'eligioscb que os governos hesp'lllhol e
povtuguez não admittiam.

Apezar ào segredo que se guardou
á erca do destino da expedição, soube·se
d'elle cm BruxeIlas e em Lisboa. Da
primeira d'estas cidade, onde reinava a
infanta Izabel, transrnittiu logo ella esta
importante noticia para a côrto de
Madrid. onde pouco abulo causou, Ga par
de Gusmão, oondo-duque de Olivares,
favol'ito e pl'imeiJ'o minist1'o do jovell rei
de IIcspanha Felippe IV, desprezou o
avj~o, qneJ' por não o aCl'aditar ycrda
dL'Í!'o, q~lel' porque o enfraqllociniento de
Portugal, quo elle tratava cpmo provincia
conquistada, entl'aslile já np s suas vist1\~'
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não pensando de certo nas consequencias
que tral'ia ás possessões hespan lioJa~ a
pel'da' dl\ colonia portugueza, glllq lanto
assim yarilhva ou se mostrava ineredul
o ministro liespanhol, partil'a a esquadra
hollandcza 60 seu aventuro o destino.

H329-Cliegam á ilha d S. Yicente
mais alguns navios da esquadl'a, hollan
ueza. que vinj',a ii conquista dc Pernam
buco (Vüle maio 17). Acham-se então
rcuIJidos 52 va os, entre grandes e pe
quenos, e mais 113 pinac;as.

O SI'. José de YasconceJlo nas SUllS
Datas cdeures dá o nome, capaciuade,
al'lJlamellto e tripolac;ã) de ci\.da um.

Havia ninda mais dois navios que
capturaram em caminho. Ko dia 26
fazem-se de vella p,lI'a o seu destino·
ficando na ilha o hiate Salm, para e peral'
os retardado e indicar-lhes o rumo que
a esquadra tomára.

.'0 começo d'este me mo anno entI-ou
na balda ele Todo os antos uma ar
mada da mesma nação compost'a de 9
gl'andes navios c 3 hiares. eomm'\ndada
I elo almirante, Acll'ian Jans7.0n PaLCI', a
9ual, não achando no porto navio algum
que apI'i:>Íonar, saliiu logo se,m host.i1i:>al'
.i cidade, seguindo o I'umo da :rndi, s
Occiden t les.

1í7:1o-Carta regia modificando a dis
Jlosições (wdenadns por ou ra de lO de
junho de I ;61, que mandava extinguir
em Goya? a 1'3,<;:1\ mual' sob o ]H'ete::l-to
de favDrecer l1-0S el'io.dore~ e 110 com
mcrcio.

Os clamÓI'es que pI'oduziu n'nqueJla
capitania tão absurda c1isp sir:ão, deu
causa '11. est& nov3, ordem, qlle ~ assim
conc l.Jitlll:

" Joiío :llltl1uel de ;Helio. governador e
capitão genera.l da capitania de Goyaz.
Amigo, - Eu, el.rei, vps !lnvio muito
saudal'.-Tendo mostrauo a o>:pel'iencia
a muita utilidade que se segue ao com
mercio do servi o dllS be.otar; muares,

303

principalmente nas comarcas de :.\fina~,

onde de annos a esta parte se têm intI'o
duzido para os transportes e conducções
dos mercadores, com prefel'encia, os
canl,llares: havendo d'estas nos sertões
da Bahia, Pernambuco e Piauhy tão
gl'ande cópia qlle antes da intreducção
d&s muares s6 CDm a sahida é que !Uu
dal'&m para a, J\1inas, e' enriqueceram
os mOl'::tdores dos refel'Ídos ser'tões: ao
mesmo tempO que nas mina. notoria·
mente mais uLeis pal'a o dito seryiço,
não ter)l llavido até o presente a auun
danei(/- q' e se necassita:- ou sel'l'ido
mandar premo,er n'essa capitania a
cr-i'aç:tu das bastas muar'es, erp utilidade
dos meus fieis \'<.\ssullos e em beneficio
do 'commel'C'o, que nellas Incra a facili
dade e commodidade das conclllc<;:õe~.

" E para acautelar que, entregados
inteiramente esses mOI'adores á criação
d'estas 1Je, ta., desamparem de sOl'te a
cI'iaçào dos eavallares. que venham e·tes
a f ,HUI'em para os Yiandantes e para a
remonta da, tropa: IIei por bem que
os criador~s sejam obrigados a terem ao
man s a sexta parte de egnas com seus
cD.\'allos, pena de lhe s rem tomadas
todas as bestas muar's que til'erem de
criação, e de pagarem cm dobro o sen
vaIOl', tudo para quem os dellullcinrem,
ou assim o não obsel'varém. O que intei
ramente tu'eis executar,

" Eseripta no palaCio de .. -ossa 'enltora
ela Ajuda, a 22 de dezembro de 117:10.
-REI."

1807-Aporta i sna diocese no dia ]3
e assume na presente data o exerCicio
do eu cflrgo o ]3.· bispo de Pel'nambuco
,D. frei José ;\!aria de Araujo, natural de
Li boa, da ordem de ... Jeronymo ("ide a
ephemel'ide de 21 de setembro d ]80),

Para suceeeler-lIie no' cargo foi eleito
a 2.3 de abril de 1 :0 (ride essa data)
D. fl'e'Í Antonio de S, José Bastos, bene·
elictino, confil'(\1add por bulla de 5 de
ml1-I'l}O de 181ó do pontifice Pio VII.

1 25- govPrno do 131'al.il declarD ,m
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estado dc bloqueio a cidade de Buenos_
Ayres e suas dcpendencias.

Recusando D. PedI'o I restituir a Ilanlla
Oriental como parte integrante das pro-'
viI\cias Unidas do Rio da PI'ata, resol
vera o governo argentino protel!"er o
movimento revolucionaI'io dos emitTl'a
dos orientaes que, em numero de 33, des
embarcaram na Banda Ol'iental a 25 de
abril, achando-se dentro de pouco tempo
armedos mais de dois mil, que obtiveram
em Sarandy consideravel vantngem sabl'e
Ben:o Manuel Ribeil'o. que apenas tinha
ás suas ol'dens mil homens mal montados.
Essa victol'ia decidiu o govel'no de Bue
no -AyrE's a notific'lr ao de S. Christovão
que o CongI'es~o reconhecia a Banda
Oriental de facto inCOl'porada á repu
blica das Provincias Unidas, Tomada
a nota argentina como declaração ele'
guel'l'a. o govemo imperial pulJJicou a
lO de dczembro um manifesto, expondo
as razúes que tinha paI'.l tambem abrir
hostilidades contr'a Buenos-Ayres. Esta
beleceu em seguida o bloqucio dos por
tos argentinos e dos que na martTcrn
oriental occupasscm as tropas bllcnoav
renses: o comm:llld,mte da esquad~a
imperial Rodrigo José Fcrreiril foi o en
carregado d'essa missão.

1833-Inauguração solemne ca Impe
rial Academia ce Medicina no paço da
cidade do Rio de Janeiro, sob a presi
deuci<1 do então ministro do imperio o
sr. Antonio Pilulino Limpo de Abreu,
hoje visconde dc Abaeté. em presença
do imperador, que então tinha dez annos
de edade, da côr'te e de um grande con
,cu rso de pessoas gradas.

Esta academia começúl'a por uma sim
ples reunião de n;1edicos e Cil'ul'giões,
effectuada no dia 28 <le maio de l829,
sob o titulo de Sociedade de Medicina do
Rio de Jqneú"o, titulo que lhe confirmou
o decrcto de 13 de janeiro de ISll0: foi
installada com essa denominação a 21
de abril do mesmo anno. Mais tarde,

por decreto de 18 de maio de 1 35, deu
sc-lhe o nome e eiltegoria que hoje tem.

l.'4'i-Fallece o senadol' pela pl'ovincia
do Maranhão Patricio Jo é d Almcida
c SiI\'a, cseolhido pelo primeiro impcra
dor a 22 de janeÍl'o de 182'; c que a S de
maio do anno seguinte tomál'a posse da
sua cadeira no sena,!o.

186S - Ataque de Lomas ralentinas
(Campanha elo Pa,'aguay),

Os resultados d'c te impnrtante feito
d'ar'lnas. dil'igido pessoalmente pelo ge
neral em chefe marquez de Caxia , e em
qué tomaram pal'te os genel'aes José
Luiz MeIllia Barreto c b'll'ão dó Trium
pho, foram a j llncção do gro so do no so
exercicio com a força que f1eára em
Palmas e o isolamento da guarni<;ão de
Angustura do resto do exercito para
guayo. ,

1 'iS-Inaugura-se a linha telegrajlhica
de S. José de PCl'uhype (Bahi;l). a Mu
cury (lflspirito-Sauto), com a extensão de
26,900 kilometros,

lSi9-Fallcce no Rio de Jaueiro de
uma enceph>llite o dr. José Bento da
Rosa, lente jubilado da .ldeira de pa
thologia externa da Faculdade de Me
dicina da mesma ei lade. Contaya 71
annos de eclade.

nEzE~IBRO - 22

16fi-Assumc o gO\'erno gcral do es
tado o conde de Villa Pouca de Aguiar,
Antonio Telles de Menezes, que viera
commandando uma esqlIadra de 12 galeões
que a côrte de Lisboa m:llldál'a ao BraziJ,
receiando·se pela segurança da Babia,
cubiçada pelos hollandezes.

Foi o vigesimo dos governadores d'essa
capitania p 'la orúem chl'onologica e
occupou o c,'I'go pelo tempo de dois
annos e treze dias, até 4 de janeiro
de 1650, em que o su bstit1l8 o conde de
Castello-i\Ielhor. I ,

Quando Telles de Menez~s. ,terminado
6 seu temJ,lo de goyerllO, voltou J,lara o
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reino, apanhou o navio em que ia. vio
lentis~imo te' poral, sossobrando nas
costas de Bua,·cos e perecendo o gover
nauot:.nas ondas. OUlros nal'ios da mesma
frota ~olfreram tambem "S consequencias
d'este tenlpol'al.

1IH8-l<'llnllu~ão da villa de Alcantara
na capitania do- lIIaranhão, tres leguas
ao nordeste dil cidade ue . Luiz, em um
terreno elevado chamado pelos indigen IS

Tapui-T'lJlel'u. Foi seu funllador o dI" An
tonio Coelho de Carvalho, a quem el-I'ei
doá ..a cincoen ta e seis leguus ue costa
entl'e a b.lhia de Cuman e o rio Pindal'é.

165:2-Tumultp popular 'na capital do
Pal'á, pOl' ter quel'Ído o governador ca
pitão-m61' Ignacio do Rego Barreto de
clarai' livres tojos os indios, até então
possuidos como e Cl'avos. O governador
intentál'a pÔI' em execução um dos capi
tulos do regiment.. que Lbe fora dado
quando viera provido no cargo.

Para apaziguar o motim ol'dena o
capitão-m6r a suspensão dd. medilla até
resolução da corte, mas determina que,
emquanto não se decide a dUl'ill I. todos
os indigt'nas se con el'l'al'i 1111 pOl' admi
nbtr"çao sob o tillllo de lil,ertos. e que
d'alli el11 diante eria I'igorosamente per
seguido todo aquelle que intentasse novos
"es{fates ou compras d'elles.

Esta delibe ação acalmou o tumulto.
1731 - Lei declarando que todos os

diamanles e pedl'as pl'eeiosa que lo"em
acbados nas minas ai) BI'.lzil, de 20 qui
lates pal'a cima, p,'rlencel'Íam ã coroa e
seriam remettid IS logo para Lisboa.
dando-se 4008 a quem os achasse e al
fOI'l'Ía, sendo c cravo, sob pena de con
fisco e perda das pedl'as achadas para a
fazenda real....

reste anno de 113,1 o paulista Domingos
Rodrigues do PI"ldo descobre e funda o
al'l'aial de C/'Íuxís, nas minas de Goyaz.

7e~te mesmo anno sahem de Cnyabá
os irmãos sOl'ocabanos Fernando Paes de

Barros e Arthur Paes e descobrem as
ricas minas que demoram junto ao rio
Gttatera, um dos afIluentps do Guaporé,
oriundo das fraldas do S. Fl'anci co
Xavier, onde levant.aram um templo sob
essa invocação. T~ve assim começo a
povoação de Matto-Gros~o.

1795-Alvará elevando á categoria de
pal'ochia a igreja de ossa Senhora da
Assump,:ão da villa de Benevente, na
capitania do Espirita-Santo.

O aldeialllento de índios de Rerityba,
criado de 1565 a 1567 por José de An
chieta, é a ol'igem de Benevente, que fOi
elevado ao predicamell to de villa por ai
vat'ã de I de jancil'o de 1759.

180'l - O principe regente. depois
D. João VI, concede aos conegos da ca
pella real do Rio de Janeiro o tratamento
de senhOl·ia.

1814-Fallece na cidade da Babia o
conego José Telles dc ~Ienezes, dei:xando
em testamento a casa nobre de sua resi
dencia para que nell. se estabelecesse o
seminario, que intentava fundar naquella
cidade o arcebispo D. frei Francisco de
S.Dama~o. Feitos os al'ranjos necessarios,
deu-lhe o arcebi po estatutos e uma quota
para a sua manutenção, Os mancebos
pobres, que teriam de aprol'eitar-se de
tão util estabelecimento, deviam seI' sus
tentados pelo cofre das obras pias do
al'cebi. pado.

1'l2,1-Segunda sessão da commíssão.
militaI' installada na cidade do Recife
para julgar os réus da revolução que
proclamara a ephemera Republica do
Equador (Vide as ephemeddes de 18
e de 20'.

Foi consagrada esta sessão ao depoi
mento das seguintes testemunhas: Isi·
doro Martins oriano, natural de Por
tugal, deputado da junta de fazenda;
José ufaria de Albuquel'que Mello, na
tural de Portugal. escrivão da cam Ira
da cidade do Recife: José .Joaquim de
Carvalho, natural do Rio de J.llleil'o,
physico m6r da provincia e primeiro

20
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medico do hospital militar; Caebno'Fran
cisco Lumachi de Mello, natl1l'al da ei"
dade do Recife, esel'ivão proprietario da
meza grande da alfandega; João Baptistà
Pereira Lobo, natural da cidade do Re
,cifc, feitor da alfandega de algodão; An
tonio Borges Leal, natural da ilha Ter
ceira, coronel graduado e ajudante de
ordens da provincia; Manuel José u1al'tins,
natural do Recife, tenente-col'onel eITe
ctivo. e ajudante do governo da pro
vincia, e Manuel Conêa Maciel, natural
da cidade do Recife, ofliCial-maior da
junta da fazenda.

Os depoimentos de todas estns teste
munhas foram vagos, sem J(H'ça alguma
jurídica ealguns até favoraveis no~ réus.

Entrqtanto a iniqua eommissão militar,
melhor se dissera commissão de ass!!ssi
nos, condeml1ou á morte o illllstre paÜ'iota
frei Joaquim do Amor Divino Rebello
Caneca e o valente capitão do batalllão
de Henriques, o ln'eto Agostinho Bezerra
Cavalcante\ e como para maior escarneo
mandou escreveI' no começ,o da acta
d'esta sessão' o seguin te: « e quel"endo
a commissão obtel" uma melho)" base
d'este conhecimento criminal, para com
mais segurança pl'onnnciar sobre elie o
seu jui::-o final, deliberou que se inque
risse um 8tm~mal'io de testemunhas
idoneas, e coevas ao tempo dos faotolj
al"guidos. "

1861-·Elncerra-se solemnemente a ex
posição industrial e agricola da província
do Ria-Grande do Sul, distl'ibuindo-so
nessa occasião os premios conferidos,

18&!-Fallece na eOl'l,e o dr. Antonio
Ferreira Pinto, lente cathedl'utico da
Faculdade de Medicina da mesma ci-
dade. \

Foi sepul~ado no cemiterio de S. João
Baptista da Lagôa.

1868-0s generaes chefes dos éxet'ci tos
da triplice-alliaoça dirigem se omclal
mente ao dietadol' Lope~, intimando-o a
render-se para eVitar o del'l'amamento de
ln Is s bgue (Oampanha do Paraguay).

Depois da brilhante victoda das forças
alliadas em Lomas Valentinas, que, en
tJ'etanto, não decidi! ü da acção, o~rcAdo

(l proprio dictador no reducto em que se
intrin cheirára e onde, passada toda a
noite em arma, apezar da chuva que
eahia, é força confessar que nno se p6de
dizer o que sel'á mais digno de admira
ção: si a tenacidade do ataque, si a p 1'

tinacia da defeza.,. parecia euri"l que o
diotodor aceitasse a propo ta feita; mas
a sua cegueira continuou a dominal·o·
para 56 terminm' o lugubre drama do
aniquilamento de um po,"o no lodaçal do
Aquidalnn.

Lopes regeita formalmento a inl,imll
ção.

1871-1'oma posse do cargo do biblio
thecnrio da Bibliotheca l\acional do Rio
de Janoil'o o SI', dr. Benjamim Fl'anltlin
Ramiz GaIvão, nomeado por decreto de
14 d'este mcz e anno,

Succede a frei Onmillo de Monserl'at e
é o 6.' direotor d'esse importante eS6abe
lecimento.

18,9-Assigna-se em La Paz, capitnl
da Bolivia, um nCCOl'dO-entl'e o BI'.,zil e
nquelle estado pal'a a reciproca exe
cução de CArtas rogatorias,

Assignam-o por parte do Imperio o
sr, dl', Leonel Mal'tiniano de Alencal',
ministro residente, e da republica D. Se
rapio Re}'es Ol'tiz, ministl'o das relações
exterióres e presidente do conselho de
ministros da Boliv~a.

Foi esse accordo promulgado no' 101_
perio paI' decI'eto de 15 d outubro de
1880, assignado pelo ,'1'. conselheiro Pe
dro Luiz Pel'eira de Souta, ministro dos
negocios estl'angeiros no gabinete Sa
l'aiva.

DEZEM'Bl~O-23

15840-0 padl'e Manuel de Paiva, su
perior dos jesuítas mandados para Pit'u
tininga a fundar a casa collegial de
S. Paulo, que se inaug\u'ára a 25 de
janeÍl'o de 1554j dando 9jlsim origem á
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povoação, hoje cidade e capital da pro
vincia do mesmo nome, fallece na pre
sel'lte data na capitania do Espirito-
anto. Durante mais de 30 annos dedi

C1tva-se este notavel propagandista á
conversão dos indigenas de todas as
capitanias do Brazil, competindo nesse
arduo mister com Manuel da Kobrcga e
José de Anchieta.

D'elle diz Simão de Vasconcellos na
rida d'este veneravel apostolo, enume
rando os fundadores do coIlegio de Pi
ratininga:

o: O ultimo e duodeeimo foi o padre
llIanuel de Paiva, de quem dá te te
munho seu mestre, que acabou alli de
estudar latini e flcou nelle CODsummado,
sendo juntamente superior dos mais, e
dando exemplo a todos na cultura da
salWlção dos indios. De tão raro fervor
nas prégações que succedeu prégar
muitas horas uma paixão toda de joelhos,
sem que a forçâ de espirito lhe désse
logar a sentir o trabalho do corpo. Que
por tirar de occasião de peccados aos
homens, soffreu por muitás vezes af
frontas e injuria!! grandes com animo e
valor apostolico.

o: Que com graves perigos nas guerras
dos nossos contra Tamoyos, onde di
versas vezes se achou, andava intrepido
entre nuvens de flechas, com uma cruz
na mão, com espanto dos que pelejavam,
ainda inimigos, sem damno alO"um. De
tão extremada obediencia, que consentiu
andar em prégão naS praças da Bahia,
por mandado de seu superior Manuel da
Nobrega, para ser vendido e com o
preço 80ccorrer a neces idade dos reli
giosos. Que foi mandado lançar a rodar
por um monte ingreme abaixo, e o fez
com uma promptidão até parar á voz
do mesmo superior, sem ofl'ensa alguma ..
E estes erão os di cipulos da eschola
de Joseph dc Anchieta, dos quaes quiz
dar estq breve noticia, por que se veja
quão bem empregados farão os suores
nesta primeira parte de seus trabalhas."

A casa de residencia e collegio dos
campos de Piratininga, fundado nos
primeiros dias de janeiro de 1554 pelo
padre Paiva· e seus 12 companheiros,
teve os seguintes instituidorcs, segundo
o mesmo chronista da Companhia:

1, Manuel de Paiva, superior; 2, JoslS
de Anchieta, logo depois nomeado re
gente do collegio; 3, Gregorio Serrão;
4, AfIonso Braz; 5, Diogo Jacome; 6.
Leonal'do -unes; 7, Gaspar Lourenço; S,
Vicente Rodrigues; 9, Braz Lourenço;
10, Pedro Conea; 11, Manuel de Chaves:
12, João Gonçalves, leigo; 13, Antonio
Blasques, tambem leigo (Vide 25 de
janeiro de 1554).

1632-Vendo a companhia das Jndias
Occidentaes que se prolongava a guerra
de conquista. no Brazil além do que
esperava, não s6 com muitas despezas,'
mas sem proveito nenhum, resolvêra
mandar á colonia, theatro da lucta; dois
de seus membros-i\'l:athias van Ceuleu
e Johan GysselinO"h-com o titulo de
directores delegaàos, que deveriam en.
carregar-se da alta administração dos
negocias govern.amentaes da colonia, com
plenos poderes para decidirem da ces
sação ou da renovação das hostilidade •
Partiram esses dois emissarios em ou
tubro e foi Mathiàs van Ceulen o pri
meiro a chegar. O segundo s6 chegou ao
Recife no dia 28.

1665-Carta régia de tl. Afl'otlso VI
fazendo doação da. Ilha Grande de
Joannes ou Maraj6 ao secretario de es
tado Antonio de Souza de Maeedo, com
jurisdicção no civel e crime até á pena
de morte inclusive, com datas de todos
os oflicios e poder dar terras, fundar
villas e fazer alcaides-mores e outras
prerogativas de juro e·herdade f6ra da
lei mental e bem assim a faculdade de
a vincular em morgadio com as condições
que lhe apl'(Juvessem.

1667-É' condemnádo cotl1o iaiso pro
pheta, pela JIlq,t:tisi"ão de Co mbra, fom
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cuja cida j~ esta Vã preso desde novembro.
o fim ',so p'lure Antonio Vieil'a.

nOZ-Assume o governo da capitania
do Ceará o capitão-m6r Jorge de Banos
Leite, nomeado por patente régia de 29
de dezembl'o de 1699. r;' o primeil'o que
toma posse do govel'no no Ceará, pOl' ,e
achar install ,do o senado da C3maI'a;
todos os outros o faziam em Pel'nam
bucn (Jo o Erigido dos Santos. R)::>UMO
CHRO~OLOGlé'O DA HISTORIA DO CEAR.~').

Foi o 18.' e occupou o C~I'go até 25 dl'
setembl'o de 1704, em que entl'a a exel'·
cel·o .João da Motta, seu successor.

1748-Bulla do papa Benedicto XIV
concedendo o titulo de (idelissimo ao
rei D. João V e seus descendentes.'

1755-06.' conde dos Arcos, D. Marcos
de Noronha, 7.' vice-rei do estado do
Brazil e 42.' govel'll IdoI' geral c1a Bahin.
toma pllsse do ~eu cal'go. Havia ante·
riormente administrado as capitanias de
Pernambuco e de Goy IL. Governou o
estado IIté 9 de ja ,eiro de 1760, em que
o substitue o conde de Avi tes, I.' mal'·
quez de LavI'~dio. O conde dos Arcos
regressou p ,I'a LIsboa na náu de guerra
NOSSCL Setlhora da Ajuda, que a 24 de
abl'il d' sse mesmo allno d~ 1760 trans
portava os jesuítas expulsos da Bahia.

Foi no seu tempo de governo 4ue se
estabeleceu a contribuiçao denomin ,da
donativo p 'I'a auxiliar a reedificação
de L sboa, destl'uiua pelo terremoto oc
COl'I'ido em 1755. A cam.ll'a da Bahia,
em sesõão de 7 de abr.l de 175 , deter
minou contribUÍ!' com a quantia de tl'es
m.lhões de CI"UZ Idos, p.• gos pela capi
tania no espaço de 30 annos, á razão de
40 cQntos por oInno, pal'a euja a\'l'eca·
dação se creou uma junta eSlJecial, pre
sidida pelo vice-rei Vide a epheme"ide
de 16).

18l9-Por ter sido nomeado gc,,ver
nador do Ce'lrá Fr,lDcisco Alberto, Ru
bi'Tl, gove)'nador do ,Espil'Ílo-Santo,
aSSllIDe Ogoverno d'esta ultim/lo capitania

Bal;hazar de Souza Botélho de Vuscon
cellos.

1826-E' nomeado com mandante das
al'mas da provincia do Piauhy o briga
deiro conde de BeauI'epail'e.

DEZEMBRO-24

1553 - Desembarcam em S. Vicente.
vindos d. Bahia. o superior padre l\lJnuel
de Paiva, José de Anchieta, Leonardo

. Nunes e nhlis jcsu,tas, destinados á ca
t ...C'hese l!OS indigenas d'essa capitania
(Vide a epherne1'ide de 2J, anno de 153!).

lli3!- O e:;01'cito hollandez entra na
cidade dJ ParahylJa, que encoul.ra aban
.lonada.

O seu go vel'Ua dOI' Antonio de Albu
quel'que. vendo tomados o fOI'l.e do
CalJedrllo e o fortim de Santo A tonio,
e occu pad 1 a cid ade pelo inllll; go, re
solvêrll fOI'Uficar-se em 11m sitio apro
priado, de onde pudesse hostilis doo,
dirigindo-se com n pouca gente que tinha
para o ellgenho de Dual'te Gomes da
-ilveira CI 10 aquelle intento. Por ol'dem
:ua njuntavlm-se alli todos os indios da
Parahyba e do Rio Grande. c..m b pádl'e
~l<lnuel de Moraes e o capitào Mllrdm

oal'aS cOln a sua gente. Já \'i,"os, que,
verificando que naela. mais podia faleI'
pela causa que s\lstentava. Antonio de
Albuquerque decidira partil' pal'a Pel'
nambuco e apresent 11'·se ao general
.\lathias de Albuquel'que, o que et1'ertuoll
no dia 31 com o resto do seu exercito e.
algumas lJessoas que nào qllizel'am su
jeitar-se ao dominio hoJl,ndez, Telldo
jJel'dirJ~ torJas as po,ições que oreuJ1al' I,
encontl'ando má vontade da parte dos
moradores para ajudaI-o na gnel'l'a de
recllrsos, era esse o unico alvitre que
tinha a seguir. Aind'l assim, fez uma
ultima tentativa de l'esistencia no en
genho de Antonio de Valiadares, que
ficava dez leguas p<:;lo intel'ior das terras'
e onde havia uma posição lIoa para. se
fortificar. Os moradores POI'élU não se
quiLeram talObem prestar a esse tra·
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balho. e Albuqnerque teve uinda de dar
de mão a e ~e recurso.

1636-Francisco de Azevedo, 15'. go
vernador (I') P,irá, toma. po<se do seu
cal'go e occupa-o até 17 de mal'ço do
anno seguinte, em que começa o go
yerno de AYl'es de ouza r.hichl\l'ro.
1660-Creaç~0 do prtpel sellado. Dis

poz-se que honvesse uatro classes de
~eJ1o: l".. de2!O l's.;2·., de <lO rs.· 3'., de
40 rs.: e 4' .. de 10 r~., meia folha.

]6~5-:\rorl'e na Bahia o don 'tario da
capitania do E~pirito ,anto FI' Illri. co
Gil de Araujo. que a comprál'a em ]674
pnr aI vará de licenç'\ de 6 ue jnnho
(Vide essa data).

171i - rhega á cid"de de Be1f1m o
3'. bispo do M1r:lIlhão e Pará D. frei
José D 19arte (Vide a ephemeride de H
de junho).

17SI-D. fl'ei A"tonio COl'l'êa, 12'. ar·
cehi 110 e pl'imaz do BI'azi1. chega á
Bahia (Vide :1 ephemel'ide de 12 de julho
de 1802 e , de 16 de ,'gosto de 1779).
]82l-Repl'e~entação da junta Il"ovel'

nativil de :-;. Panlo pedindo ao prinripe
reg'nte D.' Pedl'o que snspenda a sua
retil'ada pal'A Portugal. Resol ve-~e na
mesma occ:lsião que sejam pOl'tadores
d'esta representação o con~elheil'o José
Bonifacio, o cOl'onel Antonio Leite Pe
reira d I Gama Lobo e o Yig 'rio Ale
xandre Gomes ue Azevedo. Pal'l.' retligil·a
reuniram-se os membros do govel'no em
cas Id'aquelle conselheiro, pelas II horas
da noite.

1832-Atllqne e toma,la do Arraial de
Jacnipe, ponto pl'incipal dos rel'oltMos
de Pernambnco, pela' forç 's do governo
sob a' 'orde.ns do brigadeiI'o Joaquim
José da SilvR Santiago. commanelante
das armas da pl'ovincia. Eis os pl'Íllcipaes
trechos do officio em que elltl deu conta
ao presidente uo resultado e1'es&a ope
raçã":

« IlIm. e Exm. ,r. - ão se podendo
realisar o tratado de paz com os jacui
pense, por não terenl annnido á minha

proposição e proclal)1ações de V. Ex.
l'spalhad s anlel'iormente, determinei,
immediatamente atacaI-os ao amanhecer
de hoj.! pOI' tl'es differentes caminhos,
incumbindo a dire~ção elas tropas ao
coronel Akixo Jos~ de Oliveira, tenente
coronel José Joaquim Coelho e majOl'
João Bloem.

«Pelas sete horqs da manhã já o
bra"o cOI'onel Alpixo, cnm 130 pI' ças. se
achava no engenho Prainha. lutando
com o inim.igo entrinchei·rado pelos ca
minhos; e demorando-se as fOl'ç IS do
tenente-col'onel Coelho e Blnem, pelo
desencontro, que d'elles t.eve o conductor
da orei em para o ataque, \'Íu-se ohri
gario (l me~mo cOl'onel AIl'ixo a 1lI'I'OS
tal' 'S pel'igos. rompendo .,s trinchei r IS,

apoderando-se da po\'oação ou al'l' ial
de Jacuiíle pela. 9 horas do dia. tenuo
sqffrido hora e meia de um vÍ\'n fogo, e
a pel'da (le quatro mOltos e onze feridos:
segui esta forca até a cnlrada do Anaial,
onde me ciemol'ei tão somente o tempo
11 ,stante p Irá daI' I1h!lImas ordens e
voltei ao meu qual'lel em Limeiras. Ao
m~io dia teve logar a entrada ,lli das
forç 's rommandadas pelo tenente,ro
ronel Jnsé Joaquim e Bloem; e achando se
pOl' esse mOlivo engrossad IS, ordenei,
que os mesmos com o batalhão 5*. e
mais 100 homens de ol'den ll'ça , alJi
flcassem para u tental'em tão impor
tante p0'110 até á I'11 Pgad I do capitão
Manuel Duarte Ferreira Fel'ro, da pro
vincia das Alagoas, H quem officiei ne te
se:ltido, nào obstante e se omeial ainda
se achar em olJservaçào na villa de
Porto Calvo. allega.ndo não estar munido
de ol'dens do governo d'aquella provincia
para mover a tropa ã sua disposição.D

1 63-0 marechal Lopes. que na "es
pera l'E'cusára acceder á in timação que
colle::tivamente lhe haviam feito os ge
nel'aes alliados marquez de Caxias. Obes,
e C l~tro, r1e depor as armas, lU.lDda na
presente rlab sahil' 400 a 600 homens
de cavallaria pela estl'ada de ltá, com o
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fim sp.m duvida de oommunicar·se com o
ministro Caminos, que devia achar·se
com 3,000 homens e 12 bocas de fogo
no vaUe de Pit'ayú.

O ooronel Vasco Alves transtorna-lhe
porém aquelle movimento, fazendo-lhe
cerca de 200 mortos e de 300 prisioneiros
e obrigando o resto a refugiar-se de
novo em Lamas Valentinas (Campanha
do Pa,-aguay).

1869-Fallece o senador por Minas
Gemes JOSé Joaquim Fernandes Torres,
que fàra escolhido a 13 de novembro
dc 1847 e a 28 de abril do anno seguinte
tomára assento no senado.

DEZEMBRO-25

1562-Mol're, em consequencia das fe
ridas recebidas na dereza de S. Paulo,
Martim Affonso de Mello (Teby,-içá), o
mais poderoso chefe da tl'ibu dos Guaya
nazes, tão amigo dos josuítas, qu'e o
haviam baptizado, como flel alliado dos
POI-tuguezes, e cuja morte foi uma grande
pellda para a nascente coionia deS. Paulo.
Protegera a João Ramalho, naufl'ago
Jlortuguez, a quem dera em casamento
uma de suas filhas.

Tem·se algumas vezes con1undido este'
oom outro indiano, que tomára no ba
ptismo os n04~es de Martim Affonso de
Souza. chamado anteriormente Ara
rygboia, chefe dos tumiminós. quc viera
com 200 indios f1echeiros da capitania
do Espirito-Santo auxiliar a MeDi de Sá
na conquista do Rio do Janeiro (Vide
outubro 15 de 1566).

Teby,-içá foi sepultado no collegio de
S. Paulo.

Alguns escriptores o dizem fallecido
de camaras de saugue.

EI'a irmão de Araray, chefe dos TI.'pis
Carijós, que, confedel'ados com uma

parte dos Guayanazes, accommetteram
a nascente villa de S. Paulo a 10 de
junho de 1562 e foram repellidos pela
bravura e esforços dos jesuitas dirigidos
por Anchieta, combinado cóm TelJyriçá.

A' sua Iloa indole e energia deveu Martim
Alfonso de Souza grande parte do pro
gresso da capitallia em seus primeiros
annos.

Em cllrta de 16 de abril de 1563 re
fere-se Anchieta á sua morte e enterro
e aos baneflcios quo lhe deviam a com
pallhia e a povoação.

1501- Fundeia Thomaz Cavendish fóra
da barra de antos e manda á terra em
uma chalupa 25 homens, que pela ma
drllgada atacam a villa, invadindo o
templo, onde muitos elos moradores as
sistiam á missa. Cavendish trazia por
vice:almiranto a Cook e foi este quem
commandou a expedição e o ataque.

Segundo o testemunho de Knivet. que
fazia parte d'ella o escreveu a relaç3:o
da sua viagem que oorre impressa, Ca
vendish desembarcou em pessoa no dia
26 com 200 homens, lançou fog.o á villa
e alojou-se no convento elos jesuítas com
muito~ dos seus. Dois mezes flcou elle
em Santos. Além de dinheiro e diversos
generos, obtiveram dos indios grande
porção de ouro. D'alli foram paI' terra á
viUa de S. Vicente, queimando cinco
engenhos que havill no caminho.

Depois d'esta façanha partiu o ousado
pirata -com a su.. quadrilha para o
estreito de Magalhães. sollrevindo-Ihe
16 dias depois uma formidavel tempes
tade que lhe causou grandes avarias na
esquadrilha e perdas de vielLl na tri
polação.

Cerca de 2 mezes elepois voltou a
Santos, onde desembarcaram 20 dos s,eus
em um boto feito de oaixas de assucar
e aduelas de pipas, e assenhoreal'am-se
de um engenho: aili acharam um barco
grande, (lue eno!lel'am ele viveres e en
vim'am aos navios da esquadl'Ílha. Ao
3'. dia ele saquo, cahiram sobre os assal
tantes os portuguezes habitantes do
lagar, que haviam a principio fugido
para o interior, e mataram-os a todús 20.
Depois d'esta clltastrophe dirigiu-se Oa
vendish para a capitania. do EspiritO
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Santo, onde bmbcm não foi 11em succe
diúo.

D'essa cl1pitania apartou á ilha de
S. Sebastião, onde deixou alguns homens
da su;J. companlli~ por enrcrmo~, entre
os quae Antonio Knivet, fallecendo
qua i todos: alguns dos que escaparam
foram depois apri ionados pelos mora·
dores do Rio de Janeiro. Antes dc Vil' a
S. 2ebastião tocára Oavendi -h em Cabo
Fl'io, e alli aprlsionárll um navio POI'
tuguez que sahia p'1l'a o Rio da Prata,
Chegou depois á lll1a Grande, a cuja
nascente pO\'oaç:3o deitou fogo e saqueou,
Jazendo·se de vela no dia seguin~e (Vide
a ephemel'ide de 2 dc agosto),

De volta para a Europa succumblu
1'11, Ca"cndlsh na viagem, mais de pesar
do mallogl'o de todas as ua. en'ro
l,reZa., do que de molestia.

159i--Joronymo de Albuquel'que, com
mand,mte da expedição mandada ao Rio
Orande do Norto com o fim dc impedil'
aos fl'ancezes a xportac;ão do pau brazil
e de domaI' os Potygua,'es, quc embar·
J'açavam o progres';o da colonia da Para·
hyba c destruíam todas as 'plantações
do. seus moradorcs; lança os funda.
mentos da villa do 'atlll. hoje capital
da provincia do 'tio Gl'ande do 'arte,
alliado aos indio ae quem cra chefe o
celebre So"obubé. Fui dado aquclle nome
á povoa«;ão. pOl' coincidir a inallgul'!lção
da sua matl'iz com a festividade do n.ls
cimento do"Redemptor no anno de 11590.

161S-E' erigida cm villa a povoaçào
de Pm'anagu~. fundada por IIcleodoro
Ebnno Pel'eira, No tc mesmo dia faz-se
a eleição dos primeil'o j,lizp ol'dinariús
e o.Qlci:les da camara, como consta do
1)/'ovim,ento do di'. Raphael Peres Pai'·
<linho, começando a funccfol1ltl' acamara
no anno seguint'.

Insta antiga "iHa e cabeça dR. quinta
comarca ( provincia de S. Puulo, onde
os explorado~cs pauli ·tas acharam .omo
em 151 , el'a uma boa parte da he"rança
do capitão-m61' ~lartim Affnnso de Ouza,

que foi confirmada cm seus herdeiros
por carta regia de lGl7, Pas. aram-se
porém trinta annos primeiro que Gabriel
de Lara, representante do mm'quez de
Cascaes, fosse alli residit', com o o fez,
levando comsigo algumas famílias POl'_
tugueza~. 1':0 anno de 1653 Fra[lciscó
Luiz Carneiro, \ conde da Ilha do Prin
cipe, metteu-se de posse das tenas de
Cananéa e Paranaguá; mas tres annos
depois, tendo sido '0 marquez de Caseaes
reconhecido como o verdadeiro dono e
srnhor d'ellas, tomou-as ao conde e
reintegl'ou em suas funcções e fazendas
a GalJ1'Íel dc Lara, revEstindo·o da pa
tente de capitão-m6r da capitania de
Paranaguá, e desannexando-a da fre
gueoia' d9. "illa do Desterro, a que até
cn tão pertencera,

Foi elevada a categol'Ía de cidade
pela leI provincial tle . Paulo de 5 de
fel'el'eiro de 1 112, e deslígada d'pssa
província pela lei geral de 29 de agósto
de 1853, quê C1'eou a provincia do Paraná.

1653-Em con. elho de olliciaes, reunido
no acampamento do exel'cito fJel'nambu
cano, que combatia o "'overno hoHandez,
flca a-sentado que o almit'ante portn
guez Pedl'o Jacques de Magalhães, que
chegal'a a 20 em soccorro da capitania,
bloquca se com a sua e quadra o porto
do Recife, emquanto o exel'citil atacava
as fOl"tificllçúes extel'iores da prlll}a.

1655 - Ka celebre luctu das familias
]>il"es e Oarna/·.f)os, de qlie l'ezam a chro
nicas paulistailãs, torllou-se notavel um
paulista já de si merecedol' ne mensão,
Francisco Nunes de Siqueira, quc se
dera ao estuão da lingua I~tina e daS
leltras forenses, pelo que go ou de bons
cI'editos entre os d01lt.oS do seu tempo !

oube por isso administrar justiça na ua
patria ernquanto serviu dejuiz ordinarlo,

Na devassa que das mortes e insultos
re ultantp.s da ultima revolta das duas
familias ri vaes tirál'a o ouvidor.geral
João Velho ela Azevedo nC5 anno de 1653,
f ..ra Franci co . unes eleito para ir á
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Balda, série do governo 'geral do estarlo,
como agente e procurador dos Pú'es, do '
quaes era amado, ede tal sorte se houve
na incum1.Jencia que á SUà int'!l igencia
e zelo se deve a e:xpedição do alv>lrá do
govern'ldor gel'a], datado de 2± de no
vemb)'o de 1655, que conce-deu ás duas
familias cOl?trarias o pleno perdão da
culpas em que haviam inc01'l'ido em vÍ:'s
tude d IS mencionadas devassas e pelas
quaos estavam alguns incursos em pena
capital.

cr: Por estes e out1'os servi':o tributou
lhe o povo, quando se recolheu a 25 de
dezembro de 1655, uma obsequinsa lem
])rança', fazendo-o re*ratal' do mesmo
modo que fez sua entrada, que foi a ca
vallo, vestido de arm IS brancas, em
sella jeronima. com lança ao hombro e
bigodes á Fe"nandina; porque sahindo
da Bahia pOl' terra chegou .a S. P.lulo
a 25 de de7.embl'O, vencendo em 30 dias
a jornada que até então s6 se fazia em
dons ou t1'es mezes.-Ao redemptor da
patria - foi a epigl'aphe que puze-ram
nesse retrato, que Pedro Taques as~e

vera ter visto em 1769 em eas l dos filhos
do aIfel'es Sebastião do Prado COI'tez.
tendo sido antes e por muitos annos
conservado na casa da camara. Falleceu
Francisco Nunes de :-iqueira a 8 de- se
tembro de 1681 1M. E. de Azevedo ::I1ar
ques, Apontamentos historicos da pro
vincia de S. Paulo}.»

179S-Aporta á sua diocese 0]2'. bispo
de Olinda D. José Joaquim da Cunha dc
Azere lo Coutinho (Vide a ephemeride
de S de setembl'O de 1743).

lS22-Chegaa UI'uburetama a primeira
partid,l das fOI',as do Ceal'á, expedida
pelo governo em SOCCOl'ro dos pltl'iotas
da Pal'Oabyba, p,'ovincia do Piauhy, que
para escapal'em' ás tl'opas do com'nan
dante das arma, major .João José da Cu
nha Fidié, que sahira de Oeil'as para alli,
se haviam refugiado na Granja.

1824:-Lord Cochrane depõe no Mara
nhão o presidente Miguel Ignacio dos

Santos Freire Bruce, fazendo-o substi
tuir por Manul'1 Telles da • ilv~ Lobo.

lS31-FalJecc em Santo., na edarle de
83 annos, o illusb'e pauli, ta tenent·'-ge
neral Candido. Xavier de AlmeIda e
~ ouza.. de~cobl'idor uo. campos de Gua
rapuava no Paraná (V. a cphem. de
8 oe setembro de lTiO l.

Depois d'aquelle descobrimento effe
ctuára elle o do l'Ío IgUl'ey, ql1ando Ilxplo
,',lvaas vastas regiões que se interpunham
entre as possessões hrazi1eiras e as hes
panholls ás margens dos rios Paranã e
Pal'agll ,y. Es e de-scobrimento poz termo
ás dllvidas existentes naqllella época e
ql1e diffkult Ivam a d~martação de li
mites entre os dous estados.

Candido Xavier foi com mandante mili
tar das villas de S. Sebastião e Ub·ltuba.
~:s eve destacado a sel'viço em Matto
Grosso e distinguiu-se nellc por tal modo,
que 1IIe foi confiada em lROI a defeza do
forto de C"imbr·a. atacado por forças
considel'aveis do Pal'aguay, e pal'a, eSSa
incumbeneia nomeara-o o rapitão genel'a!
com preterição de patentes snpel'iores á
d'elle, que era por esse tempo apenas
capitão.

1,6. -Tenaz bombal'doamento operado
sobre o acamp 1m paragull.)'O de
lIaibaté, começado ~ í liol'as da manhã
e terminado ás 6 da lal'de sem /'c.IlJtado
van tajo~o para o attacar.t~s,Campanha
do l'e.,·aguay).

Tomaram pal'te neste bombar leio não
s6 a nossa artilharia como a ngentina.
asse~ta<1as, por ordem do nWI'quez de
Caxias, na cochilla que ficava fronteira á
p~sição inimiga.

DEZE~IBRO- 26

1629-A esquadra da companhia 1101
landeza d IS Indias Occ'iden taes, destinada
á conquista de Pel'lJambuco e que vem
sob o eommando do genel J-h'lll'ique
Lonel;.. reunida em S. Vicente no dia 2J,
dirige-se para o Brazil Illl. p~'esente da.a,
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Neste meslllo anno os capitães Pedro
da Costa Filvella. c Peuro Teixeira des
alojam os hollandezes e 011LI'OS esb'an
geiJ'os, que, amparados pela gnarnição
do forte de TOl'rigo. da parte nOI·te do
rio Amazonas, commerciavam com os
indios, e aJ'l'asam o forte.

Fund 1m ne-te :lOno os franciscanos o
seu convento da villa de S. Francisco,
província da Bahia.

16+5-Alvará concedenrlo os fóros de
"ilIa á parorhi \ de S. Fl'ancisco das
Chai!as de Tauhaté, na capitania de
S. Paulo. A 1 de janeiro do ann,o segninte
o senado da camar'l da nova villa é
in t ,lIado pelo capitão·mór Antonio Bar
bosa de Aguiar.

A povoaçiio primitiva de Taub1té de
ve-se ao capitão Jacqnes FeJix. que para
alli se passou COIll esse intuito rm 1636
com sua familia e grande numero de
ind'os domesticados.

Fo. elevada á cidade pOl' lei provincial
de ;:; de fel'el'eiro de 1 42. Está a po
voação as<entada a uma legua da mm',
rtem direita do rio Parahy1Ja, na estrada
geral p:l.ra o Rio de Janeiro, rnb'e a
villa de Caçap lva >tO sul e a cidade de
Pindamonl1il:lgaba ao norte.

lSl9-:-iegundo o emnnm'io, revista
redigida pOl' Jo é M>1I'cellino Pereira de
Yasconcellos em 185 na cidade da Vi
ctoria, é nesta data que toma pos, c do
governo da capitania do E pi rito Santo
o capitão-mór Balthazlll' de .'ouza Bo
telho de Vasconcellos, pOl' tel' sido no
meado governador do Ceará Francisco
AIIJel'to Rubim, que até então exerria
aquelte car'go (Vide a ephemel'i la de 23).

186-1-Fallece subitamente no Rio de
Janeiro o conselheiro Bento da :silva
Li, boa, filho do eminente publicista na

, cionaI visco' de do mesmo titulo.
Nascera na Balda a '1 de fevereil'o

de 1793.
Morreu pobrissimo.

o barão de Ca.yrú eXl'rl:Éira o cargo de
mini,tro dos negocias oe tl'angeiros em
1832 e 1'H6.

A Bibliotheca _Tacional do Rio de Ja
neiro possue o seu retrato, o de seu pae
e o de seu tio o conselheiro B dLl1azal'
da Silva Lisboll, tirados a crayon pelo
major Lecor, filho do geneml visconde
ela Laguna. Cada um d'elles é um pri
mOI' no genero e fazem todos tre~ a maior
honl'a ao desenhista, hoje faDecido.

lS12-Toma assento no senado como
repl'esen tante d·\ provincia de San ta
Cath'lrina, escolhido por carta imperi 11
do dia lI, o sr. Jesuino Lamego Costa,
barão da Laguna.

DEZE:lJBRO - 27

1519-Deixam a b lhia do Rio dc Ja
neir'o Fernando de Mag:llhães e Ruy
FaleÍl'o, depois de uma emora de qua
torze dias (\'ide a epheme",de de 13'.

1531-Pero Lopes de Souza chega á illla
tias Palmijs. de volta da sua expedi,ão ao
Rio da Prata.

Ao tornaI' para a Eur,.pa em 1539 Pera
Lopcs pel'ereu em nm naufl'agio na pas
sartem da ilha de !Iadaga cal', n I costa
oriental da Africa. D"ixou um impor
bnte Dial'io da navega,ão que fhera
nos annos de 1530 a 1532, com seu il'mão
:llartim Atron o de ouza, Dia)'io rle que
o visconde de Porto Seguro nos deu a
L' edição em 1 39 e no qnal se e clarecem
muitos pontos da hislol'ia do Brazil na
quellcs tempos e antes. Tomou o mI' mo
viscondC\ a publical-o na Revista do Ios
tituto Hi,torico de 1 61, tomo x.'JV.

J692-Cal'ta. regia pl'ovendo Antonio
Paes de Santle no govcrno da capitania
do Rio ele Janeiro.

1701-E' s .gl'ado na egrcja ela Congre·
gação dos conegos regulares de S. ,loão
EV:lI1gelista o 3.' bispo do Rio de .Já
neil'o, D. frei lrranciseo de ,Jeronymo
(Vide a el'hemeJ"ide de 10).

n03-Tratado de commel'cio, chamado
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de Methwen, tlnb'e D. Pedro n de Por
tugal' e a rainh~ Anna de Inglaterra.

18U-Toma a sento na camara vita
licia o senador José da Silva Mafra,
representante da provincia de Santa 00.
thal'Ína, esoolhido a 3 de outllbl'o (Vide
julho 3 de 1871),

1868-Assalto e tomada do reduoto de
Jtá-Ivaté, em Lomas Valentinas [Cam
panha do Pamguay), cujo ntaque come
~ara no dia 21 (Vide essa data).

O dictador paraguayo, depois de ter
perdido' todas as posições que havia
opposto á invasão dos exerci tos da tri'
plice aUianQa. (Bl'azil e Republicas Ar_
gentina e Oriental), refugiou-se n'um
ultimo intrincheiralTl~ntoconstruido na
paragem denominada Itá"Ivaté, com um
mui reduzido nu~ero de forças,

Na- presente data, ao toque da alvo
rada, mal'chl\ o mal'queil de Oaxias á
frente de 0, rI) homens de infantaria,
pal'a flanquear o inimigo e ataoal-o pela
retaguarda, emquanto e imulava outro
ataque 'pala frcnte. Foram pmitos cm
jogo 2! canhões, que dispararam cerca. de
100 til'os cada um: a nossa artilharia
tlvança e carrega impetuosamente e pe
netra com a maior rapidez no reducto,
pulando a tl'inc!Jelra e vela retaguarda
não fortificada. O inimigo aterrado c
disperso. depois de curta mas tenllz re
sistencia, corre para uma mattlt proxima,
Lopes, vendo-se então perLlido. foge com
cerca de 100 homens de oaval1aria na
direcção de Cen'o Leon, al)andon lUdo-nos
todas as peças de lll'tilhal'ia, o seu PUI'

que, coches, carretas e até a sua eqlli
pagem e menagem da familia, escapando
tambem os genernes Resquin e CabaUero,
9-ue levavam ?lIme. Lynch, amante do
dictador, e que se refugiaram nos bos
ques. Lopes, encontrando-se em Há. com
a 101'ç3. com mandada por Cl.lminos, fal-a
retL'ocedel' para Cerro Leon. onde tenr
cion'l' ol'ganisar novo excr'cito e l'elluir
novos meios de guerra ..

A' tarda ainda o COl'one! Alvarez do

regimento argentino San Martin toma
ao inimigo tres canhões na extrema
diroita de Pcquecil'Y, onde se apresentam
varios pl'isioneü'os nossos e dos alUados
que, apr'>veitando·se da confusão e der
rota do inimigo, tinham conseguido e '_
capai' do seu poder. Entre elles oon_
tavam-se o majo!' Cunha Mattos e o
capitão Francisoo Gomes Pes 00.,

O excl'cito do dictador, que em prin
cjVios do mez se compunha de mais de
1 ,000 homens, com 100 peças de fogo,
acha·se completamente del'rotado edis·
perso o pouco que d'eUe l'e tava.

cc Oito mil catlavCl'es de inimigos, diz
o sr. 1.' tenente Jourdan, junaavam os
campos de combate; tinhamos feito cel'oa
de 2,000 prisioneÍl'Os, tomado 76 bocas
de fogo, band~iras, etc., e a. gUll.l'uição
dá Angustura, composta ue 2,000 pessoas.
d~s qllne~ 1,200 combatente:, oom 15
peças, completamQnte sitiada, é intilnada
a 20 a render-se (Vide a ephema"ide
de 30).»

1873-Abre-se ao servi~o a linha tele
gl'aphica submarina cntl'e o Rio de Ja
neiro, Bahia. Pern'\mbuco e Pal'Íl (Vide
22 d junho de 1 (4).

DEZEMBRO - 28

1763 - Elntra a gov I'nar a cllpitallia
de tlJinus-GOl'aes, dopois do bispo D, An
tonin do Desterro, o genel'al Luiz Diogn
LolJo da Silva, que é rendido a 16 de
jlllho de lIG8 pelo conde de Valladare',
D, José Luiz do "Icnezas Abranche~ Cas
tello Branoo e NOI'onILa,

1795 - O JOl'1'lal rio Oommercio de 15
dc setemblo de lil78 publioou o seguinte:

" Documento int~ressante.-No al'chivo
da cuma~a munioipal ela cidade do Natal,
capital do Rio Grande elo Norte. existe o
seguin te docul1l enIo sopl'e as secoas que
no seculo passado attingil'ão aquclla
J1egião, l'Jlallscr~vumol-o rio um I'econle
trabalho naquella jll'ovillcia publioad)
pelo sr. l\1ilTIllel Fe~I'eira Nobre, que as-
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segurp haver fielmente copiado o mesmo
lIooumcnto.

'" No anno dd 1723 houve uma tão ri
gorosa secca em qúc pereceJ'ão muitas
cl'eaturas humanas li rome e á necessi
dade, e outras escapá.l'ão sustentando·se
em couros e bichos immundos.

'" Presenciei ignal secca nos annos de
1191, 1792 e 1793, em que alguns dos
habitantes destes reconcavos e sel'tões
fallecerão á fome e á necessidade. e ou
tros dos mesmos sertões regTessárão pal'a
estes 'lgrestes, em CUj:1S jOl'nadas tambem
fttllecel'ãÇl alguns.

« Ficárão dissolados Os gados de toda
a especie, e os preços dos mantimentos
crescerão a pl'eços nunca escogitados,
especialmente de pl'imeiro alimento.

« São estas as noticias mais memora
veis qne pude aclquel'il'. Cidade do Natal,
:2' de dezembro de 1795. Eu, Ignlcio
Nunes Corl'Ga Barros, escrivão da ca
mUl'a, o escl'evi. - O vereado I' Domingos
Josd Rodl'iguos J'inhoú'o. - Os om
ciaes da camam, Fietol' Antonio de .'fo
,'aos Caslr·o. - JoSe ROdl'i!Jues Pinheiro.
- José. AU"oli(J de ],lol,Wa o Mello. 
Roberto ele Sá IJo.:rerl'a, »

Quer-nos todavia parecer que é mais
1I01'rorosa e Jamcnta-vel a secca que se
de laI'ou desde J877, e at,é proxima
mente dizimou nua s6 a referida pro
vincia do Rio Grande do arte e ílsda
Parahybae Piauhy, como, especialmente,
a do Ceal'á, em que a calamidade tomou
proporções DUnCi\ até entitO vi. tas.

1 12-Nasce em Minas-Geraes o emi
nente pal'lamental', estadi ta, Jitterato e
magistrado Francisco Diogo Pereira de
Vasconcellos (Vide maio 1 de 1858 e 3 de
março de 1 63),

I, J,.1 - Toma assento no senado, como
representan te da provincia de i\Iina'i-Ge
raes, o mal'quez de ltanhaen Manuel
Ignacio de Andrade Souto !Ilaior Pinto
Coelho, escolhido no dia2. (V. agosto 17
de 1867). I

] 40 - Toma assento na camarR. vita-

lida o "isconde do Rio Grande, José de
Araujo Ribeil'o, senadol' pela provinci!l
do Rio Grande do Sul (V: julho 25 de
1 19).

1 6,l-Assalto do Forte de Coimbrll,
em Matto·Grosso, pelos paraguayos, que
invadiram essa provincia e a do Rio
Grande do Sul sem prévia declaração de
guerra. O eommandante do forte, o
tenente coronel Hermenegildo Porto cral'
rero, resistiu por dons dias ao ataque
em regra, que lhe levou o general Bal'
rios, cunhado do dietador do Paraguay,
com suas hostes semi-barbaras (seis mil
homens), pt;eparadas para a invasão,
a sestando eontra elie canhões e baterias.
O forte tinha apenas 115 soldados de
guarnição, 17 galés e alguns indios:
havia tanta falta de mupições de guerra
e pessoal idoneo, que se viu Porto Gal'rero
obrigado a empreg~r 70 mulheres de sol
dados em fazer cartuchos. Resistiu glo
riosamente aind" assim a 4,S horas de
um nutrido combate e repeliiu o assalto
do inimigo, l'ealisando por fim, na noHe
de <) , uma admir:1yel retirada da guar
nição,que embarc:~ no vapor Anhambahy
(Vide a ephemo"ide de 291.

Com este golpe do mão armada iniciou
Lopes a campanha que devia anabar com
o seu poderio e com 'u sua vid (Vide a
ep7v~mel'ido de 16 de setembl'o de lBOl).

1816- Decreto ILpl'esentaodo bispo para
a diocese do Maranhão ao revm. I'. co
nego Antonio Candido de Alvarenga, que
é o 11.' na respectiva erie.

S, Ex. foi confirmado no Cal'erO pelo
Papa Pio IX em eonsistorio de 22 de sc
tembl'o de 1 77, tomou pos e da sua dio
cese a 13 do marQo de 181K, paI' seu pro
curador o conego arcediago dr. !Ilanuel
'l\lvares da Silvn, e chegou á sua napital
110 dia S de julho, endo recebido com
grande ~olemnidade e l'egosijo publico.
A Assembléa' lJrovilloial nomeou uma
comn1is ão para comprimental-o e sus
pendeu a sessão d'asse dia em hom'a sua.

D. Antonio Candido fóra sagr'ado n..a
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])e1Ja e espaçosa eatherJr'al de S. Paulo a
31 de íUarço d'este mesmo anno.

'O novo bispo era vigario de Mogy das
Cruzes e fil.era a campanha do Paráguay
como capellão do exercito,

- E' nomead,., bispo de Goraz o SI'.
padre Julio Augusto de Almeida POI' de
creto d'esta data, pela transfel'encia do
]lI'pceJe·ltemeote eleitb, o sr. d. An'onio
Mal'i I Corrêa de Sá e Beneviues, para o
bispado de :'-farianna - na vaga deixada
pel,) fallel'imento do conde da Co cei
ção - e pela recusa do revd. conego
João Hygino de Bittencoul't. nomeado
por decre'o de 14 de março de 1876 para
es~e ultimo cal'),(o.

Decreto a' resentando o revdm. mon
senhor Carlos Luiz d'Amoul' pnra a
séde .vag I de Cuyabá, escolha confirmada
pelo papa -Pi" LX a 22 de setembro de
18n. S, Ex. foi sagt'ado com toda a so
lemnida le no dia 28 de abdl de 1878 na
cidade da B lhia, sendo ministro s 'grante
o arcebispo D. Joaquim Gonçalves de
Andrade e assistentes o deão Joaquim
Emydio Ribeiro e o chantrp. lIIanueJ Jorge
Franco. e tomou posse do sua diocese
pOl' seu procuradol'. o conego Manuel
Pel'eira Mendes, a 12 de maio do mesmo
anno. Chegou a sua diocese a 2 de maio
{lo seguinte.

lS77-Fallece na cidade do Rio de Ja
neiro. na sua Clsa da rua dos Felizes, no
morro de Santa Thereza, o con elheiro
Zachal'ias de G6es e VasconcellQs. sen'l
dor do Illlperio pela provincia da Bahia,
escolhido a 2 de fel'ereil'o de 1864 e que
tomúra assento na sessão de 16.

Foi sepultado no dia 29 no cemiterio
de S. Fl'ancisco de Paula, em Catumby.

Ka cera n-a cidade I e Valença, pI'ovin
cia da Bahia. a 5 de novembro dp. 1815.
Educado corri patp.l'naJ sllllicitude- por
sen irmão ma.is velho o conselheiJo João
Antonio de V.,sconcellos, 'posteriormente
ministro do Supl'emo Tribunal de Jus
tiça, e~tuu0U em Olinda e formo'1-se em
1837 em direito civil nessa faculdade,

onde teve por coHegas os srs. barão d!l
Cotegipe, conselheiroBenevenuto aques.
dr. Tiberio'l\Ioncorvo, barão cio PeneJo
e outros, que têm aV\lllado no paiz por
sua infiuencia politica e iIIustração.

Em 1~l<l.0 fOI'a nomeado lente d ~ f'~cul

da de de O:inda e nella exel'ceu o magis
terio, notahilisando-o pelos seus supel'io
res talentos e cab II proficiencia. Elle e
os srs, conselheiros Paula B lptistn e
Autt';~n arrebatavam os applausos da
mocidade aea'lemica do seu tpmpo.

FOI'a ellcarrpgado da presidencia do
Piauhy, no ministerio do visconde de
lIIacahé. Em 1848 el'a presiden'te de Ser
gipe quando foi tlleito POI' e sa pl'ovincia
p,lra a legislatura de 1850, concorrendo
nessa occasião com o di'. Siqueir!l de
Queiroz; a cam Ira dtlu porém prefel'cn
cia 1\0 dr. ZClcltarias.

Quando o senador Rodrigucs TOl'res,
depois visconde ,'e ltabOl'ahy, l'eOl' .ani
sou o gabinete Monte-Alegl'e, convidou
o senadol' Gonçalves Martins, depois
Yisconde de S, Loul'cnço, e este exigiu a
entracla do dI', Z,lchal'ias de Goes. abrin
do-lhe assim a scena a que o chal<lavam
a sua el'udi,ão, vastos talentos e aptidão
paraa c 1I'I'eira da alta politica. Foi e1tão
mmistro da marinha, Deixou pOI'ém esta
pasta quanqo subiu ao podei' o m Il'quez
de P:.tranâ, a quem combateu algumas
vezes vehementemenle. Deixando de ser
reeleito deputado pela su I pl'ol'incia
natal. dedicou-se ao exet'cicio da sua pro
fis, ão, n<l. qual se tornou um cios luzeiros.

Pl'esidente do Paraná em 1853, foi quem
organisoll esta nova provincia. qne o
mandou depo·s. em 1860, á Assembléa
geral como ,'cpresen ante st:lu.

Quando o SI'. conselheiro JO'é Antonio
Saraiva, seu illustre comprovinriano,
cl'eou o partido do~ conservadores mode
rados, o conselheiro Zachal'ias foi unI dos

, seus mais podel'osas auxiliares. separan
do-se dos antigos constlrl'adores. Coope·
rou efficazmente para a organi ação da
Liga. Foi presidente da camara tempo-
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yelmenteaum acontecimento importante
da nossa histol'ü\, a guerr.l do PUI'aguay,
e os sel'Viços que prestou nessa época
de sacl'ificios c de difficuldades de toda
a especie, como ministro da fazenda, hão
de ser sempre lembl'ados {J, elo. Co;n
mel'cio de 30 de dezembl'o de 1877)>>,

Como orador pal'iament-Lr era o conse
lheiro Zacharias de G6es e Vusconcellos
notavel pela logica dos seus argumentos,
pe:os epigrammas acerado.s e finos com
que esmugava o adversaria, a quem
sempre vencia por meio do I'idiculo, De
palavl'a flucnte, correcta e elegante, reu
nia a esses dotes naturaes um conheci
mento profundo da legislação patria e de
todas as formulas de direito. O orgulho
que nem sempl'e conseguia ou tentava
vencer, dava a medida dil consciencia que
tinha d~ seu proprio sabeJl e mereci
mento.

raria, e nesse caraeter chamado em 1861
a constituir o ministerio-denorninado
dos t es dias, por ter s6 durado de 27 ii.

:lO de maio.' A est.e ephemero gabinete
succed~u o do mal'quez de Olinda.

Em 30 de janeiro de 1864 foi de no\'o
incumbido de organis 11' o ministel'io'
durante cnja gerencia se resolveu a mis
são S Irai va ao Rio da Pmta e se manl
festar'am os preludios da guerra do Para
guaro m l divergencia ii. proposito do
prujecto de dotação da pl'icceza Imperial
e da subvenção á companhi l de nave
gó,ção dos Estadcs-Unidos, fel·o deix-al' o
poder, succedendo lhe a 31 de agosto o
enadol' Francisco José FUI'tado.
Tambem este gabinete por pouco tem

po esteve á frente dos publicos negocios:
em maio de lSLS o mal'quez de Olinda o
substituiu; egualmente, os dil'igiu este
por breve praso, succedendo-lhe o con
selheü'o Zachal'Ías em 3 de agosto de 1~6:3

como presidente do conselho de minis
tros: a 15 de julho tlc 1868 deixou o 1530-A armada de Martim AíIonso de
poder, por havcI' SUo citado a qucstão dd Souza entl'a no porto da Ribeira Grande,
prerog .tiva da corôa na escolha de scna- nu ilha de S. Thiago. uma das de Cabo
delI' a proposito do pelo Rio Grande tio Vel'de; onde se demora cinco dias (Vide

ar e, que recahira na pcssoa do visconde fi ephemeriele de 3).
de Inhomerim, FI'anci co de Salles Torres 179S-Junta goyel'nativa de Pernnm-
Homem. buco, composta do bispo D. José Joaquim

De de então manteve se na estacada da Cunha de Azeredo Cout.inho, do inten
como um dos mais esforç Idos lid dor'es dente da marinha chefe de divisão Pedro
da opposiçào libel'a!. Hominum est ??tu- de Sheyerin e do ouvidor geral da co
tare cOl'lsilium, marca Antonio Luit. Pereira da Cunha,

Nomeou o conselheiro de estado o mi- como já m outro logar ficou dito, para
nistelio de 29 de selembl'o presidido substituir ao governadol' D, Thomaz J( sé
pelo nJarquez de S. ViceOle, mas n~o de Mello, que exercia o cargo desd J 13
acceitou a nomeação, . de dezem bl'o de liS7,
. Em 1 64 fOl'a eleito e escolhido sena-' Att.ribuiu·se a este governador genio
dor pela provincia da Bahia, na vaga violento e despotico; todavia a capital
aberta pelo falleciUlenlo do senador Val- de Pernambuco deveu-lhe muitos dos
lusqu~, melhoramentos de <tue ainda hoje gosa,

Foi deputado provincial naquella pro- Foi elle quem mandou construil' a Casa
vincia, geral pelas de ::;erg;pe, Bahia e dos expostos e creou o Hospital dos La
Paraná; serviu nas pastas da marinha. ~.aros, fez o atterro dos Affogados, pai'
da justiça, do impel'io c da fa 'onda, onde até então uão se podia passar n~s

sempr'e com hombl'idade di~ua de nOta. mal'és cheias sem perigo; aboliu o >lU-

« ~eu nome acha-se ligado indissolu- tigo uso das peneiras ou urupemus das
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janellas e portas das casas, mandando
usar em seu logar de rotulas de madeira;
regulou as calçadas das ruas e por sua
direcção se fizeram alguns arcos dc pedra
na ponte do Recife. A Ribeira do peixe
e a praça da Polé são obras suas.
Tambem a capeIla. de S. José de Riba-mar
deve-lhe a existencia; dotou-a elle de
alfaias e paramentos á custa do seu
bolsinho.

No tempo do seu governo pa, sou a
capitania de Pcrnambuco pela maior das
seccas de que ha noticia e que atUl'ou
tres a~nos, occasionando a morte de
milhares de pessoas, especialmente no
sertão, pela falta de mantimentos, que
foi preciso ir buscar a outras capitanias,
em particular de farinha de mandioca,
com que, então se proveu por muitos
mezes.

1822-Com bate na Bahia entre as tropas
brazileiras e portuguezas. .

O brigadeiro Pedro Labatut, que viera
por tcrra das Alagoas para a Barna,
trazendo a brigada de Pernambuco e
deixando de passagem a provincia de
Sergipe sujeita á auctoridade de D. Pe
dro, principe regente, que elle repre
sentava, chegára á. feira de Sant'Anna a
28 de outubro.estabelecendo o seu quartel
general no Engenho Novo, e a 3 de
novembro tinha organisado o seu pe
queno exercito e colloeal'a-o nos pontos
convenientes. Antes da sua chegada jã
havia algumas forças avulsos em Pirajá,
no nontos denominados do GoqueÍl'~ e do
Cabrito, que ene, reforçou com as suas
tropas, como posições importantes paea
hostilisar a praça, onde o brigadeiro
Madeira dispunha entretanto de tropas
mais regulares, principalmente depois
do valioso contingente que lhe trouxera
de Lisboa o chefe de divisão João Felix
Pereira de Campos, Havia porém em
fa.or de Lallotut a dispó~ição favoravel
dos habitanteg da Ballla e é diillcil,
senão impossivel, resistir a um povo qlte
áspira á libérda.de, ou pelo monos conta

com formas mais livres de governo e
mais de harmonia com a dignidade
propria.

Deixemos falIar a esse proposito um
escriptor contempOl'aneo, que nos parece
historiador insuspeito:

cc Vendo lIIadeiI'a que se lhe ia pôr
um sitio regulaI', fez atacar na madru
gada do dia 8 dI;! novembro as posições
de Pirajá; porém os brazileiros, tendo-se
feito fortes no Cabrito, não s6 recha
çaram como bateram completamente as
tropas portuguezas, que se retiraram
e~ completa debandada, di. tinguindo-se
nesta acção as tropas de Pernambuco
commandadas pelo major Joaquim José
da Silva Santiago. Além de alguns pe
quenos combates parciae , s6 houve de
notavelo ataque geral que o brigadeiro
Labatut fElz por toda a linha inimiga no
dia 29 de dezembro, cm que os portu
guezes jU1'Oram a Constituição; t~ndo

a brigada de IPirajií. passado a linha dos
portuguezes e tendo se intel'nado até
além da Soledadc, mandou o general
tocar a retirada, temendo não fo se
involta, visto que as outras brigadas
não tinham ordem de entrar na praça.
Eis ahi ao que se reduziram as operações
do exercito patl'iota da Bahia até fins
do anno de 18~2 (Abreu e Lima, S!J
nopsis}."

1849-Entram para o senado o dr. Can
dido Baptista de Oliveira e Francisco de
Paula Pessoa, como representantes d!1
provincia do Geará, e os conselheiros
Manuel Felizardo de Souza Mel10 e Pau
lino José Soares de Souza, depois vis
conde do Uruguay, como representantes
da do Rio de Janeiro.

1860-Fallece na residencia archiepi 
capaI da Penha, na cidade da Bahia, ás
11 horas da manhã, o sabio e venerando
arcebispo primaz da egreja brazileira
D. Romualdo Antonio de Seixas, marquez
de Santa Cruz (Vidc a el'hémel"ide de 7
de fevereii'o de 1787).

1862-Comel;a a transpirar no publicp
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do Rio de Janeiro a noticia da troca de
notas entre o goyerno imperial e a lega
ção britan nico, dirigida pelo St'. Chl'Ístie,
que exigia indemnisação pelo naufragio
da barca ingleza P,-ince of Walles, oc
COITido em junho de IS61 na costa do
Albardão, província do Rio Gl'ande do
Sul, e satisfação por in ultos que diziam
ter solTeido alguns olliciaes da fmgata
POI't em um passeio que fizeram á Tijuca
(na curte), onde desacataram uma sen
tinella de um posto de guarda que alli
existia. Eis ahi os capitulas da accu_
sação da diplomacia ingleza.

Para não voltarmos a esle ~lJgrato

assumpto. accrescent~rcmosdcsde já:
No dia 30 afixou o ministt,o da Grã

Brctanha ás portas do consulado da sua
nação uma deé.'a"ação, ameaçando-nos
dc mandar o almirante Vi'anen proceder
a rcpresalias em proprieàade brazileira
pelo saque que 1l0ffl'êra a barca ingleza
em seguida ao naufragio.

Começou d'es e modo ,o desagradavel
conflicto diplomaticOj em cujas peripe
cias e solução tomou activa parte toda a
população da curte. A maiol' effervcseen
cia da· exaltação popular s6 cessou [J 6 de
janeiro do anno seguinte com a noticia
de que tinham tido solução paciflc<l as
questões suscitadas pela bellicosa lega
ção hritannica. Tivemos todavia de pagar
em Londres, embora sob protesto, a
omma que o governo inglez exigisse

como indeJillni.sação pelo naufragio da
barca P.-ince or }Vales.

Era o elú'eito da {o}'ça. contl'a o quai
de ha muito se sabe que não prevalece a:
{o,-ça do di?'eito. Todavia, si bem nos
reco~'damosl a questão foi submettida ao'
8rbitrttmento do rei dos Belgas Leo
poldo I,'que a decidiu em nosso faver.

1864-Penetram n'o forte de Coimbra,
em Matto-Grosso, os paragua)'os com_
mandado.' pelo general Barrios, que che
gára no dia 26 para tomal-o de aSSdlto,
desembarca,lldo seis mil homens e coUo
<:ando-os em posições convenieJites, pau-

'\

do-se em egual attitude os navios de
guerra em que vieram.

Negando-se o commandante brazileu'o
do forte a entL'egal-o, o chefe paraguayo
rompeu o fogo, prolongando,se o bom
bardeio até ao dia. seguinte.

A 28 (nele essa data) accom metteu o
inimigo o forte, mas foi rechaçado com
a perda de 200 dos assaltantes.

Ao meio·dia de 29 dá-se o srgundo
assalto, e o chefe paraguayo penetra
afinal no seu recinto, onde s6 encbntra.
doi homens feridos ...

Os si tiados haviam evacuado a fortaleza
dUl'ante a noite.

DEZE1IBRO-30

1743-Demarcação da comarca do Es
piri to Santo pelo seu ouYidor Pascoal
Ferreira de ,"eras, em presença de au
ctoridades e moradores. Foram-lhe an
neiadas as viUas de . João da Barra
e S. Salvador de Campos dos GoYtacazes.

1782-Nasce em Pernambucp D. ft'ei
Pedro de Santa Marianna, bispo titular
de Chrysopolis (Vide a ephell18l'ide de
maio 6 de 1 6!).

180!-Chega á cidade da Baltia o na';0
Bom Despacho, trazendo a seu 'bordo os
escl'aVOS que levára para Lisboa e que
.alJi vaccinados e durante a viagom,
trazem ao Brnzil fi vaGcinp... Esta idéa
deve a sua realisação a varias nego
ciantes da Bahià e, sobl'etudo, ao mar
quez de Barbacena.

Descoberta a vacdua, como se sabe,
por Eduardo Jenner, medico em BerltlE'Y,
publicou elle em 1798 l.\ma memoria
sobre as causas e etIeitos das pustulas
que se declaravam nas tetas das vaccas.
Só porém em ISO! foi que a pratica da
inoculação do puz vaccinico como 1're
servativo da variola se introduzin em
Portugal, de onde passou para o Bl'azil
sem etreito algum, ou porque a lympha
vaccinica perdesse na viagem 8S suas
propriedades, ou por outro qualquer mo
tivo. Em consequencia d'isso lemhra-
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ram-se os negociantes Ida Bahia de
·manddr a LislJoa sete escravos de menor
edade, p:ll'a que trouxessem em si a
vaccioa.

a: Oom e(feito, diz o auetor da, Deducção
ch"onologica, o cirurgião-mór da ar
mada .The,ldoro Fel'l'eira de Aguiar,
vaccinando em Lisboa nm d'aquelles
pretos pouco antes da sahitla do navio
Bom Despacho, que os transportava,
ensinou ao l'espectivo cirurgião :\Ianllel
MOl'eii'a da Rosa o methodo succe sil'o
da operação dUl'ante a viagem; e che
gando 'aql1elle navio á Ballia no dia ;10
de dezembro cio mesmo anno de 180!,
foi logo a dil'ecção da vaccina incumbida
ao dr. José Avelino B.lJ'bosa, que muito
assiduo foi na sua propagação, O prin
cipe regente mandou que o gover
nador 'Francisco da Cunha testemu
nhasse áquelJe; negociantes o seu real
agrado pela feliz lembrança que ti
veram.»

180S-Fallece no Rio de Janeiro o
conde de Anadia, João Rodl'igues de Sá
de Menezes, ministro da marinha e do
minios ultramarinJs do gOl'er~o de
D, João VI no BraziJ. Foi o primeiro
dos fidalgos portugueze~ que accomp,L
nharam a r0al ú~milia, que aqUI falleceu.
Sepultou-se na egl'ej L do convento de
Santo Antonio com todas as honras que
eram devida~ ao seu alto cargo na côrte,
sahindo o prestito. da casa de sua resi
dencia á rua dos Barbonos, hoje de
Evaristo da Veiga, em frenle ao chafariz
das Mal'recas.

A esse ministro deve o Brazil a trans
missão da vaccina, que para aqui man
dára por a viso do L· de ou tubro de 1820.

I830-Com o fim de reprimu' as idéas
de federação das provincias, pregadas
pelos pel'iodicos librraes de Minas, onde
lavrava grande descontentamento no
povo ácerca da moll'cha dos negocios
publicos, parte o imperador D. Pedro I
par.L aquel1a provincia, lev,mdo com~igo

'" imperatriz, Chegando a 22 de fevereiro

do annn seguinte a Om'o-Preto, pubh':l
alli uma pl'oclam .• ção quc produz mlÍu
etreito, e o impel':fdor volta desgostoso
pam o paço de . Chl'istovão, onde chega
a 11 de mal'(; , (I :Ü).

Festeja o pllrtido do gn,erno. e com
elle um grande llumero ue cidadãos por
tugupzcs, a cheg.ld, do imperador,
dando,se por essc mo~i vo conflictos SJn
guinolentos e,n algnmas noites, que fi
caram chamando,se das gar,'aradas, e
notavelmente n1\S de 13 e H de Ill.,rço.

Del'am cstes factos causa a se reunirem
23 deputados na casa do padl'e ,José
Custodio Dias, tambem deputado, e alli
redi~em uma rcpl'esentncão dirig'da ao
im erador, exigindo uma reparaçao, diz
aquelle documeuto, da atl.'rrmta qne a
nacionalidade havia solfrido nos men
cionados dias 13 e H.

Só a 17 é que faz D. Pedl'o a sua en
trada ostensÍ\'u na capital do IOlpel'io.

Tres dias depois, a 20 de março, mo
difica elle o mini teria, ma~ não con
segue com isso satisf lzer o partido li
bel'id, qne já tr.lmava'a I'evolução. O im
peradol' demitle por fim o miuistel'io e
a 6 de abril constitue um novo gabinete
com seis titulal'es, qpe já haVIam SIdo
ministl'oS e não go~avam de popula
ridade.
N~se. mesmo dia rennem,se (Veja-se

essa data) o povo e gl'ande parte da
tropa de linha ,no camlJo dI! Sant'Annv
e pedem a reintegração do ministerio
dissolvido. O imperador cede a est<l
p)'essão e abdica a coroa em seu filho,
o Impcrador actual, então com pouco
mai~ de 5 lInnos de edade, e nOllleia com
a mesma data o consellteirô dr. José
Bllllifacio de Andrada e Silva tutor de
seus filhos D. Pe.lro, D. Jauuaria,
D. Francisca e D. Paula, que falleceu
depois, a 16 de janeiro de 1833.

l843-Toma posse da presidel1cía da
pr,,-:illcia do Piauhy o sr. di'. José !lde
fODS 1 de Souza Rarn·,s. hoje visconde
de Jaguary e p,resid,::nte do senado.
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186S-Capitulação de Angustura (Cant
2Janha do l'a,'aguay).

Occupam o ponto, que pel \ força das
ul'mas o inimigo nos cedia, uma força
alliada, composta de um. batalhão ar
gentino e um outro oriental, um nosso,
o 1'. de in fan taria, o I', de artilharia a
ctlvallo c um corpo de cavallaria, todos
ao mando do corónel Emílio Mallet,
hoje ti tular.

O curso do Paraguay acha-se desde
então todo em nosso poder (Vide a
epheme"ide de 31).

1869- Fallece no Rio de Janeiro o
dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, me
dico, presidente da cumara municipal
d'esta cidade por muitos annos e que,
eomo tal, gozou de grande influencia e
nomeada.

187!l-Fallece em Lisboa, onde exercia
o cargo de consul geral do Brazíl, o

• barão de anto Angelo, Manuel de Araujo
Porto-Alegre, um dos representantes da
geração que :fssistiu á implantac;ão do
regimen constitucional entre n6s a
quem mais deve a patria em serviços
feitos ás lettras e ás artes.

Elie que, incansavel, tantas biogra
phias tt'ac;ara de conterranbos que se
sobrelevaram do plano commum, devia
ser retl'Í!Juido .na mesma moeda com a
narrar;ão do muito que propugnou desde
li. mais tenra mocidade pelo engrandeci
mento patrio. Aqui porém apenas lhe
pagaremos um escasso tributo de com
rnemorar;ão historiando os passos prin
cipaes da sua vida; soccorremo-nos
para isso do que a seu respeito nos
refere o SI'. dr. Moreira de Azevedo no
seu Pequeno Panol'ama, volume III, e
que sentimos não podei' transcrever por
inteiro.

Manuel de Araujo Porto Alegre nasceu
na cidade do Rio Pardo, provincia do Rio
Grande do Sul, a 29 de novembro de
1806. Perdeu seu pae aos 5 annos de
edade: sua mãe contrahiu segundas
nupeias: foi seu padrasto, o negociante

Antonio José Teixeira de Macedo, quem
mandou educaI-o, Já de criança denun
ciava a natural propensão para 8 arte
de Raphael e Miguel Angelo: era o mais
adiantado da aula de primeiras lettras em
Porto Alegre. quando gazeou pela pd
meil'a e unica vez para Íl' ver pintar-se
a illuminação que acamara mandára
fazer para festejar o nascimento do prin
cipe da Beira. Aprendeu depois latim,
philosophia, geometria, algebra e a lin
gua franceza. Aos 16 annos intentou
seguir uma profissão e escolheu a de re
lojoeÍl'o, Já nesse mister ajudava ao
mestre, quando appareceu na cidade um
joven francez que pintava, com quem
Porto Alegre travou amizade e come
çou a desenhar, aprendendo em pouco o
manejo das tintas a oleo. Os seus pri
meiros ensaios foram alguns paineis e
scenarios para um theatro particular,
onde tambem representava.

Desejando aperfeiçoar-se na arte, veio
para o Rio de Janeiro em outubro de
1 26 e aqui chegou a 16 de janeiro do
anno seguinte. Hospedou-se em casa de
monsenhor Antonio Vieira da Soledade,
que representava a sua provincia na
camara vitalícia, e a 26 d'aquelIe mez e
anno entrou para a aula de João Baptista
Debret, professor de pintura na aca
demia de Bellas Artes. A Bibliotheca

acional possue esbocetos dePorto-Alegre
d'esse tempo, Na 1.' exposição que se fez
na Academia alcançou elIe tres premios
em pintura, architectura e esculptura.
Como um auxiliar que sabia ser in
dispensavel complemento á sua arte,
aprendeu anatomia e physiologia, tendo
por mestre ao dr. Claudio Lulz da Costa "';
dois annos dissecou elIe cadaveres no
hospital da Misericordia; assistiu tam
bem ás lições de anatomia do dr. Mar
ques e do conselheiro Peixoto, barão de
Iguarassú. Conseguira chamar sobre si a
attenção do 1'. imperador, que tencionava
mandai-o por conta do seu bolsinho para
a Italia aperfeiçoar-se na arte e rabus-

~l
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de Janeiro, onde chegou em maio de 1!l31
e mandou buscar sua mãe.

Acompanhai-o ainda na carreira que
o talento lhe abriu na patria levar-nas-ia
muito longe. O leitol' e o seu futul'o bio
gl'apho terão no tl'abalho, que citamos,
cio SI'. dr, Moreira deAzcvcf!o, dados com
que se satisfaçam um e ouko.

Foi aqui lente da academb das Bellas
Arles; I'eformou com o dr. ~lag:tlhães o
theatlo naeioM!; foi cncal'regud'> 1'01'

José Clementc .Pereira de pintaI' para O·
refeitorio das recolhidas da Miscricol'di.L
um painel representando a Ceia: não
sabemos si subsiste esse quadro; pro
clamada;l maioridade do actual impe
rador, encarregou-se de tlar o trgurino
para as vestes imperiaes e o desenho tia
varanda que devia servir I'al'a. a accla
maçiio; em 28 de julho de 1840 foi no
meado piotor da casa imperial, cava!
leiro da ordem de Christo antes e da Rosa
no dia da slgração: [len-lhe então o im
per.ldor uma boceta de ouro o o governo
qUatl'o conto " Encal'l'egado succe iva
mente de decorai' a salla tio thl'ono, de
prepal'al' o paço para o casamento do im
perador e das festas pal'a o baptisamento
dos princij:'as, desempenhou-se como per
feito artista d'essas commiss.ões; deu o
plano para a pal'te rio Banco do BH1Zil,
em que este estabelecimento funcciooa
até agora.

Ha d'e],e um risco para a Escola de
Medicina, que nunca se póz em execução
com aITl'onta da magestadt: a que a
sciellcia de Hypocr,ltcs tem todo o direito.
Ainda, como vereador suppleDte á ca
mara da corte. prestou valiosos serviços
ao mUDicipio: Desse cal'go, além de
outras idéas, partiu d'elle a de aformo
sear-se o campo da Acclamação, conver·
teDdo-o em um jal'dim mosaico,e foi um
dos q'le mais se esforçaram pela mudança
do mat.ldoul'o da pl'aia de aDC<\ Luzia
pam o caminho de::l. Chl'istovão ; propol.
a cl'eação dc escolas indusll'iacs para os
operarios e outras medidas de J'cconltc-

tecer o natural taleDto com o estudo das
obras dos mestres: porém II a.bdicação do
impel'ador embargou a realisaçào d'essa
risonha perspectiva.

Teotou fazei' a viagem á Jll'opria custa,
ITIHS faltal'um-Ihe na 0ccasião os recul'sos
de que entretanto dispunha. O enador
Soledade veio-lhe porém llrn auxilio, daD
do-lhe em França a mcn alidade de ZOS
fOl'tes, e por influencia de José Bonifacio
concedeu-lhe o almirante Grivel passa
gem gratuita DO navio de guel'l',l francez
DUl-ance, do seu commando: Eval'isto
Fel'l'eira da Veiga agenciara-lhe 1008 em
uma subscripç-ão: com esses minguados
elementos partiu Porto-Alegrfl para a
França em companhia de Debret a 25
de julho de 1831. Em Paris Jlrocurou a
escola do barão Gros. o anDO seguiDte
entrou p nosso artista DO concurso de
beUas artes e obteve o D. 32, mas no
immediato alcançou a 3'. medalha, Assis
tindo uma vez ás lições de anatomia de
Emer)", aconteceu que o professol' decla
rasse não poder pl'oseguir na lição por
não ter vindo o p,-rtparaclor: o nosso
artista otrereceu-se para fazer a prepa
ração em seu logar e desempenhou-se da
casual incumbeDcia tão cabal e salisfa
ctol'iamenté, que obteve os maiores elo
gios tanto do professor como cios con
discipulos.

Em Paris sotl'reu todavia muitas pri
vações.

Em setembro de 1834 partiu para a
Halia. o sonho dourado de todo o artista
verdadeiramente tal : acompaDhava-o seu
amigo Domingos José Gonçaives de Ma
galbães, hoje visconde de Araguaya e
representante do Brazil na cidade eterna.
AIIi coube a Porto Alegre um brilhante
papel como artista.

Visitou depois Londl'es, a IIollanda, a
Belgica.

Por occasião da gucl'I'a civil da Slla
provincia e temendo-se por su? mãe, deu
de mão ao projecto quc fizera de visitar
a Grecia e o Egypto, e veiu para o Rio
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chio Pl'OVCltO pnlJllco. Foi membro activo
da commissão da est'ttua (/'1 fundador do
Imperio. A 11 do maio d~ 1854 tomou
posse da di !'ecção ua, Academia das Bellas
Artes, cargo em qne ~e mostrou habil
admInistrador e artista, mas que occupou
apenas até 1857.

Porto-o legre não s6 repre~entou um
papel conspicuo no mundo al'tislico, ma
tambem figura com honra na fileira dos
poetas e litteratos nacionacs, para cujo
mealheiro trouxe varias poemetos de
cunho brazilico, diversas comedias e
dl'drrtas, muitos artigos em rel'istas do
tempo, o seu magestoso poema Colombo
em 20 cantos, e, como ol'ador do Tnsti
tituto Hi ·tol'ico, honrou a memoria dos
consoclOs fallecidos com biographias,
que por si sós chegavam para um be110
li1'1'0, escI'iptas com uma elegancia ori
ginaI, com uma animação de estylo e
conecção ue phl'use taes, que lhes dão
lima foição especial e attrahente, que não
se encontra em outros escriptores uo
mesmo geneJ'o: parecem an tes buriladas
em aço do qUe lançadas sobl'e o papel.

Foi membro de muita associatões lit
teral'ias nacionaes e es rangeiras. Antes
de exeJ'cer o cargo de confl>lnça em que
morreu fóra consul geral do Brazil na
Saxonia.

Os seus ossos nâo devem pcrm!lnecer
indefinidamente nafria tel'rll estrangeira;
devem l'epouslll' no seio da patria, d'esta
granuiosa telTa amel'Ícana que elle glo
rificou em seus cantos e a que votava um
eulto de enthu. iasmo uigno d'ella e d'elle,

A mãe patria os reclama.

DEZEiIIBRO-31

1üOl-Fulluam "s padres daCul1lpanhif~

ue Jesus um collegio cm Cananéa,
Foi II ilhit do Cananéll o primoil'o ponto

da capitania de R. Vicente cm que tocou
a esquadra de Martim Alfonso de Sousa
(Vide agosto 1~ de 163J) em sua derrotn
para O Rio da Prata. A.lli co locouelle

dous mal'cos de pedl'a com as quinas
POl'tuguezas, marcos que fOl'am em fins
do seculo XVIII reconhecidos pelo co
ronel Alfonso Botelho de Sampaio e
Sousa e em 1841 pelo visconde do Porto
Segl1l'o,

Fundura a povoação o capitão-mÓI'
governador Roque da Costa Barreto a
13 de julho de 1'300.

Houve nelli\ e nas suas lmmedia'iõell
a 25 de março de 1795 um transborda
mento do mar tal, que lhes causou muitos
estragos.

1613-'Em dias de dezembro d'este anno
assume o governo da capitania da Bahia
Gaspar àe Sousa. seu àecimo governador,
que é rendido em 1616 por D. Luiz
de Sousa.

1635-D, Luiz de Roxas y Borja, com
mOlldante da expedição hespanh"lf\ man
dada em soccorro de Pernambuco occu
pado pelos hollandezes, substitue a.
Mathias de Albuquerque, em dias de
dezembl'o d'este anno, no governo d'll.
quella capitania. Foi o 13', na ordem
chronolo~ica e fallecendo a 18 de janeiro
cle 163(}, é rendido pelo conde de Bag
iluoio.

16H-Faz-se de vela do porto do Ma
ranhâo, de volta para Pernambuco, a
esq uadl'a hollandeza que fóra á conquista'
d'aquella capitania, onde deixa uma
gURI'nição de seiscentos homens, levando
comsigo o governador Bento l\IacieJ Pa
rente, que foi encerrado pelo conde de
01assau na fortaleza do Rio Grande iVide
a ephemeride de 25 de novembro).

1705-Sebastião Nunes Collares,capitão
'goVel'DadOl' do Rio Grande do Norte.
toma ptls~e do seu CRl'gO em dias de
dezembro li'este anno e exel'ce-o até 30
lie novembro de 1711, em que é I'mdido
paI' I\.nuré Nogueira da OoStll.
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1753-Morre cm Lisboa o celebrc Ale
xandre de Gusmão, ministro e secretario
particular do rei D. João V. Nascera em
Santos no anno de 1695. Era o nono filho
de Francisco Lourenço, cirurgião-m6r
do presidio da mesma villa, e de D. Maria
Alvares, sua mulher. Fóra seu padrinho
o famoso jesuíta Alexandl'e de Gusmão,
que vivêra no Brazil a maior parte da
sua longa vida, e em obsequis ao qual
tomaram o menino Alexandre e alguns
de seu:! irmãos o seu appellido, deixando
o de Rodrigues, que era o de seu pae.

Foi cavalheiro professo da ordem de
Christo, fidalgo da. casa real, doutor em
direito civil pela universidade de Paris,
e incorporado na de Coimbra, enviado
extraordinario á córte de Roma, onde
foi nomeado pelo papa Benedicto XIII
principe romano, dignidade que não
aceitou por não perder apropria na
cionalit.Ae. Além de esC?'ivão da puri
dade. isto é, secretario privado do rei,
era membro da Academia real da his
tor'ia portugueza e conselheiro do con
selho Ultramarino, !largos estes todos a
que o elevaram o seu talento fóra do
commum e seus muitos dotes pessoaes,
que ueviam ser realmente grandes para
contrabalançarem a circumstancia de
ter nascido além do Atlantico. Escreveu
numerosas memorias politicas e Iitte
rarias, cheias de erudiçao e notaveis
pela amenidade do estylo. pUl'eza da
linguagem, nobreza das' idéas e pene
tração do espirito. Nas horas de lazer
dos seus altos encargos punha em con
tribuição o dom poetico que recebera
da natUl'eza e com puzera bellas poesias
ungidas de simplicidade e hal'monia: do
conjuncto de tantas aptiúões intel1ectuaes
proveiu-"lI.Je a 'colossal reputação qlIe
cercou sempre o seu nome e abr'iu as
pOl'tas de muitas academias nacionaes e
estrangeiras neste illust"e portuguez
b"azilei't'o, como o denomina Innocencio
F. da Si! a. Diplomata, deveu-lhe Por
tugal importantes serviços e por in-

tluencia sua é que se crearam os bis
pados de S. Paulo. Minas e Pará.

Morto o SCI.. regio protector e amigo •.
decahiu da graça. do governo do seu
successor, D. José 1; não sobl'eviveu
porém muitos annos a esse golpe e á
{:erda fatal dos filhos e dos poucos bens,
que lhe devorára um incendio.

Oseu cadaver foi sepultado no convento
de Nossa Senhora dos Remedios dos
Carmelitas Descalços, em Lisboa, ao lado
do de SaJvador Corrêa de Sá.

Vejam-se para a sua biographia o
artigo que. lhe é relativo no Dicciollario
bio-bibliographico portuguez, a lIIentol'ia
do visconde de S. Leopoldo, a Biblio
(heca Lu:itana de Barbosa Machado, o
seu Elogio por Miguel Martins de AI'aujo
(L'isboa, 1744', o Pluta;-co bl'azileiro,
do sr. conselheiro Pereira da Silva, o
Ensaio biog?"aphico-critico de José Maria
da Costa e Silva, e o Anno Biogl'aphico
do sr. dr. Joaquim Manuel de Macedo.
O auctor da Selecta bl'asiliense e ln
nocencio da Silv~ dão o anno de 1695
como o do seu nascimento, e Azevedo
Marques o dá como fallccido a 31 de ou
tubl'O, lapso de penna que vem corrigido
na sua Chronologia.

1797-E' sagr'ado em Lisboa, na egr'eja
de S. Pedro de Alcantlll"l, pelo nuneio
apostolico arcebispo titnlar de Damieta.
05'.1 ispo úe Mnrianna D. fl'ei Cypl'iano
de S. José. religioso de S. Pedro de AI
cantara, natural de Portugal.

_ omeado pela rainha D. Maria I a 25
de julho de 1796 (Ye,ia-se essa data). fez
asna entl'ada na diocese a 30 de outubro
de 1799.

IR31-E' definitivamente ol'ganisada a.
Acad mia das Bellas Artes do Rio de
Janeil'o.

18±2-José Clemente Pereira é esco
lhido senador pela )'rovincia do Pará
(Vide fevel'eiro 17 de 1787).

1848-0ito deputados á Assembléa gel'al
pela provincia de Plll'nambuco, perten
centcs ao partido liberal, publicam uma
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proclamação, declarando adheril' á revo
lução denominada Pl"aieil'a,

1849-Toma posse da sua cadeira no
senado Joaquim Franco de Sá, eleito
pela província do Maranhão e escolhido
a 31 de mal'ço d'esse anno (Vide a ephe
meride de 10 de novembro de 1851).

1868-Guardada a posição de Angus
tnra por uma força alliada (Vide a
ephem. de 30), o marquez de Caxias
marcha á testa do exercito victol'ioso
para Assumpção, onde faz a sua entrada
a 5 de janeiro de 1869. A villa de Luque,
segunda capital da republica, é nesse
dia tambem occupada pela nossa caval
laria (Guerra do Paraguay).

Na presente data uma força bl'azileira,
ao mando do sr. coronel Hermes da Fon
seca, embarca em Villeta e precede na
occupação de Assumpção ao grosso do
exercito, alli entrando no dia 1 de janeiro.
Quando Caxias chegou á cidadll inimiga
já havia cinco dias que tremulavam nos
seus pI'incipaes edificios as bandeiras
alliadas.

1866-Em dias d'este mez e anno inau
gura-se a linha telegraphica da cidade
do Desterro ao .Estreito, provincia de
Santa Cathal'ina. com 117.242 k, de ex
tensão.

1868-Inaugura-se em dias d'este mez e
do pre.sente anno a linha telegl'aphica
da Barra do Rio Grande (de S. Pedro do
Sul) á cidade do Rio Grande, na distancia
de 20 kilometl'os.

1878-Em dias do presente mez elfe
ctua-se a inauguração da linha telegra
phica de Maricá á Venda das Pedras
provincia do Rio de Janeiro, com 26.00Ó
kilometros de extensão.

Temos assim dado, graças A obsequio
sidade do sr. di'. Baptista Caetano, sub
director dos teJegraphos do Imperio, a
inauguração omcial de todas as estações
e linhas telegraphicas estabelecidas nas

13 provincias do Brazil que até ao pre
sente gosam d'este grande melhoramento.

ADDENDA E RECTIFICAções

Julho-4

1818- O conde da Figueira, de 'luem
nessa data se trata, exerceu o ClI.I'go de
governador da capitania do Rio Grande
do Sul até 22 de setembro de 1820, dia
em que se retil'ou de licença para a côrte.
D. Joã!l Carlos de Saldanha, seu succes
Sal', que Ioi depois duque de Saldanha,
começou a exercei-o a 22 de fevereiro
de 1822, depois do governo interino dei
xado pelo conde, e como presidente da
junta accla~ada pelo povo e tropa.

. JULHO-15

1822- A camara de POI'tO Alegre tl'ans
mitte á junta governativa da provincia
a representação do povo, pedindo a re
til'ada do general Saldanha, Este pal·te
para a côrte, por terl'a, a 29 de setembro.

JULHO-·18

18í5- Refllrindo-nos á famosa batu
lha de Monte Casl!'I'Os, a proposito do
conde de Porto-Aleore, que nelIa tomAra
tão brilhante parte, dissemos, á pag. 30.

'que eUa se ferira a 8de fevereiro, qnando
foi no di.13 que elle a entalhou com a sua
espada nos nossos fastos militarES.

JULHO-21

1852- FalJeceu nesse dia e anno, mas
em junho, o naturalista Antonio Corrêa
de Lacerda, como se lê no Diccionario de
Tnnocencio da Silva, e como dissemos na
propria. noticia. que a elle se refere na
addenda de julho.

AOOSTO-24

1501- Inadvertidamente damos ainda
Gonçalo 'Coelho como o chefe da pri
meira expedição ma.ndada ao BrazilIogo
depois deuscobrimento.
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Veja-se o que a esse respeito dizemos
na epher;leride de 1 de janeiro de 1502.

AGOSTO-27

1849- O marechnl João de Deus Menna
Barreto falleceu viscondc de S. Gahriel,
na cidade do Rio Pardo, e aos 80 annos
de cdade.

SETEMBRO-5

1710- O nome do capitão DlIc1erc, que
nCS3/l data invade a cidade do Rio de
Janeil'o, vem escl'ipto de dois modos
diversos pelos nos~os chrollistas. l\Ion
senhol' Piza 1'1'0, porém, que cita a sua
ceI tidão de obito, chama-o, não Ca'/'los,
como n6s, mas João Francisco. Duclel'c,
que foi assassinado a 18 de março
de 1711, sepultou-se na capella de S.
Pedro da igreja da Candelaria, onde
talvez se possa verificar tanto o séu
nome como o dia do seu fallecimento.

SETIlMBRO -8

1645- Deve passar para o dia 3 a data
da rendição da fortaleza de Nazareth do
Cabo, segundo opina o visconde de Porto
Seguro, que citámos no fim d'essa no sa
notiei~, na sua importante monographia
ácerca das nossas luctas com os ho11an
dezes.

SETEMBRO - 21

1876-VeJIl-se nàs f'ectificaçães a de 20
de dezembro de 1877.

SETE~1BRO - 24

1834- Ommittimos a seguinte noticia,
que nos foi obsequiosamente ministrada
pelo respectivo thesoUl'eiro, o SI'. tenente
cOI'onel José Joaquim de Moraes:

A caixa economica da cidade de Cam
pos, que a 31 de Dezembro de 1880 apre
senta tres mil e seiscentos contos, em
apolices da divida publica e em dinheiro
elO caixa, 101 fundada na PI'csoute uata
com 58 accioni~tas, com o oapital de tr98
contos tl quatl'(,centos mil e tantoll reis.

Em Outubro de 1877 contava 5,690 ocios,
tio quaes 20 tinhám oalla 100 reis e s6
havia um com 70 a 75 contos e cra esse o
maior accionista.

OUTUBRO-lO

1805 - O brigadeil'o Roseia • 2' com
missari.) da demarcação dos limites me
l'idionaes do Bruzil, falleceu em Porto
Alegre, então villu, circumstancías qne
fOl'am' por n6s involuntariamente omit
tidas.

OUTUBRO-12

1506 (1) -Chuga de volta II. Lisboa um
dos navios da armada expedicionaria de
D. Nuno Mannel.

Essa data foi tambem omittida. Re
para-se a falta.

OUTUBRO -22

1689-Tl'atando da mãe do rei T\. JoãoV,
demol-o como tllllO da primeira mulher de
D. Pedro II, quando aquelle principe nas
ceu do matrimonio d'este monarcha com a
princeza ophia de !'\euburg, sua segunda
mulher.

OUTl'nRO-21

1831- Formatura dos primeiros ba
chareis da Faculdade de S. Paulo. Tam
bem ómittiu-se essa noticia, que entre
tan to vem nos Apontamentos de .A zevedo
Marqucs ácerca d'aquella provincia.

NOVEllBRO - 22

1773- Só llIuito tarde nos foi com
municado o n. da Nova Aurot'a, ema
nario que se publica em Quissaman, pl'O
vincia do Rio de Janeiro, de 29 de Janeiro
de 1881, em que, na, ecção noticio a, sob
o titulo-Descob.el·la de uma obra i.npol·':
tante, um illu 'tl'atlo eultor das nossas let
tras nos communica, escondendo modes
tamente o sou nome, particularidades
acerca do. obra que na presente data at
tl'ibuimoB !lO senadoI' José Saturnino da.
Costa Pereira; da sua communicaçllo se
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verifica que chegou clla a publicar-se
até ao 7'. volumo. Transcreveremos o CJ.ue
mais de perto se prende ao nessa as-
sumpto. .

a: Encontramos 7 volume da Recl'eaçao
?noral e scientifica..

<I Os seis primeiro, volumes são o que
taJObem se intitulam O Collegio incen
diado. Eis o que se encontra na primei
ra pagina do I tomo:

REC2EAÇÃO

MORAL E SOlENTU'lCA

ou
BlBLIOT nECA DA JUVENTUDE

DEDICADA

A' S. M. o SE 'ROR D. PEDRO II
IMPERADOR DO BRASIL

COMPILADA DOS MELHORES AUTHORES E
ESCRIPTA POR UMA SOCIEDADE DE

LITTERATOS

TO~IO 1

RIO DE JANEIRO

TVP. E LIVRARlA DE R. OalER
EDITOR - PROPRIETA RIO

RUA DO OUVIDOR N. 188
1834

a: O 2' tomo foi impresso ainda nesse
anno de 183,1, e o 3' em 1835, 04', 5' e 6'
em 1836, em 8'.

a: Tem diversas estam as, sendo a pri
meira um retrato do imperador.

a: O 7' tomo appareceu em 1839, da of
flcina de R. Ogier & C., editores-pro,
prietarios, rua do Ro ari o n. 840 e do
Hospicio n. 51, com o titulo modificado
para o de Recreação mo,'al e scientifica
6u Revista das obras ,nais modernas
sObrtz a histol'ia, "omances e as scie'1l
cias em ge,·al.

a: Este contém tres contos-1' A In
diana em Londres ou o perigo na ami
zade, conto moral; 2' 'ronen te vinga
dora; 3' A noiva Rajero'tna (historia
indiana. 'os seis priijJeiros volumes, sob
uma· f6rma e cstylo muito ag~adaveis,

são explicados pIincipios geraes da
sciencia. »

Um aperto de mão ao nosso amavel in
tormante.

NOVIlMB1W - 26

18740- Recehemos da cidade da \ icto
ria uma olJsequiosa carta do sr. capitão
Basilio Carvalho Da~mon. redactor do
Espú"Íto-Santense, reclamando contra a
expressão - ,-eduzido á extrema índi
gencía, - que empregámos quando, na

"prOl ente data, nos referimos ao falleci-
menta do advogado José II!arcellino Pe
reira de Vasconcellos. Agradecemos no
nosso informante os dados que nos for
nece ácerca do seu dO'ltO eomprovin
ciano, e aqui os aproveitamos.

José Marcellino gozava da aU'-ea me
diocrítas de HOl'acio; deixou casas,
escravos, apolices, uma boa livraria, a
tres filhas que tinha do seu primeiro
matrimonio e a um filho do segundo,
aquellas bem casadas e este estudant~ de
preparatorios.

Excentrico. e desgostoso por ver que
lhe minava surda. mas implacavelmente,
a existencia uma carie que padecia nos
ossos tanto das pernas como do craneo,
tendo.já feito diversas viagens a Minas
e â côrte, resolvera um dia, sem que
ninguem da familia o suspeitasse, partir
de novo para esta ultim, cidade, acom
panhado apenas por uma pessoa de sua
confiança, indo em uma cadeira de 'bra
ços para bordo dovapor que para a côrte
o trouxe. Julga-se que não quizera que
a família, que () idolatrava e o acompa
nhou até ao embarque. assistisse ao do
loroso espect.aculo da slla morte.

Não morreu, pois, em abandono; reco
lheu-se á oruem a Que pertencIa, por
sua livre vontade, e os seus não pude
ram ir de encontro aos t1erradeiroll' dese
jos do seu chefe.

Rectificando este ponto do nosso tra·
balho, sentimos satisfeita a conllciencia,
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DEZEMBRO-2 DEZE~IBRO - 7

1825-A' noticia que cOl'responde á data
do nascimento do actual imperador, acres
centaremos a seguinte ephemeride, pu
blicada em um periodico de Montevidéo.

Não contava ainda seis annos de edade
quando se deu a sua exaltação ao throno
pela abdicação de seu pae, que lhe no
meou por tutor o antigo chefe do pal'tido
democratico José BonHacio de Andl'ada
c Silva, desterrado em Fran,ça desde 1823.
Este, que se achava em Bordéos, accei
tou tão espinhoso encargo; mas, posto
~ue tal escolha fosse uma gal'antia pal'a a
liberdade, o velho mjnistro da revolução
tOrnou-se bem depressa suspeito ao partido
popular; foi em 1833 demittido das suas
funcções e al'l'ancado pelas forças publicas
do palacio.imperial, passando D. Pedro II
para a tutelIs dil'ecta do conselho da Re
gencia,

Este conselho abdicou a sua soberania
a 23 de Julho de 1840. O imperador, cuj~

ma ridade foi proclamada nntes de tem
Pl'. cingiu solemnemente a coroa a 18 de
Julho do anno seguinte, Contlictos pro
vocados pela camara 8rt'ebentaram então
em muitas provincias do Imperio, pro
lonj:tanljlo-se a luta na de Minas Geraes
até 1812, em que uma victoria decisiVa,
alcançada pelo genel'al Caxias em Santa
Luzia, salvou a monal'chia brazileira, re
duzindo i imp<rtencia os partidarios de
uma republica federativa.

Desde então governa D. Pedro II os seus
estados, sem violar a Constituição que
jyrou, fazendo louvaveis esforços pal'a
desenvolver a prosperidade do Brazil.

Depois de visitar a Exposição de Phi
ladelphia, viajou pelo velho mundo, sendo
recebido por todos os paizes que percor
reu com inequivocas provas de respeito,

Suás impressões de viagem, corrigidas
por elIe mesmo, não tardarão em vir
dar-nos uma pl'ova mais da sua illustra·
ção.

18!8-Em um dos quartos do hospital
da Ordem 3'. do Bom-Jesus, no Rio de
Janeil'o, existe um caixão de madeira,
contendo outro de chumbo, em que está
encerrado o cadaver embalsamado de
Luiz carlos Jllal'tins Penna. o auctor do
Noviço, do Jui.:: de paz da ,-oça. do
Judas em sabbado da Allelltia, etc..
fOl'moso talento dramatico nacional. que
se finár8 na presente data em terra es
trangeira. Pelo menos aJli o viu o sr.
dr. ]\foreira de Azevedo quando escI'e
veu o vo1. II do seu Pequeno Panorama
(1861, 1'. edição). Não tivemos occasiio
de verificar si ainda lá estão

Neste eu trabalho, aqueBe paciente
conector de dados da historia patl'ia,
repartidos pelos seus principaes monu
mentos e instituições uteis, diz acerca
de Jlfartins Penna e de sua~ '>ras, em
que tão bem comprehendeu o uramaturgo
o "idendo castigat mo,-es do mestre Ho
racio, alguma COUSl digna de meditação
e de leitura.

DEZEMBRO- 13

1868-Na pequena noticia que consll
grámos á memoria do dr. von Martius,
dissemos que este sabio viajante e na
turalista fallecera nessa data. En trctanto
Innoccncio F. Si! va, no supplemento
(vol. IX) ao seu monumental Dicciona
"io bibliog,'aphico, o dá fallecido no
dia 15. D'elle resumiremos as outras in
dicações que lhe dizem respeito.

Carlos Frederico Philippe de Martius
nascen a 17 de abl'iI de 1794 em El'1an
gen, cidade da Baviera. Doutorou-se em
medicina na universidade da sua patria
e aos vinte annos publicou as primicias
dos seus trabalhos em botanic!\. Fez
parte da commissão scientifica que os
governos da Austria e Baviera enviaram
em 1817 ao Brazil. Aqui pel'maneceu eBe
tl'es annos, percorrendo diversas provin
cias d'esta parte da mona.rchia portu-



EPHEMERIDES ~ACION.\ES

gneza, empI'egando-se não s6 nas explo
rações botanicas de que vinha especial
mente incumbido, cumo no estudo do que
concernia li geogl'aphia, estatistica e
ethnographia do paiz, mais feliz nesse
ponto do que o barão de Humboldt. a
quem foi vedada a entrada no nosso ter
ritorio.

Das suas numerosas obras, algumas
e!lpecialme~te relativas ao Brazil, men
cionaremos a seguinte:

Glossaria lingl.loarum b,'asiliellsium
(Erlangen, 1863), composta no intuito de
facilitar a di!fusão da lingua geral bra
zileira enb'e os indios, como sendo, a seu
ver, este o meio mais poderoso e capaz de
promover a civilisação das hordas selva
gens que divagam ainda pelo interior
do paiz.

Lamentamos não podermos passar para
aqui o bellissimo estudo que, sob o ti
tulo Vie et tl'avaux de Martius, Spring,
professor na Universidade de Liêge, pu
blicou na Revue scientifique da França
e do estrangeiro (12' serie, 1871. I' se·
mestl'e). Spring foi seu discipulo e viveu
na intimidade do professor.

Para dar a ultima de mão a este incom
pleto esboço, diremos com este seu iIlustre
biogl'apho:

" A sua alma era tão rica como o seu
espÍl'ito. Os que oJconheceram convirão
comigo que se não podia encontrai' mais
frescura e abundancia de sentimentos,
nem mais calor e bondade. Amigo fieI,
gostava de obsequiar a todos, e sabia
descobri I', at.é nos corações apparente
mente mais obliterados, o raio de amOI'
que os torna accessiveis.

a A melhor porção de n6s, dizia muitas
vezes, éa que vive no coração' dos outros.
Essa pOI'ção d'elIe é immensa e vivirá
perpetuamente em n6s. J)

Innocencio da Silva dá Martius como
tendo fallecido no dia '15. Spring diz en
tretantO.que esseacontecimento occonel'a
no dia 13, como por nossa vez consign á-

mos. na I'espectiva data, guiando-nos
pelos jOl'Oaes do tempo.

DIlZBM!lRO-16

1836-Acerca de monsenhor Antonio
Vieira da Soledade. senador pelo Rio
Grande do Sul, falIecido lÍesta. data no
Rio de JaneÍl'O e sepultado na igreja de
S. Pedro, segundo se lê no JO"nal do
Comme"cio de 19 d'esse mez e anno,
temos as seguintes indicações biogra
phicas, que obsequiosamente nos preston
o sr. Antonio Alvares Pel'eira Coruja,
l\ quem d'aqui as agradecemos.

Era mOLsenhor Soledade natural de
Elvas, em Portugal. Fóra franciscano
no Rio de Janeiro, em cujo convento foi
lente de Escl'iptura. Pregadol' régio e
mais tarde conego da antiga eapella.
Real, foi nomeado em 1814 vigario geral
do Rio Grande do Sul e vigario da fl'e
guezia de N. S. da Madre de Deus, hoje
cathedral de Porto Alegre. a epocha da
nossa independencia foi procuradol' geral
da provincia, eleito a 19 de Junho de
1822, e depois deputado seu e vice-presi
dente e afinal senador.

Innocencio da Silva dá monsenhor So
ledade nascido em Lisboa e tendo fal
lecido em 1833.

O SI'. Coruja terr ia de que fUra en-
tenado no conve' le Santo Antonio.

Succedera-lhe ;reja rio-grandense
como vigario e', mendado, e tambem
como vigario {. , o honestissimo co
nego Thomé de Sousa, o qual loi
:>arocho por ?'~. nos qu!lsi exactos, pois
falleceu, com lnnos de edade, quasi
em eguaI dia 1858 (a 14 de Dezembro),
sendo tão s .0 o seu passamento que
o clero, as .ndades e um grande con-
curso de ' o carregaram á mão até
ao cemite 'iue fica f6ra de muros, pro-
curando " 'disputarem entre si a pre-
terencil all derradeiras honras.
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paulista Joaquim Corl'àa de :MeHo fal
lecera nesse !.lia do unno dc 1876, e, om·
mitlindo inadl'lll'tidamente a data do
seu nascimento, ftzemol-o nascido além.
mar, e apenas cl'escido e educado entre
nós,

Vimos ultimamente na Bibliotheca Ka
cional um bello exemplal' do retrato do
distincto naturalista, gl'avado em S,
Paulo, em que se declara não s6 que
Col'l'êa de MeHo nascerll naquella cidade
a la de' abril de 1816 (o que ei'tá de sc
cordo com o esboço biographico do SI',

dr, J, dos Remedios Monteiro, que en
tão citámos), como que fallecel'a em
Campinas a 20 de dezembro de 1877,
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DEZI':MBRO-18

1828- Começa o exel'cito bl'azileiro a
evacuul' a J:uça de Montevidéo. em vir
tude do artigo 13 da Convenção Pl'elimi
nal' de Paz en tre o govel'llo das repu
lJlicas das P,'ovincias 'Unidas do Rio ela
PraIa e o impel'adol' do Brazil (Vide a
ephem. de agosto 2 l.

Nesse mesmo dia, mez e anno a as-o
Bombléa geral constituinte do Estado
Odental do Ul'uguay d~creLa o pl'imeh'u
lJuvilhão nacional, que é o que hasteiam
hoje.

DEZEMBRO - 20

lSi7 - Na ephemeride de 21 de setem·
bro dissemos que o notJl\'el botanico
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Abaeté-Diam~nte achado no ~rroio

Out.. de 1800 (3" ~\'

Abdicaç1io d' D. Pedro (l:J. corôo d . Por
tugal-Fe\'. 27 d' 122' (~. §}-:\Iaio
2 de 1826. ~

Abdicação da corõ~ do Brazil-.\lJ. /. S
e 15 de 1 31.

Abolição de priyilcgio~. na capitania de
Minas Geraes-Jan. 24 de 1,7:;.

Abordagem de encouraçadus hrazilciros.
guenu do Parngu3y-:\1arç0:2 dr 1 '6,'.

Abrilada cm Pernambuco-A h. U de 1S32.
AbsolYiçãu de eincn cirIad50~ ,lo Pará. fau

tores rIa indepcndencia--Out. ]9 rIt'
189 ')

.'1cad~~~il1 de BelJas-.\rtes da Baliia
Junho'13 de 18 '0.

Academi:1 de Bellos-Artes do Rio do ,Ta
neil'O-:'\OY. ;; de 1t'26-De7.. 31 rIr lR31.

Academi;l, Brailicll dos Esquecidos-Fev.
•J de 1725.

AcademÍO. dos Felizeg-i\Iaio li dc 1736.
Academia imperial ele :\ledicin~t do Rio

de Janeiro-Dez. 21 de 1 35.
Acatlemia juridiea de Olinda-:\Iuio 15 de

1828.
Academia juridic.t do S. Paulo-:\Iarço

1 de 1828. V. Formatura.
Acadcmia medico-cirurgica do R. de Ja

.neiro-Abril 1 de 18r3-Out. 3 do 1832.
Academia militar do R. de Janeiro-Out.

2! de lS33-Mar~0 9 de 1812.

.\cJ,lemia Real dos Guarllas-matinha
iliaio 5 de 1808.

.\cademia do Rcna::>cido -Junho 6 d@
1;59.

Academi<J scientifiea do R. de Janciro
Fc\'. 18 dc lí72.

.\cadcmÍ<J dos Selectos (8. de Jan.)-Jan.
30 de 17:;2.

.\cademias juridicas do Imperio (Crea~io
da )-Ag. 11 de 1827. .

Accionista do Banco do Brazil (A faieuda
rral)-Out. 20 de 1 12.

Accla.m~ção do imperador D. Pedre I
Oui. 12 de 18:?2.

Acclamação do imperador D. Pedro I
(ChegA. ás ,\.Iagoas a Iloticiada)-.-o\'.
;:;O..dc 1~22.

Acclamac:ão do imperador D. PedYo I ell'1
Goyuz-Dez. 1G de 182~.

Aeelaulação do imperador D. Pedro II
Ah. U de 1'31.

Accol'do cntro os Pire~ e C~llal'gos de
R. Paulo-Fc,. :) de 1654.

Accordo entre o Brazi! e a Bolivia para
a execução de carta rogatorias-De-t.
22 de 1879.

Acto addiciollal ou lei das reformas eOlh
stitucionaes-Ag. 12 c 21 de 183!.

Adalherto da. Prussia (Pl'incipe) SeL li
c 7 de 18-12.

Adhosão do Piauhy ~i indepcndencia na
cional-Jan. 24 de 1823.

Adhesão da cidade da Parahvba á iode'.
pendcncia-Xov. 2 de 1822.
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.d.dhesão da população de Campos (l con
stituição portugueza-Julho 4 de 1 2I.

Administraç.ão dos indigenas-Jan. 2(1 de
1696.

Administradores da Impl'CnS:l Rcgia
laio 13 de 180 (2'. 4.' ~).

Dr. Adolpho Manuel Yietorio da Costa,
instituidor do collc,qic Victol'io-~1aio

17 de 1 79.
Adopção do systema constitucional no

BraziJ-Março 13 de 182I.
Adrian Frank na. ludas com os ho]]an

dezes-Março 11 de 1630.
Adrian Janszon Pater. generalllolJandez

-Dez. 21 de 1629 (artigo separado)
Jan. 9-5et. 12 e 18 de 1631.

Aelrian Patrid. almirante hollanrlez
Abril 6 ele 1625-0ut. (j de 16:?6 W S)'

_~ero tato de Bélrtholom ti de Gusmão
Ag.• de 1709.

AITogados. Y. Forte dos.
D. Alfonso. filllo tle D. João IV. 2' prin

cipe do Brazil-lIlaio 16 de 16;S:3.
D. Afí'onso YI. rei de POI,ttl!!ul-l\ov. 6 de

1656-Jun11023 de 1662-' 'et. 12 df'1683.
D. Affon~o,. filho do imperador D. Pedro

li-Junho 11 de 1 48.
Affonso de Albuquerque (O grande)

Ab. 30 (artigo em separado)-Maio 2
de 150a,

Alfonso de Albuquerque. S' gOY. do Rio
de Janeiro - Jullw14 de 1608.

Alfonso de Albuquerque Maranhii.o. pre
sidente da Junta ".ov. de Pernambuco
-.Ab. 30 de 18'23.

Alfonso de Albuquerque MaranlJão. se
nador pelo R. Grande do ~orte-Ag.

22 de 1825.
Alfonso Botelho de Sampaio e Souza, co

ronel, V. Pad "õos c Fortalcza rIa barra
de Paranaguá,

Atronso Braz. jesulta-Ab. 2 de 1551 (2')
-Junho 8 (al'1. separado).

Afi'onso Celso de Assis Figueiredo, se
nador por Minas-Geraes - Ab. 26 de
1879,

Affonso da Franca, 8' eap.-m6r da Para-
h)'ba- Sel. 17 de 1618. I

Afi'onso Furtado de Castro do Rio de
Mendonça. visconde de Barbacena. 26'
~ov. daBahia-l\ov. 26 de lG75-0ut.
~4 de 1676.

D. Affonso l\1iguel de Portugal e Castro,
marquez deVall"nça. 48' gov. do Bahia
-No,'. 13 de 1779-Julho :n de 1783.

Atfonso Sardinha. paulista. nomeado
cap.-mór de guerra aos indios <lo ser
tão - Set. _1 do 1592.

Afi'onso Sardinh;'l. descobre as minfl.s de
A?'açoyalia- Fev. II de 1601- Junho
10 de 1611.

Afronso Ximenc5 de Almiron. general
hespanhoJ. na guerra hol1andeza
Fe". 1, de 16i:J7 -l\larço 17 de 1637
(2')-A.b. 18de 163•.

Agassiz. pl'ofessor. em viagem pelo A.ma
zonas-Fe\'. 1 de 1866.

S. Agostinho (Cabo de)-No\'. 1 de
15u1.

Ago tinho de Azcyedo Ionteiro. membro
00 go,:. int. (lo cslado-"·ov. 26de
1675 (2' ~).

Agostinho Barbalbo Bezerra. gov. do R.
de .Janeiro por aeclamação - Out. 17
de 1659-Dez. 18 de 1661.

Agostinbo Barbalho Bezerra adminis
traoo)' dos descohrimentos d esme
I'aldas do Esp. anto - ;)1aio 19 dr
l6Ii-t - f\ct. 27 dr 1661.

.\gostinho Delelra :lynlcantr'. cllpitflO
delTrdl'iq/lcs. cnn1lvioo na revoluc;1io
dr Pe)'nambuco-f)rz. 2:2 de lSi-t
W~).

Agostinho Cesal' rle Anrl)'adr. r'apitão
mór do R. G. do i -orte - Fc\'. 28 dc
J(j!J2.

Ago. tinho Corrêa. go\'. int. do Maranhão
e Pará-, e1. 23 de 1656.

Agostinho Correa da SiJVll. Goulão. depu
tado á constituinte-.Junho 3 de 1 :22.

Agostinho GoulartPercim (Padre. pro
curador do 2' pl'elad d Cuyabá
Out. 29 de 180' .

Agostinho Joaquim do rabo. Y. Expe
diciio seientifi(·a. etc.

AgosÜnllo Pit'es, capitão. V. Piauh)'.
Junta do gov. constitucional.

DI'. Agostinho elu Riha •-eve', pre itlente
das Ala<:;ôas - Dez. !J e 11 de 1.39.

Agostinho Tclles dos ,'antos Ca'pelJo, de.
emb,u\,ador-T<'cv. 11 de 1/51.

Dr. Agrado de 'ouza Menezes. drama
tur~o e jOI'nalista bahiano-Ag. 23
de 1863.

Agua (Di. tribuição d') á ~icla.de do Rio
de Janeiro..,-i\Iaio 12 de 1880.

Agua (Distribuição d') ú cidade do Re
cife-Junho 14 de 1837.

Agua (Distl'ibuição el') á i\Iaeció -Dez.
12 de 1845.

Agnapehy (Combate de). guerra do sul
J1In. 19 de 1817.

Ajuda (Recolhimento da) -Julho [) de
1674 e 1678.

Alagoas-Povoação das - Junho 21 de
1673 (nrt. separado). V. Magdalena e
Lagunas. .

Alagoas-governo separado- et. 16 de
18li.

Alagoas-Carta de D. Pedro ao governo
das-para a nomeação de um governo
constitucional-Dez. 7 de 1822.
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Alapoas-l\Iovimenío nas-a ia,o;, da il.
aependencia-Dez.17 de 18:22. V. Joa
Jose da Gunhn. Fidié.

Ala!!oas-Villa c1:1.s - elevada á cidade
_~Iarço 8 de 18:23. V. }lagdalena.

AlagoR -Junta elo gQ\'. pro\'isorio das
n z. 14 de 1,23.

Ala~CH ~-Macei6. capital elas-Dez. 4. 9 P
11 ele 1,39.

Alail"oas- R"vo]uç1ío das - Out. 10
Dez. 7 de 1'H.

Alagoas-EncRnamrnto d'R;-.UR pam a ea,
pital das-Dez. 12 d(' 1l:l!5.

Alat50us-Visita o impcI'auor a e!t ,ilal
uas-J. 'o\' 30 ele I, 5~.

Alagoas-SllrrlI' 3~a) ca Jllüà dl' 1 ndas
da capitnl das-Dez. 11 de 1 '!i7.

Albllll0 de Oliveira B1.KllO na gnerla civil
do R. Grande do. l-Ab. 8 de 18015.

,'..lb~rto· Schott. ("~I on I hollandcz 
.Junho 17 de 1624 (;" §).

Albuquerque (Forte). accommettido pelo'
paragua~'o -~e\'. 29 de 18;~.

Alcaccl·-tjuihir. Y. Batalha ele.
Alcantara (,-ma de)-D z. 2:2 de :I)~~.

Aldeia Velha na Ba!lia-Ont. 5 de 1557.
Alde~as Altas (Julgac'o de). Y. Caxia

(Cldacle de).
Alderil'scll. vice-almil'ant" hollandez. Y.

PaIa!lyba: 13atal:Ht na\'n1.
Alei.-I) Maria a tano. memhr do gO\'.

int. de Santa Catharina-Jan. H). de
1800.

S. Alexnndr (Colle~io jesnita de) no
Pará-Jan. 2,) de 1(i53.

Alexandre ~ lbino d' Carvalho, briga
d iro, na guelJ'a do Paraguay- et.
3 e 22 de 1866.

Alexandre Eloy Porielli, ommissario da
demarcaçã de limites-Março 11 de
li 4.

Alexandre Gomes de Azeveelo (Padre). V.
Representação da Junta de . Paulo
ao prin.cipe r~gente.

Alexandr(' Gomes de Argollo Ferrão.
general, vis onde de ltaparica. na
17ue'rra do Paraguay-lIIaio 24 de
T863-Julho 22 de 18ü7-i\larço 22 de
186 -J"nho 23 de 1870. I

Alexandre de Gusmão (Padre), provincial
dos jesuitas-Março 7 ele lG85.

Alexandre de Gusmào. secretario par
ticllJar de D. João V-Dez. ::lI de 1753.

AléxandJ e Luiz da iiya Meneze . gov.
da fraça do R. Granue do Sul-Jan. 4
de 766. I'

Alexandre Maria de I Sarmento,
socio fundador do lnst. Historlco 
No\'. 25 de 1838.

Alexandre de Moura, ~O\'. de Pernam·
bllCO-Out. 5 d8 161::>. .

Ale:andre de Iow'a, chefe da expedição
ao Maranhão-Nov. 1 e 3-Dez. 3 de
1615-Janeiro 9 de 1616.

Alexandre Picard, com mandante h01
landez de Porto Calvo-Julho 19 de
1635.

Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. natu
ralista bahiano - Ab. 27 de 1756
Set. 1 de li82 (3' ') - A~: 29-0ut. 21
de 1783-AO'. 1 e 29 de 1/91.

Alexandre de Souza Freire. 25' gov. ge
ral do estado na Bahia-JUnho 13 de
1667 W).

Alexandre de Souza Freire, gov. do es
tado do ~Iaranllão- Ab. 14 de 1728.

Alexandre Thomaz. ajudante de ordens
do cap. general de Pernambuco
i\íarço 6 de 1817.

J ..lfanc!ega no ~spirito Santo-Jan. 10 de
1820.

Alfandega de Serpa (Decreto creando a)
-Jan. 25 de 1813.

Alfandega na villa da Parnahyba-Ag.
22 de 18li.

Alienados na Bahia. V. As)'lo de S. João
de Deu.

Alienados em S. Paulo - Maio 14 de 1852.
A.lienudos no Rio de Janeiro. V. Hospicio

de Pedro II.
Ali tamento de brancos e pardos nos

corpos de infanta,ria e ordenançás
Jan. 12 de 1733. .

Alistamento dos habitantes do Rio de Ja
neiro para a infantaria- Março 22 de
liti6.

Ali.' Nicola Aimé. commandaníe da fra
gata Reine Blanche-Out. 22 de 1844.

Aljubc do Rio de Janeiro-Maio 25 de
1740 (2' §).

Allunar. V, Alienar.
Allemãe contractados para o serviço mi

lital'-Dez. 20 de 1825.
Alliança do Bl'aziJ com estados do Rio

da Prata-Out. 14 de 1851.
Altenar, forte hollandez no Beberibe

Jan. 19 de 1654.
Alyará. acerca do casamento deindigenas

com portuguezes-Ab. 4 de 1755.
Alvará auctorisando o senado do Rio de

Janeiro a nomear governo interino-
Set. 27 de 16H. ,

Alvará concedendo aos governadores 20
homens para o seu serviço - Dez. 14
de 162 .

Alvar'á creando um conselho supremo
militar. V. Conselho.

Alvará contra os canhemboj'as. V. essa
pala\'I'a.

Alvará declarando que os desembarga
dores não podem casar-se no Brazll
- Nov. 22 de 1610,



-1-

Alvará desligando as comarcas do Pará
e Rio Nrgro da Casa da Supplicação
de Lisboa- Março 13 de 1810.

Alvará fulminando a maçonaria - ~Iarço

30 de 1818.
Alvará indultando aos que tomar m parte

na expulsão dos jesuitas- Out. 7 de
.1647.

Alvará mandando fechar todas DS fa
bricas, teal'es, manufacturas. etc. du
Brazil-Jan. 5 de 1785.

Alvará mandando tirar 1'IJsirl'Ill'ia aos
governadoJ'es-Ab. 9 de 10:22.

AlYaní. ordenando que o. gOYel'l1adores
não ma.ndem para o reino presos cio
BI'azil sem pcrmis 'fio regi,t-Jan. 18
de 1.624.

,\.hDrá permittindo aos bJOazilciros toda
a qualidadc de industria-Ab. 1 de
1808. .

Alvará pcrmittindo o e tabeleeimento de
fabricas de qualquer manufactura. no
Rio Grande do Sul-j\-Iaio 31 de 1808.

Alvará pcrmittindo que os governador s
passem alval'ás cm nome de el-rei
Set. 18 de 1610.

Alvará. permittinrlo quc a fazcnd,l, r aI
seja accionista do Banco do Br;;zil
Out. 20 de ]812.

AlvarlÍ (rle D. João \') permittindo aos
l'ranciscanos erO'uerem convento'
~o". 2· de 1624~

Alvará. prohibindo a creação de novos
conventos - Oui. 16 de 1600.

Alnll'á restituindo ao seu collcgio de
::;. Paulo os j suitas- Ont. 3 de 16.J:!.

A1\",II'O ,\zc"edo, mcmhro do gon'rllO in
terino do estado-:\ov. 26 de lG7;;
(2' ~j.

..\.1\'aro de Azeverlo Ba'rreto. gov. do
CearrL depois da capitulação do. hol
landezes-:\Iaio 20 de 1654.

Alvaro Barballlo DchOa Cava1eanti. se
nador por Perm1mbl1CO- Iaio ]5 de
187!.

D. Alvaro da Costa. Y. Doação.
D. Alvaro da Costn.de Souza de Macedo.

Keneral portnguez em i\lont<widéo
1 ov. 18 de 1823.

Alvitro Fragoso, capitão. na guerra 1101
landeza- ·et. 23 de 163-1.

Alvaro José Xavier, presidente da junta,
provisoria de Goyaz-Maio 22 de 1824.

•Uvaro Luiz do Valle. loco-tenente <:lo
conde de nlonsanto:"'-Fev. 6 de 1624.

Alvaro Nnnes Cabeça de Vaeca-Out.
18 de 1541.

D. Alva/'o da Silveira e AlbuCjuerque,
49' gov. do R. de Janeiro-Ab. 5
Ju]hfJ 1~ dc no:? .

D. Alvaro Soares de CastI'o. bispo eleito
• do Brllzil-Ab. 15 de 1672 (2' ~j.

D. Alvaro Xavier ~otelho. conde de S.
Miguel. 2' gov. de Goyaz-Ag. 30 de
lí55.

Amador ele Araujo. cap, m6r. na guerra
hollaneleza-Jnllho lO e 2·1 ele 1645.

Amador BlIeno da Ribeil'a acclamado
rei da capitania de S. Paulo-.\.b. I
de 1611-Se1. 2:2 rle 1613.

Amador Bueno da Veiga. cap. m6r cm
S. Paulo-Ah. 1 de lí09.

D. Amalia Figueircla, poetisa rio-gran
dense-~et. :2;:; de 1878.

S. Amaro, perto do Recife. atacado pe
Jos hollandezes-Jall. 28 de Hi3-1.

.'. Amaro--Capitania de-Out. ti de 163-1
úut. 22 de 1700.

Amaro Joaquim Raposo ele Alhuquerque.
42' gol'. da Pa~'ahyba-Julho N de
1 05.

Amaro Velho Cerqueira. cap. mór ela
Parahyba-Yol. 1. p. 4~n. co\. I', 16U:?

Ama.zonas (EXfJlora,ãu doj-Out. 2 de
1637-.\.b. )<l, de lWJ.

Amazollas-Jn"a~ol'(Scio-V. Dunezae.
Ferrolles.

Amazonas-provincia-Set. :) de 1 50.
Amazonas-I' h<treo a "apol' que sulç:1O

SeL 22 de 1853.
,\.mbrosio de Aguiar Coutinho. dona

tario ria l:aplÜlDia do Esp. Sallto
Julho 15 de 16-t3.

Ambrozio Leitão da Cunha. senador pelo
Amazonas-Jnnho 9 de 1870 (2').

Amhrozio lIIachado. cap. m6r do Rio
Uranele do ~orte-:-.\.,(!. 20 rle 1uJG.

n. Amelia. prinl:eza hrazildra. Vide
n. Maria Amdia.

D. Amelia de Lenchtenberg. 2' impe·
ratriz do Bruzíl-Olll. ]0 c 17 ele 1829.

D. Amelia. dllql1CZ<t viu\'a de Bra~an,a
1\g.28 de 1810 (2' §)-Jan. 26 ue 1 i3.

Americo El?jsio (Jose Bonifacio de An
rll'udrt (\ SilYa)-Fev. 2i de 1825.

,\.mcl'ico Yesj)ncio, piloto Llorentino
.'o\'. 1 de 1501-.\b. 30 de 1503 (are
separado. 2" §j-Junho lO de 1503
Junho IS de lõ01-Fev. 25 de 1512.

Amnistia aos das 1\ lagoas implicados Iltt
l·e\'ol. da Confc(7c,'ucciO do Equadol'
!lIarço 7 de 182;:;.

Am nistia da l'egenciD. aos im plicados nas
revoltas elo Maranhão eH.. Grande do
Sul-Ag. 22 de 1830.

Amnistia aos implicados na revolução de
S. Paulo e Minas-Março 14 de 1844.

Anacleto Elias da Fonseca. V. Passagem
do "iamão.

Anacleto FerreÍl'R Pinto na rebellião de
S. Paulo-Jul1hô 24~•.Jttlhl! 12 de 1841.



Dr. Anackto ,lo. é Ribei1'0 Coutinho,
lente du Academb de S. Pnulo
Julho 21 ue Il:lS\l.

Anadia.....ilIu das A,bp-iJus-}Iarl'() 2:1 de
) i02. .

Anchi ta. Y ..]OSl: de.
A:Jdré ( umo}-Demoliçüo ua dila ue

oTunho 30 de 15GO [al'l. sepRl'ado).
André de Albuql1el'que, donatal'Ío de

S. Yicente- Sef. 13 de 1577.
André de Albuc\l1el'que. 3' goov. dR Pu

rnhyba do _ ol'te-Ag. 21 de l<i03
J ulllo 22 J lGU8.

A ndré de Almeida (Padre), nolavel je
suíta paulista-Ja.n. 22 de HW).

André de Almeida e Fonseca, provedor
da fazendi\ em Pel·numbuco·-Junho
·1 de 16::15.

Dr. André da Costa MOI'eira. cOl'l'egedor
da comarca do R. de J:lJleiro-.'et.
2 de 1673 (2' §). I

Andr' Cuzaco 4.J," gol'. du n, de Janeil'o
-Qui. í d 16!H.

Andl'é Gon,all'e5. rxplorador da rosia do
Bl'azil-Jan. 22-Fev. 1::; de 1302.

Andl" Hygino. Rlmil'ante Ile panhol
Maio 9 de 1383 W § --Ag. 8 (al'tigo
eparado).

Andl'é lIIal'im. com mandante uo forte do
Arraial-::l1ari;O 21 de 1635.-

Andrc de :)lelJo e Castro, conde das Gal
\'(}RS. gOY. de :)lina. Gel'aes-~cr. 1
de 173:t.

André de:'J lIo e Casü·o. 40' cap general
da Ballia e ;,"yire-i'ei do Brazil-~o".
23 de 1720-:)Iaio 11 de 1I33-01lt. lG
dtO 17·13-Dez. lü de li-l9.

A.nuré ,'ogucil'a da Costa. gol'. UO R.
Grande do ~ortc-);ov. 30 ue 1';'08.

André Per ira T('ml1do. capItão de linha
na guerm hollnndr:w -Fe\'. !ti dl'
1630 (2' s).

André dos Santos Queiroz [Padre).\". OUl'O
convel'tido em chumbo.

André: TIH'yeT-Jall. :n de ISj(j.
André Yidal dl' _·egl'eiros. mest1'e úe

Campo n'l gucl'ra dos hollanuezes
~Iaio 23 de lGZ::; 13" ~)-_'\.b. 21 de 1633
-Julho 21 de lG45 W)-Sel. 1,3 e 1:'
df' lG4::i-Jiln. 13 de 16-tG-.Ian. 2 de
lG4"i-Ab. 1~ de 11l1S-Jan. 20, 2. e
2 de 1654.

Anl4'é Vidal df' :\cgreirús leyu a L',boa
n noticia da del'I'ota du' hollnndezes-
:\larço l~ de ltj~)·l. , .

A ndre Vidal de Se I'<:Íl'OS. gO\·. do e~tllllo
do i\Ia.mnhão (' Parú -Ab. 11 d 1l:iJl~l

Ag. 25 de 1155i-:)luio 11 de 1655.
Andl'e \'idal de. 'egI'OiI'Os,duas vezes. éap.

~en&ral de P('r'namhueo~Set. 23 de
Jrn-1r.a!'~ ~ldd6õ - ,,14,2;1; ct~ ~tjôi,

Anôré Yiô;ü àe .'egrdros (Fi\lle:.L'TIento
dej-Fe\.2 ue lOê!.

Angelo Carlos :\luniz. senador pelo :)lu
mnhüo-:)Iaio ti de 1852-SeT. 4 de
1863.

FI'. Angelo :)lnI'ia de Lucr.•. Yide S. Fi
dêlis de Sygmarinaa,

Angelo :\lllniz (Ia Silva FerJ'Uz. barão de
r.~l'llguayana. senadol' pela ]JI'O\'. dr<
Bahia-:\[aio 8 de 183ü (2').

Angelo Muniz da Silva Fenaz, ministro
da fazenda-Ag. 30 dc 18-9.

An~elo Pessanha (Padl'c). Y. IncursiJes
Cle botocudos, etc,

Angostul'il. (Pas agem de), gU6l'ra do
Paraguay-Out. 1 de 18li~.

An-?,ostlll'a (CapilulU\ão de) -Dez. 30 de
186 .

Anil (Cultlll'a do)-Xov. j. ue 1769-Jllnho
7 de 17 G.

Angl'a dos Rei- (Ii!!a de)-No\'. 1 de 1501.
Angra dos Rei '-Cal'ta de sesmal'ia de

Jun. 2. de 155~1.

Ang'l'lt tios l-:'eis-PundarTlll da poyon<;ão
de-Ont. 2 de 162,1,. .

Angra dos Rds-ConvC'nto eb Conceii;ão
de-Ab. 14 de lG~3.

Anhrm.Q1tél'f1 (O). Y. Burlholomeu Bl1eno
da 'ilva.

D..\.nna Camciro. Y. Ll1iz de Figueiredo
e sua mulher.

D. Anna Prancisca :)Incicl da Costa, baro
neza de .' ..~alnldor de Campos-Dez.
17 ti 1 'l:2-Set. 3 de 1863 (3° §).

D. Anna ,Tuslina Fel'l'eirn ~en·. a mãe
dos b1'!\zileiros na gUQITa do Paraguay
-:)Iaio 20 de lS80.

D. Anna ~en. Yide D. Anna ,JusUna
l'erreira _'e!'\'

D. Anna, Pimentcl. mnlhel'eprocuradora
de Martim Aflonso de Sousa-SeT. 25
de 1536-Fev. li de 15'14.

Anniversario da adhesão do :\Iaranhão [,
inde]Jendeneia-oTulho 23 de 1855.

Anniyersario do l'allecimento de D. Pe
dro I-SeI. 24 de 1842.

Anselmo Fel'reim de Bnl'cellos. V. ",edi
çiio em \'ilb Pl'anca do Imperndoc·.

Antão de :)Iesquita. de üliwira. cap.-m6r
do Reconearo-Ol1t. 12 de 1624.

.\ntel'o .José Fel'reira l!l' Brito. presiuenie
do R. GI'ilnde do Sul- L reo 23 de
1~37, .

.·\.monio (Santo). Y. Santo Antonio.
D. Antonio. pr'ioi' uu CI'ilTo-hlIlltO 10

de 1~80.

Antonio Alfonso. fUI dador de Jaenreh\'
SeI. :lu de lG52 (arti~o separo do). '

ntoni Atfonso Ferreu'(l, Y. ReYQlta
'pr;J.ieir~ ,
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Antonio Afi'onso Vidal, sargento-mór
M"a!'ço 16 de 1681.

Antonio de Albuquerque. gov. da Para
hyba-Dez. 19 de 163! (4' e 6' §§)
Dez. 24 de 1634-Set. 25 de 1635.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, o (clho, 14' gov. do Pará
Junho 22 de 1667.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, o filho. cap. mór do Pal'â
Julho 24 de 1085.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 20' gov. do estado do Mara
nhão-Maio 17 de 1690-Julho 11 de
1701.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, 52' gov. do R. de Janeiro
Junho 11 de 1709.

Antonio de Albuquerque Coelho de Car
valho, l' gov. de S. Paulo e Minas
No\'. 3 de 1703-Nov. 23 de 1709
Jan. 18-Junho 18-Julho 17-Set. 21
de 1710-Ab. 8 de 1711-Set. 14 de
1711 {3' §)-Ab. 9 de 1712.

Antonio de Albuquerque Maranhão. gov.
da Parahyba-Dez. 2 de 1631 (3' §).

D. Antonio rle Almeida oares e Por
tugal, 3' condI' de Avintes. l' mar
quez de.Lavradio. 8' vice-rei do Bra
zil-Julho 4 de 1760.

Antonio Alvares (aliás Alv('s). pintor da
bande.ira republicana de Pernam
buco-Julho 14 de 1811 (3' §)-:",larc;o
6 de 1817 (10' §).

D. Antonio Alvares da Cunha. <'onde da
Cunha. I" ,'ice-rei no R. ue Janeiro
Junho' 27 ele J763-0ut. 19 de 17G3
Março 22 de 1760 e 1767-:\1aio 23 de
1880.

D. Antonio Alvares da Cunha, gov. iut.
de S. Paulo, Minas c n.. de Janeiro
Out. 16 de 1763.

Antonio Alve de Carvalbal. .poeta ba
hiano-Junho lG de 1880.

Antonio Alves Lanhes Peixoto. ouvidor
de Cuyabâ-Out, 11 de 1727:

Dr. Antonio Ahes la Silva Pinto. mem
bro fundador do ln. tituto Ri torico
Nov. 25 de 1838.

Dr. Antonio de Araujo l'a",ão Bulcão,
3' barão de S. Francisco. nresidente
da Bahia-Junho 13 de 1880.

Antonio de Araujo ue Azevedo, conde
da Barca-Junho 21 de 1817.

Antonio Arnaud 'illela. sargento-m61'
assassinado no rio Üna-Jan. 12-
Set. 25 de 1664. .

D. frei Antonio da Arrabida, bispo de
Anemuria-Ab. 10 de 1850.

Antonio Augnsto da Costa Aguiar-
Maio 11 de 1817. -"

Antonio Augusto de Mendonça, poeta
bahiano-Ag. 14 tle 1879.

Antonio Augusto Monteiro de Barros.
senador por :\linas-Geraes - Out. 3 de
18:3 - r ov. 16 de 1 iI.

Antonio Augusto da Silva. depois desem
bargador. V. Gov. provisorio da Bahia.

Antonio Barbosa de Aguiar na erecc;ão
da viJIa de Taubaté- Dez. 26 de
1645.

D. fI'. Antonio BarreiJ'os, J' bispo do
Era il- Nov. 2i de 1586 (2' §) -).laio
11 de 1600. .•

D. fI'. Antonio Barreiros, membro do
~ov. ,.geral int. do estado - Ag. 10
oe 15l:S7.

Antonio de Barros Passo e adjunto.
g.overnadores ints. do R. Grande do
.Norte-. g. 30 de 1 02.

ntonio de Barros Re;?o e Catanho. gov.
do R. Grande do Norte-Fcv. 12 de
1663.

Antonio de Bellavia, jesuita siciliano
Ag. 4 de lü3J (3' §).

Antouio Borges da Fonseca.-Yol. I. p.
43' . coI. 2': 1734 - :Marc;o 30 de 1849.

Ant nio de Brito de Menezes. 50" gov. do
R. de Janeiro -Junho 27 de 1717
Maio 15 de 1719.

Antonto Caetano Pereira, 4.3' gov. (l:J.
Parahyba - A<T. 30 de 1800 - ~!:J.io 6
de 1817.

Dr. Antonio Calmon du Pin e Almeida.
deputado sllpplente Ú 1:011 tituinte
Junho 3 de 1822.

D. Antonio C' ndido UI' Ah·:lren~a. 17'
bispo du .!aranhão - 'ct. 22 de 1 77
-Julho 8 de 1878.

Antonio Candic.!o uu Cruz lIlachado, se
narlor por' }linas-Gcl'aes - Julho 15
de 1871.

Antonio (;,mdirlo Ferreira ele Abreu. I'
deputadu pela província do Amazonas
- ~laiu 27 de 18:34.

Antonio CaJ'(~as de Barro. prove 01'
mór rla fnzenda - TO V • 2 de 1535
11~io 29 de 151'J-Junho 16 de 1556.

._ntonio Cardoso de Barros-Regimento
dado a-Dez. 17 e 154 (2').

Antonio Carlos Fadado (C .~endonça.

. ~v. da cap. de Goyaz - Agosto 17 de
1110.

Antonio Carlos F rt' llo de IIlendonça,
gov. de ~Iinas G<,!'aes-.lai 22 de
17,3. -

Antonio 'ar1o urtrdo de :llendonça,
gov. militar de Santa Catllarina
Nov. 13 de liíô (3' :) -Fev. 2-1, 25 e
27 - ~larco 21 de 1777.

Antonio Carlos Gomes, compositor na
cienal-Junho li de 1839.
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Antonio Cal'los de )lal'iz e Banos. nilto
heroico na guerra do Pu. guay
1\1ar<;o 2 de 1866.

Antonio Carlos Ribeiro de Andradá Ma
('hado, I' ouvidol' de blinda-Maio
30 de HS15.

Antonio Carlos Ribeil'o de Anurada Ma
chado. membro do governo Jlrovi orio
de POI'nambuco- i\Iar<;o 6 de 1817.

Antonio Carlos Ilibeiro de Andrarla Ma
('hado. deputado ás coMes ele Lisboa
Out. 6 de 1822- _'OY. 22 de 1,,22 (2').

Antonio Carlos Ribeiro dt' Andrada Ma
chado. deputado á constituinte do BI'a
zi! - Junho 3 de 1822 - Junho 30 de
18g3.

Antonio Carlos RiheiI'o de Andrucht Ma
chado, m',bistro do Imperio-Julho
24 de 1 '40.

Antonio Cados 1,ibeiro de Andrada 1I1a
chado.senadort}OI·I>ernamhuco-~ Y.
1 de 1773-Julro 6 -Dez. 5 de 18ol5.
Y. Dt'por'tados politkos e )lanifesto
uos deputados á cortes <.Ie Lisbôa.

Antonio de CarvaJ'ho e Almeida. cap.
mór do !t. Grande do Norte-Fev. 2
de 169;2 (4" §). •

Antonio de Castro Alves. poeta bahiano
-Julho 6 de ] 71.

Antonio Cuvalcanti na guerra hoJJandeza
- Junho 12 e ]3 de 1645.

Antonio Cayalcanti <.II.' Albuquerque. cap.
mór do Pará-::'-lov. 28 de 1630-Jan.
(j de 1634.

DI',' Antonio Cesal' de Berreuo, poeb ma
ranhense - Ab. 7 de 1 79.

Dr. Antonio Coe1l10 de Carvalho. funda
dor da vilJa de Alcantara-Dez. 22
de ~64 . V. Cuman.

Antonio Coelho Ga '1.'0. I' ouyidoI' d
Pará-Oui. 23 de 1660.

Antonio Coelho de Sá e AILuquerque.
ministro da agricultl1!':l-~laio24 de
1:'16')

Ant~ni~ Coelho de Sá e Ahlllq uerq ue. se
nador por Pernambuco - Fev. 22 de
1868.

D. fI'. Antonio Corl'êa. 12' arcebispo da
Bahia-Dez. 24 de 171:11.

D. fI'. Antonio COl'l'ea. membro Llo ::ro\'o
int. do estado - ~ov. 13 de li79
Julho 31 de 1783-Ab. ]S de 17tl8.

DI:" Antonio Correa de Lacerda. natura-

I lista-Adclendú de Julho. pago 57,
JUI~ (aliás Junho) 21- Yo1. ]1. p.
325, coI. 2', julho 21.

DI'. Antonio da Costa. cirurgião tlumi[.rI nense -Ju.ho 7 de lS60-/, [.l. 56 {(lel
c1enda).

Afltonio da o!'ta Rego íY'oonteiro. 'i-. Re
volta praieira-.

.'-nlon1 do Couio c Almeida. Y. Victoria
(c:üaue <.Ia) atacada. pelos hollandezes.

Antonio de la Cruz Estigal'l'ibiu. V. Es-
tigal'r~bia. .

Antu,nio da Cnnna. arcL'diago, membro
<10 gov. do Pari e R. Negr'o -Jull1o
1 de 1 '>0.

Antonio 'da Cunha de Andra<.la. commap
<1anteda nau Cha,?as-Jan.,l4deltiolO.

Antonio da Cunha, Souto iIlaior. de em
bllr:ra!lor - tolarco l:"~ de l'iH.

Antonio da Cunha 'i'ascon"elJo~(Pa:lre),
senado!' pela Parahyba- l\!aio 18 de
18:10. -

D. fI'. Antonio do Desterr'o ~IaJheiro. 6'
biStJ do R. de Janei!'o - Dez. 1 de
li4 -Julho 11 de lí56-Dez. 5 1.'6
dp 7:3-Maio 23 ue 1880.

D. 1'1'. Antonio do Desterro j\lalheiro, gov.
int. d j\fjnas-Ge.'.les- Iar\o 25 de
n:35 -Oui. 10 de 1763 (2' §).

Antonio Dias Cardo. o. sargento-mór. na
g .en'a hollande;(a-Set. 26- Out. ti
de 1633-Set. 15--. oV. 9 de ]645
Ab. 19 de 1648-Fev. 21 de ]640
Jan. 5 de 1651.

Antonio Diniz de Sequeira e Mello, se
nador por Sergipe-Maio 17 de 1S59.

Antonio Duarte Barros. 51' cap. mór do
Maranhão e Pará-Jlllho 27 de 1732
~Iar<;o 21 de 1736.

Antonio Elias de toloraes na revoln\ão de
Pernambuco-Fev. 21 de ]824.

D. Antonio FeJix ~lachado lia 'iha e
Castro. marquez de ~Ionte-Bello. H'
gov. de Pernambuco-Junho 5 ue
1690.

Antonio Fel'na. L1I's Fuma. capiCo go
wrnador do R. Grande do );Ol'te
Junho (j de 1654-Fev. 12 de 1063.

DI'. Antonio Ferreil'a Fl'an\a. lleputado
á constituinte-Junho :I de 1 22.

Dr. Antonio Ferreira Fran<;a. deputado
á assemblea geral-Junho 3 de 1::3-1.

Dr. Ant"ni Fen'ei l'll. FI'an<;a. deputado
á assemblea ",era!. \'. El mel} o sel'
\'iI.

Dr. Antonio Ferreira Pinto, lrnte da
Fa;:uldaue de :Mellicina do Rio d~

Janeil'o-Dez. 22 de 186ol.
D. Antonio Ferreira Yicoso. conde da

Concl'i\ão. 7' uispo de ~Iarianna

Set. 2" de 183:'> W §)-Jlllho 7 de 1 73.
Antonio de Figueiredo e Ya l'oncello~.

c:1uitão. na gllel'r:lCom os lIolJandezes
-:Set. 21 de ]631 (2' §).

D. Antonio 1"iJippe Camarão. cap. mór
dos iudio na guerra 1I01hmdeza-r Tov.
1 de lu15-:ilal'~o ZG de 16:30-),íaio 14
- :::t:t. li de 1633 - _'ov. 30 dr l!i35
(3' §)-Jan.18-Jl1nho 9-Ag. 23 de
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1636 (2')-AfJ. 24-Set. 26 de lC3G
,Maio 25 de 163S (4' §)-Junho r:- et.
15 de 1645-Ab. 19-:'1I\io 9 de 1648. '

Antonio Filippe da Cunha Ponte, mem·
bro,do gOY. int. da Bahia-Af7. 15 de
1803. ~

Antonio Francisco Dutra e :'lello. poet
fiuf!linense-Fev. 2~ de 1846 (2').

J .. ntomo Fr'ancisco :'Iartins, Y. fI'. An
tonio do Ll\do de Christo.

_~ntonio Francisco de Paula e lIulliwdtl
Ca.Yalcanti de A.lLuquer'que, vi conde
de Albuqucrque. senador por Pel"
nmnbuco-Ab. 28 de i338-AIJ. 1-1
de 1853.

~"ntonio Franciseo de Paul:l. e H. Ca
\'il,)cunti de Albuquerque, ministro da
m81'inl1~u)ho 2.( de. 18-l0-Dcz. Hi
de 1876. ,

Autonio FrllJ1ci~co dc Paulo e lI. CIl
yalcunti dp Albuquerque. ministro d~

f .. zendn-i.\bio 30 de J8I3Z.
DI'. Antonio Francisco de Puula c Souza.

ex-ministro da Agricultura- ~ov. 18
de 1866. {

Antonio Gf\brieJli, cm]Jl'ezario l [\ di tri
DuiGão d'ugtHt anHo de Janeir.o-:'Jai<l
12 de 1880.

Antonio Golvão. 2-1.' gov, Llo R. de Ja
neiro-Julho 20-Ag. 19 de 1651.

Ântonio Gomes. V, Abaete-Diamunte
achado no urroio-.

i'.ntonio Gomes Candido. dcputado mi·
neiro-:Harço 18 de 1850 (2').

_~ntonio Gomes Pacheco ( 'adre). \'. Festa
litteraria em Pernambuco.

Dr. Antonio Gonçalves Dias, l' poeta
Iyrico nacional-. 'o,'. 3 de 1864.

~tonio Gonçalves Gomide, depmodo
suppleme á constituinte - Junho ::l tle
1822.

A,nto!'io Çonçu.l 'es GOlnide, senador por
:'IImas·Gemes - :'Iaio 8 de 1826.

Antonio Gonçalves Teixeira e SOU:lll. ]Joe
ta e romancista fluminense -Dez. 1
dli! 1861.

D. fi'. Antonio drt (}uadelup . .[' hi,;po
do R. de JaneÜ'o-Fc:v. 21-A,.7.::2
de lí,'25-0ut,27 delí35-Fev.o3
Junho 8 de li39-Fey. l;,1-}[lIio 25
-Ag. 31 de 1.4U.

.~tonío Guedes de Brito. memlm) tio aov.
int. do estada·- :\o\', :.'6 d.· 'Ú,ií5
(2' §J.

i\..ntonio I!;idoro da Fonseca, typo&r pILo
no Rio de Janeiro. \' .lç(rdc'/flirt dO,ç
Selecto~ ,e TypoglruYJM,,: l' eatu IJele
cida nO Rio de Janeiro.

,.~tonio João Damasceno, cabeça de mo
tim no Maranhão - Nov, 19 de 1831.

Antonio J.oão Ribei o, commandr.nte do
forte de Albuquerque-Fe\'. 29 d~
1863.

A,ntonio Jou.l).uim Fanco de S,\, poeta ma·
rnnhense-,-.Jan. 29 de ]8;it;.

D......ntonio .Joaquim de :'IIello, i' bispo
de S. Paulo-:'1aio ::, de 1851.

Antonio JOllquim Rosado. cOl'onel do re
gimento provisorio - ~Ial'ço 9 de 1822.

Antonio Joaquím "ianna, commllndante
, de rebeldes em S. Paulo-Junho 7 de

1842. .
Antonio E:nhel. \" ThonH\7. Ca,endish.
Antonio José. ll'agédill nncional- Março

]3 de 1831;.
D. fi'. Antonio de R. JORé, ô' bi.))o do

~lnranhii:o - Moio 2 dI' 1'7i8.
D. tI' ..'\..ntonio tle S. .Io:;, 11" arcebispo

da Bahin,-Fev. 1-4 ,!p lim.
D. fI'. A,ntonio de S..10sp Bastos. ]4'

bispo de Olinda - Oe7.. ;21 de 1807
Ab. 25 de 1810.

Antonio José Cnbral de Alll1eidn, mem
br'o do gov. int. de Goya7. - Ab. la
de 1710 - ~[nio 7 de 117$ (;2' §).

Antonio_José q'H1dino. '". Jndia Morta,
Dr. An.tonio Jose DUill'te de /I,l'UUjO Gon

dim. deputado {, constituinte-Junho
3 de 18Z.2.

DI'. Antonio José Duart de A1'aujo Gon
dim, memb1'o elo go\'. pI'ovisorio da Ba
hin.- SeL 6 de 1!!_2.

DI'. A.ntonio .los' Dl1l11'tede \l'aujo Gon·
dim. scnador pOt' PeI'Jlumbuco-Ja
neiro :31 dc] 26.

Antonio José da Franda e 1Iorta. gO\'. de
S. PauJo- Sei. 2:3 de 1175 -Uez. ]'7 de
1801 (3')-Dez. 10 de 1 02- ,"011, p.
·1:33, coI. 2', 1804 - .Junho 12 di! 180~.

Antonio José Henriques. V. Rt'\'.lu no
de Pernambuco de 181í .

Amonio ,José :'1ac11ado. senador pelo
Ceará-Julho 11 de 1801.

Antonio José de :'lo1'nes Dul'üo. membro
do !l0\'. do Pia Ihy - .lan. :! de 1i'75.

Antunlo ,lo'; :'[{)I,d!:lI. '. 8e:t.rú: gOL
jJru\isorio'.

Antonio .Jose de Paira Guedes. socio
fundndoé do ln. t. Histol'ico-:\ov. 25
r.k 1838.

Antonio.rosé da Silva, o,i-1.ICZcu-:llaio 8 de
lí05-0ut. i de 113'7-0ut. 19 de 173fJ•

Antonio José do. Silva Arcos, proprieta
r'io de um periodico em Campos dos
GovlUcnzes-Jan. l! de 1831.

Antonio ,losé de SOU7.U Manuel e ]'lene
zes Severim de :\01'onha. í' conde de
'Villa·Plor', depois duque' da Terceir'll,
7' gov. do Porá e RIO Negro-Julho
1 de 1820-áb, 26 de 1860.

\ .

c/



_.9, -

Antonio José Victoriano Borglls da Fon
seca, 30' gov. do Ceará-Ab. ')5 e30
-?liaio 21 de 1705:

A.ntonio Ladislau i\Iontl'iro Baena. !lucior
do Compcndío das C'l'as elo Pel7'á
Março 29 de 18::;0.

FI'. Antonio do Lado de Chrisio, francis
cano fluminense-Ab. 6 de 1821 (2').

D. Antonio Lal·rafiaga. senarlor pela pro
Yineia Cisplatina-Jau. 22 de 1$20
Ag. 30 de 1828.

.~ntonio Leite Pereil'a da Gama Lobo,
cOI·onel. V. Representac;ão da junü,
de S. Paulo ao principe regonte.

Antonio de Lima, eommandante do fOl'te
de S. J~'ge-Mal'ço 2 de lG30.

Antonio Uope:; FilgueiI·as. capitão, na
g'uen!t hollandeza-Ag. 20 de 1633.

Antonio de Loureiro Bal'l'eto. V. Par:'L:
Sedição.

Antonio Luiz Dantas de Banos Leite.
deputado pl'ovincial das AlagDas
Dez. 4 de 1839. \

Antonio Luiz Dantas de BnI'1'os Leite,
sen~dor pelas Alagôas-Ag. 8 de 1843.

AntoOlo LlllZ Gonc;all'es da Cam:1I'a Cou
tinho, donatal'io da eapitania do Esp.
Santo-Junho 6 de 107~.

Antonio Luiíl Gonçalves da Camara Cou
tinho. gov. de Pel'nambueo-Maio 25
de 1689-?lIaio 22 de 169'1-Set. 13 de
1688.

Antonio Luiz Gonc;ahes da Camal'a Cou
tinho. 31' f:0l'. geral!lo estado do Bm

, zil-Out. 10 de 1690.
Antonio Luiz von Hoonholtz, barão LI"

Telre-Junho 26 de 1870. .
Dr. Antonio Luiz Pel'eira da Cunha. de

pois visconde e marqucíI de Inliam
pube de Cima. membro' da .Tunta goo
'iiernati\-a -de Pel'nambuco-Dez. 13 de
17 7-Dez. 29 de 1796.

Dr. Antonio Luiz Pereira da Cunha.
ll1f'mbro do gOY. int. df.l. Bahia-Maió
1-1 de 1809.

Dr. Antonio Lniz Pereira da Cunha. de·
putado ii c.nnstitui'nte-Jullho 3 de 1822.

Dr. Antonio Luiz Pereil'a da Cnnha, col
laboradol' na eonstitniçíió dó Impe
rio-No\'. 2ô de 1823.

Dr .. Antonio Luiz Per'eira da Cunha, se
nador por Per'nambnco-Jan. 22 de
.J820-)'Iaio 4. de 1826 (3')- ct. 19 de
Ul37 (2").

D. Antonio Lniz de ~O\líla Tello de ~Le
nezes, 2' marquez das Minas, 29' gOY.
aor!!l do Br/17.ÍI-Junho 4. ele lf:i8·1
lJez. 20 de 1686. "

Automo Lniz de Tavora, 4' conde de Sal'
zedas, u' gov. de ~. Paulo-Ag, 25 de
li33-De~. 3 de m4-Ag. 29.de 1737.

D. Antonio de ;',Lacedo Costa, 10' bispo
do Pará-Abril 21 de 1861.

D. frei Antonio da l\Iadrede Deus Galrão.
2' bispo de ::>. Paulo-Jnnho 28 clEi
lí51.

Antonio )''!anuel de Campos ~Iello, 'pre
sidente das Alagõas-Dez. 12 de 1840.

Antonio Manuel de Campos lIIello, mi
nistro lia justiça-Maio 31 ele 1848.

Antonio Manuel Corl'ea da Camara. I'
consul do Brazil no Paragnay-Jn'nho
30 de 1848. .

Dr. Antonio Manuel de Medeiros, medico
do Ceal'li-Julho 13 de 1879.

Antonio Manuel de Mello, conselheiro,
na guerra do Par~gpy-MaJ'ço 8 de
1866.

Antonio Manuel de Mello Castro e Men
donça, por antonomasia Pilatos, 15'
~ov. de S, Paulo-Junho 21 de lí97
!\Iaio 6 de 1801.

Antonio Manuel de Souza (Padre), r1epu
tado á eonstituinte-Junho 3 de 1822.

Antonio Ma'l el de Souza (Padre). secre
tario do @'ov. temporario do Ceará
.Tan. 3 de 1823.

Antonio Mm'cellino Nunes Gonçalves,
senador pelo Maranhão-~Iaio 23 de
1 63.

FI'. Antonio de Marciana. V, Custodio
Valente.

D. 1'1'. Antonio de Santa Maria, bispo
titulai' de Neocesar'éa, 1p bispo ordi
nario eleito para o Mar'anhão-Ag.30
de 1677.

Antonio Maria Carneiro de Sá, ouvidltr,
membro do governo do Pará e Rio
Negro-Julho 1 de 1820.

D. Antonio Maria Correa de Sá e Bene
yides. 8' bispo de ilfarütnna-Junho 27
de 1877.

Antonio iVlal'ia. de Monra (Padre), bISpo
eleito do R. de Juneiro-:Março 22 de
1833 (2').

Antonio Marianno de Aze\'edo. direetor
·da Bibl. da Marinha-Dez. 16 de 1809.

Dr. Antonio de illarins Loureiro, 11' pre
lado do R. de Janeiro-Ont. lO de
1630 (2', S' §)-Jnnho 8 de 1044-0nt·
lí de 1659 (artigo separado).

DI'. Antonio Marques Rodrio'u ". mara
nhellse iIlustre-Ab. 14 de 1873.

Antonio J\I[lI'l'eil'os, cap, mór do Parú-
Ag. F de 1728, .

Antonio illRrtins Bastos, .leputado á
cOllstituinte-Jmtho 3 de 182:?

Antonio I1Iartills-Ribeiro. Y. Junta pro-
visol'ia do Ceará. .

Antonio de Menezes Yaseoncellos de
Drummoud, diplomata brazileiro-
;.\1aio ,21 de 1191. '
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Antonio J\[llniz Barreiros. cap. mÓI' do
faranhão-Ab. 20 de 1<i.22-0ut. 1 de

1642-Jan. :] e 1 de 1613-Fev. 2' de
164.4 (2' ~).

Antonio de i\Ioraes e Silva. men bro do
gov.provisol'io de Pernambueo-~larço

fi de 1817.
Antonio de Moraes e iJva. Jex.icogl·apho

nacional-Ab.ll de lâ-!.
FI'. Antonio de :\'ascentes. clenomiJl?do

o tigt'e-)Iarço 13 de 173(j. I
Antonio Navarro de Abreu. tenent -co- I

ronel, deputado á constitllinle-Jllnho
3 de 1822.

D. Antonio de )/oronha. 9" gov. cle Mi
nas-Geraes-)faio ,29 ae 1775.

Ant nio _'unes Bezerra. capitão de em
bo cada, na guerra hollandeza-Ju
nho 9 de ]636.

Antonio de Oliveira. almoxarife da fa
zenda real em .'. Vicente - Jan. ]S
ue 2:37 .

.\.ntonio de Oliveira Bastos, gov. militar
da ilha-de Santa Catharma-Març0
26 de ]726-Dez. 11 de 1735 (2' §)-
Maio 28 dd737. .

D. Antonio de Oquendo. V. Oquendo.
D. Íl'. Antonio de Padua, 9' bispo do

Maranhão-Out. 31 de 178,1,.
Antonio Pae de Sande, ·13' ~ov. do Rio

de Janeiro-Dez. 27 ele 1D92-Março
25 de 16(13.

Antonio Paulino Limpo ele Abreu. <lepoi
visconde ele Abaeté. ministl'o do Im
perio -l!lez. 21 de 1835.

Antonio Pauli no Limpo tle _ breu. mi
nistro da jll tiça-Julho 24 de ]840.

AI tonio Paulino Limpo de A]Jreu na re
bellião de lIIina -Gel'aes-_\.g. 20 de
]842.

Antonio Paulino Limpo de Abreu. se
nauor por :llinas-Ger3.es - _o\.b. 28 de
1848.

Antonio Pauiino Limpo de Abreu, mi
nistro dos negocios estrangeiros - Set.
í de 1853. V. Deportados politicos.

Antonio Pedro de Car\'alho. ]. tenente,
no combate do Juncal Fev. () de 1827.

Antonio Petll'o da Costa Ferreira, prpsi
dente do Maranhão-Ab. 2 de 1835.

Antonio PedI o da Costa Ferreira. depois
barão de Pindaré. senador }Jelo Ma
mnbão- Julho 18 de ]860.

Antonio Pedro de Va concellos, bríga·
deiro, gov. da Colonia do Sacrartlento
-Jan. 5 de 1736.

Dr'. Antonio Peregrino Maciel Monteiro.
2' barão de. ltamaracá. ministro do
Bl'azil em Lisboa, poeta pernamhucan
-Jan. 5 de 1868"

Antonio Pereira de Azevetlo. capit:íc jJela
camara de S. Paulo-Junho 30 de 1 H7.

.''l.ntonio Pereira Barreto Pedroso, presi
dente da Bahia- i -ov. 7 de ]:<37
Addenda: vol. II, p. 209. nuv. í.

Antonio Pereira ;'>lunes. advogado. a sas
sinado em Oeiras-Sef. li! de ]80L

Dr. Antonio l' peira Pinto, edidor (lOS
Annaes pMla7l1entm'es-Junho 5 de
]8 O (3").

Antonio Fereira Rebouça . conse~heiro-
Junho 19 de ]880. _

P.· Antonio Pereira de Souza Cilda·.
poeta iluminen e-_·ov. 24 .le Yi62.

AntOnio Pinto Chichofl'o da Gama. se
nador pela província de l'el'Dambu o.
recusado pejo senado-Maio r -Junho
]6-de ]847.

Antonio Pinto Chichorro da Gan a, r cu
sado tle novo-Jan. 16 de 1818.

Antonio Pinto Chichol'ro da Gama. sena
dor pelo R. cle Jan iro-Julho I de
] 65.

Antonio Pinto da Gaya. capitão-mÓI' do
Pará-Jan. 2] de ]666-Ab.1 de1670.

D. Antonio Pio de Lorena e Castro, se
cretario do gov. de Pernambuco
Dez. ]3 de 1787.

Antonio Pires d'Avila, mestre de campo.
V. Pitanguy.

Antonio Pires de Campo.. sertani ·ta:
paulista-Maio 5 (artigo eparado).

Antonio Pires da 'ilva Pontes Leme.
membro da eommis.'ãu de limites
SeL 1 (le 1782.

Antonio Pires ela Silva Pontes Leme.
go\'. da. capitania d E p. 'anto"":'
~Iarço 29-0ul. 8 de ]800.

P. Antunio Raposo Tavare. sertanejo
J,Jaulista-Ab. 26 de lü74 (2" :l.

Antonio do Rego Ca. tello BI'anco. V. As
sassinato de Antonio Pereira _'ulles.

Antonio Ribeiro. commandunt tla ex.pe
dição gua!'da-co ta elo Brazil-Out. 26
tle ]528.

Antonio,Ribeiro de Campos. eputado á
con tituinte-Junho 3 de 182:2.

p. Antonio da Ro ha Frane. ([epu
lado supplente ~l eonstituinte-Junho
3 de 1822.

Antonio Rodrigues. procura 01' do povo
do Maranhão-Jan. 15 de 1670.

D. Antonio Rodrigues de Aguial', bispo
tif. de A::ow. pl'ehtdo tle Goyaz
Jan. 13 de 181l.

Antonio Rodrigues ür Arzão descobre
as minas do Rio Doce-Julho 4 de
1687 (2" §).

Antonio Rodrigues de Al'zão iuicia a
povoação de S. João d'El-Rei-Out. 8
de 1713;
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Antonio Rodrigues Barbosa. V. Passo
da Perdiz.

Antonio Rodrigues Fernandes Braga,
~residente do R. Grande do Sul-Set.
:..5 de 1835.

Antonio Rodrigues Fel' andes Braga
senador pelo . Grande do ul- Fev.
26 de 1 75.

Dr. Antonio Rodrigues Velloso de Oli
veira. deputado á constituinte-Junho
3 e 26 de 1822.

Antonio Rodri~ues Vidal, sobl'Ínho de
André Vidal. na guerra hollandeza
Set. 1 de 16405.

Antonio Rodrig~ Delamare, director int.
da Bibl. da Marinha-Dez. 16 de 1809.

D. Antonio Rolim de :'IIoura Tavares.
conde de Azambuja. I' cap. general
de ?lIatto-Gro ~o-Maio 9 de lí-18
Jan. 17-Dez. H de 1751.

D. Antonio Rolim de lIIoura Tavares. H'
cap. general da Bahia-~larço 25 de
1763.

D. Antonio Rolim de :\loura Tavares.
2' vice-rei do R. de Janeiro-Out. 31
de 1766-.'o\'. 17 de 1767. '

P. Antonio Roiz de l\Iontoya, jesuita
Julho 20 de IMO-Ag, 3 de 1 01
(4' §).

Antonio de aldanha da Gama, depoi
conde de Porto 'anto. gov. do Ma·
ranhão-Junilo 1 de 1804'-

An onio de ~aldanha da Gama. plenipo
tenciariO portllguez cm "iC'nna. \'.
Trafico (AboJiçüo do).

Antonio Salema. ~' go\'. do R. de Jal)eil'O
-Out. 31 de 1511-Maio 13 ue 1572
(2' §).

D. Antonio de alles ue Noronha. (TO\'.

do Maranhão-."ov. 6 de 1779.
Antonio da 'ilva do Amaral. membro do

gov. de lIIatto-Grosso-Fe". 28 de 1796.
Antonio da SilYa Ba rbosa. ov. da Para

hyba do""orte-Jan. .2' de 1016 (2' §)-
:>laio 3 de 1679. .

Antonio da :silva Caldeira Pimente!. 5'
go\'. de 1:;. Paulo-Ag. 15 de 1727.

Antonio da, "ilm,Paranhos, ten. coronel
na guerra do Paraguay-Ab. 17 le
1866.

Antonio de ouza. capitão de emboscada
nuguerl'a hollandeza-Jullh09de1636.

Ail.,tonio de Souza de Macedo. uonata.l'lo
da Ilha Grande de Joannes-Dez. 23
1665.

D. Antonio de Souza 1I1anuel de lIIeuezes.
conele de Villa Flor. li9' gov, de p' 1'-

nambuco-Set. 8 de 1763. \
Antonio de Souza d~ 111 nezes. o braco ele

prata, 28' gov. ,geral do Brazil-Maio
23 de' 1682. ,

Antonio de Souza I·etto. coronel. na
guerra. civil do R. G. do Sul-Ab. 6
e 8 de 1836.

Antonio TavDrcs COl'r"a da Silva, ,iga
I ir capitular ele Cuyabll-OuL 1 de
1 29.

Antonio Teixeira Barbo a, prior da or
dem 3& do Carmo. na Bahia-~larço

20 de r88.
Antonio Teixeira Cabral, prelado de Per

naml)u o-Julho 19 de 1614-Fev. 18
de 1616.

Dr. Antonio Teixeira da. Costa, deputado
á constituinte-JunlJ.o 3 de 1822.

P. Antonio Teixeira de Lima, visitador
-Dez. 7 de )764.

Antonio Teixeira de Iello. cap. mór e
libertador do Maranhão-Jun. a, 16,
:Q c 2ô de 1643-Fev. 28 de 1644.

Antonio Teixeir~\ • 'une . Y. Motim em
Campos.

Antonio TelJe~ de ~Ieneze. conle de
ViJla Pouca de AO'uiar. 20' cap. ge
neral do Brazil-Ag. 15-Dez. 22 de
1647-Nov. 4 de 1649-~Iarço7 de 1650.

Antonio Telles da Silva. reclama reforços
de '. Paulo contra os holland~zes

. Março. 11 de 1635.
Antonio da Silva Telles. 19' cap. ~eneral

da B?hia-Ag. 26 ele 16·l2-J1Uho 20
de 1645-Julho 27 de 1645 (2').

Antonio Thomaz da 'o ta. membro do
gov. int. de Goyaz-Ab. 13 de 1770.

Dr'. Antonio Thomaz de Godov na re
bellião de ~Iina -Junho 26 de ]242.

Antonio Tiburcio Ferreir'u ue bouza.
teu. orone1. na guêrra do Par gllay
-Ii' \'. :li de 1868.

FI'. Antonio de Santa {;l'sula Rodovalho.
franciscano pauli ta-Dez. 2 de 1 17.

Aulollio Yaz Gondim. gov. rIo R. Grande
do : ol'le-Jllllllú :iI de 1673-1"01. r.
p. 433. I' coL. 1675.

Antonio "elho Coelho. gOV. da P,na
hvba-~laio· 21 ele 1717. pa/<. 343
\'01. l. pag. 433, col. 2', loY2 (4' ').

P. Antonio Vieira. jesuita-"·ov. 2-1 de
lo53-Junho 8 de165i-AO'. 5 de 1859
IZ')-Jullho 21-Julho 17 de lC::lI-Ju·
lho l' de ]ti97.

P. Antonio Yieira accu auo como falso
pl'oplteta-Dez. 23 de 1667.

Antom Yieir:J. da Soletlade, couego. 1)'0
curador da p. do R. Grande do Sul
-Junho 19 de 1822.

Antonio ieira da ~'oledade (Conego, e·
nador peja p. do R. Grande do . 11
AZ' 'I de 1826-.dddencla: VoI. ,p.
32~, coI. 2&.

Aprendizes marinheiros - Dei. 16 de
1 -6.
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Aqlicdueto da Prata no Recife, Y. Com
panhia do Beberibe.

Aquitlaban. riacho do P':ll'aguay-~lar~o
1 dc ]S/v.

Aquiraz, "illa do Cearú-~Iaio 9 de 1i13.
Aracaty (\,iIla de Santa CnlZ do) - Ab.

]1 de lío!i.
Ar I)oiabn (Morro de)-Junho.10 de 1Gll

(§ 2').-Fev, 25 de 1080.
Al':lçoiaba (Fabrica de .ferro em)-Maio

;:; de 16G2.
Araguaya (Pre!'idio de), em Goyaz, ata

cado pelm; indios chcí·cntes-Fev. 11
de 1811,

Aj·01·iflboya. V. Mal'tim Atranso de
Souza.

Arbiü'o en Lre a França c os Estados
Unidos. Viele D. Pcdl'o n.

Arcebispado da, Bahia-Nov. ]6 ele 1676
V. Con~lituições primcü'as.

_ Areebispo de Cr'anganol'. na Jndia. Vide
D. José Caetano da Silva Coutinho,

Arcebispo de ~i;;ibi. Yide D. Lourenço
Caleppi.

Archivo da camal'a do R. de Janeiro
(Incendio do)-Julho 20 de 1790.

Archi\"o Militar da Corte-Ab. 7 ele ]808.
Arehivo municipal-Maio 18 de 1859.
Archh'o Publico do Imperio-Al:). 3 de

11560 {aliíls março)-~larço 24 de ]876.
Arcize"ski (Christovão), cOl'onel hollan

dez-Dez, ]9 ele 1634 'ln fiM-Jan, 10
e 29-Fm'. 8-Março 21 e 27-Junho
S>-Ag. ]5 ele 1035-Jan. 1li e IS-Ag.
21 de Hi36, ,

Arco-iris lunar-Jan, Zí de 18G2.
Armaela. V. Esquadra.
Armada de Peelro Alvares Cabral {Des

Ü'oço da)-~l!\jo 12 ele 1500,
Armas dos reinos unitios. '. Escudo.
Armi!'ticio entre Portugal e IIespanha

Março 16 ele 1737.
Anaia!. Y. Forte do.
ArrMamento da cidadc :\lallricia. bairro

ele Pernambuco-.'\g. 2~1 de 1Ol:i.
Dr. Arthur 1TortaO'Lean. dircctol' int,

da Bibliotheca ela ~lariJiha-Dez. lü de
1 09. ,

Arl huI' de Sft e ~lC'n zes, ]9' gov. \10 ('~

tado elo Mat'nnhiio eGl'iío-Pal'ú-~Ial'ço

2ü ele 1US7.
ArLhurde Sá e ?llenezes. 4ü' gov, elo.R.

de Jane1I'o-Ab. 2-0ut. 15-:\0\', ~7

tie ]697--0ut, 20 de lG9li.
Artigas (Jos6 e André), caudilho!l ~nu

ehos ol'ientaes-Out. 3 e 1H ele liHo
Jan. 3, 'l,]9 e 31 tie IS17-Jan, 22
Dez. 1~~ de 1820,

Artj,;tas francezes no:R, d~ hn.etrQ. V·
Colo~ü" de.

As.cenções aerostaticas de Gusmão.~Llt
nardi e Montgolflcr-Ag. 8 ele 1709.

Ascençõos aerosütticas no H.. ele Janeiro
:Xo\'. ]J ele 1855-Jan. 28de 1'09.

Assalto do forte de Coimbra cm i\Iafto
Grosso. 'i". Forte de Coimbra.

Assassinato ela condessa de . José. Yidc
João 19nacio ela Cunha.

Assassinato (Ten1ativa, de) contl'a João
Fernaneles Yieira-Julho 10 de 164ü.

Assassinato elos jesuítas Pcdro Corrêa e
João ele Souza.-_ g. 24 ele ]5;:;4.

Assassinato j urielico elo coronel i\Iaeleira
~ov, 28-Dez, 15 de lB3<!.

Assassinato elo majot" João Facunelo no
Ceal'ú-Dez. 8 de 18-11.

Assassinato elo An10n10 IPel'eÍl'a Nunes
em Oeiras-SeL 13 de ]804.

Asscca (Visconde de), V, Salvador Cor
reac Martim COl'l'êaelc Sá c Bencvides.

As. embléa Constituinte--Peele acamara
elo R. de JaneÍl'o a. convocação de
uma-:\Iaio 23 de ] 22.

As. embléa. Con. tituinte - ln u'ueções
para a convocação ele lllna-Junho 19
de ]22 (2').

AsscmbJéll Constituinte elo Brazil-Junbo
3 elc 1822-Ab, 17-!llaio 3 ele 1823.

Assemblea. Geral (DissoluçilO da)-:'\oy.
]2 e 16 ele 1 2~, .

Assembléa Legislativa elo Paran{l (l')
Julho 15 de 1 '34.

As!'emhJc Geral - Tl'nnsfNencia tia
abertUl'a ela-Julho 27 ele lS4?

Assembléa GCI'al-Encerl'am nto-Set. 3
de I 2!J.....::'Nov 30 de 1830.

Assembl'a Geral Lrgislatil·a-:'laio 6 de
1826-Set. :1 de 18i9.

As!'embléa Pro\'jncial do Pialllry-~[aio

4 tie ]835. ,.
Assento tia camltl'a til' S, Paulo para

expulsão dos jesuitas-JlInbo I de 164.0.
Assuada em S Luiz elo :\lalanhão-Ab.

4 e 5 de 1824.
.\sdo elos expo!'tos na Dnhia-Jnnho 29

~e] G3. ,
A "lo ele S. João de Deu na Bahia

'Junho 24 de 13i4 (' O).
A!''ílo da ~lel1c1icidaelenoI•. ele Juneiro~

'JUD16 lO de 18'jt~,
Asylo ele _J I Senhom ell1 :lIisericordia !lU

B~hju-Jul1h029de 186~.

Atalaia, Y. GU3I'UPLU1\"t' (:\Iissüo de),
Ataque do collegio ,[us jf'suita!; em Pil":!

tiningu-.·o\". 1~1 de- lfi::ili (al·tigu em
separado).

Ataque "e tumaela d .Tacuhvpe-De:z;. t4
de 1832. .

Athayde Sei;ms, ell!Jitüo. pa guerra dq
Par ua~' -.'\. . n de 116~ (i' ~j,
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Alibaia, villa de S. Paulo - Junllo 2i tia
li60. •

Alteno dos AtTogado (Combate do),
guerra hollundeza - Jàn. !) de 1646.

Auetoridad~ do prineipe J'egent'cD. Pedro
reconheCida em PCl'Ournbuco - Junho
1 de 1822 (2&).

Auctorisução á camar~t do R. dc Janeiro
para nomear "ovel'l1aelores inlerinos
- Set. 27 de 1644. .

Allclorisação ao governador de S. Paulo
para crear villas e fregllezias-Jan.
26 ele 1765.

Augmento do valor do dinheiro na ca,pt
tania elo Espirito-Santo - Nov. 3 ele
1600.

Augusto Hel.1J'ique v)ctol'io Grandjean
ele ]\fontlgny. archHecto francez
Fel'. 26 d~ 1816- ~ov. 15 de 1829.

Augusto Leverijer, barão ele lIIelgaço
Jan. 14 de 1880.

Augusto Taunay, esculptor franeez - Ab.
U de 18i4.

Augusto X:Jvier de Carvalho. deputado
á. constituinte- Junho 3 ele 1822.

AUg!istO Xavier de Carvalho deportado
com os Andradas-Kov. 20 de 1823.

Aula de fortificação no Brazil colonial
Jan. 11 de 1690.

Dr. Aureliano Candido Tavares Bastos,
publicista nacional - Maio 2 de 1876.

Aureliano José Lessa, poeta mineiro
Fel'. 21 de 1861.

Aureliano de Souza e Oliveil'a Coutinho.
ministro dos negócios eslrangeü:os
Julho 24 de 1840.

Aureliano ele Souza e Oliveira Coutinho.
visconde de Sepeliba, senadol' pel<ls
Alagóas-Julho 24. de 184.0-Sel. UI ele
18·12-.Jnn. 2 de 1843-Set.]0 ele 1854.

Anrol'a Fluminense. V. Evaristo Fcr
reil'a da Veiga.

Avahy (Bata,lha do), guerra elo Paraguay
-Dez. 11 de 1I:l68.

AYa,hy (Quadro da batalha de) - Sel. 28
de 1877.

Ayres da ·Cunha. um dos donatarios do
Marítnhão-Juoho 18 de 1535.

Ayres Pinto de Souza, nomeado gov. do I
lI1aranhão - Out. «) de 1798.

Ayres de Saldanha e Albuquerque Oou
... linho i\Iattos e Noronha. 57' gov. do

R. de Janeiro - i\Iaio 18 de 1719
Março 15 de 1725.

Ayres de Souza Castro, 8' gov. de fer
nambuco-Ab. 14 de 1678.

A)'J'es ele Souza Chichol'ro. cap. m6r do
Pará-Março 17 de li537-Nov. 9 de
1638 - Fev. 15 de 1648 - Set. 10 de
16G.J.

n

Bacharel (O) de Cananéa~Jan. ~~ de 1502
-Ag. ]2 de 1531.

BaelaT6. V. Dr. João Baptista Libero
Badar6. ;

Bagagem (Diamante da}-Fev. 21 de 1833.
Ba::;é invadida pejos argentino -Abr 13

15 e 18 ele 1827.
Barrnuol0. V. Conde de..
Baf1ia Cabl'alia-Ab. 2..1, de 1500.
Bahi;l de • anta Luzia-Dez. 13 de 1519.
Ballia de Todos os Santos. cidade do Sal-

vador- 'ovo 1 de 150]-Março 13 de
1531-Noy. 1 de 15·19.

Bahia (D01;mlaria da)-Ab. 5 de 1534.
Bahia (Governo geral do estado na}-Fev.

1 de 1549.
Bahia conquistada pelos hollandezes

Maio 8-Julho 27-Ag. 1 ele 1624
Maio 1 e 12 de 1625.

Babia (Relação da)-Ab. 5 de 1626.
Bahia (Ataque dos hollandezes ú)-Junho

10 e 12 de 1627.
Bahia (Soccorro ii, cidade ela) occupada

pelos hollallelezes-il'1aio 5 de 1631.
Bahia (Sitio dos hollandeze~ á)-i\Iaio 20

-Junho 5 de 1638.
Bahia de novo conquistada pelos hollaJI

dezes-lI!aio 25 de 1636-Ab. 20 e 22
-;)1aio 1 e 18-Junho 20 de lô38-Ju
nho 1 de 1640.

Bahia. (Bispado da)-V. Bi~pado do Bra
zi1.

Bahia-.\.rcebispado-?\o\'. lô de 1676.
Bahia (Levante do tel'ÇO velho na)-Vol.

I. p. 436, coI. 2&, Maio 1.0.
B~thia (Proclamação da Junta. do governo

dtt)-lIIarço 31 dc1822.
Bahia. (Actos da Junta pl'oyif;ol'ia da)

bl'il 11 de 1822. V. Gov. Provisorio.
Bahia (Luta da indepcndenciana)-Nov.

7. 8. 16 e 22-Dez. 2!J de 1822.
Bahia (Retirada das tropas do general

Madeim da)-Julho 1 ele 1823.
Babia (Entrada elo oxercito pacificador

na cidade da)-Julho 2 de 1823.
Bahia (Sedição militar na)-Ab. 4 de 1831.
Bahia (Movimento revollfcionario de S.

Felix na)-V. S. Felix. .
Bahia (Motim militar na)-V. ~lotim.

Bahia (A) é declarada provinda de pri
meira ordem-Ag. 18 de 1852.

Bahia (A) tem o titulo ele leal evalel'osa
Ag. 25 ele 1826.

Bahia (Disturbio na cidade da)-nlarço
28 de 1858.

Bahia (Visitl1. de D. Pedro II á)-Out. 6
de 1859,

Bahia (lllumina-se a gaz a cidade daj
. Maio 10 de 1862.
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Bahia (Academia dr Bellas- rtes tla)- Bando do mesmo gov. contra o nso de
Junho 13 de 1880. I se darem velas de cem aos que acom-

Bahia ctitS Tarbrngas-OnL I de 1614. panha:u enterro.-Out. H de lTt5.
Bahia dR Trai';ão-l\Iaio ::'J de 1625 (Z· s) Bando r.a Jtinta prov1sol'Ia do ~Iara-

-Oni.. 2i de 1633. nhão--Ab. 4 ce 18~4.

Dailo Ilajo pelo imperac! raos rc". r.~en- Banimento àps Jesnitas-Ab. 1'6 e 30 de
tantes da ~ac.no-A;:?:. 31 de I 52. IG32-Ab. ~ (1(> Hi95-Jan. lv-,Tnlho

Baile em Yienna rI'Austria pelo consói'- 21-~(>1. :~-Ab. 20 de 1759.
cio de D. Pedro I-Junho 1 de lbl7.

DaL-os ~le D. Rodrigu. Y. l'auIra;io do Banimp.J1LQ rio cx-imperador-Junho 28
I' lnspp. de 1833.

H !' Y (' d Ba]Jtista CUGtan c~e All11c'ida. benem?-
a alOS, '. ,nerra os. rito mineiro-Junho 2,~ ele 181f'.

Balbeeck (J. van). secretario do Sup.
Conselho no!l:tnde~ no RcciIe-:laio De. BU;1tis1n C,letano ri" Almeida 0-

Bal~~~~~;6:1~'Borha Gato. Y. Amador ;~~~!~'~'2in~~18~Ot~:d~~~ telegraptos-
Bueno da Ribeira.' Eal ão da A1Jbadia. '. Gregorio Fran-

DaJt!lazal' elo Conto Cardoso. n ,me sup· cis~o de dir;anJa.
posto de D. :'IIaria Ursuhl de '-\'1)!'cu :Caràu .le Alcantara. Y. João Ignacio da
Lencastre. V. eF.te nome. Cunl a.

Balthazar Fernandes. Y. Rorocaha (,\IIIS' Barão cie Santo Amaro. V..José Egydi
teiro e Fundação de). Alvares de Almeida.

Balthazar Fel'llnndes. cap. mór Ilo 1a- Barão r o Amazonas. Y. Franeisco :'.Ia-
ranhão-Maio 27 ele 168~ (?' ~)-t\'oy. nucl BarJ·oso.
2 de 1685. Bal'ão de 'anto Angelo. V. Manuel de

B,dthazal' da 1 acha Pitta na guerra 1101· Araujo Porto-Alegre.
I<LnLleza-Ag. 20 de 163,1,. Barão tle Anionina. V. João da Silva

Bálthazar dn. ::;i!va Lisboa. a11cto1' dos Ma('lllll~O.
Annaps dct 2J ·ov. do R. de .Tanei'/"o- Barão de Bagé. V. Paulo José da Silva
Jan. 6 de 1761-Fev, 28 ele 1828 (3' §). Gama.

Balthazar da Silva Lishoa (Retrato ue)- Barão ele BarcelJos. Y. Dr. Domingos
Dez. 26 de 186~ (5' .). Alves de Barcellos Cordeiro.

BJItl1azar de Souza Botelho de Vascon- Barão dr S. Borja. V. Yictorino José
ceJlos. gov. do Piauhy-Jan. 10- Cal'neiro Monteiro.
Qut. ~9 de 18l-!-Dez. 26 ele 1819. Barão de Bullo\V-Ab. 17 de I 32.

Balthaz8J' ele Souza Pereira,!l' gov. da Barão de Cabo Frio. V. Joaquim Thumaz
capitania do ?lIa ranhão-, ov. 17 de do Amaral.
1652. Barão de Caça1'a\'a. V. Francisco José

Bananal (Fr ~uezüL do) no bispado de de S.ouza Soares de Andréa.
S. Paulo-Jan. 26 ele 1811. Barão de Camargos. V. Manuel Teixeira

.Banco do Brazil-Out. 12 e 20 ele 180 - ele Souza.
Out. 20 de 1812. V. Accionista. Barão de Campo Grande. V. Francisco

Banc;o do Brazil (Cai.:\as filiaes do)-Fev. Gomes de Campos.
UI'de 1816. Barão de Carapebús (I'). V. Joaquim

Banco do ~razil {Novo)-Ab. 2 de 1854. Pinto Netio dos Reis.
Banco de deposito-Out. 8 de 1833, Barão de Carnarú. V. Francisco Antonio
Bando do gov. de S. Paulo perdoandp a Raposo.

criminosos foragidos 9,ne se empre- Barão de Catas Alias {Historia doI-Maio
garem em mineração-Dcz. 20 de 167 . 31 de 1839.

Bando de Barth010meu Bueno da Silva, Barão de Cayrú. Y. l' José da Silva
proltibindo a plantação de cannns nas Lisboa. 2' Bento da Silva Lisboa.
minas de Govaz-Junho 13 de 1732. Barão de COndeixa. V. Pedro Maria Xa

Bando prohibindo a entrada e compra vier de Athayde e MelJo.
de gcneros pelas picadas de Goyaz- Barão de Congonhas do Campo. V. Lu-
Qut. 5 de 1733. cas Antonio Monteiro de Barros.

Bando prohibindo o despacho de mulas Barão, de Cotegipe. V, João Mauricio
no R. Grande do Norte-Junho H de Wanderley.
1760 (2' §). Barão de Eschwege. V G\lill1erme, ba-

Bando do gov. de S. Paulo contra o \1$0 ri(o·c1e.
d~manti1h~s de bacta-Set, ~ de Barão (I') de S. Francisco. Y. Joaquim
II/O, Ignacio de Siqueira Blllcão.
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BaJ'üo de S. Gabriel. Y. Juãú Propicio Barão da Passagem. V. Delphim Carlos
Menna Barreto. de Carvalho.

Barão de Gllarapeniirim. Y. Thomé Ri- Barão do Paty do Alferes. V. MarqlIez
beiro de Faria. de Jacarépaguá.

Barão Homem de MelJo. V. Dr. Fran- Barão de Penedo. Y.Dr. Francisco Igna-
cisco Ignacio i\Iarcondes Homem da cio de Carvalho Moreira.
MeHo. Barão de Pindaré. V. Antonio Pedro da

Barão de Humboldt-Junho 2 de 1300- Cosia Ferreira.
Nov. 8 de 1802 (3' .). Barão de Pil'apama. V. Manuel Ignacio

Barão de Iguarassú. V. Dr. Domingos Cavalcanti de Lacerda.
Ribeiro (los GlIimarãe Peixoto. Barão de Pontal. Y. Manuel Ignacio de

Barão de Iguatem.,·. Vide Franci co Cor- Mello e SOlIza.
deiro da Silra Torres e Alvim (2'). Barão de Ponte Ribeiro. Y. Duarte da

Barão de Inhomerim. V. Dr. Vicente Ponte Ribeiro.
::\a arro de Andrade. Barão de Porto Seguro. V. Francisco

Barão de ltabapoana. Y. Luiz Antonio Adolpho de Yarnhagen.
de Biqueira. Barão do Rio de Contas (1'). Y. Dr.

Bal'ão (2') de Itamaracú. Y. Dr. Antonio Francisco Yicente Yianna.
Per grino Maciel Monteiro. Barã dd Rio da Prata. Y. Rodrigo Pinto

Barão de Tta.picurú-merim. V. José Felix Guedes.
Pereira de Bur"os. Barão de Saican (Major Gucrra). na

Barão de Iíl1poan. 'V. José Joaquim j'a- ~1,I<::ra com os gauchos-Jan. 19 de
buco de Araujo. 1311.

Barão de JiaporOl·ocas. Y. José Joaquim Barão de Santa Rita. Y. J'llanuel Antonio
luniz Barreto de AraO'ão. Ribeiro de Castro.

Barão de Itauna. V. DI'. andido Borge Barão Llo Seno Largo. Y. José de Abreu.
Monteiro. _ Barão de Souza Queiroz. V. Francisco

Bal'ão de Jaguararipe. Y. Francisco Ele ~ Antonio de Souza Queiroz.
bão Pire de Carvalh e Albuquerquf;'. Barão de Tape\"y. V. Emilio Lmz Mal-

Barão de Japurá. V. 1IligueI )laria Lis- let.
boa. • BaTão de Taquary. Y. Manuel Jorge Ro-

Barão de S. JoãQ da Barra. Y. José Alyes drigues.
Rangel.' Barão de Teffé. V. Antonio Luiz von

Darão da Lagoa Dourada. Y. ;fosé Mar- HoonllOltz.
fins Pinheiro. Darão das Tre Barras. Y. Josélidefon o

Barão da LaO'una (I'). V. CarIo FI'ede- de ~ouza Ramos.
rico Lecifr. (2') Y. Je:mino Lamego Barão do Triumpho. V. José Joaquim de
Co ta.. Andrade 'eve. 

Barão de S. Lourenço. Y. FrancisCO'Gou- Barão de Ubã. V. João Rodrigues Pc-
çalves Martins. reira de Almeida.

Barão de lIlamanguape. Y. Flayio Cle- Barão de Uruguayana. Y. Angelo l\Iuniz
mentino da Silva Freire. da Sil,a Fel'raz.

Barão de 1I1aroil11. V. João Gomes de Barão de lirurahy. V. João Carneiro da
Mello. SUm e J'llanuel Carneiro da Silva.

Baorão de Muuá. V. Irineu Evangelista de Barão de Valenc;a. V. Theophilo Ribeiro
ouza. . de Rezende.

Barão de Melgaço. V. Aqgusto Levorger. Barão de Villa-Bella. V. Francisco de
Barão de i\Iontserrat. V. Dr. Joaquim Paula :Magessi Tavares de Carvalho e

José Pinheiro .de VasconceJlo . Domingos de Souza Leão.
Barão de Monte Alegre. V. Dr. José da IBarão de ViIla-Franca. Y. Ignacio Fran-

Costa Carvalho. cisco Sill'eira da 1I10tia.
Darão de Monte Santo. V. Luiz José de Barbacena (Rebellião de) - Junho 10 de

Oliveira. 1842.
:Bar~o de Mo sâmede. V. Visconde da Barbacena (Estação de) -Junho 'l7 de

L pa. 1880..
Barão de Muritiba. . Manuel Vieira Barca-pendulo de Campos dos Goytacaze

Tosta. - Julho 3 de 1846.
Barno da Pedra Branca. V. Domingos Barco de vapor: l' que houve no Bra-

Boraes de Barros. ziJ - Jan. 16 de 1822.
Barão de Quaraim. v, Pedro Rodrigues Bal'co de vapor (Privilegio para. ter)-

Fernandes Chayes. Ag. 3 de 1~I5 ..
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Baroncza de Alagoinllas - Yit1e D. Cora
Coutinho Sodrc,

Bal'oncza de S. Salyador de Cnmpo 
Yide D. Al1na Francisca Maciel ua
Costa. I

Bal'l',t Grande, nas Alugoas (Fortale<la
da) -Fev. 1·1 de 1636.

Barreiro (Batalha do), ;:uel'l'a do Pa
l'aguay-Ag. 16 de 1860,

BarllloloJUeu Antonio Cordovil. poela
goyano (?) - Jan. 15 de 1810- Yol I.
p. 43-!, ·eol. P, 1810.

Bartholomeu Bueno de Siqueira c seu
iJ'mão Pedro de i\loraes, bandeirantes
ituanos-Julho 2-1 de 1687 (2" [;;1')
Junho 16 de 1605-De:r.. 7 de 007
(art, separado) - Março 13 de 1736,

Bartholomeu Bueno da Silva, o an71an
guém- Maio 5 de 1662 (art. sepa
rado) - Out. 21 de 1125.

Bartholomeu Bueno da SilYa. filho do
p recoden te. descohridor de Govaz
Junho 30 f1c 17:?2-Ah. 23-0iít. 21
de 1725-illal'ço 14 d 1731 -Junho
13 de 1732-Fel'. 11 d 1736-Julllo
:23 de 1739-Sei. 10 de de 17~0.

Bartholomeu .Fernandes de l"ariôlt-.:l.b.
:28 de 1711.

Barlholomell Lagarto (Dr ,). -4' prela do
do R. de Janeiro-Julho 3 de 1629
(6" §).

Bartholomeu 1.ouren,o de Gusm1io (Pa
dr ). o voador-!.\ov. 10 de 172-1.

Bartholomeu 1.uande (aliás CO[,l'l~a da
Silva). V. Theatro lyrico.

D. Barlholomeu Manuel :llendes dos
Reis. 3' bispo de lIIarianna-l\la.rçQ 8
de 1772. !

D. BartholoJUeu lIIitre, general argen
tino, na guerra do Para~uay-Sel. 11
de 1865 (2' §)-Set. 1:! oe 1866.

D. ii'. Bartholumeu do Pilar, 1" bispo do
Pará-:'íov. O de 1717-Ag, 20 de
1724. .

Bartholomen Simões Pereira, 2' prelado
do R. de Janeiro-Julho l!J de 1570
Maio 11 de 1577- Julho 1 de 1582
Julho 3 de 162!J (4' §)

Bctrhho10meu de Vascone.cllos. auxiliar
de Men de ,Sá TIa expulsão dos iran
ce:r.es-Jan. 16-Fev, 21 de 1560.

Batalha de Alcacerqnibir-Ab. 29 de
1539 (2' §)-A"'. 4 de 1578.

Batalha de AYahy. quadro de Pedro
Amerieo-Set. 28 de 1 77.

Balalha do Bal'1'eiro, no Paraguay. V.
Barreiro.' .

Batalha de Estel'o Bellaco, no Pam-
• guay-Maio 2 de 1866.

Batalha de Guararapes. V. Guararapes.
Batalha de Itl\zain;:;o. Y. It\1zaingó.

Balal1l;, de JatalJ\". guerra do Pal',l~uO\"-
Ag. 17 dr 1ll'0;:', v •

Batulh:1 de :2'1 de i\Iuio-:\fnio 2~ de lH'(i.
Batl.llha tlú monte das Tahol'lIs'- gU('I'I'a

hollanrleha-Ag. :3 c Jl 'de 16i:í,
Batalha nal"a] entro. 'el'J'ilo de Pnlnl. e

1.iclltardl-Sct. O de Ui·I;;.
Ba.taJha de Porto Calvo. Y. 1'01'10 Call"o,
Ba.tul'ilc. V. Estrada de ferro de.
B' yaeüs (Jndios) reeolhidus a Monte

mór-novo-Ab. 30 de 170-.
Beberibe atacada pelos praiIJtI,os-:'íov.

21 de 1848.
Belarmino Bl'usilirnse 1'e;soa de :lIell().

V. Asylo da. Mendicidade.
Belchior de Azeredo Coutinho. capitão

do navio Jo/·gll-Ah. 3de 1566.
Belchior de AzercdoCoutinho capitão-mór

do Espirita Santo-Ag. 3 de 1560.
Belchior de Campos Camello (Padre). Y.

Festa Iittcral'la em Pernambuco.
Belchior Pinheiro de Oliveira (Padre). dt',

pulado á. constituinte-Junho 3 de 18:2:?
Bcichiol' Pinheiro de Oliyeira (Padr ) de·

portado com o,' Andra.dus- :\o\". ;?O
de 1823.

Belchior de Ponles (p'Jdre). jcsuita pau
lista-Sei. 22 de l7IP.

B~çm do Pará WUl1da~ão de)-Dcz. 3
de 1615 (3' ~).

Belem (Accão da povoação de)-Sct. 1:5
-Out. 10 de 1817. .

Benedictinos. Yide S. Bento e :\los iro.
S. Bcnedicto da. Lagoa. de Cima (Frc

guezia de)-Dez. 11 ele 1868 (2").
Benevente. na, eapi'tania. do E p. 8anto

Dez. 22 de líU5.
Dr. Benjamin Franklin Ramiz Gahão.

G' bibliolllecario do. Bibl. Kaeional d~,

côrte-Dez, 22 de 1871 (aliás 1870).
Benüt Pereira. heroina. campista. V. l\io

tim em Campos dos Goy1a.cazes.
S. Ben to (Mosteiro de) no R. d JaneÍl I.

V. 1IIosteiro.
S. Bento (ldem) na yj]jadeSanlos-JII

4 de 1650. .
S. Bento (Tenas doada_5 em MaricÍL lU

mosteiro de)-Oui. 13 de 1633.
Bento Alberto ela Gama e Sú. V. Sub

va,,[o em Santos.
Bento Barro 'o Pel'rira, senador por PCl'

nambueo-Jan. 22 de 182Jj-Maio 4 elo
1826 (3')-Fe\'. 8 de 1837.

Bento Banoso Pereira. mini~lro da
guerra-Junho 11 de 182 .

Bento Benedie10 de Almeida Baptista.
campista distincto-Ab, 9 de 1861.

Bento COl'1'ea da Camara, ~eneral, na
guel'l'a eom os gauchos-Jan 22 de
1820 (9' §)-Dez. 13 de 1820-Ab. 13
de 1851.
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Bento Gun,ahcs lht ;';ilya. cOI·one!. na
~uel'!,a do R. d,t Prata e do R. GI'aI:de
uo Sul-;\lalu 2.l:-.Junho 2 de 1821
SeL. 2;:; de lS::lj.......Uut. 2 rle l!~::l6-Sf't.

11 de 1837-0ut. 25 de lS43-JuJho
18 de 1847.

Dento Jose de Car\'alho. Y. :'\aufragio aa
(~orv ta D. Isabel.

Bento de !lIac do de Faria. eapitão-m6r
do Ceará-F: v. 23 de 16 O.

Bento Maeiel P::mmte, ;::ov. do "tarJo do
Maranhão-Julho IS de 1621-lIInrço
18 de 1626- Jan. ~7 11r-1688-L-oy.:?Z
Dez. 31 de 16!1-rev. i8 de 161.f (2' ~ .

Beilto ; Ia.ciGl Parente, 'lona.t rio do C
do _-orte-Junho H ele 1631].

Bento :-Ianuel r..ibeiro, depois ll1arech~]'

11 s :zuerras do R. da Prata-Set. 1'5
de I 17~fJut. 1~ de 1825.

Een o l'Ianuel Ribeiro. coronel. na ~Tl.Ierra
ri 'ii do Rio (;r~nd(' do :'ul-.i~lT(\

23-/l.1). i' dt' l:,:;7-"h. 10 111'1~:-;S-:
Mui 'r de 1SL:1-:.IJaio :10 de 185;:;.

Bento do Rego J3aI'IJo~a. '·al'. da nau
~osa Senhora da Dó;t Yiagem-J:1n.
lO rj(' ]6~0.

Bento ltorll'ignes dt' (,Iin~ir:t. auxili(ll' dr
Pedro Tt'ixeinl na CXI>JOnt"iLu cio .~I\l:l
zonas-.Jlllh 25 de lG:n.•

Bento ria ~il\"[\ Li-hoa. 2' IJal'ão rir Ca\T1't
-I)ez. 2G cle 11l1i·L .

Bento '1'fixcil'a Pilllo. poeta )lC)'mU11bu
cano-i\Iaio ](i de 13ü;; (4' ~).

Eenzimento de I :lndeiras-Xol". ]0 de
1 22.

Bel'nanla de FI'aneiseo Ir::naeio (.' .Pa ulo)
-Julho 1 de 1822. -

DI'. Bel'n~l\'(lino Jos' de i\Ieno. \'. Piauh \'
(.Junta tio gov. constit ucional do). .

Bern:t!'tlo da Funsec<l Loho descob!'
diamantes no ~('1'1'0 tio Frio-JIIII~o 22
tle I i2~).

BC'!'na1'(!o .Jacinlo tia Yeign. \'. Rebel
lião de ?Iinas.

Bernardu Jo~quill1 rle Uli\'(~Í1'a. fllndador
da Bibliothcca Fluminense-Ab. 11
de 1 <li.

Bernardo José dl1 Gama, depoi visconde
de Goyana. deputado ú constituinte
.Junho 3 de 18~;2.

Bernardo José da Gama. presidente do
Pará-Ag. 7 de 1831-Ag.3 del"5i(Z·).

ernardo José de Lorena, dÚpois conde
de ~:1\'zerlas. gOI·. cle S. Paulo-Julho
:J de 171;8-l)oz. !J de 1i9:3-0l1t. 8 de
1800.

BeJ'nardo Loho tle i"ouza. presidente do
Pará-J<ln. 7t10 1 35.

HOrnlll"tlo i\ll1nuel de \'asconecJlos, gu\'.
do Cc:o'ú-1'ct. :?8 de Jí/U-~OY. i; de
1:-102,

Bernardo de Miranda Henrique-. gov.
ele Pernambuco-Junho 13 de 1661.

13el'nardo da Motta. capitão elo Rio Grandc
do "'orte-:.Ilarço 3 de 1623.

S. Bel"l11trdo ela Parnahyha (Creação da
Yilla de)-Jan. 2!) de i820.

Bernardo 'Pereira de Berredo. 23" gov.
do estado do i\laran.hão-JunJlo 18 de
l/IS-Julho 19 de 1722.

Bel'm~rdo Pereira de Berredo manda 31'
1 cabUL r um soldado no Pará-Jan.

21 de 1723.
Bern.lrc;o Pereira de Vaseoneellos, e t 

di<ta. senador por i'-linas-Geraes-Af"'.
27 de 1/~5-0ut. ;) de 1838-~!aio 1 de
1~50. -

D. Bemardo Rodri.gues :,'"oflueil'a, l' bispo
de S. raulo-_ OY. I oe ]748.

T:;rrnardo d3 • i1Y ira Pinto da FOnsCl:3.
~('ner3J. na gurrra dos gauchos-Jan.
;.; de 1~1/.

Bernardo da, Sily('ira Piuto da FO(llirc?,
ultimo p;01-. do ~l:lranbão-..l,.;;. 24 de
]" l!l-Ab. 6 de ]821.

Oernardo dr "ouza Franco. depois Yis
('onde dC' f'O\l7,3 Fl':ln '0. presidente
das .~Ja~oas-Out. 10 de 1 4.

Bel'Jl~l\'clo de ::>O\lza Franco. mini~tro cie
e:tl':lnp·eil'os-:.\laio 31 de 1 '48.

Bernardo dr ;'ouza Fra.nco, sen° dor pelo
P<II'ú-Jl1l1ho'J2 de 1853.

Bel'narr]o Yieil'a de Mello. eapitão-mól'
. do R. Grande do Xorte-Fey. 28 da

168.2.
Berna\'do YieiraRavaseo, irmão do Qaclre

Antonio Yieira-Julho 28 de 169;.
BerlioJ$a (Fortaleza na)-Junho 18 de

1551.
Bibliotheea F111minen e-Ab.l1 de 1847.
Bibliothcea. da Marinha no R. de Janeiro

-Ah. 1 lle 1 02-Dez. 16 de 1 09.
Bibliothcca Xacional e Publica do R. de

Janeiro-Ag. 5 de 1858-lIIàrço 6
de 1 76.

Bibliotheca Xaeional e Publica do R. tlll
Janeiro (Livrada encorporac\a á)
A.h. 22 de 1851.

Bibliothet'a municipal de Campos-Dez.
20 de 1871.

Bibliotheea publica da Bahia-Aa. 4 dn
1811. o

Bibliotheca da Sociedade Brazileira de
BenefieencÍlI de Cllmpos-JllD. 11 de
1874.

Bibliotheeal'ios da Bih}, Nacional do R.
de Janeil'o-?\IaJ',o 11 de 1 53 (3" §).

Bibliotllccarios da Bibl. da ?\Iurin]l<\
Dez. lu de 1809.

Bicha (Epidemi. da) em Pernambuco l'
Pahia-i\Iaio 13 de 10<;5 (,I' !<)-Out.
:!J til) llj~S.
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Bill Aberdecn-Qut. 22 de 1815.
Biraçojaba. V. AI:a<:vyaba.
Bispado do Brazil (Creação do primeiroi

-?>Iarl(o 1 de 1555.
Bispado do Ceará-Ab. 14 de 1861 (6' si.
Bispado de Cuyabá-Jan: 23 de líS2

-Julho 15 de 1826.
Bbpado Diamantino-Junho 6 de 1851

2I1arço 12 de 1863 (2' §).
Bi 'pado de Goyaz-Jan. 23 de li 2 (2').
Bispado do Maranhão-Ag. 30 - Set. 29

de 1677·-Junho 5 de 1828.
Dispado de l'vIarianna-Dez. 6 de 1745.
Bispado do Pará-i 'oe 13 de 172o-Junllo

:) de 1828.
Bispado de ...,. Paulo·-·Ab. 22-Dcz. 6 de

1745.
Bispado do R. Grande do Sul-Ag. 27 de

1847.
Bispado do R, de Janeiro-Qut. 7 de lü:3D,
Bispo titular de Anennwia-Vide D. fr'.

Antonio da Arrábida.
Bispo titular de A.rcópoli. Vide D. fI'.

João de Selxas da Fonseca.
Bispo titular de A.::'oto. VideD. Antonio

Rodrigues de AO"uiar.
Bispo 1.itnlar de Gastaria. Vide D. F,'an

cisco Fef'reira de Azewdo.
Bispo titular de Ch1'ysojJfJU:;. "'-ide D. fI'.

Pedro. de Santa i\lal,anna e Sonza.
Bisoo titular de Leonthópoli. Vide

D. frei Joaquim de Nossa Senhora de
Nazareth.

Bispo'titular de Meliapm·. Vide D. Fran
eisco Ferreira de Azevedo.

Bispo titular de Neocesa;·e'a. Vide D. fI'.
Antonio de Santa Maria,

Bispo titulaI' ele Ptalo,uaicla. Vide D. LLUZ
de Castro Pereira.

Bispo titular de Tel'1ninópoli. Vide
D. FL'ancisco Xal'icl' AI anua.

Bispo titular de Tipassa. Vide D. Jose
Joaquim Justiniano l\lasclu'enh;1s Cas-
te110 Br·anco. .

Bispo Htu'laL' de Titólloli. Nide Vicente
Alexandre de 'faval'.

Bispo titulai' de Umndpoli. "ide D. Luiz
AI vares de Fii;:ueiredo.

Bispo tiLular de ZMtnt. V. José Nicolau
elc Azevedo Coutinho GenLiJ.

Bispos pl'imitivos do Brazil-1\Iarço 1
de 1555 (3' ). '

Blaar. Vide João Blaar,
Bloqueio de l\lontevidéo -.Jan. lO de 1817

-Fev. 2 de lSti5.
Bloqueio do porLo ele Buenos~Ay"cs-Dez.

21 de 1825 -l\Iarço 12 de 1 26.
Bloqueio do Recife - A11. :2 de 1817.
Blumenau (Colonial - Ab. 20 de 18 O.

Bois-Ie-Corote (Ex lcdj,:ão de) - Sllt. 10
-~ov. 20 dc 1556-Fev.26-Juuho
·1 de 1557.

Bombareleio do aeampamento paraguayo
de Ilaihaté-Dcz. 25 de186'.

Bpm Succcsso (ViUa do). V. Porto Calvo.
Bodfacio Isaac Calderon na guerra do

tiul - ~raio 10 de 18.27,
Bonifacio Joaquim de Sant'Anna, ca

pitão-tenente, n:l. guC'rra do Paraguay
- Junho 18 de 18li5 W &),

Bonpland (Aimé), naturalista francez do
.. mieiliaLlo enir'e nós - Junho 10 de

1865 (ii' ~).
Boole-tI'ate (João). general hollandez-

Julho 1 de 1t.i4,;-;,
Bom Jesus dos ::\IilagL'es no Pará - 'ci
. 30 de l'{i22.
S. BOT'ja (Conlbate ele)-Out. 3, 4. e 5 de

181(j.
S. Borjn oC'cl1parla pelos paraguay05

Junho 11 de 18G5.
HrW'o dI} P,'ata (O). Vide Antonio de

Souza. d ilIenezes.
D. Br<'z BaHhazar da Silveira, 2' gov.

de S. Paulo e Minas -Ag. 31-Qut.
fi dI' 17l3-Ab. G de 171-1-l\Iarço 13
de 1715- Julho 21 de 1716.

Braz de Barros, capitão. recupera Olinda
do pouer dos hoJlandezes- Ab. 2:J de
16-18,

Braz Carneiro NOg\1 ira da Costa Gama,
conele ele Baependl," senador pelo R.
de Janeiro-Maio 21 de 1872.

Braz Cuba's-Doac'ão de tel'ras a-Set. 25
ele 153G. .

Braz Cubas. prO\'CdOl' da fazenda em S. Vi
cente-Junho 30 de 1551 (art. sepa
rado).

Bl'az Cuhas. func1ador da I" casa de l\Iise
rieorelia do Brazil-Junho 8 de 15-15
Ab. :2 de 1;;;;1-1\1aio 20 de 1561 (art.
scpal'aelo)-__ b. 25 de 1562.

Bt'az Rotlr'i/-;ues de Ar"ão, eap. mór-'
Mar'ço 1') ele lG81-Junho 2-1 ele 1677.

Brazil-Descobr-in nt" do-Ab. 21 a :~o
-::\laio 1,2 e:J de 150 . Carta de
D. l\Ianucl.

BL'atil (IndcpenLlenda do). V. lnde!lcn
tlencia.

Bl'ltzil lmpcl'io - Set. 7 e 15-0ut. 12
de 1822.

Braúl (PL'incipado do)-Out. 21 de 11)·15.
Brazil (O) I'.eparte-se em donaÍ<ll'ias-Ju

nllO 1-0ut. 6 e -(-lIfaio 27 de 15:A
Ab. lO de ]5:3:>.

Bl'eton (J6aquim Le), director dacoJonl<t
de artistas fl'ancezes-Fev. 26 de 1~]6.

Brinck, cOL'onel hollalldez. na lJatalha
dos Guararape~-Fev. 19 ,d~ 1640.
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D. Bl'ites de Albuquel'que, viuva do l°
d' natario de Pernambuco-Ab. 10 de
1:>35 ('0 §)-Julltu 22 de ]5i2.

BI'own (Jorge Uuilherm ), almit'anie ar
~elltino-Fev. O-Março 11 - J UU]1O
I] de 1820-Jan. 18 de 182í-Jan. 13
e 2í de 1828.

Bruno Henriques de Almeida Seabra,
poeta paráense-üut. 6 de 1837.

Bruno Seabra. V. Bruno IIenriques de
Almeida Seabra.

Buenos·Ayrcs (Bloqueio Lle). V. Blo
queio de.

Bulia de Paulo III declarando os indi
~enas enies I'acionaes-Junho 2 de
1637. ~

Bulia de Benedicío XIV eondemnando as
atrocidades commettidas pelos jesui
ta -Dez. 20 de nu. -

Bulia de Benedicto XIV concedenLlo fa
vores aos reis tle Portugal sobre li
mites de dioceses-Ab. 24 de n!6.

BuHa de Benedicto XIV concedendo a
faculdade de dizerem ires missas em
dút de linatlos aos sacerdotes ]10rtu
guezes-Ag. 26 de 1748.

BuUa da Cl'uzada (Extincção da Junta
da)-S t. 20 de 1 '20.

Bulia de LeãO XII sobre a. dio eses do
rIaranhão e Pal'á-Junho 5 de 1828.

Butuhy em ilIissões (Combate de):"""JunlLo
26 de 1865.

Byma, tenente coronellLollandez-Junho
~O-Sel. iS-Out. 21 de 163:.!.

c

'l\;lrapaguassú, acima de Assumpção
~larço 27 de 1731.

Cahallada (Acção ele), g"uCl'ra do Rio da
Prata--Jan. 11 de 182 .

Cabllnos (Guerra dos)- Ab. 14 de 1832
no flm-illaio 13 de 1836,

Cabello ele velha. chefe elos tupinwnbàs
-Jan. 7 de 1619.

Cabo Branco (Batalha naval do)-Jan.
13 de ]610.

Caho Fl'io oc.:cupaelo pelos francezes
Junho 8 de 1569.

Caho B'do (Funda 'ão LIa cidade de) -
Nov. 13 de 1615, (

Cabo Frio (Yisit<t do imperaLlor ,1 ciLlade
de)-Ah. 21 de 1847.

Cabo elo Kór(e (Capitania Llo)-Junho 14
de 1636 e 1617. V. Ben lo ilIaciel Pa
reni .

Cabo 'do Norie (Terras elo) -Ab. 11 do
1713.

Caçapava cahe em poder dos rebelcles
Ab. 8 de 1~:37.

Cacehurú (SesmaJ'ia de .terras doadas aos
jesl!itas em) -Ol1t. 2<J de 15íO.

Cachel! (Companhia de)-Março 19 de
1603.

Cachoeira na Balda - Reacção coutra o
general Madeira-Junho 24 e 25
::M. (j de 1822.

Cachoeira (Estação da) na estraela de ferro
de S. Paulo-Julho 20 de 1875.

Cachoeira (Juiz de f6ra de S. José da)
Ag. 26 de 1819.

Cachoeira de Paulo Affonso - Outo' 20
de 1859.

Cachoeira do Rio Pardo-Ag. 25 de 1733
(3° ,).

C detes e soldados particulares (Decreto
creando) -Fev. 4 de 1820.

D. fI'. Caetano Brandão, 6° bispo do
Pará-Out. 20 de liS3.

Caetano de Brito de Ficrueiredo, membro
do g"ov. geral int. elo estado-Ag. 21
de 1718.

Dr. Caetano Furquim de A.lmeida-Março
21 de 1879.

Dr. Caetano Lopes do :\Ioura-Dez. 3 de
1 60.

Dr. Caetano Maria Lopes Gama, depois
visco~d~ de Mal'anguape, deputado á
constltlllnie-Junho 3 do 1 22.

Dr. Caetano :\Iaria Lopes Gama, sena
dor pelo R. de Janeiro - nlaio 4 de
1830.

Dr. Caetano Maria Lopes Gama, presi
dente do Iaranltão-Dez. 7 de 1844.

Dr. Caetano 1I1aria Lopes Gama, ministro
da justiça- Maio 15 de 1847- Maio 30
de 1862.

Caetano de Mello e Castro, 15° gov. de
Pernambuco - Junho 13 de 169~
Março 13, de lü96. V. Palmares.

Caetan Pinto ele Miranda Montenegro,
elepois marqucz da Praia Grande, 6°
gov. de l\Iatio Gros 0- Nov. 6 ele
1706.

Caeiauo Pinto de lIIiranda Monienegro,
3.J.° gov. ele Pernambuco-Maio 26
de 180-1-.'et. 20 de 1 08-il1»rço 6 e
23 de 1 17.

Caetano Pinto de illiranda nlontenegro.
senador pOl' Maito-Grosso - Jan. 2:2
-.I. Iaio 4 de 1826 (3') - Jau. 11 de ]827.

Caet,tno da iI va Sanches, gov. do R.
Granele do ~orie-:\larço 15 de 1 00
ilIarç() 27 de17U7.

Caetano \-az Portella. Y. lIIembl'os da
Junta pl'ovisol'ia e Piauhy (Junta do
gov, constitucional do).

Café-Culiura Llo-Junbo 7 do Íí13 (iO s)
-.10V . 4 de 17ÔO (Z" §).

Café-Isençâo de direitos sobre o Maio
. ·1 ele 1761.
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Cahy' (Retirada do). guerra civil do R.
Grande do Sul-Jan. :11 de 1839.

Caieára. Y. Sobral.
Caixa da Amortisa<;ão-:i\ov. 15 d l:.n.
Caixa de bencficencia das ol"phãs desva-

lidas das Alagôas-Dez. 2 de 1M!) (2').
Caixa eeonomica do R. de Janeiro-Jll

lho 31 de 183l.
Caixa economica ele Campos-Yol. n.

p. 326: Set. 2·e
Caixas filiaes ao Banco elo Brnzil-Frl·.

16 de 1816.
Calabar (Domingos Fcrnandes)-Ah. 20

de 1632 (Deserção)-Fev. 7-ilhm;o 2·1
-Julho 22de 1633-Acldenda rleJulho,
)l. v(j. Julho 10-Ag.20 de ~6~ :{-jhlJ'(;o
13-Julho 16,1!J,:-22 26 de ](j:';;:;.

Cal 1"3 de 'anta Lucia (Acção lIa). gUITa
dos gauehos-Jan. :3 de 1 lí,

Calonga (Combate Llo) no l\Iaranltão
Malo 17 de 1840,

C"maeuan (Acção de), guerra no It.
Grande do Sul-Jan. 3 de lii1.

Camara (A) de Bel'm c a de S. Luiz
unem-se para interes:es eommuns
Jan. 12 de 1650. V. Memori3J.

Camara dos depulados-Dissolu 'fio da
illaio J de 18-12.,

Camarltgihc (Passo de), linlla te'lcp'l'a
p1tica-Junho Z de lEi6.

Cambaceguá (Tomada da trincheira Lle).
guerm do Paraguay-Jan. 'l ele l~íO.

Cambuey do Valle. V. José Mana Cam-
buey do Y311e. •

FJ'. Camil10 de illontserrat. ::;' director
da Bibliotheca Xacional-Xoy. HJ de
1870.

Campanha. Y. Guerra,
Campinas (Insurreição em)-illaio 3 <le

1830.
Campinas--lllumina-se a gaz-Julho 29

de 1875,
Cmllpista (O). periodico-Jnn. 1 de 1831
C3mpo das Sa inas (Combate do)-Julho

11 de 11330.
Campos dos Go ·laea7.m; concedidos aos

heréo.'-Ag. iOde 1621.
Campos dos Goytacazes. republica-Ag.

1!-) de 1627-:-;ot. 2 de 1673.
Campos dos Goytacazes, freguezia-Julllo

30 de 1074 (2').
ampos (Donnta,ria de)-N \'. 23 de 1674

- Março 23 de líZ'7 - ,Tunho 14-. ·ov.
:jl) cl lí::i3. \'. Carta, de padr:io.

Campos-:-Represen~a<:ãocontra a el·e('~ií.o
cm vllla-Out. 2'1 de 1670.

Campos (Queixas do senado e povo COJ)
Ü'I1 o vigario de) -Oul. 2::; de 1689.'

Campo, (f nnexar;ão de) ao E pirito·Santo
-Dez 30 de 17.J.:}-Jt\nlLo 1-1 de
1i;j'S.

Cl1mpos-ilIotim em-contra o vio::conde
de A seca- Ag. 2.3 dp.1í-!/.

C31'!lpOS ~I~corporada á eoroa-Juuho
1 de 11;)'J.

Campos (Estabeleeimenlu du cOl'1'eio em)
-Jan. 1 de 1700. ,

Campos (Juiz de fóra para)- XO\'. 11 de
de 1801.

Campos (Visitas pastoraes a) - Sel. !J de
l~J::!-Junho 1 de 1880 (;)' ~)~

Campos (Bal'onato rle) -De7.. 17 de l~lZ.
Campos (Es ola de ensino Jllutuo em). 

Oul. 2::5 de IR~n.
Can'tpos . d no\'o ãnnexarla ao I, de

Jauciro - Ag. ::a de 1~8Z.
ampos tem ól c3lcgúl'Ía cie cidade

~bl'r'O 2,' de 1~:13.
Can1]Jo,,; (Lycell l'l'o"incial de) - .~h. 11

de 1&!7 It').
Campos (Visita. o imperarior a cidade de)

" :\Iarço 21 c 23 de 18017.
Campos (Expostas da~. C. de :\Liseri

eOl'dia de)-,lnnho Z3 de 1 ().i (2').
Campos (Bibliotheca municipal de)

Dez. 20 de 11'71 .
Campos {Exposj~ão municipal dc)-Set.

7 de 187I.
Campo' (T1lumina-se t'. gaz a cidade r1p)

:SeL 7 de ]1i'j'~.

Campos Bsll'ada do Ctll'angula em
Ye.it~ 'arangola.

Campo, (Canal de-a illael1hé). Y. anal
de.

Campos (Yaceil a cm). Y. Yaccina.
Campos c ~lac~h'. Y. Estrada de fel'ro

de.
C3nnl de Campo's a ilfacahe-Dez. 2 de

1861 (2').
Canal de Snnlo (I)esobsll'ucção do)

Junho 26 de .1876.
Cnnanéa (Bacharel <le) - Jan. 22 de 150:2.
C3nanéa (Gollegio dos jesuilas em)-Dez'

31 de lGOl. •
Cananéa (Transbo1'llllmcnto do mar em)

- M, }·,o 25 rle 17\)5.
('ulHLYieiras a POI'lo Segu 1'0, linha tele

graplJica-Jan. !J rle 1876.
Cnndeluria no R. rle Janeil'o (Egrrja da)

- .Tunho Od li75.
Candido Baptistl1. rle Oli"eil'n. senndol'

p lo R. Grnndr rio uI - Dez. 29 de
1~1H - J1aio 2(i de ISO:>.

Dr. C3pd,ido Borges i\!ollleÍl'o, visconuc
rlc Tblllln. selladO!' pelo J~, de .Janeiro
- jlaio 1 dr 183fl.

CanLlido Jose de lu'aujo Yiallnn. depois
marquez de S'apucahy, deputado sup
plent á constituinte-Jullho 3 dr 1822.

Ganditlo José de Araujo Yiauna, presi
delltr"rla pro\'. do lIJal'anhão-, ·ci. 13
de IS,"]. ,



21

Candiuo José de Araujo Yianna. semadol' CaJ,ÍÍu1:t\,âo d,'~ Lrl1~ll:lYána-Set. 18 ue
pOI' Minas GeJ':le:-Ab: ]3 'de 1840. 1805.

Candido José de AI'aujo Via,nna, presi- Cll.pitulação de Angostul'u (Guel'l'a llu _
dente do Iusiliuto Hi:torico-l\1aio]O Par-aguay)-Dez. 30 de 1868. .
dc ]878. CapitulaI' da Sé do Rio de JanClI'o

Candido Ladisl:1u .Tapias;sü ue Figueiredo, (Oorpo)-Jan. ·10 de 1685.
c i\lello, d('seml al'gadOl;-Ag. 17 de Capitulo gerttl (l") benedietino eelebl'ndo
]801. na BaltÜl-Junlto 17 de 18':0.

C:l1ldido 1\lendes ,ln Almeida, senador [' Capti\'eil'o dos illdios. Y. 1n.lios, _
pelo l\lal'::l1lhiio-~Iaio LH de lti71. Capllehinhos franeezes no l\laranhuo-

Candido Xa.\'iel' ue Almeida e Souza. No\'. :J de 1615 (4" §). .
marechaLmcm1);'0 do go". provisoPio Capuchos da Coneei<;ão do R. de Janeu'o
ue S. Paulo-,Junho 25 de 1822 (Z~)- -Fev. 7 e 8 de lG15 .
.Julho 21 de ] '22-l1ez. 23 dP 1 31. Capuehos {Convento dos)-em Ang·ril. dos

CaneJla e CI"<LVO rJu. ]nclin. (Planlal'fto no Reis-Ab. H de 1653.
Pal'<Í de)-"-.\IJ. h' de }lj,Q3. '. C:JranlUrü. Y. Diugo AI"3re..

anella e pimen!..;l_da' lndia na Bl1hia- C:lI'angola (Estrada de ferro de)-Junllo
, :'I10\r..2íJ ~e 1,0,. . 1 de ]l!80 (2").

C:Jngussu (Combate de). gllerm uo RIO Carestia dos "eneros d pl'imeiea. neces·
GI'andé do Sul-Gut. 25 de 18·l3. sidade no"'R. de J:Jneiro- et. 4 de

C{/i1hCiltbo~'as: pelM de l' el'O em bl'asa ]64D.
contra os-i\Ial'<;o :., de l'i4l (Attdcndct Cal'idade (Xau). ". Lançarote da Franç~.

ue 1\larço). . Cal'ijos c wpi,ünquins (Guena aos)-
Cnnna de ussncal' - Julho ]G ,le liDO Áb. lo ue 1585.

(Z" ~). Cal'Íoca (Chafariz da)-~Jal'('o I;) de 1,25
qantagaIJo. Y. j\};(earla de.fel'ro le. _ (2" §). •
CapeU" ,1'eld do R. de .JaIlClro-.Jullho],) Carlos Al\'ear. V. ltuzaingo.

~e ]~Oi:i. _ " Gados Antonio i\Iez~IaIJ[lI·iJa. palrial'cha
C plbal'~be (Acçno de)-Ag. 4-.:\0,. 26 de Alexandrià- 'o\'. 2~ de lí20 (4" §).
, ~e_lô33., _ . Cado, Antonio :":apion. ereador·da Fa-
Cilpltaes·mul'es .dos sel'lucs do Bl'azll- hl'iea da polvora -Maio 13 de 1'O (3").
\ ;Tan. 20 de lü99. Carlos I AUO'l1sto Peixoto ue Alencar
Capital da l)I'o\'inl'ia, das ~\lagu;l, -Dez., (Padre). 'auetor do ROLCÍ1-o dos bispa-

!l e 11 de IS;{\). , dos-Set. ]5 de 1866. i '
Capitania de '. ~rltome. '. Pamhyba do Cados Cal'neiro ,Ie Campos, visconde

~ul \Ca]111al1l:l).. (a') de CaeavelJas, ministro de estran-
Caplta ma doada n An10l1lo Ct1rdoso de "eil'os-i\Iaio U de 1862.

~al'l'? -~o\'. 20 de Iq~~::;. . Cal~os Carneiro de Campos. ministro
Capl~alllas (As} tem ,? )10me de provlJ1- da fazenda-Ag. 3] de 1864.

mas-Dez. b de 1010:>. Cal'los CarneÍl'o de Campos. senador por
Capitl1la<;ão de La R:wm·lliêl'e-?\ov. 2 H. Paulo-Ab. 28 de 1878.

de ]G]5. Carlos Cesar Bue]amllqne, go\'. da eap.
Capitulação dos hollandezes que occupa- do Pianhy-Jan. 21 de 1806-,\Iarço

vam a Bahi~-Ab. 28 de 1025. ,8 de 1811-0ut. 20 de 18]0.
Capitulação do fOl'te de S. Jorge 110 Cndos Cesal' Bllrlamaque, gov. de 'ergipe

Recife-~lt\l'<;o 1 c 3 de 1630. -FeY.20 de ] 21.
Capitula<;ão tios hollnlll.lezes em Porlo Cal'!os COI'l'êa de Toledo, vigal'io. Y. In-

'al\'o-Jnlllo 19 de lü3S-Sei.· 17 de confidencia..
]645. Cnl"1os FrcdeI'ico HaI'it. professor ame·

Capitulação do fOI'te I'rineipc 1Iallrieio ricano-i\larço 18 de 18,8.
-Set. 19 de W43. _. Carlos Frederieo Lecúr. "isconde da

Capitulação do ,fol'lé de Cal)edel1o na Laguna-Março 30 de ]816-Jan. 4,17
.... Parallvba-D·z. ]9 de ]034. e 20 de 1817.

Capitulação fi nal dos hoJlan<1ezes em Dr. Cado.s Frederico Plulippe "on Mar-
Pernambuco-Jun.26 de lü:i4. tius. naturalista bávaro-Dez. 13 ue

Cll.pitulaçüo de Uonte\'ideo-l\ov. 18 dI;' ]80 -Ractif1eações: vo1. II, p. 328,
]823. dez. l3.

Capitula~ão do Juiz em Pcrnam1Juco- Carlos Gomes. Y. arJo 'nton' Gomes.
Julho 2-1 de ]82-1 (-l' §). D. fI'. Carlos de S. Jose e ouza, 14"

Capitulação rio gov. francez de Cay'enna. bispo do Maranhão-Maio 13 ele 1843-
Y. Cayenna. b. 3·da 1850.
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Dr. Carlos Leoncio de CaJ'valho. V. En
sino livre.

D. Carlos Luiz d'Amour, bispo de Cllya
bá-Dez. 28 de 1 76 (S')-Set. 22 de
18TI.

Carlos Pedroso da S"üveira. V. Minas de
Cataguazes.

Carros Pereira Freire ue Moura (Padre),
bispo apre'sentaclo de Marianna-Ab.
19 de 1820 (5' e 7' §§) - Set. 28 de 1833
(2' §)-Dez. 17 ele 1840.

Carlos Stuart no Tratado ,le reronheci-
mento do Imperio-Ag. 29 de 1825.

Carlos 1'ourlon. corollf'l h6llandez-Fe '.
. ~6-Junho l' de 1640.
D. Carlota Joaquina. raioua de Porhl

gal-Jao. 7 de 1830.
Carmelitas do Pará (Convento de)-Jall.

6 de 1626.
CarI;le de vacca (Taxa sobre a)-Junllo

I r.' 3 de 1809 (3'). '7:
I Carron au Villards (Dr. CarloslFrede

f rico), oculista ~rancez-Fev.3 de 1860.
Carta de Duarte da Costa ao rei-Ag. 7

de 1554. ,
Garta de Felix José Machado, gov. de

Pernarribuco-Ab. 12 de 1712.
Carta de Filippe LV €i de seu ministro a
. Mathias de Albuquerque-Nov. 26 de

1633.
Carta de D. João 'III a Martim Affonso

sobre a divisão do Brazil em capi1a
nias-Set. 28 de 15:32.

Carta de Luiz de Goes a D. João IJI
lI1aiq 12 de 1548.

Carta de D. Manuel aos reis de IIe~pa
nha aéerca do descobrimento do BI'U
zil-Adc7endCt, voI. J. p. 56: Julho 9.

Carta de Men de Sil á. raÍ11ha D. C,ltlla
rina-Junho lO df' 1560.

Carta do principe df' Nassan aos J~stauos

Geraes-Set. 24 de 1642. .
Carta do principe D. Pedro ao <fOV. pro

visorio de S. Panlo-Fev. 16 df' 1822.
Carta do principe D. Pedro ao brlgadeil'o

;Vladeira na Bahi:1-Jllnho 15 de 1822.
Garta do principe D. PedI' ao gov. pro

visol'io elas Alagoas-Dez. 7 de 1822.
Carta de D. Pedro I a seu filho o artual

imperador-Ab. 12 de 1831.
Carta de padrão dada ao 4' viscontle de

Assecfl. pela donataria ele Campos
Ag. 23 cle 1747-Jllnho 14 de 17:'.3.

Carta patente de D. João VI Jegi1iAlando
a inclepencleDC'ia cio BraziJ-Mai 13
de 1825 (2').

Carta de Pero de G6es a el-rei-Ab. 29
de 1554.

Carta anonyma ao 00nSe111(1 h.ollandez cio
Recife-Maio '30 cle 1645..

Caria ele lfi auctol'isando e regnlando o
raptiYelro cios indigenas-Oni. 17 cle
1G53-J11'Tl110 3 cle lG54.

Carta ele Jei da Regencil1 reyogando
cal'1 as régias sohre guerra ao~ Judias
-Ont. 27 cle 18:3l.

Carta de lei '[leIa C[nal rede D. João \'1 a
seu fill10 os sens direito~ sobre o
DraziJ-Nov. 15 de 182:>.

Cartn. régia estatuinc10 que os governa
dores do Brazil não podem s\1spender
aos oll\'Í{lores.-Jan. 22 de lG23.

Carta régia prohibinclo que os magi ira
rlo~ rasem no Brazil Sf'm licença de
el-rei-Marcio 27 (le 173,1. ,

Caria régi;\ relati va ás cruelclades exer
cidas pelos srnllol'e~ sobre os escravos
- Março 2:3 <lc 1680 (Ac7derzilc6 de
Março). .

Carta régia relativa ao mesmo a. sllmpto
- Mal'çQ 20 de 1688 (Arldenila de
Març.o).

Carta régia: ordena qne os magistrados
leyeI;ll snas lllnlltel'es para o Brazil
Fev. 3 de lG13.

Carta réaia prohibindo aos gove~nadores
gerae il'em ás capitanias sem lice•. çn.
-11a1'ço 19 de 1614.

Carta régia extranhando falta~ aos eom
missarios das JHercês. Capuchos, et .
do Pn.rá-Jan. 17 de 1699.

Carta régia ordenando a pl'isão dos J'e
ligiosos que Vif'l'cm ao Brazil sem li
cença-MaJ'ço 28 de 170~).

Carta regia reeonheecndó o~ serviços do~
morfl.dorf's do n.. dcJaneiro na 2' inva
são dos j'rmleeze~-Ab. 7 c1e 1112.

Carta régia dividindo os 1101't08 df' mal'
do Cearú em eapitanüIs-I<'ey. 'i de
lG91.

Carta I'egia ~ohJ' ll1l(1 deixarem morreI:
os eserayos ~eJll os nJ1il1lo~ [·"1e!'aJllen
tos·-Marc.:o 17 de lW3 (ri,'del/rla de
11al'ça) .

Cal·ta régia (df'D. Pcdl'o II) sobr'(' o dr~

eobl'imento de minas nos I'ios To an
tins. {lf' f;. FI'ancisc-o. ete.-. b. ;!ú
de rU7·1·.

Garta rÉ'gia: auc10risa os f1uvido\'e~ a
iral'em dev(lssa em casos de mOl'le

Fe\'. l? de JG;JO (2').
Car1a régia dan{10 1el'ras aos pall1is1as

paciflrnrlorf\s dos P((lmw·('.~ -11al";0
:!3 de li02.

Carta )'égia mandnndo d0fP'atladop- pam
o Mal'an lião e 1'arú-i\laio 4 Ü 1617.

Cal'ta régia: ol'dena que se I'erambie
10do u <'1erigo 4ue não for lla~ con
qll istas-·Fev. 4 de lG~)·L·
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Carta régia mandando lJassar do bispo
de Pemambuco parao administrarlor
ecclésiastico \netade da quantia des
tinada para esmolas-Julho 26 de 1616.

Carta régia ás camaras de S. Paulo so
bre cumprirem ordens ré~ias sem o
cump?-a-se rio gov. geral elO estaelo
Set. 24 de 1670.

Carta régia franqueando os }lortos elo
Brazil ás nações amigas- an. 28 ele
1808. .

Cai'ta régia abolindo a escravidão do,'
indigenas-Ab. 1 de 1680.

Carta ré~ia declarando eaptivo os indios
tom ano. cm gUf'i'l'a-Ab. 20 de 1708.

Carta régia ordenando que repiquem os
sinos quanelo os bispos sahirem {L rua
-Junho 2 de 1724.

Carta r~gia creando a rapitania de S.
Paulo e Mina com gov. independente
-No\. 3 ele 170U.

Carta régia marcando as dimensões das
sesmarias-Dez. ? de 1697.

Carta ré~ia extranhando aos supel'iores
das mIssões o satyrisarem' dos gover
nadores-Dez. 10 tle 1698.

Carta régia louvando Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho por con
ciJiar os paulistas com os forasteiros
-Fev. 25 de 17H.

Carta rél5ü1. de D. José sobre a Compa
nhia ele Je us-Ab. 20 de 1759.

Carta régia prohibindo a fundação de
novos cOTIyentos no Drazil-Dez. 18 de
1863.-V. Conventos (Novos).

Carta regia mandando re. ntui!' aos in
dias ;s suas tel·ras-.Iarço 3 de 1'il2.

Carla regia estanelecrndo o real EI'al'in
do R. de Janeiro-i\[al'ço 18 de 1'767.

Carta regia creantlo 11ma ou\'idorin ge·
ral em S. Pau1o--~.laio 2-1 de 1ü98.

Carta regia banindo os:i suitas-Julho
21 de 1759.

Cll.rta regia c.rennd ofllci::tes da Inqlli
, sição no Brazil-Julho 22 de 16"?J.
Carta regia marcand o orl!en::tdfl do gor.

creral do Estado-Ab. 7 de 1714.
Carta regia. sobre tratamento e instruc

ção. ,&.. dos sCl'avos-Ab.27 de 1719.
al'ta rel{ia separando lle S. Paulo o.

gov. ue GO'iaz e Cuyabá-Jlaio 9 de
i748 (.~'). . .

Carta regia prohibindo as lojas de ou
" rives no Brazil--Ag. 30 de 170G.
Ca!'ta régia l'evogand(l~:J.prece(lei1te-Ag.

11 de 1615. •
Carla regia creando a Relação do R. de

Janeiro-Nov. 10 d 173'1,.
Carla regia dando ao Brazil a categada

de I'eino unido c ás capitanias () nOl11e
de provincias-Dez. 15 de 1815.

Carta regia revogand outra que man
da \'a extinguir em Goyaz a raça
muar-Dez. 21 de 1774.

Cartas Chilenas-Out. 10 de 1783 (2' §)
Nov. 30 de 1867.

Cartas de jogar (Monopolio regia das)
Julho 31 de 1769.

Cartas de D. IJedro a seu pae D. João V1
Fev.14 de 1822-Março 14 de 1822 (2').

Cartas régias, decretos e provisões em
baraçando a emigração de Portugal
para a colonia-Junho 2 de 1800.

Cartas rogatorias entre o Brazil e a Bo
livia. \T. Accordo.

Cartas sobre a educação de Cora. ". Ba-
roneza de Alagoinhas. .

Casa ar!'asada pelo povo de S. Paulo
para rocio-Set. 30 de 1083.

Casa do cunho da moeda. V. Cunho.
Casa FOI'te (Acção da). guerra hollan

dezD.-Ag. 17 de 1645.
Casa dcíundição em Minas Geraes-Fev.

9 de 1719-Nov. 20 de lí25.
Casa (Santa) de Misericordia de Cam

pinas-Ag. 15 de 1816.
Casa (Santa) de Miserieordia do Pará

No-v. 17 de 1650.
Casa (Santa) de Misericordia do R. de

Janeiro (Antiga)-Jlllllo 1 de 1582
Março 30 de IS49 (2', 7' §).

Casa (Santa.) de Misericordia de Santos
Ab. 2 de 1551.

Casa aa Moeda na Bnhia -Março 8 e 23
de lG9.J..

Casa da Moeda do R. de Janeiro-Dez.
2 de 1 58 (2').

Casa da Supplieação do E!'azil-i\Iaio 10
de 1803 (2"). •

Casamento do imperado!' D. Prdro 1
Junho 1 e ~OY. 6 de 1817.

Casamento (2') do imperador D. Pedro l
Out. 17 de 182~.

Casamento do imperador D. Pedro II
Maio 20 de 1842-i\Iarço ;:; e 30 de
1843-i\laio 30 de 1843.

Casamento de indi.... enas com filhos do
reino-Ab. -1 de 1755.

Casimiro Josê dR'l'ques de Ab!'eu. poeta
fluminen e -Jan. 4 de 183'7.

Casimiro.José de Moraes. V. Bagagem
(Diamante da).

Cassiano Esperidião de i\Iello e Mattos.
senador pela Bahia-Ab. 27 de 1837.

Castigo aos soldados amotinados no Pre
sitlio de Iguatemy - Dez. 3 de 17ti9.

Castilhos Grandes (Demarcação de li
mites) - Set. 1 de 175.2.

Cataguazes reclamado pelo povo de
S. Paulo - Ab. ~6 de 1700.

Ca1aguazes(Inallgnl'ação da "iJla de)-Set.
7 ue 18'7/.
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Ca1.alan (Acção de) .na Banda Odent. 1~
Jan. i de 181'i'.

Ca.1.ha,rinll. (S"I11.a)-O tel'ritorio da ilha de
-eneor'porado ao R. de JlLueil'o - Ag.
10 de 1138.

ClLtharina. (Oecllpação da, ilha. de Santa)
-Fev. 24, 250,2i-Mal'ç021-Junho
19 de 177í-Junho 3C-JulIlO 30dc líi8.

Cathõl.rinaAlvares, mulher dcCarc,mul'ú.
V. Paragua. sú.

Catumby (Cemitel'io de). Y. Cemitel'io de. I
Causa do Brazil no juizo dos govel'l1o"

da Europa-Out. 12 de 1'22 (2").
Cc.l'llallo (O) Yelho. Y. Fernando Pereira

Leite de Foyos.
Caxias (Cidade de), bel'<;o natal de Gon

çalves Dias -Ou1... 31 de 181l.
Caxias (Barão de) na guelTa dvil do R.

Gl'llnd'e do Sul-Ag, 2i (le183!:) (2" §)
- Sei. 24 de 1842 (:2") - Out. 29
Nov. 9 àê 1842-:\rar,0 1 de lS~:>.

Citxias (Bnri,io de) commandante lias ar
mas da céll'te- :'1<11'':0 21 de 18~2.

Caxias (Baruo de) na }'eb lJião de Minas
-·Junho lO-Julho 25 de 18·l:~.

Caxias (B~,i'ão de) na r'ehellião cle S. Paulo
-.Junho. la de 18·12 (2") - Junho ii']'
-Dez. 12 de 18,[2. ,

Caxia,s (Conde de) ém Montevidéo - );OY.
17 de 1851.

Caxias (Collde de) regres"a de nIontevi
déo com o exercito-Ab. <I de 185~.

Caxias (Míll'quez tie) na gUCITil do Pa
l'ílguay - Oui. 10 de 18üG--Julho 22 de
18Ü7-Jan. 13-Del.. ü.21, 25. '27 e 31
de 1~68. .

C!\xiail (Marquez de) em _1.. ,'lum p<;ão (G.
do Paragua,) -.Jan. :5 d(' 1869.

Cjtxtas (~nd . de) volTa do Par'ngu!\y-
I Pev. 15 de 18W (2"). . ,

Caxias nomeado duquc - .Março 23 de
18ô9. V. Luiz Alves de Lima e Sil \':1 ,

I
Cayb:lté (Batalha (I e) no R. Grande do

Sul-l1'ev. 10 de li5·!.
Cayena (CapitnlaçTIO dej-.1Hn. 12 e 14 de

1809-Ag. 28 dI;: 1811 (~. ~)-~-Ol·. ~ de
1818.

Ceará (O) é reunido ao gOI'. de j>ill'Dam
buco-Fev. ~5 de lü8ú.

Ceará (1" comarCa llo). 'Vide S. José de
Ribmn·ar.

Ceará (Dividem·se em capitnnl:ls os portos
de mar do}-Fey. 7 de 1701.

Ceará (~i[inas ~Ie~ OUI'O do Car'ii'" no
AlJ. 18 de 111:...

Ceará (Crear,ão dR I'illa ,lo lCI! uol-Ab.
21 de 17t!). \

8eíll'á (.Tul1ta governativa do}-::\ol'. S de
1749. .

Ceará ('Vencimentos dos Tn stres-dcoJa
no)-Set. ,13 'de 1768.

ará (Crear,ão de escolas no)-Set. 13
de l'i'G8.

Ceará (Hospital militar clo)-Jlllho 2 de
liOD.

eal'{, (Secc:\' no)-Dez. 28 ele li95 (i" ~).

Ceará-OL'dem ao gov. do-acerca dos con-
fluentes do Amal.onas-Março 12 de
17!J~).

Ceal'{, (Contea revolução n )-lIIaio 11 de
1817. '

Cem'{, (Revolução I,o)-Ab. 14 ele 1821:
Ccarú (Govel'no provisorio do)-);ov. :~ de

182].
Ceará (De]1\11.~1dogfi" cOr1ç" de Lisboa pelo)

-Fc\'. li d lS2B.
C('l11'Íl (Junta. govc'l'nativa do}-Fel'. ] i

1ülI'ço :10 d(' 1822'.
·CHI':I. (GOI·. l.ê111JlOl·11.l·io do)--illnl'';o 4 dr

11l2.<:.
C(,11.L'Ú (.\.ríos elo gl1\'cl'nutlol' t1:,~ ~lI'mas

dn). Y. Jose Pel'eim Fjlguci.·i1.~. '
Ceal'~" (CollseJlt('iJ'o: drl gOI'el'l\ lIol'-Ab.

8 dc 1824 (Arldej/dn de Ahl'il).
Cea.riJ. (Quixel'amobiln no). Y. Constitui-

<;110. .
Ceará '(1h('cu,ücs 1\0)--A11. :lO d 182j.
Celll'ú (.\.quil·:Iz 110). \'. Gorcl'lIo :lb~o

luto.
Cearú (Commiss~o militai' pllra. jnJ;,!'al'os

re"01t0805 de 18U no)-::l1a1'ro l'í de
1820.. >

Cearú (Suspensão das g-a"'llIii:l~ eonsti
iucionaes no)-On1. ::lI elc Hi'2'-J.

Ccal'(, (Combate do Icá no). \-. 1cô.
Ceará (Sccliçií mili1aJ' no). Y. ,'ed'~çüo

militar e Sobral.
Ccal'{1 pIoeela de cohr'c sulJsi i I n i1111 no)-'

Dez. 11 de 183·[, .
Ce~lI'A (Pul'tido dn. CuJIll1l1ll1 nl1)-~,l11.io 7

de 1~3ü.
Ceará ();ova se ca nü)-:irni I 31 ue 1,.45

(pg. 34:J)-.'\.h. G de' l.'llO.
Ceó1I'Ú (Bispr do do)..lAb. 1'1 de 1801 (li' SI.
Cer,r'{c \Estr-adn de ]'(~I'r'(1 de Bl11nl'i(e no)

-}Larço 14 de J;~l:(O.

Celibato do clerO.L-Jan. la dc 1:::3·1.
Celleiro' publico nn. Bahiil. Y. Tulhas.
Cemiter'io de S. Fmncisco de Paula-

MlU'Ç:03 de 18·.W (2-).
C miter·jo do Hospital mUl'ii imo eli'! Sania

Isabcl-Ab. 15 de 18GB.
('e lI1itc rl o: - Mlll'cu-se lJ 1111111el'l) de- do

1. de .Taneirl1-Set.;:; de 18Gu (2").
Cemitl'l'ios IH, Dahi.t - S(~t G de HJjO

(Z·. 2" ~). I

CerTOS de 8 . .Junn (CumlJnte l1av"l do,,),
~nelTa do a. di! Pl'lI1H -.l<ln. J8 de
18n.

Cesar l:ianvan \'lul1))::! de Lima. mini tI'O
d Bnvz.il no Par'9guay-~oY. 12 de
H364 (2" §).
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Chacu (Combaie do). "uerra do P"r::l"uav.
V. Combate. o •

Chafalote (l\(;~ão do Passo de)- SeL 24
de 1 16.

Cha!'les Rybeiroll '. p:ltl'iota e jOI'na
lIsta francez-Junho 1 de 1860.

CharLier. V, Bois-Ie-Con1e.
Chegada da familia real á Bahia - Jan.

22 de 1 08.
Chegada da familia I'eal ao r.io de Ja

neiro- Março 7 de 1808.
. Clliú·wngos e 1:0luntai'io, no R. Grande

do 'uI - Maio 3 de 1821.
Cholera-morhlls-O imperador yi~;iln o:

atacados de- SeL 27 dc lS5õ. .
Cholcl"a morbus -Provideneills tom:t

das contra a-Sei.. 28 de 1853.
Cholcra-morbus nas .~Jagoas-:'1101', lS

de l~G::;,

CJII'istianCl Benetlicto Oltolli. l)!'csideutc
dn c, Lrnrb dc f<:ITO Pedl'o II-:\Iarço
2!1 de lS5, .

rhrisLlallo B'cnedicto Ottoni. senadol' peJa
pl'OY, do Esp. ~anto-]I,lain de
l' O.

Clll'isfie. minisll'o IrI;~ ln!!latel'I'R no R.
de Jan il'o. \'. Questüü ingleza.

B. Chl'is1p\'üo, cm .'cI'gipe, dtladc-Ah.
~ de 1 '23.

Chl'i:lol'âo ou hl'Í, tofle AI'cizewski.
Y. Arcizc\l'ski.

Christovão de Barros, gOY. lo R, de Ja-
neiro- Uut. :31 de 1571. ,

Chl'istOVHO dellarro:, memhl') do goye1'l1o
illt. llo estado-Ag. 10 d('1587.

Christovilo de Burgos de Contreil'{\s.
n]('l11bro du [o\" im. dr. rstndo-::\o\'.
~li de lli7:i (~ §).

hd, lOYiio Colombo. descobridor llll
America-lIu . 11 de llU')-:\Iaio 9 de
150:?-. '0\'. 12 de 1~54.-Jlllho 10 de
1 17.

'hri"to\,~{J d!1- Cu.,ta Frcil'e. senhor de
Panca '.2:2' gO\. do :\Iaranh1'io-Jan.
l:?-Junho H d 110í.

ClH-istovüo de GC\llvea (padre). visitador
d.\ Companhia de Jesus cm i:>. Paul 
Ab. 10 de 1585 (.2 ),

ClJri tovão JacCjlles. Y. Antonio Ribeiro.
Chl'istovi(o Lins de YasconcelJos uas

lutas eO!fl os holJande7.es- 'et. li de
16-1;:;.

ClJrisirmio de Lisb():J, (Fr.). custodio do
!l.llranIJüo-.Tuuho 2;:; de lü'2G,

C111'0nologin em ge]'ul-\·ol. L PI)' 1 a 2.
DI'. Cial11. lIlcdico ]'OlUanl). '. Laguil

tjantn.
Ciel'l'~l. lia guer'l'll do Paragul\Y. Y. Es

tabeleciJJlE'llto.
Ciganos-Ab. 11 de 1'18.
Cisplattua. Y_ Guerra da.

Cisplalina Cl1C(J)") omela :i~ Pro\'inciãS
]jnidas elo R. da h'aia-Nov. 4 de
1825.

Cisterna do I11QI'1'O do Ca te110 no R. de
Janeü'o"':'S i. 23 de 1711.

Ciuchd Real. Y. Gllallyra.
Cbcs Florins. tenenteeorOnE'HlOllandc7.

::\"01'. 1-1 do lü·ll- ~('t. 17 de 16-13
Fcl', 1 de lti3-l,

Cla 1'0. (Sa nla). convento (le freil'Rs na
Bahia-Oul. 22 de lü70-Julho 10 de
lü8ti.

D. Cl:Jl'a Cam:trão. heroina bl'azileil'a..-
F Y. 18 de 16::17. J

Claudio' de \.btevjJle-Julho 20 do 11il2
(2' ~).

DI'. Claudio GUl'gel do AmaI'al. Y. Glo
ria do Ollleü'o.

D. Clandio José Gonçalves Ponce deL TIo.
·l" bispo de GO)'llz-JIarço l-l de 18í0
(:2' ).

DI'. Claudio Luiz da Costa. dil'ector do
lu!fl.ituto dos }leninos' Cego -:\Iaio
27 de lSôO.

Claudio :\1;)nueI da Costa. poeta mineil'O.
inl'olvido na l'lconfidencia-Junho 0
de 172U.

DI'. Clemente Falcão de Souza, le.nte da
Academia de S. Paulo-Ab. 28 de
1 G8.

Clemente Ferreira Fran,a. depois vis
conde c marquez de ::\azareth, mem
bl'o do gOL in1;.. de Pernambuco
Sel. 20 de 1808.

Clemente Ferl'eira França referenda o
deerc-fo de di. solução dacon, tituinte
\' uI. I, ~. 355, coI. 2'.

Clemente I'erreir(1, França. coJlaborador'
na con titllição do Jmperio-::\oy. 2ü
ue 182t!.

Clemente Ferreira. F~ança senador pela
Bahia-Mal'<;o Jl de 1827.

Cobrança do quinto do ouro. Y. Quinto
do ouro.

Cobre (~Ioeda) no CORrá-Dez. II de 183·1.
Cochonilha (Cultura du)-i\Iaio 4 ue 1782.
Cockrane. \'. Lord Cocl'-rane.
Codigo Commercial do Imperio-Julho

1 de 1850.
Codigo do processo criminal do Bra7.il

Dez. lG de 1830- ·o\'. 29 dp 1832.
Codigo (_'0\'0) do processo p~stO em

xecução em S. Palllo-i\I,uo 20 d
1c:33.

Colign~' (Ful'te de). Y. ViJlegnignon e
Bob-le-Cont .

ollegio (O) incendiado. Y. José :atur
nino da Co ta Pereira.

Collegio dos jesuitas em Pirat!uinga ata
('!\(10 pelos mumelucos - ::\ov. 19 de
1556 (art. epr do)'.
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CoJIegio dos jesuitas (Superiores do)-Dez.
23 ele 1584.

Collegio dos jesuítas em Ranios-Ab. 10
de 155 (:2").

Collegio elos jesuiias em Gananro -Dez.
31 ele 1601.

ColJegio dos jesuitas de S. IITiguel- Ju
nho 21 de 1638.

Collegio dos jesuitas em Paranaguá
Maio 2 de 1707.

Collegio de S..Joaquim-Junho 8 de
1739.

Collegio dos Orphãos de S. Pedro. Y.
Collegio de S. Joaquim.

Collef$io (Imperial) de Pedro II- Dez.
2 ue 1837 - i\lar~o 2- de 18:38 - Out.
2i de 1857. .

Collegio do Anjo Custodio - Sei. 7 de
1842.

Colnnia de artista francezes no R. de
Janeiro-Fev. 26 de 1816.

Colonia Blumenau·-Ab. 2G de 18 O.
Co10nia militai' do Itapur·a. V. Ita'pura.
Colon!a do 'aCl'amento - Ag. 7 ele !G80.
Co]oma do Sacramento (Expedi~ão mi-

li,!a.; .da Bahia para a) - Oui. 16 de
114".

Colonia rlo Sacram nto (Fundação da)
Jan. 1 elc 1680.

Colonia do Sa I'amento (Si1io e homhar
deio da praça da) -Jan. 5 e 6 de 1736
- )larço 16 de 1737.

Colonia do Sacramento ata~ada por Ce
ballos-Ont. 5 de líG2-i\laio 18 de
1777.

CoJoniza~ão. V. Sociedade de.
Colonos açorianos para o Parú - Jan. 7

ele 1676.
Co1umna(Partido da). V. Partido eCear[l.
Comarca das i\lisEües' - Agosto ::l de 1 01

5' e 6' §§).
Combate ele . Borja. Vide S. Borja.
Combate. do Chaco: guerr~ do Par:}guay

-~lmo 2 de 1J.8oS-)fmo 8 de 18ü9.
Combate do Fanfa. V. Fanfa.
Comb'áte de Gequiá. V. Gequiá.
Combate com os hollandezes 1:0 R. Gran

de do Norte - );o\'. 17 de 16:3(j.
Combate do Ic6-Ab. 4 de 1 32":'-Ad

denda de abril.
Combate do ilussupinho em Pern::tm!Juc

- OV. 14 de 1848.
Combate naval entre Oquendo e Pat I'

(guerra hollilnd za) - Set. 12 e 22 de
16;n. .

Combate nayal entre a cOI'YC'ta brfl.zíleira
},[uri(t IZClbcl e o bl'iglle at'"entino
Ni,qcr-Jo,n. 14 de 18:::8. .

Combate entre os lJayaguás e Bat'OlOlo
meu Bueno- Ifl.I'~o ]:'1 de 17:'16.

Combate de, Pirajá. Y. 1 :rajá.

Combate ele S. Sol 'lIlo-A g . 3 de le67.
Combate de Tonclel'o-Dez. 17 de 1851.
Combates no Amazon, !';-Jl:nho 21 de

lG29.
Cometas-Fel'. 2. de 18D-Fev. 26 ele

1860.
Comitiva elo emhaixador ele França no

. R. de Janeiro-Junho 9 de 1816.
Commandantes da frota que tl'ouxe D.

João VI. V. Fro(a real. ete. •
Commendaelor de Araujo. V. Anionio ele

Araujo de Azevedo.
Commis 'ão astI'onomica de limite.-Sei.

1 de 1782.
Commissão e!';pe~ial no Maranhão-Ah.

5 de 1824-:
Com missão militar em Pel'llambueo

Dez. 22 ele 1824.
Com missão militar no Ceará-Ab. 30 de

W25.
Commissão militar na Bahia-Nov. 16

de 1 2·L
Com missão. organisadora do paeto fun

damental rio lmperio. V. Con tituição.
Communielades monastieas (Extinc~ão

gl'aelual ela!';)-1Ilaio 19 de m55.
ompanhia elo Bebcrihe-Junho 14 de

1837-:\laio 21 de 1846. •
Companhia de Commercio <las Inelias

Occidentaes-Vol. 1'. pag: 434. Ad
dend{/. 16.2I.

Companhia Geral do Commercio do Bra
zil-Fev. u"7i\>Iarço 12-:\ov. 4 de ]649.

Companhia elo Commercio do (lei o Pará
e Maranhão-Fev. 2~ dp 1.i8.

Corónanhia de Je llS (Juizo acerca tla)
Sei. 3 ele 175(l (7' e (l' ,~).

Companhia de Liverpool de "apores en
11' o Brazil c a EUI'opa-Set. 20 de
1853.

Condamine (Carlos daria de La). viajante
f1·ancez-Sei. H) de 174:1.

Conde dl' Ale,zrete. litulo daelo a ].iat!Jias
(le AJbuqnerqU" - D"7. lu de ]6'15
(3' ').

Conrle 'r]'Ah" . ','idl> D. Luiz de i\]nsca
J" nlta~.

Com]" de Anadia. Y. João Rodri!'ue de
Sá o :\]enezes.

Con d'AquiJa. irmão d:J. impcralriz-
8,,1. :1 de 18·13-0u1. 22 e 2·' de 1814.

Conde dos AI'CO'·. Yide D. 1>larco!'; de
l'oronha Brito.

Conele de Arganil. Yide D. FrDncisco
de Lemos (TI> Faria Pereira C utinl1o.

onM de As umar. Vide D. Pedro tle
Almeida ortugal.

Conde de AttougUla. "ide D. Jeronymo
ele Atha,de.

Conde ele Ã\'inte~ P'). Vide D. Antonio
de AJmeitla Soares e Portugal.
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Conde de Avintes (4'). "ide D. Luiz d Conde de Linl,arC'~. Yide n. nrH11'i~o de
Almeida Portugal SO:lI'CS d'E\a Alar, ::;ollza Coutinho. .
tão 1IIeJJo Sil m Masca ren Ilas. Conde d" ;'. LOI1 re!leo. Y. P.' 1i',1 d;l Siha.

Conde de Azambuja. Yide D. AlItonio o riu/·o.
Holim de MOlll'u. Tavares. Conde tI,. S...1iglll'l. Yi 1 1).•'\.1":11'0 Xa

Cond df' B:1C/Jendy . Y. BI'az CfnneÍl'o :dCl' 1~ 1telho.
:-':ogneira (a Co~~la Gama. Conde· de MiJ'antla. 'ide D. Di'lgO 1,uiz úe

Conde deBagnllo10. general. na, luta com Ol~l·eira.
m: ltollandezes-Ab. 28 de 16:23-:'1aio Conele de :'Ion.anto. bisll"tO de P 1'0 Lo·
:}-3et. 17 de 1631-.i\Iarço 18 de lG32- pes de ::;ouza. dona~ario da <.'aj). de
Fe\'. 8-Julho 29-DE'z. 31 de 1633- ::;. Yicente-J~n. ll-.Junho U de
Jnn110 9 de lG3ü-Fev. 18-1I1ar\0 17 1621.
(2') e 27 de 16il7-Ab. 18-:'l1aio 18- Conrle deObic1os. Yide D. Yasco de :'las-
Maio 23 (,l' §) de 1638. caranhas.

Conde da Bal·cn. Y. Antonio de Araujo Conde ue OE'ir:L~. í. Scbm:tião Ju é de
de Azevedo. Carvalho e :'Iello.

Conde de Beaurepaire. eommall< an1" das Conde dc S. Paio. V. :\lanlle1 Anlonio de
armas do Piauh\'-Dcz. 2:3 de 18:26. S. P~io.

Conde da Boa-\'i. ta. i'. Fruncis~o do Conde dc Palma. Yi,le D. Francisco de
Rego Barro. Assis ~ras~: renlJa .

Conde de BobadE'll? Y. Gomes Freire Conde de Paraty. Yide D. ilIigl.'1 Antonio
de Andrada. dr ?\oronh~.c,,! an":;e. Ca telIo-Bn,n 'o.

ConLle de Carra _ aint-Cyr. !fOI'. frau ez Conde de 1'ovol;dr. ,'ide1). Jo~e da Cnnha
de Carl'na~L.f)·. S de 1,,18. GI'á de Al l luyde c :\1"llo.

Conde d C, slello-;'fdhol·. V. João Rn- COll<)e e s nhol' U ~Pernamb\léo. Y. Duarte
drigues de \'asCOl1l'e]]os e Peuro ue de AlbuqlwJ'que Coelho.
\'asconcE']]os e Souza. Conde d:t P ,nte. Y. João de Saldanha

Conde de Ca\'aIl"Íl'os. \'iele n. G!'l'go- da Ga"l1a de ilfello Torres.
rio Ferreira (.i'E"u e .:U"ne7n;. Conde ue Porto Alp<Tre. -. :\ianuel :\Iar-

Conde de Cavallf'irõf;. \'id D. ltodriO'ó ques rle Souza.
Jos' de Menezes. n Conde de Porto San/o. Y. Antonio de

Conde da Coneei\ão. Vic1 D. Ant'ln:o Saldanha da 'nmu.
F'el'l'eira Yi;;oso. Conile dE' RC7.enue. Yi le D..fo~é Luiz de

Conde da Cunlll. YidE' D. Antonio ,'.1- I Castro.
vares <ln Cunha. ICom!e do Rio Pardo. Ville Tllol11az Jo:,-

Conde dr [';s('raa:noJ]r. ('oronel inlPI'I'o- (prim Pereira \'111 11r.
gan1e da comrnissão militaI' d.' 1'('\'- C' nde ue ·ak.gos:1. \. '. S"" Fel'nan-
na01buco-D.z. 20 de 1~24. 1 des CE's:q' de-l'.1enezes.

COl1l.1r d'Eu. LII:7. UUf;tOIl I]'Orlran. -A.h. COl1f!e de ::>. ~·:111'::tllo\'. 'i.]r D. J!anllel
28 de 18·J:2-U1It. 13 ,1e 1&54 r 187... :1'''1qllim d:1 Sil-;('i!-:1. . .

Cunele d'Eu. cOll1mandunle do e:\('\'('i1" C'Jnde l!e ,·:1l'71','a,·. \. A' tom':! LIlIZ uC'
brazill'i!'u Ilo Par:t~ua.·Ag. 1 lL:' ·Ul'ul'a.
18u;1-;,\1:1r<;0 22 Ab, U r Iii-A./!. 2 CIlhdl' ri" ~;, S'",ii:l. i'. 1'•.u' <) Fern:\I1.ks
dr 1800. Cnl'll~'il") 'iann~1.

Con e da Fi"'lei1'll. "ide D. ,T.)Oe c1E' ("111011' de \ "U"ün:s. "ide D. ,]o:e I.lliz
Cn. 'tello Bl·un'o. lle.\[ nezes : ..bl'," ~h "C:l<;tel!oBI'~;:'·o.

Cnnü" Fis,'llll'r de Fl'e'l1Jel'Q'. Yide D. COII.ll' de ·i:'un:l. POl11n;am:ant" da lS-

[<;a]1(' [ dl:' Bl'Ug:l:. a.' qll:\llI·,1. elU qUI' ,"olt"lI (1 familia l'enl
Conde uas Galvens. I:ille D. Francisl'o ]',am o !'eiJ,ü-_,·,·;. :2~) de 1807 (~1' :).

de Almeid.1. de 1I1e1l .. Castro l' Ancl!'!' CoriJ. de 'j.l1 n~ na !!llf'l"'l do R. d:l
ur .lello e 'ns1l'o. PI·?1a--Jnn. 1, ,h, I':li.

Cúnd n dn lllt::l UO 1'\ inciJIf'. ';. FI';' n -is.' J C,;11I11" dI' \ illa-Fl<),' :.<'W. u·) Pal'ú e Rio
~uiz Cal'ncil'o. ,:I'>2;l·lI--JII !l"J l d,: l..' ;0.

C ude ue IfJllnl'lil'l. i' ..Tose Antonio C m'le' dI' 'ilL, [:\<11'. '\ idelJ. Antonio II'
)'I'1l'eira. ,:Ot!:,(:l L\í::tnud de }telll'ZeS e , nionio

Conde de ll'ajú. Yide D. :\fannel do :I[on1" JIlSP de "·OUZ'l .lanu." l' .1<n",:,((', ..'('-
Ro(lJ'i~l1 .. d . Al'lluj . "el'im de • \)j'r<nlI:I.

Conde de S. João dao; Dilas Bill'j :\s. V. C;onde dt' ViU" 1'011('[( dE' guiar. V. An-
Joaquim ,?;.avier Cllrado. 1onio Telles lk . fenpzes.

Conue úe La!l:<'s. '. João \'ieil'a de Car- Conde de i'ilh i'ertJr. i"i.lpD.Pedl'o An-
valho. .. 10nio ue ~Ol'Oj)hll.



ronde de "imic.it'O. 'ride D. Sancho de
Faro e Souza.

Conde. sa de S. Jo é. Y ...~s:as. inato da.
Condessa da Piedade. "ide D. Engracia

Mal'ü], r1ft Costa Ribeiro Pereira.
Condessa de Yimieil'o. \'ide D. .\Iul'iunna

de Sonz? Guel'J'a.
COllclicào dos poringnezes que vier lU

I'esidil' no JJI'<lzil-;-Jan. 14 de lâ:3.
Conego Bapti ta. V. João Bapf ista Gon

~aJYes Campos.
Conegos (Os) da capcll,], l' ·11 t"1l1 u tl'll

iumento de sClzhoria-Dez.22 de 180 ..
Confcdel'a~ão do Equador. \". Rc\'olu

cão da.
COI1"'reO'a<:[0 do Oratol'Ío m P rnalU

G'uc·t'-Junho 17 d'e 1671.
Con1l:rcs:o nacional no Pa1'''l-Dez. ]0 de

]15.2l.
Congr s o de \'ienna (Acta do) SObl'!) li

mites do Bl'azi! com a Fran\u-Ag. 28
de 1 17.

Conjul'a<:ão de l\Unas. . Inconfldencia.
Conquista da Bahia pelos hollandezes.

V. Bahiae E:quadmholJande:m pal'a a.
Conquista de Santa Cathal'ina pelos hC's

panitóes-)lo\T. 18 de 1770.
Conquista do ~Iaranhão. Y. ~r."1I'anhão.

Conqui!i,ta de PernttlUbuco pelo, hollun
dezes. Y. Pel·nambuco,.

Conquista dos Sete Povos das)li sücs
Ag. 3 de 1801.

Cbnrado .Jacob de l\iemever. coronel de
engenheiros-:\ov. 2'j' de 1 38. Y.
Companhia do Beheribe. •

COn!?eJlleü'os do governú no Ceará-Ab.
8 de 182'1 (Aclclenda de Abril).

Conselheiros secretos hollandezes-)bio
11 de lG44.

Conselho administrativo do Piauh I". Y.
Piauhv. .

Conselho'de estado (:\ovo)-:'\Ol'. 23 (Ie
1841.

Conselho de fa,zenda (Extinc~ão do)
Out. 4. de 1831.

Conselho de guerl'a na "ilJa do Cr>1to
Maio 18 de 1823.

Conselho bollandez no Brazil-:\o\". i8
pe lG45 (2" §). .

Con e]ho militar em Caxias-Jn'nllo 29 de
1823. I

Conselho militar nó Maranhão-Ab. 5 de
1824.

Conselho politico holbndez-.·\.b. 10 de
lG32~Maio 6 de 10!4-.Junho 27 de
]645-AO'. I de 1G46 (2' §).

Conselho d'e pI'ocuradores w'rlles das
'provincias - Fel'. 16 de 18:22 (2')_
Junho 1 e 2 de 1822.

Conselho upremo militar, de Justi~a

Ab. I ele ~80S (2').

Conselho ultl'lInJ::ll'ino-JllnIto H de ]().j2.
Con erl"adol' (Partido). V. SaqUD.l'em3.
Consel'vatol'Ío Drtlr'latico brazileil'o-_ '01'.

30 de 184::3.
COllspiril,ão contl'u o dominio !tollandc;r,

no Recife-~bio :.lO-Julho 27 de
1643 (ia).

D. Oonstant\no BarrnrJa.. ·1' hispo do BI'n
zil-~ol·. ] de 10] '.

Constantino José Gome~ de Souza (DI'. l.
poeta e dl'amaül1'go sergipano-Sl't.·
2 de 1817 (2").

Constantino d l\Ienel::tu. 11' gOY. do R.
de .ll1n ü'o-""ov. i3 de lG}.f-:\o\. I;]
de 161:).

D. FI'. Constanlino (1 Sampaio. 10' ('
nhimo bispo do Bl'azil-.\.b. 13 tle
1672 (-l" ~).

Constitni<;ão hespanhola (Pl'oclama~ão

da)-Ab. 20 de l '21 (2' ~)-Ab. 21 de
-1821 (2')-Ab. 22 e 23 de 1221.

Constituição Pol'ÍlLgueza no R. Gnlllde
do Sul (.Tul'amento da)-.\.b. 20 de
]821 (2").

Constitui,ão hrnileir<l - ~IeJll hl'os LI<],
l'ommiss:io ul'1;anisadoru da-)!ov. 20
de 1823.

Constituição (A) de D. Pedro I é appl'ovada
I pela camal'i], d n.. d Janeiro-Dez.

lG de 1822.
"'on, tituiçiio (Juramenlo da) no R. de

.Janeil'o-i\I!II' o 23 de 1824..
Constitui,:lo (A) de D. Pellro I é rej i

tadft pela camara de Quixeramobim
Maio 4. de 1,,24.

Constitui~ão-JUl'amento do projecto lle
no i\I~l'anhão-l\Iaio lo! lIe 182·1.

Constitui,ão-Jul'a!l1C'nto do projecto de
em Goyaz-i\laio 22 de 182o!.

Constituição-Juramento do pl'ojec o de
no Ceul'{t-Dez. ~ de 1824.

Constil ni,ües primeiras tio AI'cebi. pad
da Bahia-Junho 12 de líO'.

Constituinte. Y. Asscmbléa.
Con, tituinto - InsiJ'LLC~'ÜeS parn a-o Y.

Convoc[~çüo.

Contl'acto dos dinmantes (As i:tencia ao)
-Ab. 3 de 1743.

Contl'acto do qiiinto dos 1:011I'OS no R.
Grande do ::;ul~J unho 17 de lí,0.

Controyersia episcopo-mnçonica-Julho
14 de 1861 (,. ~).

Convenção entre Gomes FI'cire e os ca
ciques das Missões do ül'ugnay-Noy.
14 de 1754.

Convenção do Beberibe-Ont. 9 de 1817.
Convenção addi ional entre Portugal e

Inglaterra para impedir o commC'rcio
ele escrayos-)loy. 9 de 1317.
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Convenção de limites entre o cahildo dê
Montevideo e o conde da FiEl'ueira.
gov. do R. Granele elo Snl-Jan. 30
de 1819.

Convcnção preliminar enlre os gover
nos do Brazil e de Buenos 'A~Tes para
a cessão dc l\1ontevi Ico-l\Iaio 2-1 de
1827 (2')., ,

Convenção entre o BI'aziJ e a ~anda
Oriental do -rugl1ay-Ag. 28 de 1828.

Convenção 'onsuhw cnke o Bruzil e
Portugal-Março 9 de 1860.

Con enio de alliançll. enb'e o Bra7.il, o
(}stado Odcntal e os de Entre Rios e
COITientcs- Nov. 2-1 de 1851.

Com'cnio do conselheil'o Pal'anhos com
o presidente Yillalha-Fcv. 20 de
1865.

Convento de _T. Senhora da Ajuda no R.
de Janeiro -Julho 9 de 1674 e l678.

Com'ento de Santo Antonio no R. de Ja
nciro-Ah. 12 de 1585-Dez. H de
160ô-.'..b. O de 1607-Junho '11d
1608 - Fev. 7 de 1615.

Convento d Santo Antonio no R cife
-Ab. 20 de 16:20.

Convcl11.o do Carmo rle Santos (Doação ao)
-Ab. 24: dc 1580.

Com'ento de Santa Clara na Balda - Ab.
20 do 1677.

Convento de S. Francisco na BaTlia
Dez. 26 de 16~9 (art. scparado)-Dez.
20 de lCi86.

COllvento de S. Francisco na cidade de
:::;. Paulo - Jan. 25 de 16.100.

Convento de S. Franci co em Taubaté
Ab. 25 de 176:1..

Convento da Lapa na Dahia c- i\Ial'ço 5
de 1754. ,

Com'ento de N. Senhol'a das Keves cm
Olinda-Ab. 12 de 1585.

Convento em Paraguassú na Bahia -Fev.
24 de l649.

Convento da Soledade occupado Pf1las
lJl'sulinM na Bahia - Oui. 28 de 1739
(2' l. ,

COl.\vento de Santa Thereza no R. de Ja
neiro -Ab. 17 de 1756.

Comentos (Novos) -Alvar~l prohibindo
dl'eal'em-se no Brazil-Out. 16 de
1GO[l- Dez. 18 de 16:3J.

Conventos ()1ovos)-Al\'nl'~1 permittindo
'aos franeiscanos o erguer'cm - NOI'.
~8 de 1624.

onv,oca D. Pedro r todos os bl'llZileil'os
J'an. 8 de 1823.

,Convocação de unn1 constituinte (1n
s1l'uc~õeS para a) - Junho 19 de 1822
(~.). I

Coocl~ (O cllflitão) apor~~. ao R. de 3<\
llC1J'1,) -. O\'. 1" de I di8.

D. Cora Coutinho Sodré. bal'onelja de
Alagoinhas - Ab. ~5 de 1880.

Coral- Minas de ouro do-A"g. 30 de
1755.

Corales (Combate naval de). gUIlJ'ra da
CisplatiJla-Fev. 9 de 18~6.

Coritiba (Comarca'de) - Fev. lD de 1811.
Contil a. capital da pro"incia de P~ll'aná

Dez. 19 de 183::;.
Cornelio Jol. V. Jol.
Cornelisscn Loos. alm irante ltolh111dez

Jan. 12 e liJ de 1640.
Coroal;ão e acclamação de D. Joao Y1

Fev. 6 de 1818.
COl'olção e· acclamaçi'io de D. Pedro I,

im perador do Brazil - Dez. L de 1822.
Coroação e sagração de D. 'Pedro II,

imperador do Brazil-Julho 18 de 18±J..
Coroados. V. 1ndios coroados.
Coronel Coronado, oriental, na guerra do

'Paraguay- :.\Iaio 11 de 1 60.
Corpo capitular da s' (rO TI. de Jandra.

V. Capitular.
Corpos de linha; decreto marcando a nu

meração que dcvem ter os-Fcv. 22
de 18:39.

Corrego secco. Y. Pclropolis.
CorreIO para o Bnlzil colonial-Jan. 26

de 1663.
COl'l'eio geral da curte-Maio 2 de 1798.
Correio para O~IT,lpos e Espít'ito-Santo

Jan.lde 1/69.
CorJ'eio Brasiliense, publicado cm Lon

dres-JunllO 1 de 1807.
Correio Gonstitucional Campisla - Jan.

1, e 12 de 183l.
Corrientes (Ataque t).e) na gucna doPa

ragllay - Maio 25 ele lR(j5.
Corumbá assobdo pelos paraguayos-

Março 3 de 186::;. '
Cosme, negro rebelde do Maranhão

, De:>:. 13 de ]',38 (3' :;). Y. Gnerra dos
Bal~tios.

Cosme do Coulo Barbosa. capitão. pri
sionciI'o dos hollandezes-, 'eL 22 de
1631-Jan. 8 de 16::12.

FI'. Cosme de S: Damião. V. Capnchi
nhos no Maranhão.

Cosme Rangel de' 1Iacedo. go". intruso
do R. de Janeiro-Jan. 1 de 1578.

Cosme Rolim de 'i\Iou'l'a vende a capi
tania do Esp. Sa,nto- \'1J. G de 1718
(2').

Costa, eapitão de mar e guerra. na gl1e'rra
do Pal'agllay-i\Iarço'2 de l~G . _

Coxim. cm i\Iatto-Gl'osso.. tomada pelo~
paraO'uayos-Ab. 24 de 1865.

Cravo da 1nclia c eanella (Plantação no
Pará cle)-Ab. 12 de 1685.

Crimes individl1aes dos deputados e se
nadorC'f;-Junho H de 18-13,
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Crixás (Al'ru;al de) em CL1yabCv-Dez. 22
de 1734 (artigo separado).

Crll7,-Ergu -se 110 Brazil ,l 1&-1 laio 1
de 1500.

Cru/. do' Militares no Rio de Janeiro
(ll'm<ludade e egl'l'ja du)-Out. 13 d
1765-Jan. 20 de 17ilO.

Cruzeiro (O). folha diada do R. de Ja
neiro-Jun. 1 de 1878.

Cuevas (passagem de), guerra do Para
O'uay-Junho 18 de 1.1~5 W §).

Cuman (Donataria de)-Dez. Z2 de 1648.
Cunh2.mbebe, régulo ir dio-~ov. 24 de

15-19 (6° ~). •
Cunhaú (Ataqlle de), guerra hollandeza

-Set. 23 de 163·1.
Canhaú (Carnificina de)- Julho 16 de

16·15.
Cunho de moeda no R. de Janeiro-Jan.

2;) dcJ1697.
Cunho (Mlldança da casa do)-Jan. 31 do

1702.
CUl'l'ales (Combate de), guerra elo Pal'a

gmw-Jan. 31 de 1866.
Curso de eirllJ'gia e medicina no R. de

JaneiL·o-Ab.. 1 de 1813.
Cursos de direito e de medicina. V. Aca

demia.
Curuayú. V. Granja.
Curupaity (Fortifica,ilo de). suena do

Par'agnay- e1. 22 de 18Gu-Ag. 15
de 1867.

CUI'UZÚ (Bombardeio de), gnerra do 1'a
J'aguay-Set. 1, 2 e 3 de 1866.

Custodia dos franciscanos do Brazil
Ab. 1~ e 18 de 1647.

Çustodia dos padres Observantes d':l S.
Francisco-Nov. 27 de 1586.

FI'. Custodio Alves Senão, naturalista
maranherrse-~lal'l:o 10 de 187::; (2&).

Custodio Valente, cap. mór do Patrá-
Set. 20 (Ie 1619 (2° 8)'

Cuyabá (Cidade de)-Set.17 de 1'1 .
Cuyabá. V. Malto-Grosso. V. Bispad.o.
D. fI'. CYPl'iano de S. José. 5~ bispo de

?lIariannIlr-Dez. 31 de 1797-A~. 20de
17() -Out. ao de 17!J()-A<r. Uoe 1817.

Cypriano José Barata de Xlmeida. de
putado á consLitllÍnté-Junho 3 de
1822--Julho 24 do 1824.

C:vpriano José Barata de Almeida, de
putado ~l' càrtes de Lisboa-Out. (j
- ovo 22 de 1'822 (2').

Cypriallo PitLa PorLocuITeit'o.• cap. mór
rio R. Grande do 'Norte-Julho 22 de
1627.

D
Damião .Juse de Sá Pereira, membro do

gO"l. inLerino ele Goyaz-Ab. 13 de
1770. .

Daniel de La 'rouche. spnhut de La Ra
v<l.rdiere. V. Havarrliér·.

David Canaval'J'o. chefe da rebellitto do
R. Grande do Sul-Junho ;Z3-. 'ov. 1;:;
d 183f1-Fev.;2 de 181.1.

Debret (João Baptista), pintur histurioo
-Fe\". ;ZG de 18lü.

Decima urbana-Junho a de 1,,09.
Declarar;ao de guel'l'a. V. Guerra.
Decrel ordenando que os condemnados

a degredo vão pal'a o ~Iaranhão e
fará-Fev. ;; ele 1667.

Dee l'etuJlrohibindo que emigrem pa'rà o
13raz: os.que nf(~ furem empregados

. pubheos-Jall. 2.) de nO!J.
Decretp acerca de titlllos e postos miJi

tares-Ah. 5 de 1762.
Decreto de D. Jof(o VI expondo a inten

r:ão ele resielü' tem porariamente no
Braúl-;'i!ov. 26 de 18u7. '

Decreto franqueando os portos do Bràzil
a todos os navios do mundo-Junho
18 de 18B.

Deereto do ~ov. jJrovisorio de Pernam
buco abolindo os tributos-!lIal'çorg
de 1817. . .

Decretoisentando os iUlligenas dePernam
buco, eará e Pal'ahyba de pagarem
o subsidio' mil itar-Fev . 23 de 1 19.

Decreto le D. João VI de 'larando que
volta para o reillo-?lIarr:o 27 de 18;21.

Decreto de D. João VI adoptando a con·
stituição hespanhola-Ab. 21 de 1821
(2") .

Decreto de D. João VI desfazendo o da
vespera-Ab. 22 de 18;Z1.

Decreto de D. João VI nomeando regente
ao principe D. Pedro-Ab. 22 de
1821 (2&).

Decreto das càrtes de Lisboa extinO'uindo
. os 'rribunaes do Brazil-Set. 2!J de

1 21.
Decreto )lrohibindo que sr umpram

no BraziJ leis emanadas das côrtes de
Lisboa-Fev. 20 de 1822.

Decreto sobre libel'dade de imprensa
Junho 18 de 18Z2.

Decreto elevando todas as vil las capitaes
de provincia ii. C!ategoriu de cidade$'
Fev. 24 de 1823.

Decreto dividinr!o em (luas a pasta elos
negocios do Impedo e ele estrangeiros
-Nov. 13 de 1823.

Decreto suspendendo a commissão mili
tar do Ceará-l\larço 1'7 de 1826.

Decreto suspendendo as gal'antias no
JUunicipio da cUl'te-Juu1to 17 de 184:2.

Defecção de Bento Manuel Ribeiro (Ou rra
civil do R. Grande do Sul)-rüarço 2::;
de 1837.
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Dcfens l' jJel't'c uo (lo Brazil. V. Pro
tector.

Defensora da r.om;lituição e das leis em
S. Paulo (Soriedade)-)Iarço 2!) de
1831.

Degradados (:-avios conduzindo)-Jan.
:28 le 154 '.

DeO'rarlados pZlI'a o :üal'anhlIu e Pará
'Maio 4 de um.

Delphim Carlos de Carvalho, depois ha
rào da Passo !! m. na guerra do Pa·
l'a'·u,1\"-Fev.-I0e2·!-Ollt. 1 de 1868.

D. néiphloa Benigna da Cunha. r etisa
rio-"randense-Junho 17 rle 1791.

Demar~ação de limites. Y. Limites.
D. n,'mithildes de CasU'o Caoto e l\IeJJo.

mal'quoz<l. de •'anlos-~ov. 3 de 1867
(2"). ,

Deportados politicos-. '0'1. 211 de ] :23
Junho 18-Julho 3 de 1W·-Out. 2D
de 1850.

DeputaQão hollande;;tl. enviada tL Ep.hh
J l1lb.o 20 de 1(j·15.

Deputados :í. a. emLléa eOli tituinle
Junho::: de ] 22.

Deputados hrazileiros ás cortes ue Lis
boa (7)-Out. 6 de 1 ':22.

Descoul'tilz. V. João ThC'odo[·o.
Descobl'imento da America-Out. 11 de

] D2. -
De:cobrimento do Brazil. \'. Erabil.
Descobrimento do R. de Janeiro-Jan.

1 de 1502.
D(lsembarO'aclores (Os) não podem casar

no t:razil-~ov. 22 de 1610.
Desembal' adores da relação de ... Paulo

(Primell'os)-Fev. 3 de 187-1.
Desemhargo do Paço. V. 1.1 ;;[; do.
DesembarCju. da familia real no R. de

Janeiro. V. Família Real.
De embarquo e1<\ l'ainlJ2. D. Iaria I

ilIarço 10 de 180~.
De 'pe;;a com'a secca da!'; provincias do

•'orte-AI . 21 rle ISSO.
Despezas do Bra;;il-Out. 28. de lGl .
Desterro. capital dI!. ]),'0'1'. de Santa Ca

tharina-.ih. l' de 16ü:2-0ul. 30 de
Hi40 (alt. sep.) -Mal't,'o 26 de ~72(j

~Iarçu 20 lo 1823.
Diamante da Bagagem. . . Bagagen~.

Diamante da cOl'Oa de Portugal. "\.
Abaeté.

Dia1l1ante achado no Pal'aguassú Dia
mantino-Ab. -1 ele)8·15-\'01. I. p. <Ia5.

. Ab. 4.
Diamante a 'hadu em Cangerona-1.1aio

-11 de 1862.
,Diamante al:hatlo em Minas-Julho 22 de

lí20. V. Abaeté.
Diamantes - Contracto dos-Ab.1 3 de

1743. '

Diamantes-Extracc;ão elos-Aci. 2.Qe lii].
Diamantes (Lei declarando da eoroa todos

OS) achados nê) Brazil-Dez. 22 de
1734.

Diamantino. V. Bispado.
Diario na nayega<:ão de Pero Lopes de

Sou·a-De~. :D de 13:::1.
Dia' Tanho (Padl'e), jesuita 11e 'panhol

Julho 20 ele 16-10.
Dinheiro no Esp. r,anto (Ç;rescimento

<.lo)-. ov. :.: de lGOO.
nini;; l!ilario J. 'ogul'>ira, primeiro 'ligado

coJlS'-do do Ballanal de S. Paulo
Jan. 2li de 1~11.

Dioceses. Y. Bispa<.los.
Diogo Alvares. o cal'a;nuni-.larço 13

ele 1531-)1ar(;0 :2\:l <.le 15-!D w:)
Out. 5 de 1;:;57 -Julho 16 de 15 li.

Diogo Alvares- Pretendida via.'-'.em de
tl Franc;a-·Oul. :;> de 1557 (3· )-J~.n.
;Zli de 1583.

Dio .....o Alvares - ?ilO! te ela muJlJer do
ohlD. 2ó de 1533.

Diogo Ahares (ema neta de) -Dez.. 1 de
1833.

Dio .....o Antonio F-eij6 (Padre). deputado
<1s córtes de Lisboa-Oul. 6-.'0'1'.
22 de 1,,22 (2" J.

Diogo Antonio Feijó. bispo eleito de :'lIa
rianna - Ab. lU de 1820 (6· §) - Sel.
28 de 1837 (3· ~) -Out. 11 de 1 35
JLllllo 10 de 18aS.

Diogo Antonio Feijó, ministro da justic;a
- Dez. 3 de 1&11.

Diogo Antunio Feijó, senador por S. Paulo
- Julho 15 de ] '33.

Diogo Antonio Feij6. regente do Imperio
- .\.b. 7 - Uut. 12 de 1835-Set. lD
de 1837-. -OY. Ode 11$13.

DioDo Antonio Feijó lleclarado rebelde
rom outros senadores-Out. 6 - ?\ov.
i2 de 1822 (2").

Diogo Bemal'll Pimenta, ouvidor da
capitania de Pemambuco - JunlH,) 1
de 162-i ..

Diogo Botelho. • gov. geral do estado
- Maio 12 de 160:2.

Diogo ue Brito Lacerda.. V. ilIosteiro de
::;. Bento.

DioDo de Campos Moreno na expulsâo
80S francezes do J\.Iaranhão- Ab. 8

. Maio 26-Jl1nho 30-Ag 23 e 25
,et. 17-?\Qv. lD de 1614-Jan. 4
l'iOY. 3 de 1615 .

Diogo Coelho de Albuquerque, cap. mór
. elo Ceani - De;;. ,14 de 1663.

Diogo COl'['éa de Sá e Benevicles. V.
Campos <.los Govtacazes (Donataria).

Dio o Duarte da Silva. deputado á con
stituinte~JL1n11o3 de 1822.



Diogo Flores Yaldez. gen I'al hespanhol
-Julho 1 de 1582,

Diogo Garcia. piloto portugucz. em Santa
Cathal'ina-Março 7 de 1730 (2' §).

Diogo Garcia no Rio da Prata-Ag. 15
de 1526~ Jan. 1 e 31 de 1531.

Diogo Gomes Carneil'o, secreiario elo
IDi,Lrquez de Aguiar-Fe\'. ~. de
1676.

Diogo Jacome. jesuita- Junho 8 (art.
separado).

D, fr. Diogo de Jesus Jardim, 11' bisp.o
de Pernambuco - Dez. 1 de 1786
::\01'.21 dI} li91-ilIaio l'j de 1703,

Diogo Lei e explora o rio MaranhITo
Fel'. 17 de 1531-

Diogo Luiz de Oli 'eira, conde de ~Ii .
randa. gOY. geral do Bruzil -Maio 1Z
de 1602 (10' §)-Out. 6 de 1626 (art.
sCp'arado)-Ag. 6 de1661.

Di ;.(0 de ill"ndol ~a Furtn.do. 7U\'. f:cral
du cstado- ;\la·io Ji de 1602 I i" ~)
--;lhüo S. fJ e JO de lG:!·I-Set. ::2"::
Out. 1~ de 1624.

D. Diogo de lVIenezes, -depoi~ conde rln
Briceira, 01' !TO\'. geral, no BI'azil
Mi1io 12 de )602 W c 11' §§)-Jau. 2
Fel'. 1 de lGOS.

Diogo de Orda~ entl'''' no Amaílonas
Nov. 23 (arti!To separado).

Diogo Osorio Cardoso, 3' commandante
militar do R. Grande do Sul-~IaJ;ço

15 de 1738.
Diogo Pinheiro Camarão. capitão. na

guerra holJafldeza-Set. 1 de 1645
(2' §).

Diogo de QuaclJ·os. proyedo1' das minas
de S. Viceflte-Dez. l4 de lG06 (artigo
separado).

Diogo da Silyeira. inquisidor geral
ilIarço 23 de 1536.

Diogo Soares da Sil\'11 de Bimr. Y. Con
servl1torio DI'amatico.

D. Diogo de Souza, gov. do estado do
Maranhão-Qut. (j de 1798.

D. Diogo de Sonza., cn,p. general do Rio
Grande do Sul-Fe\'. 25 de lS07
Out. 9 de 1809-Ab. 18 de' 1810.

Diogo de' Toledo Lãl'a e Ordoflhes, d(;pu
tOldo fi. constituinte-Junho 3 de 1822.

Diogo Velho Cava!canti de Albuqucrque.
senador pelo R. GI'ande do NOI'te
Vol. 1', p. 435, coI. 1" ..1877.

Dionysio da Costa, fundador de GU,(\ra
tinguetá-Ag. 19 de 1627 (2").

P. Dionysio de iI'lello Cabral. vigario de
Paranagllá-Ab. ii de 1655.

Dionysio Ori05t. Y. Cemitcrio d C(\
tumlJY·

Dique impel'Íal da ilha das Col)l'a5
SeL 21 de 1861.

Dil'ck I)y11l011sz. alhlirante hoJ](\ndez
Out. ::JO (\e 1628.

Dispendio feiLu llelo c [Mll> r'OI11 as l'I'
helliães dr PanclJa~. Bahia e Rio
G:·andc-Out. " de HH2.

Dissolu('ão da a:sembl"a cOlIstituinte
Kov: 12 cle 182;).

Dissolução da camnra dos deputadus (1 ')
-Maio 1 de 1 42.

Di\'isão au:ili' dora na BalLia-JIarç.o 27
de 1822,

Divisão do Blnil em capitanias-SeL 23
de 1332,

Divi ão na aI cncarl'egada de ir buscar
a imperatriz a _-apoIe -)Iarço 5
SeL 3 de 1813.

DiYisão de ,"oluntado, reaes, Y. \'olun
tal'ios reo<?s,

Divisas. Y. Limite,.
Dizimo das fazendns pClb!,uidas pelu,

frades-.Jan. ;t4 de 16<::7.
Doação dn :Ol!lilrca. de Pal'aguassú a TI.

Alnl,l'u dn. Co~la-.Jan. li cI 1:):;;.
Doação ao colJcgio (le fi. :-'figucl (de jc

suitas)-J Imllo:?J de lG:)~.

Doação :w IJhn G-l'unrle aos :iesuila'
Junho 26 do 1::i9S.

Do,lção dos Campo~ dos Go:\tacazr~ ao
"isconde de Asseca-Ag. 2:-1 d li·n.

Dom (Regulamento accl'ca do tmtamento
de) ,-Jan. 3, de 1611.

Domiciano Leite R.ibeiro. depois visconde
de Araxú, ministr'o da agl'icultura
DCí~. 11 de lS()3.

PI'. Domingos Alves de BarceJlos Cor
deirQ,lJadio de Barcellos - No\'. 23
de 1878.

Domingos Amado. ~ov. do R. Grande do
,Norte-Junho 2u de 1714.

Domingos Bal'l'eil':l de Mae do. memhro
cio gov. do j>iauhy-Jan. 2'cle 1775.

Domingos Borge deBal'I'os, harão e vis
conde de Pedra Branc<\, senador peja
Bahia- Julho 18 de 183:3. I

Domingos Caldas Barbosa, 1Joe1a ropeo
tista tlumiflcnse-. ovo fJ de 1800.

Domingos Cardoso. Y. Victoria (villa)
atacada pelos hollandezes.

Domingos Cl'escencio . de Carvalho, eo
ronel. na guel'ra C'Í\'il do R. Graude
do Sul- Ab. 15 de 1837.

D. II'. Domingo: da Encarnaçilo Pontevel. ,
1" bispo de ilüwiannl1- Ag. 20 de
1779. .

Domingos FernnIlllcs Calabar. V. Cabbar.
Domingos Gomes AlbernOlz, vignrio ,le

, fi. PallJo-Jllnho'27 ele lü55-AIJ.
i ue 1050 - :':lei. 3Ll (\d0~3.
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Dr. Domingos José Gon,a]ves de Maaa- Dourados. V. I:;vasão paraguaya.
lhãe . depois visconde de Ara"uaya Duarte de Albuquerque Coelho, marque7;
poela fluminense - Ag. 13 de '1 li -.: de Basto. conde e senhor de Pernam-
Set. 7 de 18:30. buco', 4' 'donatario da capitania-Set.

Domingos José Martins. membro do aov· '24 de 1534 (2' §)-Ab. lO de 1535
revolucionado de Pernambuco-flar- (8' §}-Julh022 de 1572-Ag. 4 de1578
ço 6-Ah.30 -Junho 12 de 18lí. -Junho I de 162í-~Iaio 5-Set. 21

Domingos Jo. é ogueira Jaguaribe. .se-· de 1631-Julho 18 de 1635-J\Iaio 18 de
nador pelo ear(j,-l\Iaio· 31 de 1870. 1638-Set. 24 de 1658.

FI'. Domingos do Loreto. provin ial de Duarte Coelho. I' donatario de Pernam-
S. Francisco na Bahia-Dez. 20 de buco-Set.· 2í de 1530- ·et. 124 de
166. 1534-Ab. 10 de 1535-Ag. 7 de 155!.

Domingos Luiz, o ca?'voeiro - Ab. lO de Duarte Coelho de Albuquerque, 2' do-
1603. natario de Pernambuco- et. 24: de

Dr. Domingos Jlarinho de Azevedo Ame- 153! (2' §).
ricano. lente da Escola de medicina Duarte Correa de J\íello. general, com-
do R. de Janeiro -Junho lí de 1851. mandante da linha exterior' de Mon-

Domin::ros de Moraes 1"avarro. gov. do tevidéo-Jan. 30 de 1827.
R. Grandedo NOl'te-Jan. 18 de 1728. Duarte Correa Ya queannes, ~ov. do R.

Domingos da l\lotta Teixeira (Padre). se- de Janeiro-Março 19 de 16!2-Mar,ú
nador escolhido pelo eará-Jan. 22 2í de 1645-Nov. 26 de 1646-Jan. 16
de 1826-Set. 20 de 18Z7-Ab. 1 de de 1648.
18f7 in fine. Duarte Corrêa Vasqueannes. 3' vez aov.

Domingo Pereira TelJes, vigario de da capitania-Maio 12 dé 16!8. o
N. S. das Necessida les. em Santa Ca- D. Duarte da Co ta, 2' gov. aeral do
thal'ina- Ab. 27 de lí50 (Addenda Brazil-Jl1lho 13 de 1553. o
de abril). Dual'te Gomes da Silveira, da Parahyba,

D. Domingos Quirino dp. Souza, 2' bispo. ataca os holJandezes ás maraens do
de Goyaz - SeL. 12 de 1863 _ Vol. 1, l'otenguy-Maio 28 de 1631. o
p. 435, coI. 2': Ab. 26. Duarte Gomes da Silveira jura obedien-

D
D' R'l' d' cia aos ho1Jandeze -Jan. 9 de 1635.

r. omlllgos 1 )eu'o os GUImarães Duarte de Lemos, donatario da ilha de
Peixoto, barão de Iguarassú-Ab. 29de 1846. 'anto Amaro. na eap. do E p;- anto

Domin~osRodriguesdo Prado. paulista- -Ag. 20 de 1540-Jan. 8 de 1519.
Junno:2 de lí20-Dez. 2z de ]734 Duarte Pere . companheiro de Mosqueira
(art. separado). -Ag. 12 de 1531.

DominJo:,? Simões JOI·dã(l. 28' gov. do Duarte da Ponte Ribeiro. barão da Ponte
Cearà-Jlarço lO de 173-. Ribeiro-Set. 1 de 1878. \

I
Domingos de ouza Leão, barão de Vi1Ja Duarte udré Pereira TilJau. 2.!' aov. de

Bella-Out. I de 1879. Pernambuco-Jan. 11 de 1722-1\ov.
Dominrros Theotonio Jorge, 'Cap. de al'- 6 e 27 de lí27.

tilharia. na revolução de Pel'l\am- Duarte Teixeira Chaves, ~ov. da Repar-
buco-:\Iarç 6-J\Iaio I!). de 1817. tição do Sul-SeC 6 oe 1681-Jan. 6

Domingos da Veiga Cabrl.:.J, cap. mór. -Junho 13 de 1683.
int. cio R. Grande do Norte-Junhú Duclerc-l' invasão franceza no R. de
6 de 1630. Janeiro-~. 16 de 17lO-Março 18 de

Domingos Vidal Barbosa. Y. Inconfl.- 1711-Vo1..)]:, p. 326, Set. 5.
dencia. Duauay~Tl'oull1-2' e:o..-pedição contra o

Dominio hollandez no Brazil (Termina- 'Brazll-0ut. 13 de 1711-Junho 12 de
ção do)-Jan. 27 de 165·L I 1712.

Donatarios de Pernambuco-Set. 24 de Duneza~. capitão de infantaria em Cayen-
... 1534 e 1658. na, ll1vasor do Amazonas-Ab. 13 de

DonaE':o da Bahia para a reedificação 1732.
d~ L·sboa-Dez. 23 de 1755 (2' §). V. DuPetitThouar, contra-almirante fran-
Llsboa. cez-Out. 22 de lW.

Dorth (Johan van). V. Van Dorth. Duque de Aveiro. Vide D. João de Len-
Dotação cio imperador e de oU\J'os mem- castre. •

bros da familia imperial-Ag. 28 de Duque de Bragança. VideD. Pedro I, im-
1840. . . perador.

.Dote da lllfante D. Catharll1a:-Ab. 8 de Duque de Caxias. V. Lui~ A.~ves d,e Lima
1662. e Silva. .

3
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Duquede Luxembourg-Montmorancy, em
baixador de Fran~a no R. de Janeiro
-Junho 9 de 1816. V. Barão de Cas-
tas Altas (3' ~). ,

Duque de Saldanba. Vide D. João Carlos
Oregorio Domingos Vicente Francisco
de Saldanha OlIveira e Souza Daun.

Duque de Saxe D. Luiz Au~usto, almi
rante da armada imperilll-Ag. I de
1865.

Duque da Terceira. V. Antonio Jósé de
Souza Manuel e Menezes Severim de
Noronha.

Duqueza de Bragança. VideD. Amelia de
Leuchienberg. .

Duqueza deGoyaz. VideD. Isabel de Bra
gança.

Duvidas dos çamaristas de S. Vicente
sobre a legItimidade dos pretendente
á donatana-Junho 14 de 1621.

Edade de ouro do Brazi!. V.
ouro.

Edital de João Fernandes Vieirã (Guerra
hollandeza)-Julho 24 de 1645.

Eduardo Fenton (Expedição deI-Maio 9
de 1583 (3' §).

Eduardo Heil!. V. Ascenção aerostatica.
Eduardo von Laemmert, livreiro e im-

f:re SOl' do R. de Janeiro-Jan. 11 de
880.

Dr Eduardo Olympio Machado, presi
, dente do Maranhão-Ag. 14 de 1855.
Eleição dos conselheiros do governo no

Ceará-Ab. 8 de 1824-Addenda de
abril, '

Eleie<ão em S. Paulo de deputados ás
côrtes constituintes do Brazil-Maio
20 de 1821. I

Eleiçõe!l das camaras : que não se entro
mettam os governadores nellas.-Jan.
29 de 1643.

Elemento servil (Reforma do)-Set. 28 de
1871.

Elias lterckmans, gov. holJandez da
Parahyba-Set. 3 de 1641.

Elias Jose Ribeiro de Carvalho, gov. do
Piauhy-Julho 14 de 1819.

Elisa Lynch. V. Lynch.
Embarque das tropas portug~lezas de

Pernambuco-Jan. 30 de 1822.
• Elisiãrio José Barbosa, cap. de fra~àta,

na guerra do Paraguay-Ag. 15 de
1867.

Emboabas e Paulistas (Guerrà dos)-Ab.
20 de 1708 (al'tigo sepal'ado).

Emigração de J ernamb~lcanos na guerra
hollal'ldeza-Set. 26 de 1636.

Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia-Ag.
18 de 1838'13' §)-Nov. 25 de 183~
Nov. 21 de 1859.

Emilio Luiz Mallet. depois bal'ão de
Tapevy, na guerra do Parai\uay
Maio 24 çJe 1866-Dez. 30 de 11:S68.

Emilio Rasil-ly, chefe de uma expedi<;ão
ao l\laranhão-1I1arço 19-Julho 26 de
1612.

Emílio Seignot Plancher, creador do
Jfl~'nal do Commel'cio-Ab. 1 de 1826.

Dr. Emmanuel Liajs, director dos Obser
vatorlos de Pernambuco e R. de Ja
neiro-Fev. 26 de 1860.

Dr. Emygrlio Adolpho Victorio da Costa,
director do Collegio 'Victol'itl-Maio
17 de 1879.

Encanamento do riacho Bebedouro em
Macey6-re~. 1~ de 1845.

Engaguassú. Vide S. Vicente.
Engelbrecht Schutte, major hollandez

Set. 12 de 16~1.

Engenho central tle Barcellos. V. Usina.
Engenho Gentral de Porto-Feliz-Out. 27

de 1 78.
Engenho Central de Quissamã-Set. 12

de 1877.
Engenho a vapor: l' que houve no Bra

zil-Jan. 16 de 1822.
En~,enhos de assncar no Maranhão

.t'rovisão concedendo favores aos
Ab. 21 de 1688.

D. Engrada Maria da Co. ta Ribeiro Pe
reira, condessa da Piedade-J'I1arço
13 de 185'1. j

Ensino livre nos curso superiores do
- Imperio-Ab. 19 de 1879.

Enterl'amentos nas egrejas-Jan. 11 de
1801.

Entrada olemne das forças pernambu
canas na cidade do Recife-Jan. 28
165*.

Entrada (Decreto permittindo a) de na,
vios ele todas as nações nos portos
portugllezes-Junllo 18 de 1814.

Entrega ela fortaleza de Nazareth do
Cabo-Set. 8 <.le 1645.

Entrevi ta dos generaes alliados com o
dictador do l'araguay-Set. 12 de
1866.

Entrudo no Rio de Janeiro-Fev. 28 de
185'1.

Epidemia: I' que houve no Brazíl-Nóv.
19 d& 1::155 (2' art, em sepal'ado).

Epidemia na Parahyba do Jorte-Dez.
2 (art. em separado).

Epid~mia. V. 'Bixa. Males. Variola.
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Episodios e factos das lutas com os hol
landezcs-Dez. 21 de 1623-Maio 9
Junho 17-Julho 27-Ag. 21 (2')-Sct.
3-011t. 12 de 162;-Ab.5 e 28-Maio 1
e 12-Ag. 21 de 1625-Junho 10 e 12 de
1627":=:Out. 30 de 1628-illaio 17-Dcz.
26 de 1629-Fev. 24-Març@ 3 e 14
Julho H-Ag. 10 e 14-0ut. 16 de 1630
-Jan.'3-Maio 5-J linh o 25-Ag. 18
Set.12- ovo 24-Dez. 2de 1631-Junho
21-Set. 15 de 1632- Iarço 18, 24, 27
e 3D-Maio 28 e 29-Junho 20 e 27
Julho 22 e 25---Ag. 4,8,9 e 20-Set. 6,
10 e 26-0ut. 6, 21, 26, 27 e 28-Nov.
26 de 1633-Ag. 20-Set. 1 e 23-Dez.
19 e 24 de 1634-Jan. 29-J\1arç,0 H e
21-Junho 4-Julho 16, 19, 22,23, 26 e
29 de 1635-Addenda de Julho, p. 56,
Julho 2-Ag. 15-Nov. 30 de 1635
Ab. 16 e Z3-Junbo 9-A~; 23 de 1636
(2')-Ag. 24-0ut. 25-NOV. 17 de
1636-Junho 26e27-Ag. 16de1637
Ab. 22-Maio 1 e 18-Junho 29 de
1638-Junho l-Qut. 28 de 1640-0ut.
30 -Dez. 31 de 16H-Maio 6 de 1644-

,:Maio 30-Junho 9, 12, 13, 16, 17, 18,
19 e 24-Julho 16, 18, 20, 24 e 29
A<r. 2, 3, 11. 17 ~ 29- et. 1, 2, 8, 9,
11, 14, 15, 17 e 19-0ut. 1. 16 e 18
Nov. 1,9, 14 e 18-Dez. 2 de 1645
Junho 16, 23 e 28-Julho 10 e 20 de
l646-Ag. 15 de 16±7-Ab. 23 de 1648
-Out. 7 de 1649-Março 6 de 1651
Dez. 25 de 1653.

Episodios da guerra do Paraguay. V.
Guerra do Paraguay (Episodio ).

Erario do R. de JaneiJ'o. V. RealErario.
Ernesto Ferreira França (Dr), senador

por Pernambuco. recusado pelo se
nádo-Maió 15-Junho ]6 de 1847
Jan. 16 de 18-!8.

Escola agricola em Juiz de F6ra-Jlluho
24 de 1869. "-

Escola I ormal do Recife-Julho 25 de
1864.

Escolas de primeiras lettras no Esp.
Santo-Out. 25 de 1831.

Escravidão dos indigenas (Carta de lei
regulari ando aI-Junho 3 de 1654.

:Escravidão dos indieenas (Carta regia
abolindo a}-Ab. 1 de 16 O•

... Éscravos no Brazü: que os senhores

1
dem o sabbado aos-Jan. 31 de 1701.

Escravos no Brazil arta regia acerca
das crueldades exercidas pelos. senho
res de-Março 20 de 1688 (Addenda
de março).

Escravos. V. Canhemboras.
Escravos: Que não os deixem morrer sem

os 1!ltimos sacramentos-Março 17 de
1693 (Addenda de ma)'ço).

Escravos. V. Cacheu.
Escravos-Carta régia sobre tratamcnto

instrucção, etc., dos-Ab. 27 de 1719.
Escravos-Siza por compra e venda de

Junho 3 de 1809 (2"').
Escravos. V. Trafico de negros.
Escravos: Qlle se pa~ue mais 18 por cada

escravo importano-Junho 25 de 1722.
Escravos-Legislação colonial sobre-Ju

nho 25 de 1722.
Escravos-Introducção de-no R. d'e Ja

neiro-Jtlllho 19 de 1617 (3' §).
Escravos da Ordem Carmelitana liber

tados--Dez. 8 de 1871.
Escriptores fallecidos no reinado de

D. Maria I-Dez. 17 de 173! l11' ~).

Escudo das arma da Parahyba- Junno
18 de 1645 (4' §).

Escudo das armas dos reinos unidos de
Portugal, Brazil e Algarves - ~Iarço

1.3 de 1816.
'Educandos artifices. V. Instituto de.
Esmeralda na capitania do Espirito

anto - Maio 19 de 1664· (2' § .
Esmeraldas em Mina Geraes-Julho 21

de 1676.
Esmeraldas em S. Paulo - Set. 26 de 1664

-Junho 26 de 1680 - Dez. 11 de 16 1.
Esmolas - Julho 26 de 1616.
Esmoler-m6r do Imperio. Vide D. frei

Pedro de Santa Marianna.
Espirito anto - donatarJa - Junho 1

Outubro 7 de 1534 - Maio 23 de 1535
- Mal"o 18 de 1675.

Espirito- anto (Villa do) atacada pelos
hollandeze -Out. 30- ovo 2 de
1640.

Espirito-Santo (Renuncia da capitania
do) -Junho 6 de 1674.

Espirito anto (Comllra da capitania do)
-Ab. 6 de 171 (2').

Espirito Santo (Demarcação da comarca
do) -Dez. 30 de 1743.

Espirito Santo (Governadores-da capita
nia do) - Iarço 29 de 1 00.

Espirito Santo (Visitas pa torae ao)
et. 9 de 1 12-Junho 1 de 1880.

Espirito Santo (E colas primarias no)-
Out. 25 de 1831. . • '

Esquadra hollandeza para a conquista do
Brazil- Dez. 1 de 1623. .

Esquadra hollandeza para a conquista
da BaOia-Jap. 28- :Maio 8 e 9 de
1624 - Ab. 5 - Maio 23 de 1625
Mat'ço 1- Junho 10 de 1627 - Ab. 14
- Junho 5 de 1638.

Esquadra mspano-portugueza em soc
corro da Bama-Jan. 14-Fev. 4
Março 30 - Julho 31 de 16?.5 - Maio
5 -Addenda de Julho: p. 56, Julho
13 de 1631.
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Esquadra de D. FraJique de volta para
a IIespanha-Ag. 25 de 1625.

Esquadra holJandeza de Pater na Balna
-Dez. 21 de 1629 (artigo separado).

EsquadraJ1PlJandeza paraa conqui ·ta de
Pernambuco - !\Iaio n-Dez. 26 de
1629-Fev. 9 13, 14 e 15 de 16.,0.

Esquadra holJandeza (A) ataca Olinda
Fev. 16 de 1630.

Esqull-dra holJandeza (A) ataca o Recife-
Fev. n de 1630. ,

Esquadra portugneza em soccorro do
BraziJ-Nov. 30 de 16:35.

Esquadra holJandeza contra os galeões
do i\Iexico-.lulho 22 de 163 .

E quadr'a hi pano-portug\leZa contra os
hoJJandezes em Pernambuco - Aà
denda de Set.,'p.172: 'et.7-Jan.l0
de 1639-Jan~ 11 de 1640.

Esquadra hollandeza para COIL bater a
portugueza-Fev. 1 de 1640.

Esquadra hollandeza para a conquista
do Maranhão-Dez. 31 de 16H.

Esquadra, hoJJandeza para a conquista
do Chile-Jan. 15 de 1643.

Esquadra hollandeza em soccorro dos
seus na Babia-Ag. 1 de 1646.

Esquadra portugueza em soccorro da
Babia-Ag. 15 de 1647.

Esquadra de D. Pedro CevalJos para a
conquista de Santa Catharina-Nov.
13 de 1776.

Esquadra franceza na Bahia-Março 23
de 1806 (2')-Junho 1 de 1806.

Esquaelra que e1evia levar D. Pedro para
Portugal-i\rarço 9 e 24 e1é 1822.

Esquadra braziJeira no R. ela Prata-
Março 12 de 1826. I

Estabelecimento (Ataque e tomaçla do),
guerra elo Paraguay-Fev. 19 ele 186 .

Estacio de Sá, I' gov. do R. de JaneiJ'o
-Março 6 de 1565-lan. 20 de 1566 e
1567-0ut. 15 de 1566."

Estacio de Sá (Exhumação elos ossos de)
-Nov . 16 de 1862.

Estatua ao introductor elo cafezeiro no
R. ele Janeiro-Maio 31 de 1860.

Estatua de José Clemente Pereira-Junho
14 de 1857.

Estatua equestre de D. Pedro I-Março
30 de 1862.

Estatua: recusa D. P-edro II a proposta
de se lhe erguer uma estatua-IlIarco
19 de 1870. .

Estatua ao patriarcha José Bonifacio
Set. 7 de 1872.

EstelJa Sezefreda elos Santos, actriz na
cional-Março 23 de 1874.

Estero BeIJaco (Batalha doi-MaiO 2 ele
1866.

D. Estevão Brioso de Figueire.do. I' bis
po ele Olinda-Ag. 30 de 1677-i\Iaio
28 de 1678-Nov. 30de 1683 (Vol. lI,
p. 269. coI. I').

Estevão José Carneiro da Cunha. sena
dnr 15"ela p,.rahyba-Junhp 21 d 1826.

Estevão Ribeiro de Rezende (Dr.), I' juiz
de fÓI'a de S. Paulo-Maio 13 de uno.

Estevão Ribciro de Rezende (Dr.), depu
tado á eonstituinte-Jnnho 3 de 1822.

E te\"110 Ribeiro de Rezende (Dr.). mar
qnez de Valença, senador por Minas
Geraes-Set. 8 de 1 56.

Estevão Sanches de Pontes sarg. mór
Mal'co 16 de 1681.

D. Estevão dos Santos, 9" bi po do Bra
zil-Ab. 15-Julho 6 de 16/2.

Estevão Soares, cap. m6r do R. Grande
do Norte-Set. 14 ele 1613.

Estevão Soares ele Aragão. proveelor da
camara de Olinda-Junho 29 ele 171~.

E. tevão de Tavora,. capitão, na guerra
hoIJandeza-!\Iarço 2·1 ele 1633.

Estevão Velho, filho ele D. Maria de
SOU7.a. na guena com os holla dezes
-Ab.ll de 1635 (2' ~l.

Estigarribia (Antonio de la Cruz', coronel
p~l'aguayo-Junho 19- ct.ll deI 65.

E. trada ele feno de Baturité, no Cearú
Mal'ço H ele 1880.

Estrada de feno ele 'Campinas a Mogy
mirim-Ag. 26 de 1875.

Estrada de fel'ro de CantagalJo-Ab. 23
ele 1860.

E trada ele ferro elo Carangola. V. Caran
gola.

Estrada de ferro elo Joazciro. na Bahia
-Nov. 14 de 1853-JunlH) 28 ele 1 60.

Estrada de ferro elo Limoeiro-Março 25
de 1879.

Estraela de ferro de Macahé a Campos
Junho 13 de 1875.

Estrada ele ferro de Mauá, I' t1ue se
constl'uiu no BJ'azil~A(T. 29 de 1852
-Ab. 30 ele 1 5-1.

Estrada de ferro de Paranaguá a Sori
tiba-Junho 5 de 1 O.

Estrada de feno de S. Paulo ao R.-de
JaneiI'o-Out. 12 ele 1874-Julllo 7 de
1877.

Estrada de ferro ele Pedro II-Nov. 16
de 1853-Março 29 de 1 58-0ut. 12

~ .de 1874.
Estraela ele ferl' de Santos a Jundiahy

Maio 15 de 1 60.
Estrada de Minas ao R. de Janeiro- ov.

27 de 1697.
Estrada de Santos ao Cubatão-Fev. 17

ele 1827.
Estrada União e Indu tria-Ab. 12 de

1856.
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Estrangeiros-Sesmarias de terras con
cedidas a-iilov. 25 de 180 .

EstI'ella do uI (diamante)-Fev. 21 de
1853.

Estl'cllas radentes observadas na Bahia
- Iarço 13 de 18-!~.

Eugenio de i\Ionglave. secretario do In
stituto de Fl'ança-Julho 10 de 1839.

Eusebio Dias Las os. V. Impõstor das
MagOas.

Eusebio de Mattos. poeta balliano-lIIarço
14 de lüU.

Eusebio de QUE'iroz Coutinho :\Iattoso da
Camal'a. cons 1I1eiro de estado, sena.
rlor pelo 1 . de Janeiro- et. 29 de
1&1 -i\Iaio 22 de lS5±. V. Elemento
servil.

Euscbio de Queiroz Coutinho da SiI"a,
de embal·gadol·-Out. 24 de 1855.

Evaristo Fcneira da Yeiga-Maio 12 de
1837.

Excommunhão contra os que seduzis em
os inclios-Mar o 27 de 171-.

Escursão rio DI'. Couto de i\IaO'alhães de
Goyaz ao Parú-IIIaio '25 dp. 1864-.

~xeCl1~ão do conele de Athougia. clnqne
ele.Aveiro. etc .. eonspil'adore contl'aa'
vida do rei D. Jose-Jan. 13 de 1759.

Execucão de Ti 'adentes-Ab. 21 de 1792.
Execl1~õe na Bahia-Junho 12 de 1817.
Execuções na cidade da Fortaleza-Ab.

30 de 1825.
Exeellçõe em Pel'namhueo-:lIarço 6 de

1817 in fin~'-i\1<<io 10 de 1819 ,.J.' §1.
Exhortação do governadores do bispado

de Pel'llamhllco-Ab. 27 de 183:~ (2').
Exodo de p I'nambucano . V. Emmi

gI'ação.
Expedi ão que descobriu o Brazil-lIIarço

9 d 15GO.
Expedição: I' mandada ao Brazil-:\Iaio

10 de 1501-\'01. II. p.325.Ag.24. V.
Anllré Uonçalv e D. Nuno Manuel.

Expelli ão de gduardo Fenton ao Bra
zil-:\laio 9 de 1583 (:3' :1.

Expedição de Jame Lan a ter. "\. es. e
nome.

EXl edição hollandeza contra a Bahia
Ab. de 16H-:\lal'ço 21 de lG37.

Expedição contra os fran ez s no i\1ara
nhão-Ab. 8 rle 1614. V. La Raval'
diêre. Jeronymo de Albuquerque. Dio
go de Cam\10S :\loreno.

Expedição 110 Illntleza em soccorro de
Pernamblíco-Jan. 9 dA 1631.

Expedição contm os inglezes 110 Ama
zonas-Jan. 28 de 1001.

Expediçã.o hollllndeza :tS Indias üCCiden-/
taes-AI . 10 de 1632.

Expedição hollaneleza contra a Bahia- I
JunlJo 2.9 de 16:3 .

Expedição hol1an<!eza contra () i\18J'a
nhão-Out. 30 de 16H.

Expedição contra os in'dios do Para
guay e Matto-t.trosso-Ag. 1 de 1734.

Expedição militar da Bahia para a Co
lonia do Sacramento-Out.16 de 1743.

Expedição de Cevallos contra o R. Grande
elo Snl-i\Iarço lO de 1763.

Expedição para a recuperação do Rio
Granlle do ul-Ab. 2 de 1776 (2' 13).

Expedição scientifl a ao BraziJ-Ag. 29
Qut.21 de 1783.

Expediçao a :\'apoles. V. Casamento do
üupel'ador D. Pedro II.

Expedição contl'a o Brazil. V. Bois-Ie
Conte. Emilio Rasilly. Ritrault. La
Ravardiêre. Duclerc. Duguay-Trouin.
Cavendi h. Fenton.

Expedições explol'<tdol'as ao Brazil
i\1aio lO-Ao". 2,1, e 28- e . 2-0ut. 4
de 15DI-Vol. n. 1.325, 2' coI.. A~.
2.J,.--Junho 10 de 1503-Jl1nho 18 ue
15040.

Explora ão do interior do Brazil por
hollandeze ·-Set. 3 de lGH.

Exploração de minas-Set. 26 ele lG6J-
Dez. 7 de 1697 (art. separado'. •

Explorações do Amazonas-Oui. 28 de
1637-Ab. 14 de 17,1,9.

Explorações do Guaporé, Ma·moré. etc
Qut. 31 ele 1811 (art.. eparado).

Explorações do :\ladeira. Y. i\ladeira.
Explosão lIo >':apor mercante Rio ele Ja

neil'o-Junho 2 ele 1::l53.
Exposição hortícola em Petropolis-Fev.

2 lIe 1 '75.
Exposição industrial portugueza no R. de

Janeiro-Ag. 6 de 1879.
Expo içã municipal de Campo - ·et. 7

de 1 .1.
Expo ição agri ola e indu trial de Per

nambu o-:S:ov. 16 de 1'61.
Exposição de fiores no R. de Janciro

No,," 16 de 1 71.
Expo ição nacional (l') no R. de Ja

neiro-Dez. 2 de 1 1 .
Exposição indu trial e agrícola do R.

Grande do SQl-Dez. 22 de 1 61.
Expostas da S. C. de i\liseri ardia de

Campos-Junho 23 de 1 ó4 (2').
Expo tos-Asylo dos-na Bahia-Junho

29 de 1 63.
EXJlostos-Casa de-em Pernambuco

Julho 8 de 1675.
Expulsão do jesuitas de S. Paulo

Junho 10 de 1612-Junho 2-Julho
13 de 1640-ll1a.rço 8 de 16 5.

Expulsão dos Therezio de Pernam buco
Ag. 25 de 1831.

Extincção das ordens J'eligiosas no BI'a
zil-Maio 1.9 de 185:i.
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F..brica de ferro em Arnçoyaba-Maio
5 de 1662. V. Ipanema.

Fabrica de galões no R. de Janeiro
Jan. 2 de 1666.

Fabricâ de polvora-Maio 13 de 180 (3°).
Fabricas de toda a manufactura no Rio

Grande do Sul-Maio 31 de 1808.
Fabricas e manufacturl}s no Brazil (Al

vará mandando fechar as)-Jan. 5 de
17 5.

Fabricas e manufacturas no Brazil (AI
'vará permittindo o e tabelecimento
de)-Abril 1 de 1808.

Fabricas e manufacturas no BrazillI en
ção de direitos para as materias primas
das)-Ab. 28 de 1809.

Faculdades de Medicina e de Direito.
V. Academias.

O Falcão e Isabel. V. Soccorros aos hol
landezes.

Família real (A) embarca para o Brazil
-Nov. 29 de 1807.

Família real (A) chega ao Brazil (Bahia)
-Jan. 22 de 1 08. .

Fl1milia real (A) deixa o porto da Bahia
-Fev. 26 de 1808.

Família reli.! (A) chega ao R. de Janeiro
-Março 7, .8 e 10 ele 1808.

Fanfa (Combate do)-Qut. 2,de 1836.
Fanfa?·?·tio Minezio. V. Luiz da Cunha

Menezes.
Faustino Xavier de Novaes. poeta por

tuguez-Ag. 16 de 1869 (2°).
Fausto Augusto de Aguiar, senador pelo

Fará-Ab. 13 de 1877 (Addenda de
abril;'

Febre amarella (?). V. Bicha:
Fecho dos i\Iorros""--- Maio 9 de 1775. V.

Nova Coimbra.
Feliciano Coelho de Carvalho, gov. da

Parahyba-Ab. 2 de 1592.
Feliciano Coelho de Carvalho. gov. do

estado do Maranhão -Fev. 17 de 1649.
Feliciano Corrê~, cap. mór do Pará

Junho 5 ele 1665-Junho 9 de 1669.
D. Feliciano José Rodrigues Prates. l°

bispo do R. Grande do Sul-l\laio 5 de
1851 - Março 4 de 1855.

Feliciano José da :;ílva Carapinima exe·
cutado no Ceará-Ab. 30 de 1825.

Feliciano de Souza e Menezes, cap. mór
do Pará-Ab. 17-Nov. 9 de 1638.

Feliciano Pinto de AJmeida e Casiro.
V. Ceará: governo temporario.

FelislJerto Caldeira Brant Pontes, mar
quez de Barbacena. introductor dos
barcos de vapor e da vaccina no Bra
zil-Dez. 30 de 1804-Ag. 3 de 1818
-Jan.16de1822.

Felisberto. Caldeira Brant Pontes. depu
tado á'constituinte-Junho 3de 1822'

Felisberto Caldeira Brant Pontes, se
nador pela. Alagôa' - Maio 4 de 1826.
V. Ituzaingo.

Feli berto GOme Caldeira. commanclante
da armas na Bahia-i\Iaio 21 de
1823-Qut.25- ovo 16 de 1824.

S. Felix, na Babia-i\lovimento revolu
cionario-Ab. 26 de 1833-V. Forte
do Mar (Insurreigã0 do). .

Felix Antonio Cleinente Malcher. presi
dente intruso do Pará-Fey. 26 de
1835.

Felix José Machado de Mendonça E<:a
Ca tro e Vasconcello. 19" gov. de
Pernambuco -Junho 8-0ut. 10 d~

l7U-Ag. 12 de 1715 (2" §I. V. Carta
de. -

Felix Peixoto de Brito e Mello. V. Re
volta praiei?·a.

Felix Xavier da Cunha. poeta rio-gran
dense do Sul-Fev. 21 ele 1865.

Fenton (Edward), corsario inglez-Ag.
8 (artigo separado).

Fernando Alvares de Andrade. um dos
, donatarios do Maranhão-Junho 18

de 1535.
Fernando Antonio de Noronha. cap. ge

neral do Maran)1ão-Set. 1<1 de 1'192.
Fernando de Barros Vasconcellos cap.,

mór da Parabyba-VoJ. I, pago 433.
coI. 1", 1692 (4" §).

Franci co daCosta. 31" gov. do Ceará-
Qut. 19 de 1748. -

Fernando da Costa Atahyde e Teive.
cap. general do Maranhão-Set. H
de 1763.

Fernando Delgado Freire de Ca tilbo
40" go\". da Parahyba-Maio 13 de
lí97-Março 23 de lí98.

Fernando Delgado Freire ele Castilho
lO" gov. de Goyaz- 'oy. 26 de 1809.

Fernando Delgado Freire de Ca"tilho,
cons". do tribunal de fazenda-Fev.
17 de 182I.

Fernando Dias Falcão. V. Minas de.ouro
de Cuyabá.

Fernando Dias Paes. V. Esmeraldas em
S. Paulo.

D. Fernando José de Portugal, depois
conele e marquez de AlI:uiar. 50' gov.
da Bahia-Ab. 18 de 17 8. V. a Ad
élendtt.

D. Fernando José de PortuO'aJ. 6" vice
rei no R. de Janeiro-Qut. 14 de 18':11.

D Fernando Jos~ de Portugal. ministro
de C'stado-Mar'ço 11 d 1808.

Ferna~do Machado. COI'onel, na guerra
doParaguay-Ag. 28 de 1868.
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Fernando de Mag~lhães. navegador por
tuguez ao serV1<;o da Hespa.:ha-Dez.
27 de 1519-Ab. 27 de 1521.

D~ Fernando l\Iar1ins Mascarenhas de
Lencastre, 16' cap. general de Per
nambuco- farGo 5 de 1699.

D. Fernando de Mascarenhas, conde da
Torre, 17' gov. g. do Brazil-Jan. 10
II 20 de 1639-Jan. 12, 13 e 17 de 16!0.

D. Fernando de Mascarenhas, filho do
marqnez de Nontalvão-Ab. 15 de
1641.

Fernando de Noronha, de. cobridor da
ilha do mesmo nome-Jan. 2ti--Maio
28 de 1504 (art. separado)-Ab. 30
(art. separado).

Fernando de 'oronha (ilha de) oceupada
pelos hollandezes-Jan. H de 1630
Maio 26-Ag. 2! de 1737 (3' e 4' §§).
Vide . João.

Fernando Paes de Barros e seu irmão
Arthur. sertanejos sorocabanos-Mar
qo 19 de 1752-Dez. 22 de 1734 (2' art.
separado).

Fernando Pereira Leite de Foyos. deno
minado o cavallo velho, gov. do Ma
ranhão-Dez. 17 áe 1787.

Fernando de Souza Coutinho, ' cap. ge·
nel'al de Pernambuco-Out. 28 de
1670-Jan. 17 de 1674.

Fernão Cabral Belmonte, 12' gov. de
Pernambuco-Junho 29-Set. 9 (alias
) de 16 .

Fernão do Campo Tourinho, 2' donatario
de Porto- 'e&uro-Out. 10. de 1553
Maio 30 de 1556

Fernão Cardim. dou'to jesuita, reitor do
collegio da Bahia-Jan. 27 de 1625~
Julho 18 de 1697 (3' §).

Fernão Carrilho, gov. interino do estado
do Maranhão-Maio '17 de 1690 (2' §)
Julho 11 de 1701.

Fernão de Noronha. V. Fernando de
r oronha.

Fernão Vieirà Tavares. gov. de S. Vi
cente por procura<;ão-Ab. 29 de 1622.

Festll. litteral'Ía em Pernambuco-Março
19 de 17í5.

Fe ta em S. Paulo pelo nascimento da
princeza e do prillcipe da Beira-Dez.
9 de 1793.

Fico: r08po ta de D. Pedro ~o senado da
camara do R. de Janeiro-Jan. 9 de
1822.

S. Fidelis de Sygmaringa cidade da
p. do R. de .Janeiro-Ab. 19 de 1850.

Fidelissimo. V. Titulo.
Filippe n de Castella e I de Portugal

Set. 13 de 1598.

Filippe III de Castella e II de Portu§!al
Set. 13 de 1598 (2' §J-~larço :lI de
1621.

Filippe IV de Castella e III de Portugal
-Ab. 8·de 1605. .

D. Filippe, filho da princeza D. Januaria
-Dez. 7 de 1868 (2' §).

Filippe Bandeira de Mello na guerra com
os hollandezes-Jan. 23 de 1648.

FiJippe J. F. Leal, encarregado de ne
I gocio do Brazil no Paraguay-Março

25 d/l1855.
Filippe Lopes Netto. V. Revolta praieira.
Filippe de Mattos Cotrim, auxiliar de

Pedro Teixeira na explora<;ão do
Amazonas-Julho 25 de 1637.

Filippe dos Santos. V. Villa Rica IRe
volução de).

Filippinas (Ordena<;ões do reino) - Jan.
11 de 1603.

Finta na capitania de -S. Paulo para as
nece sidades.publicas-I, p. 433, coI.
2',1804.

Fio telegraphicQ. V. Linha.
Firmino Rodrigues 'ilva, senador pela

p. de Minas - Maio 13 (le 1861.
Flavio Clementino da Silva Freire. barão

de i\lamahguape. senador' pela, Para'..
hyba- .Junho 15 de 1869.

Flavio Farnese, redactor da Actualidade
- SeL 6 de 1871.

Flavio Reimar. V. Gentil Homem de
Almeida Braga.

Flora Flumipensll (Collaboradores da)
Jul ho H de 1811 (3' §).

Fl6rida - Assem bléa legi lativa na "illa
de la-Ag. 20 de 1825.

Formatura aos primeiros bachareis da
academia de S. Paulo- Vol. II, p.
326: Out. 27.

,Fortaleza da barra de Paranaguâ - "Mar
ço 25 de 1799.

Fortaleza na Bertioga -Junho 18 de
, 1551.
Fortaleza do Buraco em Pernam):lUco

Junho 25 de 1631.
Fortaleza do Cil-bedello (Capitulação da)

-Dez. 19 de 1634.
Fortaleza de anta Cruz no R. de Janeiro

- ovo 6 de 1696.
Fortaleza da La~~ no Rio de Janeiro

10V. 26 de 1046.
Fortaleza do Mar na Bahia-Out. 4 de

1650. V. Forte do M~r.
'Fortaleza de azareth do Oabo. V. 11en

dição e entrega da.'
Fortaleza do prmcipe i\Iauricio, V. Ca

pitula<;ao da.
Forte do Affogados em PernRmhuco

Mar<;o IS de 1633-Jan. 22 de 16!6
Jan. 2~ de 1654.



Forte de Albuquerqne. V. Albuquer
que.

Forte do Arraial-Março 4 de 1630
Março 21-Junho 9 de 1635.

Forte de S Bartholomeu na Bahia
Ab. 22 de 1638.

Forte real do Bom-Jesus. V. Forte do
Arraial.

Forte do rum em Pernambuco-Jan.
20 de 1654.

Forte do Duraco em Pernambuco-Jan.
20 de 1654.

Forte do Calvaria no Maranhão (Ataque
ao)-Out. 1 de 1642.

Forte das Cinco Pontas (Pernamburo)
-Ag. 14 de 1630-Jan. 20 ele 165!.

Forte de Coimbra-Set. 16 de 1801-.
Dez. 28 de 1864.

Forte de ltapagipe na Bahia - Ag. 1 de
16U (2').

Forte de Itapirú-Ab. GelO de 1866.
Forte de S. Jorge. V. Capitulação do.
Forte do Mar ou do Picão-i\larço 3 de

1630. V. Insurreição do.
Forte de Jazareth do Cabo-Março H

-Ab. H-Junho 5 e 8 de 1635.
Forte de Orange-Julho 20 de 1&1-6.
Forte das Salinas (Rendição do) -Jan.

16 de 1631.
Forte da villa de Santos-Março 31 de

1560 (2').
Fortede Villa Bella (Paraguay)-Ab. 20

de 1867.
Fortificação dos portos do Imperia, por

causa da questão Christie-Jan. 18
de 1863.

Fortifica ões do R. de Janeiro por temor
dos hollandezes-Ag. 5 de 1624.

Fortim de Santo Antonio na Parahyba
-Dez. 19 de 1634 (5' §).

FO?'um ou casa da camara de Juiz de
FÓl'a -IIIaI'ço 20 de 1 78.

D. Fra,dique de Tolledo asaria, rnarquez
de Valdueza, almirante l1espanhol
Jan. H-Fev. 4-i\Iarç030-Ab.20
-Maío 1 e 12-Julho 31-Ag. 21 e
25 de 1625.

Francezes lOS) no Maranhão, V. Ravar-
diêre. I

D. Francisca, pl'inceza hrazileil'a- Ag.
2 de 1824 - Maio 13 de 1843 (2").

D. Francisca Antonia de Castro Carneiro.
viscondessa de Araruama - Dez. 14
de" 1870.

S. Francisco (Rio de) - Nov. 1 de 1501.
S. Francisco (Villa de). hoje cidade do
_ Penedo - Ab. 12 de 1636 - Março 27

de 1637.
S. Francisco (Navrgação do rio de) -Dez.
. 7 de 1866.
S. Francisco (Conventp de). V. Convento.
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Franci co de A.breu Pereira. ·cap. m6r
da Paralwba- 1"01. 1, p.433. cal. 1',
1692 (3' §).

Francisco Aclolpho de Varnhagen. barão
e visconde de Porto Seguro. histo
riado]' nacional-Jnnho 29 ele 1878.

P. Francisco Agostinho Gomes. deputado
á constituinte-Junho 3 de 1822.

Francisco de Aguiar Coutinho. donatario
da capitania do Espirito-S:mto=-.Julho
15 de 16:20.

Francisco Alberto Rubim. gov. do Ceará
-.laio 19 de 1812-Julho 13 de 1820
-Ab. l4-Maio 9 de 121.

Franci: o Alberto Rubim, gov. do Es
pirita- .wto ·-Gul. 6 de 1812.

D. Fran isco de Almeida de Mello e
Castro. conde das Galveas. ministro de
D. João Vl-1\lar,o 9 de 1819.

Franci co Alvares rachado Yas on-
cello.. parlamentar paulista-Julho

/ H le 184ü.
Franci co Antonio Cardo o de 1enezes e

'ouza, 9' gov. da ilha de Santa
Cathal'ina-i\larço 7 de 1762.

Francisco Antonio Martins. hibliothecario
da Bib1. Fluminense-Ah. 11 de 1847.

Francisco Antonio Nogueira da Gama.
V. Sublevação em Santos.

Francisco Adtonio Raposo. barão de Ca
ruarú-1\Iarço 23 de 1 O,

Francisco Antonio de Souza Queiroz.
bal'ão de Souza. Queiroz. senador pela
prov. de S. Paulo-Jp.n. lo-Maio 5
de 1848.

Francisco Antonio da Vei~a Cabral era
Camara, 12' gov. da ilha d Santa
Cathal'ina-Junho 30 (2' ~)-Julho 30
-Ag. 4 de 1778.

Dr. Franci co de Arruda Camara. depu
tado á rou tituinte-Junho 3 de 1822.

D. FI'ancisco de A. is Mascarenhas,
conde de Palma e depoi marquez de
S. João da Palma. g 1'. de Minas
Gemes-Julho 11 de 178 (4-'.).

D. F'rancisco de Assis Mascarenhas. gov.
dé Goyaz-Fel'.,26 de 1 04.

D. Francisco de ssis Mascarenhas. 18'
gov. de S. Paulo-Dez. d· 1814-
Nol'. 19 de 1817.I D. Fran,dsco de As~is Mas arcnhas, caro
gen mI da Bahia~Jan. 26 de 1818.

D. l"rancisco ue Assi Mascarcnhl'. se
nador pela la'ol'. de S. Paulo-Jan.
22-fiIaio 4 de 1826 (3')-i\Iarço 6 de
1 43.

D. Franci~, de Assump,úo e B~ito. 9'
bispo dr Olinda-Março 15 de I772.

F.ranclsco Ayres de Almeida Freita ,
mcmhl'o do ~ov. proyispl'io daBahia
-Set. 6 de 1(;22.
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Fr:weisco de A7.eyedo, gOY. do Pará
Dez. 24, de 1636.

D. Francisco Baltbazar da Silveira, des
embargador-Junho 20 de 1807.

Francisco Barreto de Menezes, mestre de
campo. na gueITa hollandem-Fev.
12 de 16±7-JalJ. 23--Ab. 19 de 1648
"01. I. p. 270. 2' col.. I6!8-Fev. 19
de 16!9-Jan. 27 e 28 de 1654.

Francisco Barreto de i\Ienezes. g0v. de
Pernambll"o-Ab. 30 de 1648.

Fran Isco Bar'reto de i\Ienezes 23' gov.
geral do Bl'azil-Junlto 20 de Hi57-
Ab. 28 de 1662. . _

Francisco de Barro ::\1oraes Araujo Tei
xeira Homem. 13' erov. da capitania
de Santa Catharina-lulho 30 de 1778
{3' §)-Junh 5de 1779.

Franci co Bento i\Iaria Targini, escrivão
da fazenda do Ceará, depois visconde
de S. Louren,o-i\Iaio 23 de 1781.

Francisco Berenger de Andrada, ogro
de André Vidal. na guerra hollan
deza- unho 12 e 13 de 1645.

Francisco de Bittencourt e Sá mandado
contra os hollandpzes-Jan.12 de 1633.

Francisco de Brito .Freir'e. 4' capitão ~e
neral de Pel'llambllco-Jan. 26 de16ul.

Franci co de Brito Guerra (P. l, senadol'
pelo R. Grande do r'orte-Julho 12
de 1837.

D. Fran isco Cardoso AYI'es. 18' bispo
de Olinda-Jlaio 13 de 1 70.

FI'. Franci:co de . Carlos. po ta e
orador fl'anciscano-Ag. 13 de 1763.

Francis o Cados de AI'aujo Bru. que.
mini tI'o da maI'inha - i\!ar,o 2 de
1864 (2' §) -lI1:1r,o 31 de 1~64.

Francisco Cameiro de Campos deputado
á constituinte-Junho 3 de 1 22.

Francisco arneiI'o de Campos sen\Ldor
pela Bahia - Jan. 2:2 -Maio 4' de
1 26 (2')-Dez. de 1 :12.

Franrisco Carneiro da Cunha. I" tenente
na guerra do Paraguay-Ab. 10 de
1866.

Franci co de Carvalho Paes de Andrade.
deputado á constituinte-Junho 3 de
1 ,)2.

Franci co de Carvalho Paes de Andrade,
pre iden e de Pel'llambuco- Nov. 15
de 18:n.

Francisco de Castro de IIIoraes. gov. de
Pernamhu o-i\'ov. :3 de 1703.

-Franci. co de Ca. tI'O de 1OI'a~. goov. int.
do R. de Jan iro-Ab. 2 de 1697 (2' ,)
-Ab. :iO-Set. 5 de 1710- Set. 1-1 de
17lI-Junho 7 de 1713 (2' .').

P. Francisco das Chagas Lima, 1'· mis
sionario dos Campos de Guarapuava
-Junho 17 de 1 10.

Franci co das Chagas Santos, commi!
sario da demarca<;ao de limites-lIIarço
11 de 17 4.

Francisco das Chagas Santos. na guerra
cõm os gauchos - Jan. 19 e 31 de
1817 .

Fran i. co das Chaga Santos. marechal
deputado . upplente á constitllinte
.Junho 3 de 18'>2.

P. Francis o Coelho. superiol' ela al
deia u Reritiba- _'0'1'. 3 de 1690.

Francisco Ooelho de Carválllo, I' gov.
elo estado do Maranhão - Set. 3 de
lG26 - .\Iar 010 ,Ile 16:n - Set. 15 de
163o-JunI10 1-1 de 1637 (2' §).

l?rancisco Coelho de Carvalho, o Sal-do,
7' erov. do Maranhão-Junho 17 de
1646.

Francisco Coelho de Carvalho, 4' gov. da
Parahyba-. et. 27 de 1608.

Francisco Caldeir Ca tello Branco. chefe
de expedição ao Pará. fundador da
cidade ue Belem-Dez. ::3 de 1615
Set. 20 de 1619.

Franci co Cordeiro ela Si1Ya Torres e
Alvim. visconde de Jerumerim-lIlaio
8 de 1856--Set. 21 de 1861.

Francisco CordeiI'o da Silva Torre e
Alvim. barão de Iguatemy-Dez. 16
de 1 7ti.

Francisco Cordovil Camacho. cap. mór
do Pará-Maio 26 de 16!l- et. 15 de
1642.

Francisco ela Co ta. 31' gov. do Ceará
Ag. 7 de 17-l6.

P. Franci co da CORta Falcão. na guerra
com o hollandeze -Junho 17 de
1645. • '

Francis o da Costa ;R.eB 110. gov. int. do
Piauhv-Jan. 21 de 1 06-0ut. 20 de
1810-'i\1arço 8 ue 181l.

Franci o da Cuuha Menezes. gov. de
. P'llllo-lIIarço 16 de 17 2.

Francisço da Cunlla lILenezes. gov. da
Baltia-Ab. 5 de 1802-Dez. 30 de 1804
(3' §).

D. fI'. Franci co de . Dama o de Abreu
Vieira. vignrio capitular da Bahia
lIIaio 13 de I 1-1.

D. fi'. Franci co cH:l • Damaso dI' Abreu
Vieira, ]±, arcehi po-Dez. ·22 de 1814
-Nov. 18 de 1816.

Francisco Dias DeirÓ. procllI'ador do povo
do lIIaranhão-Jano 1-5 de 1670.

Franci co Dias ele Mello. commantlante
da ilha de anta Catharllla-Dez. 11
de 1135.

Franci CO' Dias Velho lIIopteir . fundador
da cidade 110 Dl'su:rro-Out. 30'de 1040
{artigo, epaI'ado)-Ab. 1 de 1.662.
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Francisco Diogo de Moraes. gov. iat. do
Piauhy-Out. lO de li99-Ag. 2? de
1805.

Francisco Diogo Pereira de Vascancel
lo , senador por i\Iinas-Gerae -Dez.
28 de 1812-i\Iaio 29 de 1856.

Francisco Duarte de Vasconcellos, gov.
do Ceará-A". 25 de 1710.

D. Franci;;co di'm;a e Castro. gov. no
meado para º Piauhy-Set. 15 de
1"189.

Francisco Elesbão Pire& de Carvalho e
Albqquerque, presidente do f;0v. pro
visorio da Bahia-Junho 2_Set. 6
-Dez. 5 de 1822.

Francisco Elias Pereira. deputado pro
vincial das AlagoM-Dez. 4 de 1839\"

Francisco Fajardo. 13° gov. do ~. de
Jalleiro-Out. 1 de 1619~J~1llho 20 de
1620.

lfrancisCll Feli1\. de Carvalho Couto
Maio 18 de 1823.

Francisco Felix da Fonseca re~eira

Pinto. general. entra em i\Iontl'lvidéo
-Maio ~ de 185-1.

Francisco Fernandlls Vieira, membrq ~o

gov. temporaria do Ceará-Jan. 23
de 1823.

D. Francisco Ferreira de Azevedo, bispo
titular de Castoria, l° bispo ordi"a
rio de Goyaz-Out. 18 dl'l lSl8-Ag,
12 de 1854.

P. Francisco Ferreira Barreto, depu
tado supplep.te á, 1l0nstitqinte-Jil!lho
3 de 1822.

Francisco de lfigueirôa, mestre de cam
pa na gUllrra hol1ande~a-J"ev. 1 de
1654.

Dr. Francisco FreÍlJe AIJemão, botanico
f1uminense, lente da Escola de Medi
cina-Julho ~4 de F97- ovo 11 de
1 74.

Francisco Freire de Carvjj,lho. prpfessor
de historia em Coimbra-Junho 24 de
1833 (14" §).

Frb.ncisco de Frias ou de Farja. el)ge
nheiro-A.g,. 23 de 1614 (2° §)-i\IaI1ço
3 de 163Q (;:lo e 4° §§).

Francisco Gê Acayaba, de i\Iontezuma.
deputado ~ constitl.linte-Junllo 3 de
1822.

Francisco Gê Acayab/L de Montezuma,
secreto do goy. provisorio da Ba)lia
Set. 6 4e 1822. .

Francisco Gê Acayaba de Montezuma.
deportado com os Andradas-Nov.20
de 1823.

FraJ1cisco Gê Acayaba de i)<Iontezuma,
visconde le Jeq'ritinhonha, senador
pela Bahia-Maio 6 de 1851-Fev. 15 de
1870.

Franciseo Gil de Araujo, donatario da
cap. do Espirito Santo-Mal'ço 18 de
1675- Março 1 de 1679-Dez. 24 de
1685.

Francisco Giraldes, donatario dos Ilheos,
gov. geral nomeado-Ag. 10 de 1587.

Franeiseo Gomes Brandão Montezuma.
V. Francisco G'ê Acayaba de Monte
zuma.

Francisco Gomes de Cam pos, barã(l de
Campo Grande-Fev. 19 de n8 .

Francisco Gomes de Campos. procuracor
da corOa-Julho 17 rle 1857.

Francisco Gomes de MeIJo, cap. mór do
Rio Grande do Norte-Julho 13 de
1624.

Francisco Gomes i\1uniz na guerrq hol
landeza-Set. 11 de 1645.

Francisco Gomes Pessôa. capitão, na
guerra do Paraguay-Dez. 27 de 1868.

Franci co Gl:mles Sal'dillha. primeiro pa.
rocho de Campo e S. João da Barra
-Março 20 de 167~ (4: §}-Out. 25

- de 1689.
Francisco G;onçalves Ferreira Magalhães

(Padre). V. Ceará: Juntagovernativa.
Francisco Gonçalves MaI'tins. barão e

depois visconde de . Louren~o. sena.,.
dor pelaBahia-lIlaio 6 de 1 01-8et.
10 de .872.

Dr. Frapcisco J15nacio de Carvalho Mo
reira, barão (Ie Penedo-Ab. 9 de 1858.

pr. FI,anciscoI&nacio i\Iarcondes Homem
de Mello. aepois bal'ão Homem de
Mello, presidente da est. fel'. de S.
Paulo-Julho 7 de 1877 (2° S).

Franci~co Ignacio de Souza Queiroz. V.
Sedição em S. Paulo e Be1"TIa?'da de
Francisco IgnÇlcio.

D. Francisco Innocencio de Souza Cou:
tinho-Out. 25 de 1783 W e5° §§}.

D. fI'. Franciseo de S. Jeronyrt1Q. 3°
bi po do R. de Janeiro-Dez. 27 de
nOl-Junho 11 e 14 de 1712.

Francisco .João Roscio. coronel. commis
saFio da demarcação de limites:
Mar o \11 de 1784.

Francisco João Ros io. gov. do R.
Grande do Sul-Jan.8-Nov. 5 de

. 1801-0ut.l0 de 1805-Vol. li, p. 326,
coI. 2', Out. 10.

Francisco Joaquim Bittencourt da Silva,
fundadol' e director do Lyceu de Ar
tes e Oificios-Nov. 23 de 1856-Jan.
9 de 1857. ,

DI'. Francisco José Alypio, redactor do
CampisLa-Jan. 1 de 1831.

Francisco José Fllrtado. ministro da
justiça-Maio 24 de 1862-Ag. 31 de
1864.
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Fr:;\Ocisco José Furtado, senador pelo
Maranhão-Julho 23 de 1870

Dr. Francisco José de Lacerda e Al
meida, membro da commissão de lí
mites-Jan. 8 de 1780-Set. 1 de 1782.

Francisco José Martim;. V. Abrilada em
Pernambuco

Francisco José Raymundo da Gama Lobo.
V. José Raymundo, etc.

Francisco José de Souza Soares de An
dréa, depoi barão de Caçapav8, corp
mandante das armas do Pará-Ag. '1
de 1831 (2' §)-Maio 13 de 1836-Ag.
22 de 1839 2' §).

Dr. Francisco Julio Xavier, lente da Fa
culdade de medicina do R. de Janeiro
-Dez. 8 de 1850.

D. Francisco de Lemos de Faria Pereira
Coutinho, bispo de Coimbra, conde
de Arganil. reformador da universi
dade-Ab. 16 de 1822.

D. fI'. Francisco de Lima, 4' bispo de
Olinda-Fev. 22 de 1696.

Franci co de Lima e Silva, brigadeiro
Julho 24 de 1 24.

Francisco de Lima e Silva, brigadeiro,
na revolução do Equador-Set. 17 de
1824.,

Francisco de Lima e Silva, membro da
regencia provisoria""7Ab. 7 de 1831
15' §).

Francisco de Lima e Silva, membro da
regencia permanente- Junho 17 de
1831.

Francisco de Lima e Silva. senador pelo
R. de Janeiro-Maio 8 de 1837-Dez.
2 de 1 53.

Francisco Lopes EstrelJa, capitão. na
guerra holJandeza-J1jnho 28 de 1646.

Francisco Lopes Jequiriçá, major, na
insurreição dos presos do forte do
Mar-Maio 21 de 1823 (3' §l-Ab. 29
de 1 33.

Francisco Lopes Pinto. um dos fundado
res da fqndição de ferro de Bwaçoiaba
oU S. Jo1\o de Ipanema e da de Ibira
poeira-Dez. 14 de 1606 (artigo sepa
rado)-Fev. 26 de 1629.

Francisco Luiz Carneiro. conde da ilha
do Principe. donatario da capitania
de S. Vi ente-Dez. 25 de 1648-Ab.
2 de 1679.

).1'rancisco Manuel Barroso, no Rio d/l.
Prata-Fel'. 9 de 1827.

E-ran isco Manuel Barroso, depois barão
do Amazonas na ~uerra do Pal'a
guay-Junho 11 e II) de 1865.

Froncisco)Ianuel Francez, gov. do Ceará
-Nov. 11 de 1721. .

Francisco Mapuel da Silva, musicQ flu
minense-Fev. 21 de 1795.

Francisco Maria Gordilho VelJoso de
Barbuda, barão do Paty do Alferes,
visconde de Lorena, rnarquez de Jaca
répaguá, senador por Goyaz-Jan. 212
(Goyaz)-i\Iaio 4 de 1 26 (3'l-Maio 2
de 1836. ,

Francisco Maria dos' Guimarães Peixo
fo, ten. coronel, na guerra do Para
guay-Maio 1 de 1868.

Francisco de Mattps, capilão, na guerra
com os holJandezes - Julho ~7 de
1645.

Francisco Maximiano de Souza com
mandante da esquadra que. vinha
buscar D. Pedro-Março 9 de 1822.

Dr. Franl!isco de i'lIelJo Franco, medico
. mineiro-Julho 22 de 1823.

D. Franci co de MelJo Manuel da Camara,
45' gov. do Maranhão - Junho 1 de
1804-Jan. 6 de 1806. '

Francisco de Mendonça e Vil. conceJ)os,
gov. do R. ue Janeiro - Mllrço 12 de
1598.

Dr. Francis o de illenezes Dias da Cruz,
lente da Faculdade illedica do R. de
Janf)iro - Maio 26 de un .

'Francisco Miguel Pereira Ibiapina. j~lSj;i
çado no Ceará-Ab. 3Qde 1825.

).1'1'. Francis o do Mpntlllverne- Out. 19
de 1854- Dez. 2 de 1858.

D. Francisco de MOl]ra Rolim, U' gov.
geral do Brazil- ilJaio 12 de 1602
(8' e 9' §§)-Dez. 3 de 1624-Março
30-Julho 31 de 1625 (2' §l.

Francisco Muniz Barreto, poeta repen
ti ta bahiano - Junho 2 de 1 68 (e
pg. 347,2' col., e 34, J' col., dp
I' vo1.).

Francisco Muni7. Tavares (Padre), depu
tado á constituinte - Junho 3 de 1822
-Out. 24 de '1 75.

FraQcisco i\luniz Tavares (Padre) depor
tado com os Andradas- oV. 20 de
1 23.

D. Francisco Naper de Lencaster 'lI'
gov. do R. de Janeiro-Junho 29 de
16 9

Franci'co unes Marinho. commandante
das tropas na Bahia-l\rai"o 12 de 1602
(8' §).

Fl'anci co Nunes Marinho, gov. da Pa
rahyba-i'lfaio 15 de 1603.

Franci co Nunes Marinh••, cap. Jl16r do
Reconcavo-Set. 22 de 1624 (2' §)
Out. 12 de 162-!-.

Francisco l\unes de Siqueira. na dis
cOl'dia dos Pires e Camargos em
S. Paulo-Dez. z5 de 1655.

Erancisco Octaviano de Almeida Ro a.
senador pelo Rio ele JaI]eiro-Maio 24
de 1867.
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Francisco Padilba, capitão. na guerra
holltlndeza - Junho 17- ·ct. 3 dI;'
1024-Junllo 1~ de 1627.

Francisco Paes Barreto. depois marquez
do Recife-Fe\'. 21-J,ulho 24 de 1824
(4° §).

Francisco de Paula (Ordem terceira de S. \
do R. de Janeil'o-Jullio 9 e 11 de 1756.

Franrisco de Paula de Almeida e Albu
querque, senado!' por Pc!'nambuco
Out. 3 de 1838-Julho 7 tle 1868.

Francisco de Paula Bel1ido. artista no
tav 1. iniciadol' da ExposiQão muni
cipal de C1l.mpos-Set. 7 de 1871
DfJz. 9 de 1873.

Francisco de Paula, Brito, impressor
livl'eiro fluminense-Dez. 15 de 1861.

Dr. Francisco de Paula Candido. lente
da Facüldade de medicina do R. de
Janeiro-Ab. 5 de 1864.

Franci co de Paula Cavalcanti de Alhu
q uerque, depois visconde de Suassuna,
~eneral de divisão na revolução de
.t'emambuco-i.\laio15.de 1817.

Fran isco de Paula Calvaranti de Albu
querque, senador por Pernambuco-,
Ab. 11 de 18100.

Francisco de Paula Cail'acanti de Albu
querque. mini tro da guerra-Julho
2'1 de 1840.

Francisco de Paula I<'reire de Andrada.
V. Incontidencia.

Fran isco de Paula i.\Iagessi Tavare de
Carvalho, depois b?rilo de Vi1Ja-Be]]a.
ultimo gov. de Matio-vl'OSSO- Maio
9 de1748 3° §l.

Dr. Franeisco de Paula denrzes. Pl'o-!
---l1- fessor do Qollegio Pedro 11- 'et. 10
r=:: de 1847)~ 1'4.r'1.

Francis o de Pàula de Ntkreiros Savão
Lob, 'o, visconde de 0lic~roy. senatlor
pelo R. de Janeiro-.Jlmho S de 18G9
(2").

Francisco de Paula Pessoa. senaelQI'.pelo
, Ceal'à-Dez. 29 de llH9-!ulho 16 de

1,79.
Dr. Fl'ancis o de Paula Pc sõa, deputado

pelo Ceal'à-Ag. 2 de 1 79.
Francisco de Paula da 'ilveil'a Lobo,

senarlor por Minas Gel aes-Junho 8
de 1869, ~

Franciscq de Paula Souza é M21l0, depu
tado ã constituinte-Junho:l de 182i.

Francisco de Panla, Souza e !\IeJlo. sena
dor' pOI' S. Paulo-Ag. 17 de 1833.

Franci 'co de Paula Souzà e Mello de la
l'ado rebelde com outl'os senadol'es
Jan.- 28 de 1843.

Fl'ancisco de Paula Souza e 1\lello mi
nistro do Impe-rio-Ag. 28 de 18~7.

Francisco de Paula Souza e Mello orga
nisa gabinete-Maio 31 de 1848.

Francisco Pe~ro de Abreu. corpnel rio
grandensc-Ag. 17 de 1844.

Francisco Peuro do Amaral. pintor fln
minense-Nov. 10 de 1830.

Francisco I 'edj'o de Menelon~a Gurjão,
gov. da Pal'ahyba-i.\Iar~o 31 de 1729
(pag.192).

Frandsco Pedl'o de Mendonça GUI'jão,
gov. do 1\lal'anhão-Ag. 14 de 1747.

Fran is o Pl'dl'o Vimlgre. presidente in
truso do Pará-Fe\'. 26 de 1 35.

Fran isco Pedroso Xa.viel'. sertanejo pal'
nahvbano-Fev. 14 de lü75.

. Fr,\ncisco da Penitencia do R. de
Janeil'o. V. Ordem tel'ceira ele.

Padl'e Fl'ancisco Pereira de anta Apo
lonia. d {lutado á constituinte-Junho
3 de 1 '22~

Francisco Pereira Bal'reto Pedroso. pre
sidente da Bahia-i\Iarço 16 de 1838.

Franci, co Pereira Coutinho. donatario
ela Bahia-Ab. 5 de 1534--0ut. 5 de
1557 (2" §).

'Francisco Pel'eira Guimarães. gov. do
R. Gl'anele do Norte-VoI. I, pg. 433,
1" coL, 1675.

Fran isco Pcres do Souto, commandante
cio forte do Ca.bedello, na, guerra hol-
landeza-Dez. 19 de lG34. •

-Dr. Francis PinlH'iro Guimarães. bl'i
gadeiJ'o, na guel'l'a do PUI'aguay
!\laio 2 de uno-uut. :) de 1877.

Francis o Pinheil'o Landi111 (Padre). V.
Cear[t: governo tempol'al'io.

Franci co Pinto, jesuita. no Ceará-Jan.
11 ele 1608.

DI'. Francisco Portella. promotor da Ex
posição municipal de Campo - et.
7 de 1 71.

Dr. FI'ltneisro Portella. pl'esidente ela
S. Bl'asileÍi'a de beneftrencia ele Cam
pos- Jan. 11 de 1::174.

Fl'an isco Posto pintaI' hollanelez-Fev.
18 de 1637-Jan. 17 de 1640-Junho 1
de 1640 (3° §).

FI'ancis o ReheJlo. me tre ele campo, na
guernt hollalldeza-1\lal'~o24 de 1633
-Jan. 29 de 1635-Fev. H-Ab. 14
e 23-N v. 17 de 1G36-Julho 28 de
1037 (aliás 16:18).

í'rancisc do Rego Bal'ros. visconele e
depois eonde da Boa Vista, senael61'
por Pel'nambuco-Ab. 6-Junho 4- ele
1 50.

Franci co do Rego Danos Barreto. se
nadol' pOl' Pcrnambuco-i\laio 9 de
1871.

Francisco Riffault. V. Riffault.
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Francisco de Sá e Menezes, li· gov. do
estado do Maranhão-Maio 27 de 1682
-Nov. 2 de 1685 (3· §l.

Dr. Francisco Sabino AI vares da Rocha
Vi~ira. chefe da SClbinada ría Bahia
Muço 16 de 1 38.

Dr. Franci co Sabino AI vares da Rocha
Vieira (Sentença contra o)-Junho 2
de 1838.

Francisco de Salle "Ribeiro, ouvidor
ov. 30 de 1753.

Dr. Franci co de alies Torres-Homem.
V. Deportados politicos.

Dr, Francisco de Salles Torres-Homem,
depois visconde de Inhomerim. se
nador pelo R. Grande do Norte
Junho 3- ·ov. 24 de 1876.

D. fI'. Francisco de Santiago. 5· bispo
do Maranhão-Julho H de 1"747.

Frei Fran Lco dos antos. prelado fun
dador do convento de S. Francisco
em . 'aulo-Jan. 25 de 1640.

Padl'e Francisco dos Santos Pinto. se
nador pela provincia do Espirito
Santo-Jan. 22 (Esp. Santo) -Maio 4
de 1826 (3·)-Ab. 3 de 1836.

Fran isco d Seixas Pinto. 36· cap.·mór
do Pará-Ab. ]6 e 30 de 1662.

Dr. Francis o da Silveira Dias. prelado
do Rio cie Jaueiro-Março 5 de 16G8
in fine-Março 7 de 1671. _

FrancIsco 'olano Lopes (Atrocidades de)
- Ag. 28 de 18õ8 (3· S)·

Francis o Solano Lopes. di tador do Pa
raguay-Março 1 de 1870.

Francisco ot 1'0 dos Rei; grammatico
maran hense-Jan. ](j de lS71.

D. Francisco de • ouza, 7· gov. ~eral
do Brazil- Qut. 4 de 1591-Fev. J 1 de
1601-Jan. 2 de 1608-Junho 10 de
]611.

D. Franci co de Souza Coutinho. gov.
do Pará-JuDlO 16 de li90-Junho 2
de 1800.

Francisco de Souza Mendes. V. Membros
da Junta provisoria elo Piauhy.

Francisco de Souza e Menezes. gov. da
Ilha do Santa Catharina-Jullto 12 de
1765.

Dr. Franci co de Souza Moreira. V. Pará
-Congre o nacional.

Francisco de Souza Paraiso, presidente
da Bahia-Addenda: vo1. II, p. 269.
nov.7.

Francisco ele Souza Paraiso. senador
pela Bahia-Ab. 28 de 1 3 .

Francisco ele SOLlza Pereira. capitão-mór
nomeaelo pal'a a Parahyba-Março 3

, ele 1600-Ao". 21 d 1603.
Francisco de &011tO Mayor, capitão, na

guerra. hollandeza-Set. 10 de 1633.

Francisco do S~uto Mayor, gov. ela Pa
rahyba elo t\orte-Set. 19 de 1631
Ab. 30 de 1642.

Francisco de ~outo Mayor, 19· J~ov. do
R. de Janeiro-Maio 7 de 16tH.

Francisco Tellps de 1I1enezes, favorito do
gov. geral do estado-Maio 23 de
](j 2 (4· §).

FI'. Franci co de Santa Thereza de Jesus
Sampaio. pregador franciscano -Set.
13 de 1830.

Francisco cle Torres, piloto do rei e
cunhado de Solis-Qut. 8 de 1515
(5· §).

D. FranCISco ele Vallecilla, almirante
hespanho1. na gnerra com os hollan
elezes-}laio 5 de 1631-Addenda de
Julho, p. 56, Julho 13.

Francisco ele Yasconcellos. capitao-mór,
na ~uerra com os hollandezes-Jan.
18 oe 1634.

Franci co de Vasconcellos e Cunha em
.soecorro de Pel'nam buco (Guerra hol
laneleza)-Ag. 29-0ut. 26, 27 e 2 de
1633.

Padre Francisco' ello o, jesuita-Ag. 29
de 16i7.

DI'. Fran isco Vicente '-ianna. presidente
da junta da Bahia-Fev. 2 de 1 22.

Dr. Francisco Vicente Y'ianna, 1· barãll
de Rio ~e Contas.. }. presidente ela
prOYlllCIa da BahIa-Jan. J.9-i\!aio 3
de 1824.

Fra~cisco Vieil'a Goulart (Conego), aelmi
lllstrador da Imprensa Regia-Maio
13 de lS08 (2·, § 4·).

Francisco de \"ilhena. je uita-Ab. 15
de 1641. .

Francisco \"ilJela Bal'hosa, depoi mar
quez de Paranaguá, si<>natario do
tratado de reconhecimento elo Imperio
-Ag. 29 de 1825.

Francisco V:illE;la Barbo a. collaborador
da constlllllção elo lmperio-t\ov. 26
ele 1823.

Franci co Villela Barbosa, senador pBlo
R. de Janeiro- et, 11 do 1846-Set.
21. de 1861.

D. Fran i co Xavier Aranha, • bispo de
PernamlHlco-Fev. 13 de 1753-0ut.
5 de 1771. '

Franci co Xavier de Barros. comman
daste 00 Presidio do Araguaya-Fev.
11 de 1811. .

Francisco Xavier ele i\lendonça Furtado,
gov. do estada do Maranhão-Set.
~4 de 1751.

Francisco Xavier de IIliranda Henrique,
~ov. da Parahyba-I, p, 433. coI. 2·,
1734 (5· §). .
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Frãncisco Xavier de Miranda Henriques,
gov. do R. G. do Norte-Dez. 18 de
1739-Maio 30 de 1751 {2' ~}. '

,Francisco Xavier de Miranda Henriques,
34' gov. do Ceará-Ab. 22 de 1755.

Francisco Xavier Paes Barreto, ministro
da marinha-Ag. 30 de 1859.

Francisco Xavitlr Paes Barreto, ministro
de estrangeiros-Dez. 14 de 1863.

Francisco 'Xavier Paes Barreto, senador
por Pernambuco-Março 28 de 1864.

Francisco Xavier Pinto Lima, ministrO
da marinha-Ag. 31 de 1864.

Frei FranciscÕ Xavier de Santa Rita
Bastos, franciscano-Março 12 de 1686
~' ~. .

Francisco Xavier de TavOI'a, gov. dp R
de Janeiro-Junho 7 de 1713,

Frei Francisco Xavier de Santa There7ia,
franciscanO illtlstre-Março 12 de 1686.

Francisco Xavier Torres. V. Ceará: junta
gove:liativa. V. lcó (Co~9ate do), V.
Ceara: governo provlsorlo.

Francisco Ximenes de Aragão, 29 gov.
do Ceará-Março 11 de 1735 (2' §).

Franc~co Zuzarte Mendes Barreto. V.
Piauhy, Junta do gov. constitucional.

Frederico de Almeida e Albuquerque,
senador pela l)rovincia da Parahyba
Ab. 27 de 1857.

Frederico Carneiro de eampos,. coronel
de engenheiros-Novo 1 de 1805 (2' §)
-Nov. 12 de 1864-Novembro 3 de

. 1868.
} Frederico Luiz Guilhel'me Varnhagen,

tenente-coronel, restaurador da fa
brica de ferro de Ypanema-Fev. 27
de 1814-Nov. 1 de 1818.

Frederico' Mariath, capitão ,de fr~~áta,
na guerra do Rio da Prata-JY1arço
12 de 1826-JaI1. 18 de 1727-Addenda
de Julho, pi. 56, Julho 7.

'Frederico Mariath, no Pará-Maio 13 de
'1836.

Frederico Mariatl~ no R. G,l'ande do Sul
-Nov. 15 dê 11139. .

Frota hellandeza V. Esquadra.
Frota Real que veio com D. João"VI ph.ra

o Brazil-Março 7 de 1808,
D. Fructuoso Rivera, caudilho oriental

-Jan. 3 de 1817. '
D. Frl1ctuoso Riverâ, presidente. da rep.

do Uruguay-Sét. 24-Nov. 19 de 1816
-Ag. 20 de 1825-Maio 17 de 1845
Nov. TI de 1847.

Fundic;ão de ferro de Ibiràpoeira (S. Vi
cente)-Dez. 14- de 1608 (art. separado).
V. qàsa de.

FlIsão das duas camaras do Parlamento
-Nov. 17 i 30 de 1830-Set. 11 de 1853:

Gabinete 22 de Maio-Março 7 dó 1848.
...Gabillete Olinda e Zavar·ias-Dez. 14 de

1863.
Gabinete 28 de Março-Março 28 de

1880,
S. Gabriel (Entrada do exercito argen

tino em)-Fev. 26 de 1826.
Gabriel Antunes M'!1ciel, descobridor do

Paraguay· diamantino-Março 27 de
1731-Ag. 25 de 1733 (2' §).

Dr._ Gabriel José Rodrigues dos Santos
lente da Faculdade de ::i. Paulo-Maio
23 de 1858.

Gabriel de Lara, cap. -mór de Paranaguá
-Dez. 25 de 1648 (2' §).

Gab.riel Malagrida. V. Recolhimento do
SS. Coração de Jesus.

Gabfiel Mendes dos Santos, senador' por
Minas-Geraes-Ag. 7 e 13 de 1851.

Gabriel da Silva Lago, 20' gov. do Ceará
-Set. 2ó de 1704. -

Gábriel de Souza Filgueiras, gov. int.
da capit!Lnia do R. Nogro-Nov. 12
de 1806.

Garantias constitucionaes (Suspensão das)
-Junho 18 de 1842.

Garcia Rodri$ues Paes Leme, sertanejo
paulista-Julho 21 de 1676-Junho 26
de 1680-Dez. 11 de 1681.

Garibaldi {José}-Junho 21 de 1843 (2' §).
Garrafadas ( oites das)-De7i. 30 de 1830

(2' §).
Gartsman, commandante hollandez do

Ceará-Nov. 9 de 1645-Maio 20 de
1654.

D, Gaspar Barata de Mendonça, l' ar
cebispo da Bahia-Dez. 11 de 1686.

Gaspar Barbosa, capitão. no combate
com os francezes de Villegaignon
Jan. 2.0 de 156", in fine.

Gaspar Dias Adoi'no, capitão, mandado
contra os selvagens na Bahia-Jan, 4
de 1654.

Gaspar Dias Ferreira, negociante do Re
cife-Maio 22 de 1644.

Gaspar Gonçalves de AraUjo (Padre),
paulista-Maio 4 de 1661.'

Gaspar de Gusman, conde"duque de üli
- vares, ministro de Philippe IV-Dez.

21 de 1623 (5' §).
Gaspar de Gusman-Cl€rta de,.....a Mathias

de Albuquerque-Nov. 26 de 1633.
FI'. Gaspar da Madre de Deus, illustre

benedictino paulista-Jan. 28 de 1800.
Gaspar Pesqueira, donata.rio de Porto

Seguro-Maio 30 de 1556,
Gaspar dI! Silveira Martins, senadol' p, ')

R, Grande do Sul~Março 31-Junho
5 de 1880.
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Gaspar de Souza, lO' aov. geral do
Br,:azil-Maio 12 de 166'2 (6' §)-Julho
24-Dez. 31 de 1613 (artigo separado)
-Julho 30 de 1614-Jan. 1 de 1617.

Gaz~ta do Rio de Janeiro-Set. 10 d~
1808.

Gazeta de Noticias. folha diaria do Rio
de Janeiro-Ag'. 2 de 1 75.

Gelly y. Obes, general ar$entino. na
guerra do Paraguay - J u.lho 22 de
1867 (3' §).

General Camara. V. José Antonio Corrêa
da Camara.

General Osorio. V. Manuel Luiz Osorio.
Genipapo (AcÇ.ão de), no Piauhy-Mãrço

13 de 1823.
Gentil Homem de Almeida Bra~a, poeta

marahense-Julho 25 de 1876.
Gequiá (Combate de), guerra hollandeza

- '01'. 9 de 1645.
Geraldo Leite Bastos IConego)-Julho 15

de 1863. V. Deportados politicos.
Geraldo de Suni, gov. interino do Rio

Grande do orte-Maio 3 de 1679.
Gervasio Pires Ferreira, -RIem bro do go

verno j?rovbol'io de Pernrumbuco
~Iarço ti de 1817.

Gervasie Pires Ferreira, presidente da
junta governativa de Pernambuco
Out. 27 e 28 de 1 2l.

Giovano Vicenzo Sanfelice, conde ele
Bagnuolo-Ab. 28 de 1625. V. este
titulo.

Giberton. V. Miguel Giberton.
Gideon Morrlz, o.fficial hollandez no

Ceará-Fev. 28 de 1644 (8' ~). .
Gir6, presidente da rep. tio Uí'ugUây

Nov. 6 de 1 53.
Gloria do Outeiro (Igreja de Nossa c

nhora ela)-Jllnho 20 ele 1699.
Gloria-Matriz ele Nossa Senhora ela,-·

Julho 17 de 1842.
Gome Freire de Andrada, 18' !S0v. do

estado do Maranhão-Maio 15-Nov.
2 de 1685-JUlllO 23 de 1687.

Gomes Freire de Alldrada (Retrato de)
-Julho 23 tle 1687.

Gomes Freire ele Allell'ada, conde de 130
badella. gov. de Minas Geraes-Março
26 de 1735,

Gomes Freire de Andrada, ~ov. da Re-
pal;'ti~ão elo Sul-Julho ~6 de 1733

'Dez. 1 de 1737-Maio 9 de 1748 (2')
Ab. 28-0ut. 8 de 1758-Jan. 1 de
1763. .

Gomes Freire de Andrada (Retrato de)
Ab. 27 de 1809 (2').

Gonçalo Ooelho, chefe de expedléão ao
Brazil-Set. 7 de 1502-Junho 10 de
lõ03-Junho 18 de 1504.

Gonçalo CorI'ea de Sá. V. Ubatllba,

Gonçalo da Costa, deixado por Cahot no
Brazil-Ag. 12 de 1531.

P. Gonçalo 19nacio de Albuquerque Mo
roç6, fuzilado no Ceará-Ab. 30 de
1825.

Gonçalo PercÍ:'a Botelho de- Castro. gov.
do Piauhy-Ag. 3 de l7fi9-Julho 15
de lT/4.

Gonçalo Pereira Lobato e Souza, 11:01'.
do Maranhão-Set. 24 de 1751-Nov.
29 de 1753.

Gonçalo Xavier de Barros e Alvim,
membro do ~ov. int. do estado
Julbo 6 de 1760 (2' §).

Gongo Socco (Minas de). V. Barão de
Catas Altas.

Gottscbalck (Luiz Maureau), insigne
compositor americano":'" Dez. 18 de
1869.

Governadores da Parahyba do Norte
Fev. 12 de 1655.

Govern_adores do bispado de Pernam
buco-Ab: 27 de 1833 (2').

Governadores int. de Goyaz.-Maio 7
de 1778 (2'§).

Governo ab oluto pedido pelos habitan
tes da villa do Jardim-Junho 29 de
1825.

Governo absoluto no Ceará-Out. 31 de
1829.

doverno geral no Brazil (Creação de um)
-Jan. 7 de 1519.

Governo hollandez no Brazil. V. Con
selho.

Governo provi orio de S. Paulo-Junho
23 de 1821-Junho 25 de 1822 (2' .)
Ag. 25 de ]822-Jan. lp' de 1823.

Governo provisorio do Ceará. V. Ceará.
Governo constitucional no Maranhão

Ab.6de1821.
Governo provisol'io da Bahia-Jnnhq 24

-Set. 6 -Dez. 5 ele 1822.
Governo provisorio de Pernambuco-Âg.

8 de 1823.
Governo do' Rio Grande do Norte-Der;.

12 de 1815. V. Junta.
Governo democratico na Parahyba do

Norte~~Iaio 6 ele 1817.
Governo provisorio de Minas- et. 28

de 1821.
Governo republicano do R. G. do Sul-

Jan. 24 de ]839. .
Goyanna-Expedição hollandezaá-Julho

22 de 1633-Jan. 10 e 14 de ]635.
Goyaz-Prohibição de se comprarem gc

neros entrados pelas picadas de~

Out. 5 e 27 de 1733.
Goyaz~ Governo independente do de

S. Paulo-Maio 9 de 1748 (2').
Goyaz-Governo interino de-Maio 7 de

1778 (2' §).
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Guarulllo CAldeia de iudios)-Jan. 3 de
1759.

Guatera. rio de ~Iatto GI'O so-Dez. 22
de 173! (alt. ·epal'ado.2').

GU(ltimo.;im r nome ma<:onico de D. Pe
dI'O I-Out. 4 de 1~22.

Guayanazes-Sesmal'ia de terras aos
Out. 12 de 1580.

Guaycurús. V. Tratado de paz com os,
Guerra (Declaração dr) do ,iI'szil ás Pro

vincias Uniela~ cio Prata-.Deil. 10 de
1'825.

Guerra (Declaração ele) das ProYincias
Unidas do Prata ao Brazil-Jan. 2 de
1826.

Guerra (Declaração de) do Bcazil á re
publica Argentina-Dez. 13 de 1825.

Guerra (Declara ão de) da republica do
Paraguay ao Brazil-Dez. l± de 1864.

Guerra aos Jndios. Y. Indios.
Guerra do /;alaios no Maranhão-Dez.

13 e 14 rle 1838-Junho 1 de 1 39.
Guerra da Ci jJlatina-Srt. 2-!-Out 3 e

19 de 1 16-Set. 15-0ut 10 cfe I 17
Dez. 1:'1 de 1820.

Guerra civ~1 do R. Grande do Sul-Set.
20 e 25 de 1835-Ab. 6 e lI-Junho 15
-Out. 2 de 1 36-Set. 11 de 1 37
Jan. 31-Janho 28-Julho 23-Ag. 22
i 'ovo 15 de 1830-Dez. 11 de 1840-0ut.

\ 29 de 1842-0ut. 25 de 18!3-Fev. ~8
-i\Iarro 1 de 1 015.

Guena dós cmboabas e paulisias-Ab.
20 de 170 (ari. eparado).

Guel'ra dos holla.ndeze . V. Episodios e
factos, das lutas com os hollandczes.
V. Reforços V. Soccorro.

Guerra dos mascates no Recife-Nov.
7 de 1710-Junho 8 e 29 de l7lI-Ag.
12 d'! 1715 (2' .).

Guerra do Paraguay-Nov. 12-Dez. 14
e 28 de 186!-Ab. 24-Maio 25-Junho
11, 18 c 19-Ag. 17 e 21-Set. 11 de
1865-Mar o 2 e 31-Ab. 5, 10 e 16
Maio 2 e 24-Jnnho 14-JuJho 11 e 16
-Set. 1. 2, 3, li e 22 ele 1866-Ab. 20
- Maio 21-Julho 22 e 31-Ag. 3 e 15
-Out. 3 c 21,Nov. 3-Dez. 5 de 1 67
-Fev. 24-i\1arço 2 e 24-lIIaio 2-Ju-
lho 16-Ag. 5 e 28-0ut. l-Dez. 6,
11, 21,22. 2-1, 25. 27 e 30 de 1868-l\laio
8 e ll-Jí.llho 20-Ag. 12 e 16 de 1869
-!\larço 1 de 1870 (Termina<:âo).

Guerra cio Rio da Prata-Out. 12 Dez.
13 c 21 de 1825-Março 12 e l4-Junho
11 d~ 1826-l\1aio 10 e 24-Ag,. 9, 13,
15 c 18 de 1827-Jan. 27-1"ev. 1
Jnlllo 6-Ag. 2 -Out. 24 de 1 28-
Vol. II, p. 330: Dez. 1 .

Guerra do Urugua.)'. V. Uruguay (Cam
panha do).

Goyaz-Movimento sedicioso na capital
de-~Iaio 17 de 1 03.

Govaz-YiJla Boa de-Fev. 11 de 1736
·Set.17 de 1 18.

Goyaz-Junta administrativa de-Ab. Le
'10 de 1 22.

Go)'az-Al'cJamação de D. Pedro I em
Dez. 16 de 1822.

Goyàz,..--Juramento do projecto le con-
stituição em-Maio 22 de 1824.

Goyaz-Bispado de. V. Bispado.
Goyaz-Minas de. V. Minas.
Grandjean de Montigny (Auausto len

rique Victol'io), V. Colonia de artis
tas francezes.

Granja (VilJa da) no Ceará-Junho 27
de lTi6.

Grão-Pará. V. Pará. _
D. Gregorio dos Anjos, 1" bispo do i\Ia

ranhão-i\Iarço 12 de l(j86-~Iaio 11
de 168\1.

Gregorio de Castro de filoraes na iDl'asão
do R. de Janeiro por Duclerc-Set. 5
de 1710.

D. Grel$0l'io Ferreiça d'Eça e Menezes.
conCle de Cavalleiros-Jan. 30 de 1808.

Gregorio' Fragoso de Albuquerque. ca
pitão. na conquista do i\IaranJião
Ag. 23 de 1614.

Gregol'io Franci o de ;\Iiranda, barao da
Abbadia-Fev. 26 de 1850.

Gregorio Jo é da Siha Coutinho. V. Jun
ta provisoria do Ceará.

FI'. Gre~!orio José Viegas, bispo eleito de
Pernambuco, biblIothecario regio
Ab. 4 de 1825 W}.

Gregorio de ;\Iattos Guena, famoso sat:>
l'lCO bahiano-Ab. 7 de 1623.

Greguez (Indios)-são guerreados pelo
~ov. do Piauhy-Ab.l. de 17M.

Guahyra (Cidade real de)-i\IaI'ço 23 de
1773.

Guarapary, villa do Espirito Santo
]darço 1 de 1679.

Guarapuava - Campos de -Se '. 8 de
1770.

Guarapuava-Presidio de-Ab. 1 de 1809.
Guarapuava-Mi são dos' campos de

Junho 17 de 1810'.
Guararapes (I' batalha dos}-Ab. 19 de

164.8.
Guararapes (2' batalha dos)-Fev. 19 e

20 de 1649. '
Guaratinguetá, cidade da p. de S. Paulo

-Ag. 19 de 1627. (2').
GuaratlDguetá. Visita da princeza im

perial á cidade de-Dez. 7 de 1868.
Guarda civica (Cl'eação da)-Set. 25 de

1822.
Guarda nacional (Creação da)-Ag. 18 de

1831,
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Guido (Gen,eral D. Thomaz), ministro
argentino no Brazil-Set. 23 de 1850.

Guilherme. barão de Escll,,"ege--Ab. 1
de 1813 (2').

Guilherme ele Castro Ah'es, poeta ba-
hiano-Jan. 28 de 1877. .

Guilherme Kopk. Y. Rio das Velhas.
D. fI'. Guilhel'me rie S. José, 2' bispo

do Pará-Julho 26 de 1739.
GUI'upá, vilIa á margem do Amazonas"":

Junho 20 de lti39.
Guyana franceza tomada pelos portu

guezes-Jan. 12 de 1809.
Gysselin"h (Johan), director delegado

• holla:;'dez no Brazil-Dez. 23 de 1632
-Se1. 1 de lG34.

Hans Stade. historiador allemão-Jan.
7 de 1519-I'ov. 21. de 1549.

IIartt, professol·. V. CaI'los'Frederico.
Hedeherg, sueco. V. Ipanema (Fabrica

de ferro ae).
Heleocloro Euban-Jllnho 8 de 1569-Dez.

25 de 16·1 . .
Henderson. oOI'onel hollandez, invasor

cio Maranhão-Jan. 16 cle 164'3-I OV.
18de lG45-Ag. 1 de 164G,.

Henrlrick BI·onwCl'. almirante hollandez
na expedição eóntrá o Chile-Jan. 15
de 1640.

Hendf'ick lIaecx secretario do govel'no
hollandez no Brazil-Jan. 26 cle 1654.

Hendricksoon (Bouderwyn). almirante
lJ.ollandez-~Iaio23 de 1625.

D. Henrique, cardeal, rei cle Portugal
Jan. 31 de 1580.

Henrique de Beaurepaire RGhan. minis·
tI'O da auerra-A". 31 de 1864.

Henrique Dias. cabo dos homens pretos
na guerra com os hollandrze -;\~a~ço
24- et. 8 de 1633-Junho 9 de 1636
Julho 28 de 1637 (aliá. 163 l-· ·rt. 4
de 1639-Jnnho 17 de lG45-Jan. 22 de
1646-Jan. 5 e 6-Ab. 19 de 1648
Junho de 1662-Ag. 31 de 16(j] (aliús
Junho 8 de 1662).

Henrique Hom mith. director da Bi-bl. da
Marinha-Dez. 16 de 1 09.

Henrique lIou coron I bollandez-Ju
nho 24-A".'3 e 16 de 1645.

Henrique Jo é de Carv1\iho e Mepo, ma~
quez (Z') de Pombal-rimo 26 de 1 ~_.

Henl'ique Jose Leal. V. Ceará: gov. pi 0-
" visorio. .
Henriqne Law, engenheiro. V. DIque

imperial. .
Henrique LonllCj alnllrante hollandez

·D~z. 26 de i629-i\Iarço 2 e 26 de
1630.

4:

Henrique Luiz Freire de Andrade. 25'
aov. de Pernambuco-Ag. 2í! de 1737.

Hetfrique Luiz de iemeyer Bellegarcle,
maJor de engenheiros - Jan. 21 de
H139.

Henriques (Companhia dos) em Goyaz
Out. 17 de 1778 (2' §).

Herculaso Ferreira Penna. sena~or Jlela
provincia do Amazonas-i\1alO _ de
I 55-8et. 27 de 1867.

Hel'eos. V. Campos dos Goytacazes con
cedidos aos.

Dr. Hermann Blwnenau. V. Colonia
Blumenau .

Hermeneaildo Portocarreiro, comman
dante "'do forte de Coimbra-Dez. 28
de 1864.

lIermitte (L'), capitão. V. Esquadra
iranceza na Bahia.

IIilario Maximiano Antunes Gurjão (ge
neral) na guerra do Paraguay-Jan.
17 de 1869. -

Hilario de Souza de Azeveclo. 45' cap.
mór do Parâ-Nov. 2 dp. 1685 (3' §)
Ag. 27 de 1690.

Homens notaveis do reinado de D. iSe
bastião-Jan. 20 de 1554.

Homens notaveis (~O reinado. do cardeal
rei-Jan. 31 de 1580.

IIomen notaveis do reinado de D. Maria I
-Dez. 17 de 1734.

Honorio Hermeto Carneiro Leão. vis
conde e marquez de Paraná, senador
por lina -Geraes-Jan. 2 de 1843
Set. 3 de 1 56.

Honorio Hermeto Carneiro Leão orga
nisa aabinete-Jan. 20 de 1843- et.
7 de Í853.

lIonorio Hermeto Carneiro Leão e!lviado
ao R. da Prata-Out. 20 de 1851.

Hoogstraeten (Theodosio), major hollan
dez-Julho 20 de 1645 (2' )- et. 8
e 15-1 ovo 9 de 1645.

Hospicio do Capuchos-Out. 21 de 1739.
Ho. picio de na no Pará-Julho 20 de

1620. .
Hospicio de Jerusalem no R. de JanClro

-Junho 18 de 1735.
Ilospicio de Jerusalem em Pernambuco

Dez. 4 de 1735.
Hospicio de Alienados Pedro II-Set. 7

de 1842 (2'}-Nov. 30 -Dez. 3 de 1852.
Hospicio de Alienados de . Paulo

Maio 14 de 1852.
Hospital dos lazaros no Rio de Janeiro

-Out. 27 de 1832-i\Iaio 23 de 1 80.
Hospital militar do Ceará-Julho 2 de

1769.
Hospital de Miserieordia de ~indamo

nhangaba-Junho 24 de 1870.
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Hospital real militar do R de Janeiro
Nov. 5 de 1808.

Humaytá-Passa~em da esquadra bra
. zileira pelas Daterias de-Fev. 19 de

1868. '
Humaytá-Reconhecimento ás fortifica

ções de-Julho 16 de 1868.
Humaytá-Rendição da guarnição de

Ag. 5 de 186 .
Hygiene publica no R. de Janeiro-Junta

. central de-Set. 14 de 1850.
Hypoli o Coronado, major argentino, na

guerra do Paraguay-Out. 21 de 1867.
Hypolito do Couto Brandão. V. Passo

da Perdiz. /
Hypolito Jose da Costa Pereira Furtado

de Mendonça. redactor do Corr·eio.
Brasiliense, Junho 1 de 1807 (2' §).

I

1birapoeira (Fundi.;ão de ferro deI-Dez.
14 de 1608 (artigo separado).

Ic6 (Creação da villa de) no Ceará -Ab.
21 de 1729.

Ic6 (Combate do}-Ab. 4 dll 1832 (Ad
denda de Abril).

Idade de Ouro (A) do Br'a:::il, gazeta da
Bahia-Março 27 de 1822.

19nacio Accioli de Cerqueira e Silva.
chronista do Imperi{)-Ag. 1 de 1865
(2').

Dr. Jgnacio Accioli de VascQncellos, de
putado á constituinte -Junho de 3 de
1822.

P,adre Ignacio do Amaral Fontollra. de
putado á constitllinte--Junho il àe
1822.

Padre Ignacio do Amaral Fontoara de·
portado com os Andradas-Nov. 20
de 1823.

Padre Ignacio de Azevedo, 3' provincial
da companhia de Jesus-Julho 15 de
1570 (2' e 3' §§).

Ignacio ae Barros Accioli de Vascon
ce11os, poeta alagoano-MlJ,io 31 de
1878.

19nacio Coelho .da Silva, 16' gov. do
estado do Maranhão-Fev.17 de 1678.

Ignacio Corrêa. de Oliveira, comman
dante da tropa de resgate de indios
no Pará-Junho 8 de 1707.

19nacio Corrêa de Sá, conego doutoral
da Sé de Marianna-Ag. 29 de 1779.

Ignacio Corrêa de Vasconcellos, no mo
tim do Maranhão-Nov. 19 de 1831.

Ignacio Corrêa de Vasconcellos, com
. mandante das armas do Pl1rá-Ab. 16

de 1833.

Ignacio Eloy de Madureira,. gov. do Rio
Grande do 'ul-Set. 9 de 1760-Junbo
16 de 176-!-Maio 12-Junho 10 de 1763.

Ignacio Franciscó de Araujo Costa. V.
Conselho administrativo do Piauhy.

Dr. Ignacio Frllncisco Silveira da Motta,
barão de ViJJa Franca, presidente da
provo do R. de Janeiro- et. 19 de
185.! (in fine)- Set. 12 de 1 77 (3' e
5' §§) .

19nacio João Monjardim, coronel de mi
licias no Espirito Santo-Jan. 27 de
1789.

Ignacio José de Alvarenga Peixoto
. Maio 22 de 1792. V. Inconfidencia.
S. 19nacio de Loyola-Julho 31 de 1556,
Ignacio Luca de Souza, tenente-Ab. lO

de 1 i9 (Acldenda de Abril).
Ignacio Luiz Madeira de Me110, gov. das

armas na Bahia-Fev.17-Junllo 2-!
ovo 16-Dez. 29 de 1822.

Ignac·io Llliz Madeira de Mello-Caria
de D. Pedro 1 ao brigadeiro-Junho
15 de 1822.

Ignacio Luiz Madeira de Mello-01Iicio
de-a D. João VI-Nov.7 de 1822 (2')
-Fev. 23 de 1823 (Z'}-Junho 1 de
1823.

D. Ignacio Quintana, coronel hespanhol
-Fev. 27 de 1 OI.

Ignacio do Rego Barros, 2 ' cap. m6r do
jJará-Julho 17 de 1649-Dez. 5 e22de
1652--nfarço 24 de 1654.

Ignacio Vieira de Barros Cajueiro. de
putado provincial das Alagoas-Dez.
4 de 1839.

Iguarassú-Com bate aos potyguares de
Set. 27 de' 1530.

Iguarassú (Instalação' da camara de)
Julho 29 de 1833.

Iguarassú-Combate de-Mar<;o 30 de
1849.

Igllassú (Instal1açã0 da camara munici
pal de)-Julho 29 de 1833.

Iguatemy (Presidio de) - Julho 28 de
1767.

Iguatemy-2' expedição ao-Ag. 22 de
1767.

~guatemy-Motim no presidio de-Dez. 3
de 1769.

D. Ildefonsa Laura Cesar. V. Baroneza
de Alagoinhas.

Ilha de Santa Catharina, governo subal
terno-Março 2G de 1726-Fev. 16
de 1824.

Ilha de Santa Catharina-Governadores
da-Dez. 11 de 1735.

Ilha de San ta Catharina, capitahia
Março 7 de rA39.



- 51-

Ilha d~ Santa Catharina tomada pelos
hespanh6es-Fev. 24 e 27-i\larço 21
de 1777.

llha das Cobras (Compra da)-Set. 11 de
1589.

Ilhá. das Cobras (Sedição mUitar ua)
A)). 3 de 18:12.

ilha de Duarte Lemos no Espirito- anto
-Ag. 20 de 1540.

Ilha de Fernando de Noronha. V. Fer
nando de NOI'onha.

Ilha GI',lnue-Doacào nit-feita aos Je
uitas-Junho 26 de 159tl.

Ilha Grande de Joannes ou nIaraj6 (Doa
ção da). V, Antonio de i:)ouza de nIa
cedo,

ilhada Redémrção. guerl'a do Paraguay
-Ab. 5 e O de 1 (jl).

Ilha de Tucujú occupada por fl'ancezes
-Junho 21 ue 1629. . .

Ilha de Tucujús no Amazonas, occupa-
da por inglezes-Jan. 28 do 1631.

Ilha da Vera-Cl'uz-Ab. 22 de 1500.
Ilha de Villegaignon-nIal'ço 16 de 1500.
llha de Villegalgnon-Fortificação da-

ovo 22 de 17ti7 (2').
Ilha de VilIegaignon-J10numento na

Dez. 16 de 1 76.
1Iheo (Capitania do )-Ab. 1 de 1535.
llluminação (a gaz) da cidadc da Bahia

-Maio 10 dc 18ti2.
Illuminação (a I-taz) da cidade de Campi

nas-Julho 29 (Je 1 75.
Illuminaçào (a gaz) da cidade de cam

pos- 'et. 7 dc 1872.(2').
Illuminação (a gaz) da capital do Pal'á

-Out. 31 de 1 64.
Illuminação (a azeite) da cidade de

S. Paulo-Ab. 27 de 1842.
Illuminação (a gaz) da cielade do R. de

Janeil'o- IaI'ço 25 de 1 54,
Illu trissima, tl'atamento dado á camara
. do Rio de Janeiro-Jan. 9 ele 1 23.

ImpeI'iaes marinheiros (Corpo de)-Dez.
16 de 1876.

Impo to em S. Paulo para a reedificação
tle Lisboa-Dez. 16 de 1755. V. Dona
tivo.

Impostor elas AJagoas, intitulado prin
cipe--Ab. 2 de1735.

Imprensa Regia-Maio 13 de 1808 (2').
Incendio de Ulinda pelos hollandezes

ovo 24 de 1631.
Incenelio dos en~enhos da Bahia pelos

hollalldeze -J unho 1 de 1640. .
... Incellelio lo convento do Carmo na Balda

-Março 20 de 1788.
Incendio do Recolhimento do Parto no

R. de Janeiro-Ag. N de 1789.
Incendio da casa ela camara do R. de

Janeiro-Julho 20 de 1790.

Incendio do theatro S. João no R. de
Janeiro- Março 25 .de 1824 (2').

lncendio do theatro S. Pedro de Alcan
tara no Rio de Janeiro-Ag. 16 de
1852.

Inconflelencia de Minas Geraes-Ab. 21
de 1792.

Inconfidencia- Embal'cam para o de
gredo os réus da-Maio 22 de 1792.

Incursões de botocudO$ e goytacazes pelas
capitanias de !lIinas e R. de Janeiro
-Dez. 4 (artigo separado).

Independencia do BraziJ-Set. 7 de 1822.
Independencia do Brazil-Reconhecem

os Estados-Unidcs a-Ab. 26 de 1824.
Indepcndencia do Brazil-Legitima D.

João VI a-Maio 13 de 1825 (2').
Independencia do Brazil - Reconhece
. POl'tugal a-Ag. 29 de lu25.
Inelependencia do Brazil-Reconhece a

lnglatel'I'a a-Out. 15 de 1825.
Independencia ou morte-divisa-Set.

15 de 1822.
India i\Iorta (Combate de)- ovo 19 de

1816.
Indio rebaixado por se casal' com uma.

preta-Ab.4 de 1755 (2°· §).
Indio -Edital em seu favor em S. Paulo

-Jan. 10 de 1685.
Indios-Excomunhão contra os que se

duzissem os-MarÇ(l 27 de 1715.
Indios-Carta regia aoolindo a escra

vidão dos-Ab. 1 de 1680.
Indios-Carta regia acerca da emanci-

ração e civilisaçào dos-Ma,io 12 de
798.

Indios-Bulla declamndo entes racionaes
os-Junho 2 de 1637.

Indios (Res&ate de)-Junho 8 de 1550
Jan. 20 oe 1556.

Inuios-Lei declal'ando-os livres, excepto
os tomados em guerra-Março 20 de
1570.

In<lios-Casamento de caturaes do reino
com-Ab. 4 de 1755.

Indio ~Decreto sobre a liberdade d05
Ab. 9 de 1655.

Indios considerados prisioneiros, mas
não captivos-Jan. 28 de 1691.

Indios: ç1eclarados captivos os tomados
em guerra - Ab. 20 de 1708. •

Indios - Restitue-se-lhes as terras usur
padas- Mar~o 3 de 1712.

Indios Bayacús recolhidos a Montemór
novo-Ab. 30 de 1765.

Indios-Carta de lei regulando o capti
veiro dos-Junho 3 de 1654.

Indios derrotados em Santa Tecla-Fev.
10 de 1756.

Indios dados a solda.do~ IlO Ceará-Maio
21 de 1765.
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lndios cot'oados vão tCI' á cidade de Instruc~õcs para a conmcação de uma
COf'itiba-Junllo 3 de 18tH, con lituinte-Junho l!J de 18.22 (2'),

Indios-Lei rclaLiI'a a-Junho 18 rle 1761. Inslll'rei~ão <!'e pretos da na\1Io Ussá na
Indio famulos do je uita. -Jnlho 18 de 13ahia-,Junlt 7 de 1207.

1670. I . tIn ul'l~ei\iio dr ~scl'aYOS em Campina_-/1 Indios justi~,ados no Pará-Março 18 M,110 3 de 18.30.
de J(j2(i. Inslll'l'eic:ão de prrsos politicos no forte

Indios-DuJla excomun;>ando os que os tio 1\1>tt'-Ab. 2(j e 28 de 1,,33.
empre!!llsscm como CSCJ·ityos-Jlllho Intendcnte p:t'ral da policia do Rio de
20 de )(;.10. Janel'o. V. Paulo Fernllndes Viauna.

Indios- ComJll'a d'elles em S. Pnnlo (pos- Infima<:ilo no dirtador Lopcs para que se
turas da ~amara)-Jlllllo 21 de 154:3. rrndn-Dm:. 22 ele 1 'ü8.

Indies-Lei sobrc a lihcrdadc dos- ::le1. Invasilo do Rio rle Janeiro Jlelos frlln-
10 de 1610. cezes. V. Duclerc. Duguay-Trouin.

Indios Gnaycurús - Expedição contra Bois le Conte. Villegaignon.
os-Ag. 1 de 1734. Innlsão (Segunç!a) do. R. de Janeiro-

Iudios-Que sejnm goyernaclos como O, Ab. 7 clc 1712.
de'mais vassalos da corva-Set. 12 cle Invasão pal'3guaya em i\latto-Grosso-
1653. 1\1al'<';0 3 de 1865.

Indios-Guerra aOS-'lm S. Paulo-Out. Ipanema-Fabrica de ferro cle S. de-
13 de 1591. Dez. 4 de 1810 (:2")-Noy. 1 de 1818.

Indios - Quinto pago por - trazidos do lperoig. Y. Yperoyg.
sertão-Out. 18 de 1623. Ipirangn, monum Dto commp'moratiYo da

Indios-Carta regia sobre s~lal'Ío por independcncia-Ab. 9 d01825-11aio
inteiro dos-Nov. 20 de 157,). 10 de 1875.

Indios-Guerra aos-no Cear<Í.-r ov. 27 Ipojltc3 nã guerra hollandeza-Junho 24
de 1727. delG4:J.

Indios-lncursões de-pelas capitanias de lpojuca (Ac<:ão de) em Pernambuco-
Minas e R. de ~aneiro-Dez. 4 (ar- Maio 15 de 1817.
tigo separado.) Ipojuca (Religio~os de S. Francisco de)

Iudios-Tumulto no Pará por declarar o -Jan. 1 de 1637.
cap. mór lines os-Dez. 22 de lG52. Ippo Eyssens, go\'. hollandez de Itama

racá. ete.-Nov, 17 rle 1636.
Infantaria de mili ias (Regimento de) lrine'tl Evanrrcli ta de Souza, barão. de-

~~89.ap. do Espirito Santo-Jan. 27 de pois visconde de Mauá-Ab. 30 de
I 18.')4.

Inbobim (Combate do engen 10), guerra Irmã Ja inta. directora das reclusas de
holJandeza-::;et. II de 16~5. anta Thel'eza-Ah. 17 de 1756.

Inquisição em Portugal-Mal'ço 23 dc Il'mãs de caridade na Bahia-Disturbio
Inql~i~t;ão no Brazil (Oiliciaes da) -Ju- contra as-1I1arço 2<:1 de lR5 .

-lho 22 de 1621. D. Isabel, princeza imperial. herdeira
presumptiva da coroa-Julho 29 de

Instituto dos advogados de S. Paulo- lS60.
Junho 17 de 1875. D. .:Isabel. princeza impol'Ínl, conde, sa

Instituto Archeologico Alagoano-Dez. d'Eu-Julho 2U de 1846·· Ou!. 15 de
2 de 1869 (2'). 18ü.L

Instituto CommGrcial do R. de Janeiro- D. Isabel Mal'Ía do Br3aan<';/t. cluqueza
Fev. 9 de 1861. • de Go"az. flJha reconhecida de D.

Instituto de educandos artifices em S. Pedro 'r-Ab. 15 de lS43-KoY. 3 de
Paulo-Junho 24 de 1874. 1867 (2').

Instituto Historico e Geographico do D. I abel de Lima, donat.aria da eaE!-
Brazil-Nov. 25 de 1838-Julllo 10 de tania de S. Vicente--Set. 13 de 15/1.
1839-Dez. 15 de 1849. ,Isenção de Jlortes do correio para os

Instituto Historieo Rio Grandense-Fev. jornaes e lino de. tinados ás biblio-
24 de 1860. . . thecas publica -Nbv, 15 de 182, (2').

Instituto dos Meninos Cel;ios do R. de lia-Ivaté (Tomada do redu to de), na
Janeiro-Set. 12 de 1 5'1. guerra do Paraguay-Dez. 27 de1868.

Institi.lto vaccinico da côrte-Ag. 17 de Italoaté. V. Bombardeio do ac.ampa-
1846. mento de.

Instituto dos Surdos Mudos (Regula- Itabapoana a S. ..Francisco de Paula.
mento para o)-Out. 15 de 1873. linha telegraphica-Jan. 14 de 1873.
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Itamaracá-Ataque de-pelos hollande

zes-Junho 20 de 1633.
Itl1maracá (Comhate naval rle). na guena

hollandeza-Jan, 12 de 16J.0.
Hamaraeá-Ataque dê-occupada pelos

hollandezes-Set. li e 15 <,le lG45.
Itamaracá- 'ortida ontra os hQllrlnJeze~

em-Junl1o 16 de lü-lli.
Itanl1aen. villa do !ittora! de S. Paulo-

Jan. 13 de lZ>lil. '
Itaparica (Ataqne tle) - Jun. 7'de 1823.
Hapemerim (Cadeiras de primeiras Jct

tras em)- O". 19 de 1 '18.
Hapul'a, clllollia militar-Junho 26 de

1 '58.
Itaquy o upada POI' forc;as pal'aguayas

-Juuho 10 H) de 1865.
Itoror6 (Combate de). ,.,uel'l'a do Par'a

guay-Dez. 6 de lS68.
It,ú. cidade de S. Paulo. tem o titulo de

(idalissima-Fev. 5 de 18-12 (2').
Jtú-Convento dG CarOlo em-Fev. 11 de

1719.
Itú-Rebellião de-Maio 18 de 1 42.
liú (Comarca de) -Dez. 2 de 1811.
Jtuzaingo (Batallla de)-Fev. 20 de 1 27

-Maio 10 de 1879 (5' §).

Jf
Jacarehy em S. Paulo (Fundação Je)

Set. 20 de 1652 (art. separado),
Jacinta de 8. José. V. Il'má Jacinta.
Jaeinto Eilrbosa Lope . provedol' da fa

zenda em Cllyabá. V. Ouro cOI1\'er
tido el11 cllull1'bo.

D. Jacinto Carlo' da Sill-eil'a. 7' bispo
do i\Ial'anhâo- cio 21 de lí79.

Jacinto De iderio Cony, engenheil·o-Ab.
1 de 1 '10.

DI'. Jacinto Furtado tle IlIcndon,a. dcp\:
tado á conslilllinte-Junl1o 3 de 182i?,

Dr'. Jacinto Furtarlo de i\Iendonr:a, ('na
dOI' pOl' ~Iinas-Gcrae -Jan. :2~-"lilio

4 de 182ü r3°)-Jan. 20 rle 1834.
Jacinto i\IOI'eira Cabml. V. ~1'<11·ontba.

Jacinto Pae!' lle llll'l\tlon,a. senal!oi' POI'
Alagoas-i\laio 13 de 1871.

Jacinto Roque de Senna. Pel·pira. ellpitã
de fragata. mt O'nE'I'ra do Rio da Pratn
-Março 12 de 1826-Jan. 1'-fev. 9
de 1 27.

hcob Evel·R. ca.pitão hollandez. no i\1:l
]'anhão-Jan. ;26 de )(J±3.

" Jacob Huyghens, vice-almirante hollan
dez-Jan. 1:3 de lG.J.O.

Jacob Listr\'. V. Onnhaú (Cal'nificina
de). V. l!otengy. '

Jac.ob i\lal'tini. '!-"i.nist?·o protestante
Mar~o 26 de 1630.

Jl\Cob Staehowel'. V, 'taehowel'.

Jacob Willekens. V. Willekcns.
Jacome BezelTa, majol·. na gucl'I'a hol

landczl\-:l1al',o 6 de lü31.
Ja ome Raym undo de ;:\ol'onl1a. V. Ex

jJedição contra os inglezes no Ama
zonas

Jacome Raymundo de X'JI'onha. 1[' cap.
mór do Pal'á-illaio 29 de 1630.

Jncome Raymundo de Xoronha. gO\·. in
truso do ~Iaranhão-Out. 9 de 16;36
(aliús 1626)-JunI10 14 de 1637.

Jacqw's, navio francE'z. mandado por
Villegaig-non-Jan. 3 de 155'.

Jacques Arago. tlramatul'go franeez
Oul. 18 de 1830.

Jacques Felix. capitão, fundador de Tau
bate-Dez. 26 de lG45.

Ja~ques Riffal1lt. V. RiJliwlt. _
Jacque' de Soria e João Capde\Cille. pil'a-

ta calvinistas-Jull1o 15 de 1570 (3' s).
Jacul1y. V. Cachoeira do Riu Pardo.
Jacuhype. V. Ataque e tomada de.
Jaguarão (Ataque de)-Jan, 27 de 1865

(2').
Jagnarlo (Estação telegraphica de)-Out.

Z9 de 1872.
,TaglJaI'eÜl-Corá. guerra do Pal'aguay

Ag. 21 de 1 G5.
James LancasteJ', tlibllsieÍl'o inglez

Maio 5 de 1:-93.
James Norton na gllerm do R. da Prata

-i\lar'ço 12-Jllnl1o 11 de 1826.
D. Janllaria. princeza brazileira-~la,'ço

11 de 1822-~laio 31 de 1836 -Out. 22
de 1844.

Januario da Cunha Bal'bo a (Conego)
Julho 10 de 17 O-Dez. 7 de I82!-Ag.
1 de .1838.

Jara~uá-i\lina de ouro de-Ab. 25 de
h62.

Jardim. Yil!a do Ceal'á, pede o governo
ahsoluto-Junho 29 ele 1825. I

Jal'rJim 13otanico da lagoa de RoJJ'igo de
Freibts-:Haio 11 de 1 19.

Jardim Botanico no Maranhão-Dez. 7
de 1830.

.Jata1\y (Batalha fle)-Ag. 17 de 1 65.
Jatahyty-Col'<Í. V. EntI-evi ta do gene

rae alliados. etc.
Jayme Northon. V. James Norton.
D. Jeronyma cle Albuquerque. donatáI'ia

de S. Vicente-Set, 13 de 1577.
S. Jeronymo (Rio ele)-. o\". 1 de 1501.
Jeronymo de Albuquerque. fnndadol' da

cidade do Natal-Dez. 25 ele 1597.
Jeronyrno de AlbllqU J'que na e. pulsão

do francezes cio Maranhão-Fev. 11
ele 1Gll-Junho 1 de lG13- i\laio 26
Junho 17 e 22--Ag. 26-01~t. 1 e 20
Nov. 19. 22 e 29 de 1614-Jau. 4
Nov. 1 e 3 de 1615.
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D. Jeronymo de Athayge. conde do At·
tou~Ula, 22' gov. da Bahia-Jan. 4 de
165,L

Jeronymo Bonaparte (O principe) aporta
á Bahia-Dez. 14 de 1805 (2' §).

Joronymo de Camargos. V. Atibaia.
Jeronymo Frago~o de Albuquerque, cap.

m6r do )'ará-VoJ. 1. pago 270, coI.
2'. 1619- Julho 18 de 1621.

Jeronvmo Francisco Coelho. ministro da
gu(m·a-Jan.16 de 1860 (I').

Jeronymo José de lIIello e Castro. 39'
gov. da ~ arahyba-Ab. 21 de 1764
Maio 13 de 1797.

Jeronymo José Teixeira Junior. senador
pelo R. de Janeiro-Marc;,o 10 de
1873.

Jeronymo José de Viveiros. senador pelo
Maranhão-Maio 7 de 1853-Dez. 13
de 1857.

Jeronymo Leitão. loco-tenente do dona
tario de S. Paulo-Out. 12 de 1580
Ab. 10 de 1585-Ab. 8 de 1590-0ut.
13 de 1591. "

Jeronymo Martiniano Figueira de Mello.
promotor publico da côrte-Nov, 29
de 1832.

Jeronymo Martini~no Figueira de !\leJlo,
seiJador pelo Ceará-Ag. 20 de 1878.

Jeronymo de Mendonça FIlI'tado, Uxum
be1·{/a. 5' cap. general de Pernambu o
-Mar<;o 5 cle 1664.

Jerenymo de Paiva. ex-jesuíta. na guerra
hollandezllr-Junho 9 de 1636.

Jeronvmo Pereira de Vasconcello . ~'.
lndia, Morta.

Jeronymo Serrão de Paiva. almiJ'aute. na
guena hollandeza-Julho 27 tle 1645
(2')-Set. 9 cle 16!5.

Jeronymo Villela de Castro Ta1'ares ..\ .
Revolta pl'aieil'a.

. ~suino Lamego Costa. 2' barão da La
guna. senador pela prov. cle Santa
Catharinllr-Dez. 26 de 1812.

Jesuino lIIarcondes cle Oliveira e Sá, mi·
nistro cI<I. agricultura-Ag. 31 de 1864.

Jesuitas-Chegarla ao Brazil dos primei
ros-lIIar,o 29 de 1549 (2' ~).

Jesuítas-3' leva de-Maio 8 ae 1553.
Jesuitas (Primeiros) chegados á capiicnill.

cle S. Paull-Jan. 2'5 de 1554.
Jesuitas vinLios como missionarios ao Bra

zil-Julho 15 de 1570.
Jesuítas (Doação de tenas aos)-Out. 29

de 15/0. '
Jesuitall-Queixas da camara de S. Pau

lo conira os-Set.' ~O cle 1592-Ag.
15 de 1611-Julho 18 de 1676.

Jesuítas-Expulsão cios-de S. Paulo
Junho 10 de lül2-Junllo 2-Julllo 13
de 1640-Julho24 de 1687.

Jesuitas: são restituidos aos seus coI·
legios em ~. Paulo-Out.3 de 1642
!\laio 14 de 1653·-Dez. 11 de W;r!.

Jesuítas-Perdão l\os que tomaran] parte
na expulsão dos-Out. 7 de 11347.

Jesuitas: licen,a para terem uma aldeia
no Maranhão-Set. 26 de 1652.

Jesuítas-Queixas da camara do Pal'á
contra os-Julho 17 de 1661.

Jesuitas-Expulsão dos-do Pal'á-Julho
]7 de 1661-Ab. 16 de 1662 (2' §)-Ab.
30 de 1662.

Jesuitas-lIlotim em S. Paulo por ausa
dos-Junho 24 de 1677.

Jesuitas-Expulsão dos-do lIIarallhiio
Junho 21 de 1661-Nov. 2 de 16~5,

Jesuitas- Oppõem- e os morarlol'es de
S. Paulo á sahidados-Ab. 8 de 1695.

Jesuitas-Bulla condemnando /l. atroci
dades commettidas' pelos-Dez. 20 de
1741.

Je~l1ítas domiciliados em Campos-Set.
3 de 1759 (4' §).

Jesuítas do Piauhy (Expulsão do, )-~lar,o 10 de 1760.
Je 'uitas da Bahia (Expulsão dos)-Ab.

18 de 1760.
Jesuitas (Confisco dos bens dos)-Fev. 25

de 1761.
Jesuitas. V. Banimento.
D. João ln. rei de Poriuooal-Junho 11

cio 1557.
D. João IV. rei de Portuooal":Nov. 6 de

1656.
D Juão V. I'ei de Portugal-Oui. 22 de

lü89.
D. João V tem o titulo de fideli. simo

Dez. 23 de 174 .
D. João (O pl'Ínripe) assnme a rC'geneia

uo reino-Fcv. 10 u 17!-J2.
D..João (O pr-incipe l'cWnll'l cmbar a

para. o BI'azil- ·ov. ;og ue 1 07.
D. João VI annuncia o intento de voltar

para o reino-lIhu'ço Z7-Ab. 20 de
1821.

D. João VI, rei de Portugal, Brazil e Al
~arves-ilIaio 13 de 1767-ilIfl.rço 10
ue 1826.

p. João VI volta p' ra POI'tngal-Ah. 26
-J[ lho 4 de lbel.

D. João VI. impe"ador titular do Brazil
-Nov. 15 de 18~5.

D. João V]-,i\lanifesto de-V. Manifesto.
Decretos.

S. João (]lha de), depois denominada ue
Fern(\ndo de Noronha-JuBho 10 do
1503 (3" li)·

João de Al11'('U Oastello Bmnco, gov. do
estado do Maranhao-Sei. 18 u 1737
-Set. 19 de 174·~.
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João Albeno de Castcl10 Branco. cban
cellel', introductor do cafezeiro no R.
de Janeiro-Maio 31 de 1860.

João Alberto de Castello Branco, mem
bro do gov. int. da Repartição do
Sul-0ut. 10 de 1763 (2° §).

João Alberto de Miranda Ribeiro. gov.
da ilha de Santa Catharina-Jan.17
de 1791-Julho 7 de 1793.

João de Albuquerque de Mello Pereira e
Cáceres, 5° cap. general de Matto
Grosso-Nov. 20 de 1789-Ag. 1 de
1791-Fev. 28 e 29 de 1796.

João Alfredo Corrêa de Oliveira. sena
dor por Pernambuco-Fev. 28 de 1877.

D. João tW Almeida ue Mello e CastTo,
conde da. Galveas. ministro da ma
rinha de D. João VI-Jan. 18 de 1814.

o Dr. João de Almeida Pereira. deputado.
mini tI'O do nego do ImperlO-Ag..
30 de 1859.

Dr. João Alvares Carneiro, in i~ne me
dico f1uminense-Nov. 18 de 1837.

João Alves Ferreira. com mandante ua
praça de Iguatem y-Março 23 de 1773.

D. João de Amol'im Pereil'a. gov. elo
Piauhy-Out. 16 ele 1799-Ju]ho 6 de
]802-Fev. 19 de 1803-AD'. 22 de 1805.

João de Andrade Pcssoad'Anta. coronel.
fuzilado no Ceará-Ab. 30 de 1825.

João Antonio Capote. major, philantbro
po-Ab. 26 de 1879 (2').

D. João Antonio La valleja. guerrilheiro
argentino-Ag. 20-úut. 12 de ]82.').

João Antonio Maciel desc90re com ou
tros as minas de ouro de Cuyabá
Ab. 6 ele 171 .

João Antonio ele Miranda, senador pela
p. de MaUo-Grosso-M::tio 11 de 1855.

Dr. João Antonio Rodrigues ue Carva
lho deputado á constituinte-Junho
3 de 1822.

Dr. João Anton;o Rodri~ues de Carva
lho. l° presidente oe Santa Catha
rina-Fev. 16 de 1824 in fina.

Dr. João Antonio Rourigues de Carva
lho. senador pela p. do Ceará-Jan.
22 de 1 i6 (Ceorá)-Maio 4 de 1 26
(3")-Dez. 4 de 1840.

D. João Antonio dos Santos, l° bispo da
Diamantina-Março 12 de 1863.

João Antonio de ouza Falcão. gov.
nomeado pa.ra a ilha de Santa Catha
rin~-Out. 25 de 1753 (2° §).

João de Araujo de Azeveelo, membro do
gov. geral int. elo estado-Ag. 21 de
1718 (4° §).

João ele Araujo da Cruz. preso da Junta
gov. ela Parahyba-Out. 25 de 1821
(2" §).

FI'. João d'Assumpção, encarre=do da,
cultura da canella e pimenta 'da India
na Bahia-Nov. :29 de 1707.

João Baptista Alves Porto. V. Uonvenção
entre o cabildo de Montevidéu, etn.

João Baptista de Azevedo Coutinho Mon
taury, 37" gov. do Cearâ,-Maio 23 de
1781-Maio 11 de 1782.

João Baptista Debret. V. Debret.
João Baptista Ferreira de Souza Coútinho.

V. Barão de Cattas Altas.
João Baptista de Figueiredo Tenreiro

Aranba. l° presidente da província do
Amazonas-Set. 5 de 1850 (2° §)
Jan. 19 de 1361.

João Baptista Furtado, gov. do Ceará-
o oV. 10 de 1721.
João Baptista Gonçalves Campos, arcy

pre te no Pará-Ab. 12 de 1832.
FI'. João Baptista de Jesus fundador do

convento do Carmo em ltú-Fev. 11
de 1719.

Dr. João Baptista de Lacerda. distincto
medico de Campos- ov. 4 de 1879.

DI'. João Baptista Libero Badar6, demo
crata itahano assassinado em S. Paulo
-Nov. 20 de 1830.

João Baptista Vieira Godinho, tenente
~eneral. membro do gov. int. da
liahia--Fev. 13 de 1811.

João Barbo a de Gouvêa, membro do
gov. do Rio Grande do Norte.--1I1aio
31 de 1782 (pag. 343).

S. João da Barra--freguezia-Março 20
de 1674.

S. João da Barra-cidade-Março 20 de
1674 (6° §) -- Junho 17 de 1850 (2").

S. João da Barra é de novo encorpo
rada ao Rio de Janeiro-Ag. 3] de
1832.

S. Joào da Barra-Escola primaria em-
o Out. 25 tIe 1831. I

João de Barros, donatario do Maranhão
-Junho 18 de 1535.

Jo!lo de Barros Braga. cap. m6r do Ria
Grande do Norte- ov. 27 de 1727
Março 19 de 1731.'

João de Barros Guerra. 48" cap. m6r do
Pará-Ab. 15 de 1710.

João Blaar, argento-m6r hol1andez
Ag. 16 de ]645.

João Bl'aulto Muniz, membro da Regencia
permanente-Junho 17 de 1831.

João de Brito Correa, 6" gov. da Para
hyha-Jan. ~8 de 1616.

João Caetano dos Santo. grande actor
na ional-Out. 18 de 1850-Ag. ]6 de
185;?-Ag. 24 de 1803.

Dr. João Caldas Vianna. preso da prol'.
do Rio de Janeiro-Fc". 20 de 184:3
~et. 19 de 1854.
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Dr. João Candido de Deus e Silva, de
sembargador-Dez. 10 de 1821-Ãg. 8
de 1860.

João Capdeville. V. Jacques de oria.
João Carlos Au~usto de Oyenhausen

Grev~nburg, aepois vi conde e mar
quez de Aracaty, ,governador do Ceará
-Nov. 8 de 18u2-Nov. 13 de 1803.

João Carlos Augusto de Oyenhausen
Grevenburg, 8' gov. de Matto-Grosso
-Noy. 18 de 1807.

João Carlos Augusto de· Oyenhausen
Grevenburg, ultimo governador de
S. Paulo- Ab. 25 de 1819.

João Carlos Augusto· de Oyenhausen
Grevenbur~, preso do governo pro,'
visorio de i::i. Paulo-Junno 23 de 1821.

João Carlos Augu to de Oyenhausen
Gr.evenburg, senador pelo Ceará
Jan. 22 de 1826 (Ceará}-JIaio -! de
1826(2')-Maio 19 de 1831.

D. João CarIes Gregorio Domingos Vi
cente Francisco de Saldanha Oliveira
e Souza Daun, depois duque de Sal
danha, ]4' gov., do Rio Grande elo Sul
-Ab. 13 de 1 21-Nov. 20 de 1876.

D. João Carlos Gregorio Domin"os Vi
cente Francisco de alelanha &iveil-a
e 'Souza Daun, presidente da junta
~Oy. do Rio Grande do ul-Fev. 22
ae 1822-Addenda, vol. TI, p. 325,
coI. 2', Julho -! e 15.

João Carlos de v,,-ilagran Cabrita, coro
. neI. na guerra do Paraguay-Ab. 5

e 10 de 1866.
João Carnéiro da Silva, 1" barão de

Ururahy-Out. 1 de 1 51.
FI'. João de las Casas, reli~io o de

S. João de Deus-Out. 28 de 1633.
João Chrysostomo Callado, marechal

Nov. 7 de 1837-Ab. 1 de 1857.
Padre João Chrysostomo de 'Paiva, pro

curador do bispado de Olinda-Nov.
4 de 1876 (3' §) .

.João Chrysostomo da Silva. coronel, com
mandante de Caçapava-Ab. 8 de 1831'.

João Corrêa de Sá, 30' goV;. d€l Rio de
Janeiro-Ab. 11 de 1661.

João Correa 4e Sá. general do Estreito,
donatario da Parahyba do Sul-Set.
2 de 1763.

João Corrêa 'ela Silva. nomeado gov.
garal do estado-SeL 5 de 1669 (al
tigxJ separado).

João da Costa, 3' prelado do Rio de Ja
neiro-Julho 3 de 1629 (5' §).

João da Costa Monteiro, coronel. V. Hos
picio de Jerusalem em Pernambll O.

João Coutinho de Bragança, cap. mór
do Rio Grande do Norte-Maio 30 de
1751-Dcz. 4 de 1757.

D. fI'. João da Cruz, 5' bispo do Rio de
Janeiro-Fev. 5-ThIaio 9 de 174:1.

João ela Cunha Souto Maior, 11' gov. de
Pemambuco-Maio 13-Set. 13 de
1681.

Dr. João Dabney de Avellar Brotero,
lente da Academia de S. Paulo-Set.
lc1e1859.

João de Deus Menna Barreto. depois
marechal. na ~nerra dos gallchos
Out. 19 de 1816.

João de Deus Menna Barreto. vice-pre
sidente ela junta gOI'. do R. Grande
do ·ul-Fev. 22 de 1822.

João de Deus Menna Barreto. visconde
de S. Gabriel-Ag. 27 de ·'.J49 (VoI.
II, Ag. 27. Rcctificdções).

João Dias Guedes, cap. mór, no ataque
ela Victoria pelos llollandezes-Out.
28 de 16M.

~oão Dias de Sol is, piloto castelhano
Out.8 de 1515-Março 7 de 1739 (2' §).

João Duarte Li. boa Serra, poeta mara
nhense-Ab. 16 de H:l35.

D. João D'larte llo Sacramento. bispo
eleito de Pernamb.uco-Juuho 17 de
1671-Jan. 10 de 1686.

S. João d'EI-Rei. cidade de Mina Geraes
-Out. 8 ele 1713.

João Erne$to (I'ríncipe), irmão de Mau
ricio c1e'Nassau-No". 23 de 1639.

Dr. João Evangelista de Faria Lobato.
deputado á constituinte-Junho 3 de
1822.

DI'. João Evangeli ta de Faria Lobato.
senador por ?lina Gerae -Jan. 22
de 1826-Maio4: de 1826 (3')-Junho 25
de 1846.

D. fI'. J ão Evangelista Pereira da Silva,
5' bispo do Pal'â-l ovo 2B de 1772.

João Fac\lJ1do de Castro Thü'nezes (~I"jor)
a.ssas i!Jado no Cean"t-Dez. 8 de 1841.

D. João Fajard do Gu vara. 2' COI11
mandanto d~ armada bespanhola
Jan. H de 1625.

João Feli.' Pereira de Campo nn. luta
da independencia na Bahia-Dez. 29
de 1822,

João Fel'l1ande~ Vieira. ml' tre de camp
nas lutas C()111 o llollandeze. -JunhO
16. 17 e 19-Julho 24-Ag. 2 c 17
Set. 1 e 3 de 1645-Jan. i'l-Jlllho 10
-SeL 23 de 1G4ti-.Ah. 19 de 164.8
Jan. 10 de 16 l-Ag. 12de H!"5-Ag.
2 de 1866.

João Fernandes Vieira, 13' "ov. da Pa
ra.hyba-, 'ot. 15 de lü45-Fel'. 12 tle
1655.

João Fran 'isco Alves Branco Muniz Bal'
reto. V. Joazeil'o (Estl'ada do felTo).

João FI'ancisco Duelerc. V. Duderc._



João Francisco Lisboa, o Timon brazi
leiro-Ab. 26 de 1863-;)Iaio 27 de
1 64.

D. João Franco de Oliveira, 4' arcebispo
da Babia-Dez. 5 de 165.2.

João Furtado de Mendonça. 40' gov. do
Rio de Janeiro-Ab. 22 de lOS:3.

João Gomes Baldaia. V. Calonga (Com
bate de).

João Gomes Caminha, membr'o tio f:O'ov.
interino do I iauhy-Julho 13 de 11.

João Gome Guimarães, vereador de
S. Paulo-Maio fi de 1 01.

João Gomes de MeHo, barão de Mal'oim,
senador por ergipe-Junho 1 de
186] .

João Gomes da ilveira :Uendonça, depois
visconde do Fanauo e marquez de
Sàbará, deputado á. constituinte
Junho 3 de 1 22.

João Gomes da • ilveira Mendonça. col
laborador na epn tituição do lmperio
- ov. 26 de 18:23.

João Gomes da ilveiI'a Mendonça, se
nadol' por Minas Geraes-Jan. 22
Maio 4 de 1826 (3')-Julho 2 de 1 27.

João Gonçalve. da Silva. V. lIo 'picio tle
Jeru alem em Pernambuco.

João Guilherme Rartclif (Supplicio de)
-JlIlhã 2{ de 1824 (2' §)-::IIarço 17
de 1825.

João Henrique Bohen, reconquistador
do R. G. do Sul-Ab. 2 de 1776.

Joãu lIyk major hollandez-Fev. de
1635.

P. João lIygino de Bittencourt. bispo
eleito de Jlal'ianna, que recusa-Dez.
28 de 1 76 (2').

Jo" o Ignacio da CI'oha. barão. depois
visconde de Alcantal'a. ~enador pelo
i\laranhilo-Jan. 22-JI:üo 7 de lc 96
-Fev.1! de 1 34 e Aadenda-Vol. J,
p, 434, coI. 1'. 1834.

João Jorge Maurer. V. Revolta dos n u-
cker' no R. Li I'ande do Sul. '

João Jo é da Cunha Fidié (Jlajol'). gov.
elas armas no Piauhv-Dez. 9 de 1821
-Dez. 21 de 1821 (aliás 1822)-Nov. 14
-Dez 17 e 25 de 182.2-Maio 15-Junho
29 de 182;,.

Dr. João Jo~é ::IIartin Leão, meelico
campista-Jan. 20 ,'e 1 "i7.

João José de Olil' il'~< Junqueira. senador
pela Babia-Jlal'co 17 de 1 73.

D. fI'. João d S. Jose e Queiroz, 4' bispo
do Parú-Ag. 31 de 1761.

P. João Jose "ieil'a Ramalho. ,enador
péla p. ele '. Pa.ulo-Junho 26 de 1853.

João vanKorn. cOl'onel hollandez-JunlIo
25 de. lü37-0ut. 28 de 1640- Out. 30
de lGü-~'e\'. 28 de 16H (2' ).
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João Leite Pereira de Castel10 Branco,
membro do ~OY. int. do Piauhy-Ju
lho 13 ele 181l.

D. João ele Lencastre. duque de Aveiro,
compra a capitania de Porto eguro
-Out. lO de 1553.

D. João de Lencastre, 32' gov. da Bahia
-Maio 2~ ele 1694. V. Palmares.

João ele Lery, historiador ela expeeliçãdo
de Bois-Ie-Conte-Set. 10-Nov. I!) e
1556.

João Lins Vieira Can anção de Sinimbú,
mini tro do Brazil em Montevieléo
Junho 21 de 1843.

João Lins Vieira Cansanc;ão de Sinimbú,
senador pelas Alagoas-i'.Iaio 15 de
1858.

João Lins Yieira Cansanção de inimbú,
mini tro elos nego estrangeiros-Ag.
30 ele 1 59.

João Lins Vieira Can~anção ele inimbú.
mini ti-o ela agricultura-lIlaio 30 de
1862,

João de Lisboa, piloto. visita. a costa
mel'ielional do Brazil- Jan. 24 de
1506,

João Lobo de Lacerela, cap. mór da Pa
rahyba-Vol. J, p. 433. co1.2': 1734.

João Lopes da Cunha. V. Pará: Con
gl'esso nacional.

João Lustosa da Cunha Paranaguá. mi
ni tr» da ju~tiça-Ag. 30 ele 1859.

João Lu tosa da Cunha Paranaguá. se
nador pelo Piauhy-i\laio 9 de 1865.

D. fi'. João da ~Iadre ele Deus. 2" arce
bispo da Bahia-Junho 13 de 16 6.

João da lIIa,ia da Gama, cap. m6r ela
Pal'lthyl)a-Vol. I, p. 433, coI. I',
1692 (4' §).

João da 'Ifaia da Gama. 24' gov. do
lIIaranhão--Julho 19 de 17.22.

.Toão Manuel de' Mello, 3' gov. de Goyaz
-Julho 1 ele 1759-. b. 13-Ag. 17
ele lí70-Dcz. 21 de 1774.

João Manuel Menna HalTeto. bri~adeiro.

na guerra do Paraguay-Ag. 12 de
1869 (7' ').

D. João Manuel de 1I1enezes. 'cap.
general d' Goyaz-Fel'. 25 ele 1 00

I Maio 17 e 1 03.
Padre João JID.nzoni. 15' arcebispo da

Bahia-;)laio 13 de 1818 (2') -Ag. 2tl
de 1820.

Dr. João lIIarcellino ue ouza Gonzaga.
J)I'e idente elas Alaguas~Dez. 12 de
1845.

João il1<tl-tins de Barro. V. Iguatemv.
Dr..João Martin de 'ou2a Coutinlio·

visita o Amazona ...,..Fev. 4 ele 1866.
João d,a Matta. V. João da i\Iotta.
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João de Matios Cardoso. commandante
rio forte ele Cabedrllo-Dcz. 2 ele 1631.

João Mauricio de Na au (Principe).
gov. hollandflz ele Pernambll o-Ag.
:23-0ut. 25 ele 16:3G-Jan. 2:]-Mar,0
5. 21 e 27 de 1637-Ab. 8-i\laio 1. 18
e 28-Jun)1O 29-Julb.o 22 de 163 
Set. 24 de 1642-Maio 6 e 23- et. 20
de 1644.

João Mauricio Wanderley, depois hal'ão
de Cote~ipe. senador pela Bahia
}'laio 9 ae 1856.

João ele lell0 Quimão (ou Gusmão 1).
&ov. da capitania do Ceará-Dez. 14
ue 1663-Fev. 25 de 1680.

João Metrowich. companhl~iro de Ract
chI' na rebellião de PernambtlCO
Mar,o 17 de 1825.

João de Miranda Ribeiro, fundador do
convento da Lapa na Balda-Março
5 de 175,1,.

Joüo ria l\1otta ou da Matta, lÇ)' go\'. do
Ceará-Set. ~5 de 170,1,.

João de ,loul'a Foga,a. loco-tenente da
condes a de Vimieiro-Fev. 6 de 162,1.

João de Moura Fogaça. donata~'ioda Ilha
Grande-Out. :2 de 162±.

Fr. João de eapolL geral da ordem
francisc, na em Roma- Ab. 12 de
1617.

João NepOllluceno Castello Branco. V.
Conselho aelministl'lltivo d') Piauhy.

D. João de Orellana. V. E qnadra de
n. FI'adiqlle.

S. João da Palma. villa de Matto Grosso
-Fev. 25 de 1 '14.

João Pascoe GreenfeJl, depois almirante.
no Rlo da Prata-i\Ial'ço 12 de 1826
1'. p. 435. Março 20.

Joüo Pascoe Greenfpil. consnl do Brazil
em Liverpool-illar,o iO de 18G9.

João, PanJo B zer!'a.. ministro de D. João
1V no Bl'azil-Nov. 2D ele 1817.

João Panlo dos Santos Barreto. grneral.
ministro du gueI'l'a-illaio 31 ele 18.J.t:l
-Uut. 24 de 1 53-Nov. 1 ele 1864.

João Pedro C;).r·CI'es. comm~ndalltc elo
forte rle GllI'npá-.Tf1.n. 9 ele lü40.

;João Peelro da Camara. 2' g v. da ca
pitania de Matto,Grosso~Jall. 1 de
17G5.

João Peelro Dia. Vieira. mini tl'O da ma
l'inha-Dez. 14- de ISG3.

João Pedro Dias Vieira. ministro de es
tralJO'eiros-ll1areo 28 ele 1004 (2' ).

João Pedro Dias Yif'il'a, ~enador pelo
i\Iarallhão-Out. 30 de 1870.

João Pedroso ele 1I10raes. o terra?" elos
indios-Frv. 14 de 1675.

João PeI'eira Çaldas. gov. do Piauhy
Set. 20 de 1759-Nov. 13 ele 1762.

João Pereira Caldas. cap. general do
Maranhão-No\'. 21 de 1172.

João Pereira Ramo de AzE!redo Coutinho.
senhor de i'lIaI'apicú-Out. 23 de 1869
(3' §).

João Pinto Barbo a Pimente], membro
do gov. int. de Goyaz - Maio 7 de
177 (2' j.

Dr. João Pinto RibeiJ'o. V. Restauração
ele PortuO'aJ.

João Pires Ferreira na revolução de Per
nambuco-Fev. 21 de 1824.

João Popino Calelas, coroncl. V. Revolta
de Cuyabá. .

Fr. João Porcalho. fnndador do mosteIro
de S. Bento no Rio de Janeiro-Ah.
9 de 1607-{2' §).

João ProJlicio IIIenna Barreto: hal'âo de
. S. Gabciel-Fc\'. 9 de 1867-Jan. 27

de 1875.
D. João da Pul'ifloa,lio Marques Perdigão,

18' bisJlO de Pernambl1co- i\rar,o 4
de 1779-Set. H de 1833-Ab. 30 de
11l6±.

João Qneima de Albuquerque. chefe dos
gnaycuI'ús-Ag. 1 de 1791.

João Ramalho, degI'adado portug~ez
AO'. 15 de 1526-Ag. 12 de 1;)31
,Iaon. 22 e 25 de 1532-Jan. 22 da 1556
-,\laio 4-Doz. 25 ele 1562-Fe,. 15
Cle 1564.

João Ramalho (Testamento de) Maio 3
de 1590

.Joào Rehello ele Lima. cap. mór da Pa
rahyba-Julho 18 de 1612.

Jono do Rego Castell0 Branco move
gnel'!'a aos indios G'/"cguez-Ab. I de
1764. .

João do ReO'o Cas e110 Branco. membro
do gov. °elo Piauhy-Jal1'. 2 de 1775.

P. J0HO Rib iro Pes oa ele Lal'erda,
memb o do "'overno provisorio de
Pernambueo-"1\l!lr<;o 6-Maio 21 de
d17. ,

Jo .) Rodri''lles Bezerra ubme1te os in
dias qu:;qul'?·-Sct. 9 d 11 0.,

João Rorll'iglles P I'eir;l cle AlmeIda. V.
'i'vll1sel1 Nacional.

Joãn RoririO'ul's de ';). e Menezes. conde
de Anurna. mini \1'0 de D. João VI -,
i\!aJ'(;?' 11 de lb08-Dez. 30 de 1809.

João Rodl'iO'nes de Va conoeHos e ou a,
I'ondo rle Castello Melhol'. 21' gov.
da Bahia-l'\0v. 4 de 1649-3an. 4
Out. 4 dI' 1650.

João de Saldanh:J. da Gama r.e Me1lo
Torre Gncdcs de Brito. conde da
Ponte. 52' cap. general da Bahia
Dez. 14 ele 1805-Março 23 \le 1806
(2&)-Junho 1 de ll:!Ofi-i\laif,J 24 de
1809.
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João Salomé de Queiro~a, poeta mi-
neiro-Ag. 25 dp 1878. .

D. FI'. João de Seixas da Fonseca. bispo
de A1'f1opoli-Junho 1 de 1880 (3' §)
Maio 6 de 1681.

João Severiano Maciel da CORta. gov.
portugupz de Cayena-J~n.12 de 1 09.

João Severiano Maciel da Costa. deputado
á constituinte-Junho 3 de 1 2~.

João Severiano Maciel da Costa, c01la
horador na constituição do Imperio
Nov. 26 de 1!f:23.

João Severiano Maciel da Costa. viscon
de. depois marquez de Quelllz. senarIor
pela Parahyba - Junho 2± de 1826

ovo 19 ele 1833.
João da ilva Fprreira, deput~elo á

constitninte-Junho 3 dp 1822.
João ela Silva Mach~do. harão cle Anto

nina, senador pelo PHaná-Ag. 4 de
1 54 -11ar;;o 19 de 1875.

João da Silva e Sou a. f!OV. do R. de
Janeiro--~et. 5-I\ov. 5 de 1669.

João da Silva TIt\'arl's. coronel. na guerrA.
elo R. til'anrle do SlII-Ab. 15 de 11:$:37.

João de Sonsa . jpsuita assassinado em
Cananéa-Ag. :2! cle 1554..

D. João de ·ullza. lO' go\'. de Per
nambuco-Jan. 21 de lôS2.

João 'fIe 'ouza F:l1cfIO. goy. nOll1e~rJo

para .'anta Catharina-i\lar~'O 7 de
1762 in fine.

João de ~outo Maior. jesuita, fundador
do collegio Santo Alexandre no
Pará-Jan.26 de 1653- et. 11 cle
1655 (2' l·

João Tavares na guerra hollandeza
Dez. 2 de 1645.

João Tavare. de ~lmeida. gov. ('i). capi
tania do Ceará-Março 2,* cle 1667.

João Tavares Roldon. 36' gov. do R. cle
Janeiro-1I1aio 9 de 1679-0ut. 20 de
16 O.

João de Teive Barreto e Mene7.es, 30'
gov. elo Cearâ- Março 19 de 1731
Fe\' . 2 de 1743.

João de Teive Barreto e i\lel)ezes, gov.
do R. Grande do Norte-Qut. 2t de
173±.

Dr. João Theodoro Descourtilz. natura
,lista fra,ncez-Fev. 13 de 1855.

João Theodoro X~vier. pr·os. da PI·OV.
de S. Paulo-Junho 24 de 1 7-l.

João do Valle. missionario jpsllita no
Pará-Set. 11 de 1655 (2' §).

João van Dorth. V. Van Dorth.
João de' ellasco e Molina. 4.6' cap. m6r

do Pará-Julho 20 de 16{ .
João de Vellasco e Molina, gov. da ca

pitania do Esp. Santo-Set. 13 de
1716.

João Velho (le Az"y!'r!o. ouvirlor gpral
de S. Paulo-De7..25 de 16.'15.

João Venner. socio de .James L!lncaster
Nov. 30 de 1594 (4' §).

João Yicente de Almeida. Yille S. Be
nedieto da Lag.):L de CímR.

João Yieira de Carvalho, cngenheiro
Ab. 18 de 1810.

João ieira de Carvalho. marquez de
Lages. sepador pelo Ceará-Ab. 1 de
1829 e de 1847.

João Vieira de Taval'. V. India Morta.
João Vieira 'l'ovar de Alhuquerque. 19'

gov. da Ilha de Santa CatlIarina
Ag. 14 de 11317 (2")-Julho 20 de 1821.

'João WandenlcoJk, I' tenente. na guerra
do ParaO'llay-?'1arço 2 de 1 68.

Joaquim Alves de 01i"!'ir3. m~jor. de·
putado â constituinte-Junllo 3 ue

, 18:22.
FI'. Joaquim elo Amor Divino Rebello

C3np(·a. Yi tim-a da revolução cie
pprnambuco-~1aio 23 dp l~lí-Julho

2! de I ~± (5' §l-Ja n. 1:1 ele 1825.
FI'. JlIH41lim do A.mor Divino RebpUo

C~lleca julgado pela cOlJlmissão mi
lit,tr-Dp/,. 20 e 22 dc 18:24.

Joa{IlIim Antão 1,'prn3n· ('s Leão. minis
ti' da marinha-~laio:>1 de 1848.

Joaquim Antao l!'1'1'; andps Lpão. 'pnador
por ::.linas Oelae -Julho 8 de lS70.

Joaquim Antonio da Silva CalJado,
flautista nacional-Março 20 de 1880
(Addenda de março, p. 193).

Dr. Joaquim Barhosa Lima. iniciador
do fm·un. de Jui7. de F6ra-:\1arço 20
de 1878.

Dr. Joaquim Bernardino ·de ena Ri
beiro da Co ta dejlutatlo á consti
tuinte-Junho 3 de 1 22.

D. Joaquim Horge de Figueicôa. 2'
bi. po de i\Iarianna-Jan. 3-·Fev. 3
de 1772.

D. Joaquim Borges de FigueirOa. lO'
arcebispo ria BlIhiu-Ab. 3 de 1772.

D. Joaquim BOI·.,es de Figueirôa. gov.
int. da capitania_Out. 11 de 1769
Ab. 3 de 1774.

Dr. Joaquim Caetano Fernande Pi
nheiro. iIlustre~c criptor P professor
f1uminense-Jan. 15 de 187li.

Dr. Joaquim Caetano da Silva, notavel
homem de letira -Fev. Z7 de 1 73.

DI'. Joaquinl Candido oarcs de Meirel
leso V. Dportados -PoliticoR.

Joaquim Corl'êa de 1111'110. botnoico P:'ll
liSlll- 'et. 21 de 1 76-Y 1. TI. p.;~30:
De7.. 20.

Joaqu:m DI'I, hino Ribeiro da L"7. rrUR-
dor por Mina -Geraes-Julho de
1870.



- 60-

Joaquim Felix da Fon era illanso, com
missario da, demarca<;ao de limites
11ar<;o llue lT±.

Joaquim FeJix ele Lima. gov. do R. Gl'anelp.
do orte-Junbo H de n(jO-SeL 2
de 1774.

D. Joaquim Ferreira de Cl\l'yalho, 10°
bispo do i\laranhãO-Á ev. 1i de 1795
Junho 29 de 1790.

Joaquim Filinto de Almeiela. e Castl'o.
membro do gov. temporario do Ceará
-Jan. 23 de 1823.

Joaquim Filippe dos Reis, membro elo
governu do Pará e Rio Negro-Julhe
1 de 1820. .

Joaqnim Filippe elos Reis, commanelante
militar elo Rio Negro-Ab. 12 ele 1832.

Dr. Joaquim Floriano de Gouoy, senaelor
por '. Paulo-Maio H de 1873.

Dr.' Joaquim Francisco ele Faria. gov.
elo bi paelo ele Olinda-Set. 27 ele 1 66.
V. Rcvolta pr'aiei?'lL

Joaquim Francisco do Livramento. o Ir'
meio Joaquim-;"Iaio 21 de lS22.

Joaquim Fl'anco Lle Sá. senador pejo Ma
ranhão- 01'. 10 ele 1851.

Joaquim Francisco Vianna. senaelor nelo
Piauhy-Maio 7 de 1853-Ab. 11 de
186±.

Joaquim GambOa, tenente, na guerra elo
Paraguay-Oll.t. 1 de 1868 (5° ').

Joaquim Garcia Pires de AlmeiLla. es
criptor dramatico-i\Iar«.o 28 de 1<f3.

Dr. Joaquim Gomes ele . ouza. genio ela
matll'matica no Brazil-JunllO 1 ele
1803".

D. Joaquim Gonçalvl;!s Lle Azeveelo, 3°
bispo de GO'ya'z-Dez. 10 de 186<1
Julho 1 de 1866.

D. Joaouim Gonçalves ele Azevedo. 19°
arcebispo da Bahia-JullJo 1 ue 1866
-Alaio 14 de 1 77.

Joaquim Gonçalves Leuo. eorypheu da
independencia patria, Pl'ocuraclor da
pl'ovincia elo R. de Janeil'o-Junho 2
ele 1822.

Joaquim Gonçalves Ledo, deputaelg á
constituinte-Junho 3 ue 1822-)'laio
19 de 1847.

Dr. JOac/uim Ignacio Ramalho. lente ela
Facu daele ele e1ireito ele S. Paulo
Junho 17 ele 1875.

Joaquim Ignacio de SiqueiI'a Bulrão, l°
barão de S. Fl'ancisco (Brazil). V. Go
verno provisorio ela Bahia.

Joaquim Jeronymo Fernaneles ela Cunha,
senador pela Bahia-Maio 17 ele 1871.

Joaquim José de Almeida, com mandante
das armas ele Pernambuco-Ab. 30
êle I 23.

Joaquim José Cotlina. V. Expedir,:ão !l ien-
tifica. f

JORquim José Ferreil'a, pn1?enhciro. mem
bro ela ommissão de limites-Set. 1
de 1782.

Joaquim Jose \ ..na io, mJnistro da ma
rinha. V. Diljue imperial.

Joaquim José Ignaclo, visconue de
Inhaúm:J., almir·ante. na guel'ra do
Pal'aguay-Ag. 15 ue 1 G'7-;"l<trço 8
de 1859.

JORquim José Luiz de Souza. ten. coronel
na guerra dos Cabanos-:Jlaio 13 ele
1836.

Joaquim José Monteiro Soare. chefe de
div4são da armada que trouxe a fa
milia real-Novo 29 de 180'7.

DI'. Joaquim José Pinheiro de 'ascon
(/]]os. depois barão e visconde de

Monserrat. Y. Govemo provisorio da
Baltia.

Joaquim José Ribeiro ela Costa, en ar
regado do governo do R. Grande uo
Sul-i\Iaio :H de 17 () (2° §).

Joaquim Jo é Rodrigues Torres, visconde
de ltabol'ahy, senadol' pela província
do R. de .Janeit'o-;..Iaio 4 de 1 44
Jan. 8 de 1872.

Dr. Joaquim Jo é da Silva. professor ela
Escola de Medicina do R. ele Jàneiro
-Ag. 2.) de 1791.

Joaquim José da Si1l'a Guimarães Junior
gravaelor ele medall1as-:Jlaio 10 de
1878.

Joaquim José 'da Silva Sanetiago na luta
da inelepcndencia na Bahia-Dez. 29
de 1 22 (.J. 0

~).
Joaquim José da Silva Sanctiago. com

mal,dante das armas do Pará-Fc\',
22 de 1823-Jan. 7 de 1835.

Joaquim Jo é da • ilva Sanctiago no
ataque ao arl'aial de Jacuipe-Duz. 24
de 1 32.

Joaquim Jo é rIa ilva Xaxiel', n lil'a-den
t~.-Ab. 14: d 17\JI-Ab. 21.ue 1'792.

Joaquim Le Breton. V. Breton.
Joaquim Manuel Cal'l1eit'o da Cunha. d

_ puíado á conslituintc-Junho 3 de
1822. .

Joa juim i\lanucl Carneiro Ja Cunha. ele
portarIo com os Andradas-:Kov. 20
de 18;23.

Joaquim Manuel do Couto, m. do gov.
int. de S. Pa'llo-Dez. 10 ue 180z
Junho ]2 do 1808.

Joaquim Manuel de Oliveira Figueiredo,
2° tenente, na guerra elo Rio da Prata
-Jan. 18 de 1827.

Joaquim Mal'cellíno ele Bl'ito, presidente
do Sup. Tribunal de Justi;;a-Jan. 27
de 1 79,
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Joaquim Marques Lisboa. visconde d'e
TamaIldaré. almirante. na gue1'1'a do
I araguay-Dez. 13 de lS07-Set. 1,
2 e 3 de 1 'G6.

Joaquim de MeIJo Leite Cogominho de
Lacerda, marechal, na revolução de
Pernambuco-Maio 13 de 1817.

Joaquim de Mello Povoas, gov. da car
pitauía do Rio NegI'o-~Iaio 26 de
1758-i\Ial'<;0 12 de 1806.

Joaquim de i\IeHo Povoas, 35' cano ge~

neral do Maranhão-Julho 16 dê 1761
-Julho 29 de 1775.

D. fI'. Joaquim de lOS a Senhora de
Nazareth, membro da Junta governa~

tiva do Maranhão-Ag. 2! di11819 in
fine.

D. fI'. Joaquim de Nossa Senhora de
azareth bispo de Leonth6poli. 12'

bispo do i\Iaranhão-i\Iaio 11 de 1820.
Joaqlllm Kunes Mach do. V. Revolta

p,·aieira.
Joaquim de Oliveira '. l)ri~adeiro,

na acr;ão de Catalan-Jan. 4 oe 1 17.

/
Joaquim Pedro ,,', ollieial dos re

beldes do Rio Gran e-Ag.17 de 1844.
Joaquim Pereira Jorge Guaraciaba, co

nego. vigario de:::l. Fidelis-Ab. 23
de 1809 (4' e 9' §,).

Joaquim Pereira de Macedo. vice-pI'esi
cIente da junta gov. do Pará-Jan. 1
de 1821.

DI'. Joaquim Pinto Brazil, professor de
philosophia-Nov. 9 de 1875.

Joaquim Pinto Madeira, coronel de mi
lícias no Ceará-Dez. 14 de 1831-Ab.
4 de 1 32 (A.ddenda de abril, p. 272)
-Nov. 26 de 1834.

Joaquim Pinto Madeira-Assa smato ju
rldico do coronol- ov. 26 e 28 de
1834.

Dr. Joaquim Pinto Netto dos Rei, l' ba
rão de Carapebús-i\1arço 12 de 1 67.

Joaquim Pires Cameiro Monteiro enge
nheiro. V. Alagõas: encanamento
d'agua potaveI.

Joaquim Raymundo de Lamare. comman
dante da nau Pedro I-Março 21 de
1 23.

Joaquim Raymundo de La.mare. àlmi
rante. ministI'o da marinha-Maio 30
de 1862. I

Joa~uim Rebello da Fon eca Rosado,
4;)' gov. da Parahyba-Out. 25 de
1 21.

Joaquim Saldanha Iarinho (Conselheiro);
presidente de Minas-Geraes-Ab. 21
de 1792 (10' §)-Maio 4 de 1816.

Joaquim Silverió do Reis, denuneiante
da eo?-iurar;ão de Minas. V. Incon~
fidenCla. ,

Joaquim de Souza :'Car·tins. commandante
das armas tio Piauhy-.JIar o 13-Ao.
lu de 1823. -

Joaquim Theophilo da Trindade, poeta
mineil'o-Fev. 19 de 187\).

J08.quim TJlOmaz do Amaral, barão de
Caho-Frio-Ag. 16 de 1818.

Joaquim Tinoco Yalente, gQ-". int. da
cap. do R. 1 egro-Março 1:2 de 1806.

Dr. Joaquim Vello o de Miranda, bota
nico mineil'o-Julho 26 de 1778.

Dr. Joaquim Velloso Tava 'es, elirector
int. da Bibl. da Marinha-Dez. 16 de
180!?

JO\lquim Vicente dos Reis (Coronel). in
1..!::odu('tor d:t yaccina em Campos-Ag.
26 de 1802 (2" :1.

Joaquim Yieira da Silva e Souza. se
nador pelo llIaranhão-Junho 23 de
1 64.

Joaquim Xllcxier Curado. depois conele
de . João das Dua Barras. gol'o de
Santa Catharina-Dez. 8 de 1 00
~Iarço 30 de ,1816.

Joazeiro (Estrada de ferro do)-Nov. 1-1:
de 1853-Março 24 de 1 60.

Johan Kijf, general hollandez-Ab. 28
ele 1625.

Johan van Dorth. V. Van Dortl1.
Johan Gys elingh. V. Gys elingh.
Joinville (Principe deI-Março 27-;l1aio

13 de 1843.
Jol (Cornelio Cornelis. en), o pen~a ele

lJáu. almirante hollandez-Out. :30
Ue 1628-Julho 22 de 1638-Fev. 26 de
1640.

Jordão Homem ela Cê ta. fundador de
Ubatuba-Ollt. 2 de 1637 {Z"}.

Jorge de Albuquerque. 3' elonatario de
Pernv.mbuco- et. 24 de 1534 (2' §)
-Ab. 29 de 1539-JuJho 22 ele 1572
Jau. 6 ele 1573~Ag. 4 de 1578.

JorreTe de Avilez, gener'll portuguez-Jan.
1 de 1 22.

Jorge ele Avilez Juzarte de Souza Ta
vares. V. Joro-e ele Avilez.

Jorge de BaI'ros"ieite. 18' cap. mór do
Ceará-Dez. 23 d 1702.

Jor~e Correa. V. Collegio de S. .Miguel.
V. lllia Grande,

D. Jorge Eugenio de Lo io e eilbtz.
membro elo l5.0v', int. de Pernambuco
- et. 20 de 1 O •

Jori?je de Figueiredo Correa, donatario dos
llhéos-Ab. 1 de 1535.

Jorge Guilherme Brown, àJmitante ar
gentino. V. Brown.

D. Jorge de Mas arenhas. marquez de
Montalvão, l' vice-;rei do Brazil
Junho 5 de 1640-Ab. 15 de 16-11.

I
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D. Jorge de Menezes ,e Simão de CasteUo
Branco. fidalgo de""radados para o
Esp .• antt)-JIaio 23 de 1535.

S. Jor'ge. dI'. Mina em Guiné. atacada

J1elos hollandezes-Jllnho 25 de 1637.
Pa l' Jor"e MOI'eira, vigal'io de S. Paulo

-Fpv. 18 r1p 1591,
Jorge Ottoni-Ab. 21 de 1792 (10° §).
Jorge de Sampaio, l'umplice de Manuel

Beckman-)1ov. 2 de 1685.
Jornal do Com mel' io do Rio de Janeiro

-Ab. 1 de 1 2G.
Jornalismo Campista-Jall. 12 de 1 31.
D. Jo é L rei de Portugal-Julho 31 de

1750-1<'ev. 24 le 1777 (2°).
D. José, principe titular' do Brazil

-Maio 13 de 1777-8et. 11 de 1778.
José de Abreu. barão de Serro Lal'gn,

general, nas guerras do ~lll-Olit. 3
de 1816-Jan. 3 e 4 de 1 17-Jan. 22

'-Dez. 13 de 182D-Fev. 20 de 1827.
P. José de Abreu e Silva, deputadt>

supplente á constituinte-Junho 3 de
1822.

José Adorno, genovez, que acompanhou
. Anchieta-Ab. 21 de 1563-Ab. 240

de 1589.
D. Jolé Atronso de Moraes Torres, 9°

bispo do Pará-Maio 13 de 1843.
José AgI' Jla Jardim. V. Ceará: Junta

governativa.
Jose Albano Fragoso, jniz do crime-I,

1,1. 434, coI. 2", 1834.
Jose Alexandre Carneiro Leão, visconde

de S. Salvador de Campos-Março 5
e 30-Set, 4 de 1843-Set. 3 de 1863.

José de Almeida VasconcelJos Soveral
ele 'Carvalho, depois barão de Mos
sãmedes e vi conde da Lapa, 5° gov.
de Go)'az-Julho 25 de 1772-Set. 7
de 1773-Maio 7" de 1778.

Dr. José Alvares do Couto Saraiva. de
putado á con tituinte - Junho 3 de
1822.

Dr. José Alves Maciel-Junho 28 de
1789. V. Inconfldencia.

José Alves Rangel, l° barão de S. João
da Barra-Nov. 1 de 1855.

P. Jo~é de Anchieta, thaumaturgo do
Brazil-Set. 24 de 1553-Jan. i5 de
155±-Dez. 9 de 1559-Ab. 21 de 1563
Julho 1\ de 15 2-Dez. 22 de 1584
Junho 9 de 1591.

P. José Antonio Caldas. deputado á
constituinte-Junho 3 de 1822.

José Antonio da Camara-Março 30 de
1818 in fine.

José Antonio Corrêa da Camara,genera1,
depois visconde de Pelotas, na guerra
do Paraguay-Dez. 11 de 1868 (6° §)
Março 1 de 1870.

José Antonio COl'l'êa da Camal'a. visconde
de Pelotas, enador pelo' R. Grande
do Su\- ~,Iarc:o 31-Junho 5 de 18 O.

José An tonio Fel'reira. V. Membros da
da junta pruvisol'ia.Junta do gov. con
stit\lcional (Piallhy).

José Antonio Freire de AndJ'ada, gov.
inL. ela cap. ele Minas-Geraes-Fev.
17 de 17;')2

Jose Antonio FreiI'e ele Anrlrada. ""oV. do
R. ele Jan iro-~larço 22 de 1753.

.Iosé An~oni.o J\Iachado. V. Ceará: gov.
provlsol'1o.

José Anlollio Marinho (Monsenhor', pa
triota mineiro-Ag. 20 de 1812-Março
13 til' 1853.

José Antonio Moreira. conde de Ipanema
-Junho 28 de I 79.

José Antonio Pimenta Bueno, depois
mar luez de S. Vicente. senador pela
prov. de S. Paulo-Maio 7 de 1 53
Fev. 19 de 1 78.

D. .lo. é Antonio dos Reis. l° bispo de
Cllyabá-Ag. 21 de 1831-0Ilt. 11 de
1876.

José Antonio Sallt~r1o, gov. int. da cap.
do R. Negro-M.arço 12 de 1806.

José Antonio Sal'aiva, funelador da ci
dade Therezina-Jun!Jo 19 de 1 61.

José Antonio araiva. senador pela Bar
hia-Junho 3 de 1869.

José Antonio Saraiva. pre idente do con
selho-~Iarço 2 de 1 O.

Dr. José Antonio da Silva Maia, depu
tado á constituinte-Junho 3 de 1 22.

DI'. José Antonio da Silva Maia, senador
por Goyaz-Maio 27 e 30 de 1843.

P. José Antolúo de Souza, l° parrocho de
Quissamã-Ag. 26 de 1802.

José de Araujo Ribeiro, visconde do Rio
Grande, senador pelo R. Grande do
Sul-Dez. 28 de 1849.

José Arouche de Toledo RendoD, ma
rechal, deputado á constituinte-Ju
nho 3 de 1822.

José Arouche de Toledo RendoD, com
mandante das armas em S. Paulo
Julho 21 de 1822.

José Arouche de Toledo Rendon, I' di
rector da Acad. de . Paulo-Ag. 11
de 1827 (6' §).

Dr. José de Assis A1ve Branco Moniz
Barreto, 4" bibliothecario da Bib],
Tacional-Março 17 de 1 53.

Dr. José Avelino Barbosa. V. VacciDa.
José de Azevedo Cabral, juiz de f6ra de

Campos dos Goytacazes-Nov. 11 de
1 01.



- 63-

D. Jo é de Barros Alarcão, 2' bispo do
R. de Janeiro-Junho 1;3 ele· Hi82
Murço 8 de 1685-0ut. 25 de 1689
Ab. 6 de 1700.

Jo~é ele Banos Falcão de Lacerda, com
mandante das armas de Pernambuco
-Ab. 30 le 182:3.

José d~ ilanos Lima, capitão de arH
lhana em Pernambuco-Março 6 de
1817.

José Basilio da Gama, poeta mineiro
Julho 31 de 1795.

Dr. José Bento de Araujo. pre idente da
pl'OV. de anta Catharina-Dez. 13 de
1 7u.

José Bento da Cunha e Fi"ueircdo, se'
naelor por Peruambuco-'Junho 23 de
1869.

Dr. José Bento 'da Cunha e Fio-ueireelo
Junior, presidente das Ala"o~s-Dez.
2 de 1869 (2'). '"

P. José Bento Leite FerreÍl'a d del10
I senador por :mna -Geraes-A·". 13 d~

183.1. '"
Dr. José Bento da Rosa, lente ela E. cola

ele ~leeli ina do Rio de Jáueiro-Dez.
21 de 1 79.

José Bernardes de Castro, admini tradol'
ela Impl'ensa régia-Maio 13 de 1808
(2',4,' §).

Jose Bernardino Baptista Pereira de Al
meirla (Con ·elheiro)-Jan. 29 de 1861.

José !30nifacio de Andrada e Silva, o pa
tl'larcha, membro da junta "ov. de
S. Paulo-Dez. 14 ele 1821. '"

Jos Bonifacio ele Andraela (o pa.triarcl1a),
deputado â coustituinte-Junho 3 de
1 22.

José ~~n.ifacio de Anelraela (o patriarcha),
mlU1stro ele D. Pedro I-Junho 1;{ de
1763-Jan. 16 de 1822 (2·)-Fev. 16
Out. 28 de 1822-Fev. 27-Ab. 4 ele 1825
-Ab. 6 de 1838-Julho 23 ele 1872.

José Benifacio de Andra.da, tutor dos
filhos do primeiro imperador-Dez.
30 de 1830 (6" §)-Ab. 6-Junho 30
de 1831-Dez. 15 de 1 3:3 (prisão).

Dr. Jo é Bonifacio ele Andl'ada e 'ilva
ministro da mariulla-Maio 24 de 1 62:

Dr. Jo é Bouifado de Andrada e Uva
ministro elo Jmperio-Dez. 14 de 1863:

Dr. José Bonifacio de Andrada e Silva,
senado I' por . Paulo- A". 12 - A".
19 de 1879. '" '"

José Borge. de Barros, jesuita bahiano
JlIarço 10 de 1719.

José Borges do Couto-Ag. 3 de 1801
(6" ~).

D. Jose Botelho ele Mattos, 'arcebispo
da Bahia-Fev. 5 de l7'll-Junho 22
de 1771 (6' §).

D. José Botelho de J.lattos, al'cebispo,
membro do gov. geral rio estado
Ag. 7 de 17~Nov. 22 de 1767.

José Caetano Alves. V. Contracto do
quinto elos couros.'

José Caelano de Andrade Pinto. Y. Questão
enLre a França e os Estados-Unidos.

José Caetano Feneira de Aguiar sena
dor pelo Rio de Janeiro- Jall~ 22 de
1826-Uaio·4 de 1826 (3')-Julho 27
ele 1833.

D. José Caetano ela Silva Couti ,110. 8·
bispo elo Rio rle Janeiro-Ab. 25 e 2b
lialO 13 de 1 08 (:lo') - Nov. 10 de
1 22.

D. José Caetano d,\ Silva Coutinho. de
putaelo â constituinto-Junho 3 de
1822.

D. José Caetano da Silva Coutinho. se
nador pela provo de S. Paulo-Maio
29-Jun110 22 de 1826.

S. José dos Campo. Vide S. José do
Parahyba.

José Carlos de Carvalho. teneute-coronel,
na guerra do Paraguay-Ab. 17 de
1866.

José C'arlos Mayrink da Silva Ferrão,
senador pela p. de Pernambuco
Jan. 22-Maio 4 de 1826 (S·l-Jan. 15
ele 18-16.

José· Carlos Pereil'a de Almeida Torres
vis onele de Macahé---Março 7 e 8 d~
1848.

Jo é Carlos Pereira de Almeida Torres
senador pela Bahia-Junho 20, d~
1843.

José Carlos Pereira de Almeida. Torres
mini tro do 1mpario - ov. 21 d~
1845.

José Carneiro da Silva, yl conele de Ara
ruama-tIlaio 3 de 1,,64.

José de Carvalho de Andrade, chanccller
membl'o tio go-v. geral int. do estado~
Julho 6 de 1760 (2' §).

D. José ele Castello Branco, conde da
Figueira, gov. do li. Grande do Sul
JUlho 4 de 1818-Addencla: vol. II, p.
325: Julho 4.

José de Ca tI'O e Silva. V. Ceará: Junta
"overnativa.

Jose Cava1canti de AlbuquerquEj. V.
Parâ: Congresso nacional.

José Cesar de :\lenezes. 32' gov. ·ele Per
nambuco-Ag. 31 de 1774-Mal'ço 19
de 1775.

Jo éCesario de Miranda Ribeiro. enador
po"r S. Paulo-Maio 4 de 1 44-Maio
7 de 1856.

José Clarque Lobo, membro do gov. int.
da Bahia-Julho 31 de 1783,
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Jo. é Clemente Pe'reira. 1· i uiz de fora
de :-.iicteror-Jlaio 10 de 1 'lO.

José Clemente- Pereira,pl'esidente da ca
mara <10 R. de Jaueiro-i\laio 23 de
18i2. V. Elemento servil.

José Clemente' PereiI·a. ministI'o da guel'
ra-Set. N de 18-1:2.

José Clemente Pereira. senador pela p.
do Pari-Dez. ,n de 1 ±2-Jan. 2±de
18:103-i\lal'ço 10 de 1854-Nov.:2 de
1858. .

JoséClempnte "ereira (Estatua a)-Junho
14 de 185í. Y. lIospicio de Pedro II.

Padre José Coelho, gov. int. da prelazia
do R. de Janeiro-Out. 1(j de lG30
(2' .. '1·).

José Constantino Gomes de Casiro (Co
nego)-Ab. 5 de 182:10 (3· .).

Dr' José Correa Paclleco e SllYa. dr.pu
tado supplente á constituinte-Junho

. 3 de 1822.
Dr. Jos' Corr.}a; Pachec, e Silva. mem

bro do gov. pl'ovisorio-Junho 23 de
1822 (2').

FI'. José da Costa Azevedo. botanico flu
mincnse-Nov. í de 1822.

Dr. José da Costa Cal'valho, rleputado á
constituinte-Junho.::l de 182i.

Dr. José da Costa Cal'valho. membro da
Regenria permanente-Junho lí de
1831.

Dr. José da Costa Carvalllo. presidente
da l1rov. de S. Paulo-l\laio 13-JtU1ho
9 de 1842.

Dr. Jo é da Costa Can'alho, barão e
marqll"z de :'lonte-A.legre, senador
por S. 'gipe-l\'laio 4 de 18H-Set, 29
ue 18±8-Set, 18 de 1860.

José da Costa Lima, membl'o do gOY.
int. da Bahia-Ag. 15 de 1 03.

José da Cruz Gouvéa, deputado á con ti
tuinte-Junho 3 de 1822.

José da Cruz Gouvea, deportado com os
Andradas-Nov. 20 de 1823.

D. José da Cunha Grã de Athavde e
Mello. conde de Povolide, _ZO\·. de
Permimbuco-Ab. 14 de líOl:S-Julho
2 de lí69.

D. José da Cunha Grã de Athayde e
MeJJo. 46· gov. da Bahia-Out. 11 de
1769-Ab. ::l de líí!.

P. José Custodio Dias, deputado sup
plente á consti,tuinte-Junho 3 de
1822.

P. José Custodio Dias, scnador pOI' Mi
nas-Geraes- Set. 18 de 1835.

José Custodio de Sá e Faria, gov. do R.
Grande do Sul-Junho 16 de 1764
Out. 13 de lí65.

D. fI'. José DeJgal'te, 3· bispo do Mara
nhão-Dez. 24 de lílí.

José ECtvdi" Alval' s de Almeida. harão.
visco·n'le. depois m:lrquez de Santo
Amal'o, de'putado ~L constituinte-Ju
nho 3 de 11>22.

José Egydio Alyares de Almeida C'olJa
bOl'adol' na COD tituic;ão-~ov. 2G de
1823.

José Bgydio Al\'ares de .'·dmeid~. signa
tado do acto de reconhccimento do
Imperio-Ag. 20 de lti2::;.

Jo~é Egydio Alvai'c~ de Almeida. sena
dor pelo R. de Janeiro-Jan. 2~

Maio 4 de 1 26 (:3').
Jo é Elo}' Ottoni. poeta mineiro-Out. 3

de 1 51.
José Eloy Pessoa. brig:ldeil'o-~lar\o 2

de 1 ,11.
D. fI'. José de Santa Escolastica. 13· ar

cebispo ela BalJia-Out. 25 de 1803
Ja-n. ;3 de 18H.

D. 1'1'. José de Santa E.cola.tica. meffi
bJ'o elo gov. iot. do Estado-1I1aio 24
de 1,,09.

D. fI'. Jo é ele Santa Es olastiea. abbade
~eral de S. Bento na Bahia-Juuho 1í
cle 1829.

Jo é Feliciano de Ca tilho Barreto e No
ronha on, r.lheiro)-Fev. 11 de 1 7 .

José Feliciano Fernandes Pinheiro.depois
vi conde de . Leopoldo. deputado á
constituinte-Junho 3 de 1822.

José Feliciano Fernandes Pinheiro, vis
conde de S. Leopoldo. senador pOI' S.
Paulo-Jan. 22-i\Iaio 4 de1826 (3")
Julho 6 de 1847.

José Feliciano Fel'l1andes Pinheiro, 1·
pl'esidente do Inst. Historieo-A.g. 18
de 1 38.

José Feliciano Pinto Coelho. V. Rebel
lião de ~linas.

José Felix Pereira de Burgos. depois ba
rão de ItapicUJ'ú-merim. ~ov, das ar
mas do i\Iaranlião-1I1aio <lI de 1 24
Ag. 7 de 1831 (2· s).

José Fernandes lIa Costa Pereira (Dr.)
presidente ela p. de S. Paulo-Jlaio 30
de 18í1.

José Fernandes da Costa Pereira (Dr.).
ministro da Agricultura-Jan. 28 cle
1 í3.

José Fernandes Portugal, hy~ro~rapho,
membro do gov. provisorio oe Per
nambuco-Março 6 de 1817.

P. José Ferreira Nobre. deputado ã
constituinte-Juuho' 3 de 1 22.

D. frei José Fialho. 6' bispo de Olinda
Fev. 21 de 1725 in fine-Novo 17 de
1725.

D. frei José Fialho. 7· al'cebispo da Ba-
a bia-Nov. 25 de lí22-Fev. 2 de lí39.
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José Francisco de Arruda Camara. V.
Revolta praieira.

José Francisco Guimarães. V. Depor
tados politicos.

José Francisco de Paula Cavalcan ti de
Albuquerque. gov. do R. Grande do

orte-Março 23 de 1806.
José Fr&nci co Perné, piloto-Junho 19

de 1777.
Dr. José Francisco Sigaud. fundador do

Instituto dos menino cego -Set. 16
de 1854-0ut. 10 de 1856-J unho 19 de
1859.

Dr. José Gome da Fonseca Parahyba"
redactor do Campista e do GCfytaca:::
Jan. 1 de 1831.

José Gabriel de l\Ioraes Merer. Y. Abri
lada em Pernambuco.

José da Gama Lobo Coelho d'E,a, mem
bro do governo int. de Santa Catha
rina-Jan. 19 de 1800.

D. José Garro. ~ov. de Buenos-Ayres
Ag. 7 de 16 Q.

JoSê-Ueraldo Bezerra de Menezes-Maio
1 de 1 23.

José Gonçalo Garcia Reis institue patri
monio para a capeIJa de N. Senhora
da Corrente .na viUa do Penedo-Dez.
7 de 1764.

José Henriques de Carvalho, gov. da
Parahyba - I, p. 4:33, cal. 2', 1734
(4' ).

Dr. José llenrigues de Paiva. V. Aca-
demia scientrfica. •

José Hellriq .les Pereira. V. Junta gover-
nativa do Ceará. .

José Tgnacio de Abreu e Lima (General).
hislol'iador na ional-Mal'<;o 8 de 1869
(2'). V. nos Addenda uo I' vo1. o
~e Ab ..G de 1796-I.pag. 435,Ab. 6.

Jose IgnaclO BOI'ge ,gov. da cap. do R.
G. do orte-Março 23 de 1806 (3' §)
-Jan. 22 de 181Z-Dez. 16 de 1816-
Dez. 16 de 1838. \

José 19na io Borges. senador por Per
nambuco-Jan. 22-Maio 4 de 126
(3').

José Ignacio de Brito Bocarro Castanho
da,membrodo gov. int.daBahia-Ju
lho 31 de 1783.

José Ignacio Madeira de Je. uso V. Con
~elho administrativo do Piauhy.

José J(rnacio Ribeiro de Abreu e Lima,
o pà:l1",:' Roma -Março 26 de 1817.

José Ignacio il\'eira da 1\10 ta, senador
por Goyaz-Maio 8 de 1 '55.

José lldefon o de Souza Ramos. depois
barão d,\i Tres Barras e visconde de
Jaguarv, presidente da provincia do
Piauhy:-Dez. 30 de 18i3,

5

José TIdefonso de Souza Ramos, senador
1?or Minas-Geraes-Maio 25 de 1853.

Jose Jacome de Menezes Dill'ia-Maio 21
de 1823 (3' §).

José Joaguim de Andrade Neves, barão
do Tnumpho, na guerra do Paraguay
-Cut. 3 de 1867-Fev. 19-Aa. 28
Dez. 21 de 1868-Jan. 6 de 186§'.

José Joaquim Candido de Macedo Junior,
mallogrado poeta rio - grandense 
Março 5 de 1860.

Dr. José Joaquim Çarneiro de Campos,
ministro d-o Imperio-Ag. 8 de 1823.

Dr. José Joaquim Carneiro de Campos,
collaborador na constituição do Impo
rio-Novo 26 de 1823.

Dr. José Joaquim Carneiro de Campos,
marquez de Caravellas, senador pela
Bahia-Maio l de 1826 (2')-Set. 8 de
1836.

Dr. José Joaqmm Carneiro de Campos,
membro daregencia provisoria-Abril
7 de 1831 (5' li).

Dr. José Joaquim Ca.rneiro de Campo!,
membro aa regencia permanente
Junho 17 de 1831 (2" §).

Dr. José Joaqu~m de CMva.lho,_ senador
por Pernambuco-Jan. 22 d. 1826
Maio '1 de 1826 (3')-Maio 5 de 1837.

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo
Coutinho, bispo de Pernambuco e
d'Elvas- ovo 21 de 1791-Dez. 25 de
1798-Set. 12 de 182i.

D. José Joaquim da Cunha de Azeredo
Coutinho, ~ov. interino da capitania
-Dez. 13 oe de 1787- Dez. 29 de 1798.

José Joaquim Fernandes Torres, senador
pela provincia de. Minas Geraes-Ab.
28 de 1 48-Dez. 24 de 1869.

José Joaquim Freire. V. Expedição scien-
tifica. .

D. José Joaquim Justiniano Mascarenhas
Castello-Branco, 7' bispo do Rio de
Janei\'o-Dez. 6 de 1773 (lO' §) -Maio
29 de 1774-Ag. 26 de 1802.

José Joaquim Muniz Barreto de Ár&gã.,
depois barão de Itapororocas. V. Go
verno provisorio da Bahia.

José Joaquim Nabuco de Araujo, barão
de ltapoan, senador pelo Pará-Jan.
22 de 1826-Maio 4 de 1826 (3')-Ab.
20 de 1840.

Jo é Joaquim Raposo. V. Laocoonia.
Jose Joaquim da Rocha, deputado á con

stituinte-Junho 3 de 1 22.
José Joaquim da Rocha deportado com

os Andradas-Nov. 20 de 1823.
José Joaquim Victorio da Costa, gov. da

ca'pitania de Rio Ne~ro-Out. 27 de
1799-Março 12 de 18u6.
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Padre' José JQaquim Xavier Sobreira,
. d!!putado á constituinte-Junho 3 de
1822.

Padre José Joaquim Xavier Sobreira,
membro do governo temporario do
Ceará-Jan. 23 de 1{l23. .

José Leandro de Carvalho, notavel pintor
fluminense-Novo 9 de 1834-Fev. 8
de 1846.

José'Leandro de Carvalho-Quadros de
Afr. 24 de 1789.

José 'ii erato Barroso, ministro dos ne
gocios do Imperio-Ag. 31 de 1864.

Jose Uno Coutinho, deputado ás côrtes
de Lisboa-Out. 6 de 1822-Nov. 22 de
1822 (2&).

José Lino Coutinho, ministro daRegencia
-Out. 25 de 1831.

I José Lino de Moura, tbesoureiro íun
,dador do Inst. Historico-Nov. 25 de
1838.

José LOJ?es de Lemos, secretario da i unta
provlsoria do Maranhão-Maio 14 de
1824. \

D. José Luiz de Castro, conde de Rezende,
5" vice-rei no R. de Janeiro-Set. 25
de 1778-Junho 4 de 1790.

Dr. José Luiz de Mendonça, membro do
gov. revolucionario de Pernambuco
-Março 6 e lo-Junho 12 de 1817.

D. José Luiz de Menezes Abranches Cas
tello Branco, conde de Valladares,'

, gov. de Minás Geraes-Julho 16 de
1768.

José Luiz Menna Barreto, general, na
guerra do Parafruay-Dez.~1 de 1868.

JOSfl Manuel da 'Fonseca, senador por
S. Paulo-Ag. 3 óe 1851.

José Manuel de Moraes, ~eneral, apre
senta á Ce.nstituinte o aecreto da iua
dissolução-VoJ. I, CO], 2&, p. 355.

José Marcellino de Figueiredo, nomesup
posto de Manuel Jorge Gomes de Se
l?ulveda. V. este nome.'

Jose Marcellino Pereira de Vasconcellos,
advogado provisionado- OVo 26 de
1874-Rectiflcações, vo], 11, pago 326,
co], 2&; Nov. 26.

Dr. José Marcellino da Rocha Cabral,
1I0eio fundador do Inst. Historico
Nov. 25 de 1838.

José l{Jl.ria. do Amaral, ministro do Bra,.
zil na rep. do Paraguay-Maio 17 de
1857.

D. fr. José Maria de Araujo, 14" bL'lpo
de Olinda-Ab. 13 de 180l!.

D.-fr. José Maria de Araujo, membro do
geverno int. de Pernambuco-Set. 20
de 1808.

Dr. José Maria tle Avellar Brotero inau
gura o curso da Acad. de S. Paulo
Ag. 11 de 1827 (5" §).

José 'iraria Cambucy do Valle, secreto
do general Labatut-i\Iaio 21 de 1823.

FI'. José Maria de MaceI'ata, 3" prela.do
de Cuyabâ-Maio 211 de 1824.

José Maria de Moura, gov. dasarmali\ do
Pará e Rio Negro-1322 (I" vo]" pago
270)-Out. 19 de 1822. '

José Maria Pinto Peixoto, marechal
Ab. 3 de 1832 (alias 1833) in fine
Maio 5 de 1861.

José Maria da Silva Bit.tencourt, eom
mandante das armas do Pará-Ag. 7
de 1831 (3" §).

Jesé Maria da Silva ParantlOs, visconde
do Rio Branco, senador por Matto
Grosso-Maio 5 de 1863. V. Elemento
servil.

José Maria da Silva Paranhos, ministro
da marinha~Se't. 7 de 1853-Set. 21
de 1861.

José Marianni, presidente do Pará-Ab.
16 de 1833.

José l\farianno de Albuquerque na re
voluç-ão de Pernambuco-Ab. 30 de
1817 (2" §). .

José Marianno de Albuquerque Ca.yal
canti, deputado á constituidte-Junho
3 de 1822. V. Icó (Combate do).

José Marianno de Azevedo Coutinho, pro
curador geral da provincia do R. de
Janeiro-Junho 2 de 1822.

FI'. .rosé Marianno da Conceição Ve11oso,
franciscano, natllralista-Jlllho 14 de
18t1.

JOllé Marianno de Mattos, omcial dos re
beldes do R. Grande-Ag. 17 de 1844.

José hIarianno de Mattos, ministro da
~uerra-Dez. 14 de 1863.

Jose Ma.rques Guimarães (2" tenente). V.
Nauíl'aaio da corvflta n. Isabel.

P. José ~fartiniano de Alencar na re
volução de Pernambuco e Ceal'á-Maio
111 de 1812 (2" §)-Ab. 30 de 1817 (Ad
denda de abril).

P. José ~lartiniano de Alencar: deputado
á constitllinte-Junho 3 de 1822.

P. José Martiniano de Alencar, depor
tado com os Anclradas-Nov. 20 de
1823.

P. José Martiniano rIe Alencar, enador
.. pelo Ceará-Maio 2 de 1832-Março

16 de 1860.
P. José Martiniano de Alencar no le

vantamento de Pinto Madeira e na
sedição de TorreS e Jacarandá-Dez.
15 de 1834-Dez. 14 de 1840 •

.,
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Dr. José Martiniano de Alencar (Conse
lheiro), romancista e dramaturgo na
cional--Dez. 12 de 1877.

José-.Martiniano da Rocha Bastos. ou
vidor da villa do Crato-Maio 7 de
1836 ..

Dr. José Martins da Cruz Jobim. seniJ.dor
pelo Espirita-Santa-Maio 6 de 1851
Acr.:':3 de 187 .

José Iartins Pereira de Alencastre, pre
sidente das Alagôas-Dez. 7 de 1866.

José Martins Pinheiro, barão da Lagõa
Dourada-Julho 29 de 1876.

José Martins Rocha, secretario da ca
mara do Rio de Janeiro~Maio 13 de
1822.

P. José Mauricio unes Garcia, insigne
compositor 1iuminense-Ab. 18 de
1830.

D. José de Mello Manuel, gov. da ilha
de Santa Catharina·-Out. 25 de 1753.

D. José de Menezes, almirante da es
quadra em soccorro de Pernambuco
-Addenda de etembro, p. 172, cal. 2',
set. 7.

P. José Monteiro de Noronha, auetor do
Roteiro ParaenslI-Ab. 15 de 1794.

José de Napoles Tello de Mencze. cap.
general do Pará -Março 4 de 1780.

Jose arciso de Brum, I' tenente, na
~uerra do Rio da Prata-Jan. 18 de
1 27.

José arciso de Magalhães de Menezes,
gov. do Pará-Março 10 de 1806
Dez. 20 de 1810.

FI'. José da Natividade, abbade do mos
teiro da Bahia-Ab . .9 de 1714.

Jo é da Natividade aldanha, poeta per
nambucano-8et. 8 de 1796.

José Nicola1\ de Azevedo Coutinho Gen
til I' prelado de CUY!lbâ, 2' prelado
de Goyaz, bispo de Zoa,-a--Jan. 23 de
1782-Março 7 de 1788.

José de Oliveira Barbosa, ministro, refe
renda o decreto da dissolução da
constituinte-Pag. 35-, 2' caL,!. vaI.

Dr. Jo é de Oliveira Pinto Botelho Mos
queira, deputado á constituinte-Ju
nho 3 de 1822.

José OrUz de Camargos. V. Pires e Ca
margo.

S. José do Parahyba, cidade de S-. Paulo
-Junho 16 de 1864.

José Paulo de Figueirôa Nabuco de
Araujo, ministro do Supremo Tribu
nal de Justiça-Dez. 2 de 1863.

José Pedro Cesar, coronel de mjlicias-
Ab. 27 de 1831. ,

José Pedro Dias de Carvalho na rebel
lião de Min;t.S-Ai. 20 de 18*2.

José Pedro de Dias Carvalho, ministro
do lmperio-Maio 31 de 1848.

José Pedro Dias de Carvalho senador
por Minas-Maio 1 de 1858.

José Pedro Dias de Carvalho, ministro
da fazenda-Maio 2± de 1862-Dez. 14
de 1863.

José Pedro Dias de Carvalho, ministro
dos nego estrangeiros-Ag. 31 de
1864.

José Peixoto de Souza. V. Rio das Ve
lhas.

José Pereira da Cunha, membro do go
verno int. de Santa Catharina-Jan.
19 de 1800.

José Pereira Dutra, su~erintendeD,tede
minas-Maio 11 de 1/35 (2' §).

José Pereira Filgueil'a na revolução de
Pernambuco e Ceará-Ab. 30 de 1817
(Addenda de abril}-Jullio 24 de 1824.

José Pereira Filgueiras, gov. das armas
do Ceará-Março 30 de 1822-Maio 18
e 27 de 1823-Ab. 29 de 1824.

José Pereira Fil&ueiras. presidente dI;)
gov. temporal'lo do Ceará-Jan. 23
Maio 18 e 27 de 1823-Ab. 29 de 1824.

José Pereira. Filgueiras, co=andante
das forças independentes do Piauhy e
Maranhão-Ab. 16 de 1823.

José Pereira da Fonseca, cap. mór do
R. Grande do Norte- Iarço 8 de 1722
(2' §).

José Pereira Pinto, 14' ~ov. da ilha de
Santa Catharina-Junno 7 de 1786
Jan. 17 eLe 1791.

D. José Pereira da Silva Barros, 20°
bispo de Olinda-Março 14 de 1 76
(3' §l.

Dr. José 'Pinto Ribeiro de Sampaio, me
dico e poeta campista - Dez. 12 de
1877 (2').

José Ramos de Oliveira, l° presidente
da pJ;aça do Commercio de Pernam
buco-Ag. 1 de 1839.

José Raymundo Chichorro da Gama
Lobo, 13' gov. de . Paulo-Março
16 de 1782-Maio 5 de 1786.

José Raymundo dos Passos Porbem
Barbosa. V, Ceará-Junta governa
tiva.

José de Resende Costa, deputado á
con tituinte-Junho 3 de 1822-Junho
17 de 1841.

S. Jo é de Riba-mar no Ceará-Jullio 16
de 1700.

José Ricardo da Costa Aguiar de An
drada, deputado â constituinte-Out.
15 de 1787-Junho 3 de 1822-Junho
23 de 1846.
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José Ricardo da Costa A&uiar de An
drada. deputado ás cortes de I..is
boa-Óut. 6 de 1822- "Ov. 22 ele 1822
(2').

José Ricardo da Costa Aguial' de An
drada (Viagem de-á China)-Jan. 10
de 184,1.

S. José do Rio Negro. V. Rio Kegro.
FI'. José de SantaRita Durão, epico bra

zileiro-Jan. 24 de 1784.
José Rodrigues Froes. descobridor das

minas de Paracatú-Out. 20 de 1798.
José Rodrigues Jardim, senador po.-.

Goyaz-Maio 17 de 1837.
Padre José Rodl'igLles Malheiros Tran

coso Soutomaiol', promotor de tumulto
no Rio Grande do Sul-:Maio 21 de
182I.

José ele Sá Bittencourt e AccioJi natura
lista mineiro-Fev. 28 ele 1 28.

Dr'. José de Saldanha. commissario da
rlpmar~a<:ão ele limites-Março 11 de
1784.

D. ir. José ela Santis ima Trinelade. 6'
bispo ele Marianna-I1Iaio 13 de 1 18
-Ab. 9 de 1820.

José Saturnino da Costa Pereira, sena
nador pOl' Matto-Grosso- Nov. 22 de
1773-Rectificações: vaI. li, p. 326:
Nov. 22-Ag. 18 de 1828.

José da Serra, gov. elo estado do Mara
nhão-Julho 16 ele 1732-Março 21 de
1736.

Dr. .José da Silva Carrão, senador por
S. Paulo-Ag. 12 de 1879.

José da Silva Lisboa, depois barão e vis
conde de Cayrú, publicista. admi
nistrador da Imp?'ensa Regia=Maio
n de 1808 (2', 4' §).

José da fi)i1va Li boa. deputado á consti
tuinte-Junho 3 de 1822.

José da Silva Lisboa. se,nador pela Bahia
-Jan. 28 de 1808-0ut. 12 de 1822
(2') -Maio 4 de 1826 (2') -Ag. 20 de
1835.

José da Silva Mafra. ecretario da Junta
provisoria de Santa Catharinu- Maio
20 de 1822. .

José da Silva Mafra, senador pela pro
vincia de Santa Catharina-Dez. 27
de 1844.

José da Silva Paes, brigadeiro,' gov. de
Santa Catharina-Março 7 de 1739
Março 18 de 1746.

José da Silva Paes. V. Ilha das Cobl'as.
José da SilvaPáes, commandante militar

do Rio Grande do :::iul-Fev. 19 de
1737.

José Silvestre Rebelio, membro fundador
do Instituto Historico-Nov. 25 de
1838.

José de r.;ouza Azevedo Piz3.rro e Araujo
(Monsenhor). auctol' das JIem. lIist.
do Rio de Janci?·o-Out. 12 de 1753.

Jo. é de Souza Breves, capitalista-Julho
6 de 1879.

José de Souza e Mello, deputado á. "on··
stituinte-Junho 3 de 1822.

Dr. Jo é Teixeira da Fonseca Vasconeel
los. deputauo á constituinte-Junho
3 de 1822.

Dr. José Teixeira da Fonseca Vascon el
los, visconde de Caeth " senador por
Minas-Gemes-Jan. 22-Junho 6 de
1826.

José Teixeira da Matia Bacellar. senador
por ergipe-Jan. 22-ilIaio 4 de 1826
(S')-::IIaio 25 de 1838.

José Telles ele ilIenezes (Conego), doador
ela casa para seminario da Bahia
Dez. 22 de 18H.

José Telles da ilva, cap. general do lIIa
ranhão-Fev. 13 de 178*.

José Theodoro, guerrilheiro. na guerra
com o argentino. -iIlaio 10 de 1827.

José Thomaz Henriques (Majo)'), na re
volia do lIIaranhão-Junho 12 de 1839.

D. José Thomaz de Meneze , cap. gene
ral elo Mar<1nhão-Out. 17 de 1809-,
Mar<:o 8 ele 181I.

José Thomaz Tabaco de Araujo, ena
elOI' pelo Espirito anto-~Iaio 8 de
1 37-Mar o IR de 1850.

Jose Thomaz l'abuco de Arauju, minis
tro da justic:a-Set. 7 de 18;'>3.

José Thomaz abueo ele Araujo. sena.
dor feIa Balüa-Ag. H de 1813-Ju-

I nho de 1858. ,
DI'. José Tiio Nabuco de Araujo-Junho

25 de 1879.
D. Jose Varella y Ulloa, eommis [tI'io

hespanhol da demarca<:ão ele limiies
-Março 11 ele 178·1.

José Velho de Azevedo. cap. mór do
Pará-Jllnho 11 ele 1716.

D. José Verclun. cabecilla aegentino
SeI. 15-0ui. 10 de 1817.

José Vicente de Amorim Bezerra, com
manclante ele for<:as legae na rebelo
lião de S. Paulo-Junho 7 de 1842.

José Victorino Maciel, j ulz de direito elo
Craio. V. .Assassinato j uridico de
Pinto Madeu'a.

Dr. José Vieira Couio, mine~'aloc 'sta
Out. 8 de 1800 (3' R)-~laio 27 de 1811
-Fev. 28 ele 1828 (3" §).

Dr. José Vieirá Couto ele Magalhães
(Excursão do)-Maio 25 de 1854.

José Vieira ele RI' ende e Snya, coronel.
V. Cataguazes (3" §),
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Dr. Josino do .L ascimento 'ilva, presi
dente da prov. de •'. Paulo-Junho
4 de 1853.

D. Juan Manuel de Ros:\s, dictador
:Março 4 de 18:)2. V. ::Ilonte Caseros.

Juiz conservador da nação ingle'la-i\1aio
4 de 1808.

JuizdeF6ra (Forum da cidade de)-Março
20 de 1 78.

Juiz d f6ra de Campos dos Go}iacazes
Nov. 11 de 1801.

Juiz de f6ra de Nicteroy (l°)-::IIaio 10
de 1 19.

Juiz de f6ra de O iras-Ag. 26 de 1819.
Juiz de f6radeS. Paulo-Maio 13 de 1810.
Juiz de f6ra de Yilla Bella-A". :25 de

1813.
Juizes de f6ra em villas de S. Paulo

Out. 9 de 1817.
Juizo do gove.rnador de S. Pauto acerca

dos paulistas-Dez. t~l de 1766.
P. Julio Augusto de Almeida. bispo

eleito de Govaz-Set. 12 de 1863 in
fine-Março l·l-Dez. ·28 ne 1876 (2°).

Julio Fredenco Keller, fundador alle
mão da colonia de Petl'opolis-Nov.
21 de 1847- et. 19 de 185·L

Juncal (Combate naval do). guerra da
o Cisplatina-Fev. 8 e 9 de 18z7.

Juniu Constancio Villeneuve, proprie
tario do JOl'nal elo Commercio-Ab.
1 de 1826-Ag. 5 de 1863.

Juniu Villeneuve & C. Vide Jontal do
Commercio.

Junqueira Freire. V. Luiz José.
Junta central de hygiene publica no R.

de Janeiro-: et. 14 de 1 50.
Junta de procuradore gerae~ re lamada

pela camal'ae po\'o le S. Paulo-Jan.
26 de 1822.

Junta (Reunião la) rios procuJ'adores ge
raes das !H'o\'incias - Junho 2 de
1 22. V. Conselh .

. Junta de fazenda do Piauhy-Ab. 27 de
1 11.

Junta da Bulla da Cruzada (Extiucção da)
- 'et. 20 de 1820.

Junta de Ju tiça criminal elo Pará-Out.
19 de 1 22.

Junta cle JustÍ('a (le Pernamhuco (De
CJ'eto ampliando a)-J I1ho 18 de 1761.

Junta governativa da BalLia-Ab. 11
Dez. 5 de 1822.

Junta gov. de Buenos-Ayres-Maio 30
de 1811.

Junta gov. de Santa Catharina-DIaio 20 .
de 1822.

Junta ~ov. (le Goyaz-Ab. 4 e 10-Nov.
26 oe 1822.

Junta gov. de Perr.ambuco-De7.. 20 de
l'i98-0ut. 27 de 1 21-Junho 1 de
1822 (2°).

Junta gov. do Piauhy-Julho 13 de 1811.
Junta gov. constitucional do Piauhy

Out.26 de 1821.
Junta gov. do R. Grande do Sul-Fev. 22

de 182'2.
Junta das ::\lissões de Pernambuco-Set.

26 de 1692-Ab. 20 de 1701.
Junta pro\'isoria das Alagoas-Dez. 14

de 1823.
Junta provo do Ceará-)\ev. 8 de 1749..
Junta provo do Maranhão-Ab. 4 e 5 de

182·1.
Junta prov. do governo civil de latto.

Grosso-Ag. 15 de 1803.
Junta provo da Parahyba-Out. 25-Dez.

12 de 1821.
Junta provo do governo da capitania de

S. Paulo-Ag. 26 de 1813.
Jllntaprov. do l:'iauhy-Ab. 27 de 1 22.
Junta gov. do R. Granele do Norte.

Vide R. Granrle cIo, Nurte.
Juntas governativas do Pará-Jan. 1 de

1821.
Dr..Justiniano José da Rocha. jornalista

flllminense-Addenda deJlllho, p. 56:
Julho 9.

D. Justo José cIe Urquisa. V. Monte
Caseros.

Juvenal Gal1eno. V. DI'. Juvenal de DIello
Carramanhos.

DI'. Juvenal de nlello Carramanl1os, es
criptor paulista-Ab. (j ele 187!!.

Keller. V. Julio Frederico.
Eoen. V. João vau.
Kla3.s Florins. V. elaes.

']L.,

Labatut. Y. Pedro Labatut.
La Conclamine. V. ConcIamine.
Dr. Ladi I iI Netto. director do Museu

'acional-Junho G de 1 '1 in fine.
Lafayette Rodrigne Pereü'a. senador

por i\Iinas-Geraes-Maio 11 de 1 80.
Lage , villa de Santa Cathal'ina-Dfal'ço

7 de 1762-SeL 9 de 1820.
Lages, pertencente á r:apitania de S. Paulo

-Ag. 11 de 1738. .
Lagõa de Cima. VicIe S. Benedi to da.
Lagàa de Rodrigo de Freita . V. Jardim

botanico.
La~ôa Santa em Minas-Geraes-Junho

_ de 1831.
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La~una. villa de Santa Catharina-i\Iarço
, de 1762.

Laguna occupada pelos rebeleles-Julho
23 de 1839.

La&una---Restauração da-Novo 15 de
1839.

Lagunas do Sul":"'Ab. 12 ele 1636.
La Martioiêre. explorador do Rio das

Velhas-Março 23 ele 1854.
Lancaster. V. James.
Laocoonia; charrua que transportou de

portados politicos para Eua'opa-Ont.
29 de 1856..

Larangeiras a Aracujú (Estação telegra
phica ele) -Jan. 6 de 1880.

Lan~erote ele França. capitão ela nau
Caridade-Jan. 9 de ]625.

La Torre, Verelun e Mondrar:O'on. cau
dilhos orientaes-Jan. 4 de 817-Jan.
.22 de ]820.

Laurelles (Assalto e tomada de). guerra
do Paraguay-Fev. 27 de 1868.

Padre Laurentino Antonio Moreira de
CarvalllO, director do Lycen de Per-
nambuco-Set. 10 de 1827. '

Laurindo José da Silva Rebello (Dr.), poeta
fiuminense-Jnlho 8 de 1826.

Lavalleja. Vide D. João Antonio.
Lavra diamantina - Julho 22 de 1729

(2· §).
Lazareto no Rio de Janeiro-Out. 11 de

1854.
Lázaro de Mello. denunciante de Beck

man-·Nov. 2 'de 1685 (4' '§).
D. Lazaro dll. Ribeira. V. Forte de

Coimbra.
Lazaros (Os) do R,o de.: 'leiro-Out. 2

ele 1817-0ut. 27 de 18aZ. .
Leal-Titulo de-dado á camara do Rio

de Janeiro-Março 27 de 1645.
Leão cm'oado (O). V. José de Barros

Limà.
Lebreto'D. V. Bréton.
Legião de tropas ligeiras de S. Paulo

Maio 5 de 1809.
Lei declarando de propriedade da corOa

os diamantes e peelras preciosas acha
dos nas minas do Brazil-Dez. 22 de
'1734.

Lei prohibindo 6 commercio ás pessoas
constitnidas em auctoridade-Jan. 13
de 1724.

Lei marcando o trajo. de cada classe
social. V. Pragmatica.

Lei do ventre 1Í1:re. V. Elemento ervil.
Lei ele' 28 de etembro. V. Elemento

servil. •
Leonardo BezerJ'a. V. Guerra dos mas

cates.

Leonardo unes, padre jesuíta, um dos
fundadores do collegio de S. Vicente
-Junho 8 ele 1550 (àrtigo separado)
Jan. 25 de 1554.

Leonel de Abreu Lima, 27· gov. do
Ceará-Fev. 13 ele 1731.

Dr. Leonel MaJ:ti!liano de Alencar, mi
nistro do Bl'llZíl na Bolivia-Dez. 22
de 1879.

D. Leonor de Campo Tourinho, donataria,
de Porto Seguro-Maio 30 de 1556.

D. Leopoldina, l' imperatriz do Brazil.
Vide D. ~1aria Leopoldina.

D, Leopoldina. prin<leza brazileira-Julho
13 de 1 47-Dez. 15 de 1864-Fev. 7
de 1 71.

Levantamento de Pinto Madeira no Cea
rá V. Joaquim Pinto Madeira.

Levante em Campos. V. Motim.
LeveI (João Baptista). V. Colonia de ar

tistas francezes.
L'Hermitte. V. Hermitte.
lliberdade de imprensa-Decreto de

D. Pedro I sobre a-Junho 1 de 1822.
Liberdade de imprensa em S. Paulo"':'

{Abuso de)-Jan. 8 de 1826.
Liberdade elos indios-i\Iarç6 20 de 1570

-Jan. li de 1573-Julho 30 de 1609
Set. 10 de 1610- et. 12 de 1653-Ab.
9 de 1655-Jan. 17 e 28 de 1691-0ut~
27 de 1 31.

Lichtardt. almirante hollandez-Março
13 de 1635-Junho 27 de 1637-Fev'.
26-Junho 1 de 164Q-Out. 30 de 1641
-Sei. 9-Dez. 2 de 1615- Nov. 29 de
1646.

Limites entre o Esp. Santo e Minas
Oui. 8 de 1800-Dez. 4 de 1816.

Limites entre Minas e S'. Paulo-Out. 12
de 1765.

Limites enire o Urllguay e o Brazil
Março 28 de ] 59.

Limites meridioilaes (Demarcação de)
Set. 1 ele 1752-Março 11 de 1784.

Limoeiro. Vide Estrada de ferro elo.
Linha telegraphica entre o BrazU e a

Europa-Maio 19 de 1 64.
Linha te1egr. de Cannavieiras a Porto

SeO'uro. V. Cannavieiras.
Linha te1egr. de Lal'angcil'as a Al'acajú.

V. Larangeiras.
Linha tel~~raphica de Alag~nhas a Po

juca-l'wv. 12 de 1874.
Linha teJegr. de Alc baça a Caravellas

-Março 31 de 1878 (3').
Linha telegr. de Alegrete ao Rosario

Ab. 2 de 1874.
Linha telegc. de Santo AT1'laro á Ca

choeira-Ab. 1 de 1 75 (2· §).
Linha telegr. de Angra do' Reis a Pa

raiy-Jlllho 31 de 1 66.



-71 -

Linha telegr. de Sant'Anna do Livra- Linha telegr. do Desterro (cidade) ao
mento ao Rosario- ~ov. 13 de 187 . Estreito-Dez. 31 de 1866 (art. sepa-

Linha telegr. de Antonina a Coritiba- rado).
Ab. 2 de 1871. Linha telegr. do Desterro altajahy-Jan.

Linha telegr. de Aracajú á Estancia- 31 de 1867.
Nov. 8 de 1874 (2"). Linha telegr. da Estancia a Alagoinhas

Linha telegr. do Aracaty a Mossor1>- -Nov. 28 de 1874.
Fev. 17 de 1878. Linha telegr. do Estreito, em Santa Ca-

Linha telegr. de AraDuama á Ponta Ne- tharina-Jan. 31 de 1877.
gra-Junho 30 de 1872. Linha telegr. do Farol a Cabo-Frio-

Linha telegr. de Arroio Grande. á Ja- . Nov. de 1865.(Vol. II, p. 269, coI.
auarão-Nov. 16 de 1874. 2').

Linha telegr. do Assú a ataI-Julho 31 Linha telegr. da Fazenda de Santa-Cruz
• de 1878 in fine. a Itaguahy-Julho 22 de 1876.

Linha telegr. da Bahia (ramal) a Pojuca Linha telegr. da Fortaleza (Ceará) a Ar~
- ov. 8 de 1 74. caty-Fev. 17 de ]878.

Linha telegr. da Barra de S. João á Linha telegr. de S. Francisco a Itaja,hy
S. Vicente-Marr;o 31' de 1869. -Fev. 29 de 1867.

Linha telagr. de Barreiros a Porto Calvo Linha telegr. de S. FraDcisc'o de Paula
-Dez. 2 de 187:i (2'). _ á cidade de Campos-Maio 12 de 1879.

LiDha telegr. de BE'lmonte a ltapemerim Linha tele~r. de Goya.na ao Recife-Set.
- Julho 5 de 1874. 12 de 1/)76.

Linha telegr. de Belmonte 11 Porto Se- Linha telegr. de Guarahlba a Paranaguá
auro-Fev. 29 de 18'0. . -1869 (VoI. I, p. 270).

Linlla tele~r. de Cabo-Frio a Araruama Linha telegr. de. 19ua,pe a liapitanga-
, -Set. $u de ]865. -Nov. de 1866 (Vol. II, p. 269, coI.

2').
Linha telez.r. de Caçapava á Cachoeira Linha tele<~r. de TIhéos a Cannavieiras-

·-Set. ~9 de 1873. Março :::8 de 1876.
Linha telegr. da Cachoeira (Bahia) a i\la- Linl~a tele&r. de Ita&uahy a ~rangara-

Li
rlagogipe-Adh. lcde

h
1875. R tlba-VoJ. 1, p. 43'1, coI. 1 , 1866.

Dla telegr. a ac oelra ( . Grande Linha telegr. de Itapemerim a ltaba-
do Sul) ao Rio Pardo-Novo 1 de 1870. poana-Maio 6 de 1873.

Linha telegr. de Camamú a Rio de Con- Linha telegr. de ltapitanguy a Monetes
tas-Ag. 19 de 1875. -1, p. 434, l' coI.. 1877.

LiDha telegr.dc Camaquan a S. Lourenço Linha telegr. de ltaúnas a S. Matheus-
-Ab. 7 de 1 71. 1878 (Vol. I. p. 271).

Linha telegr. de Camaragibe. V. Cama- Linha telegr. de Jaguarão. V. Jaguarão
ragihe. (E tação de).

Linha telegr. de Ctlmpinas ao Rio Claro Linha tele~r. ele Joinvil1e a. Itajahy-
-Ag. n de 1876. Ab. 12 oe 1879.

Linha telegl'. de CamEos a S. João da Linha telegr. de S. IJosé áe Peruhype a
Barra-Ab. 2 de) 18/0. Mucury-Dez. 21 de 11178.

Linha tele~. de Cangussú a Pelotas- Linha telezr. da Laguna à Torres....:Jan.
Maio 7 (le 1878. 31 de 11168 (3').

Linha telegr. de CaraveJlas a S. José de Linha telegr. de Linhares a Santa Cruz
Pirullype-Ab. 15 de 1876. -Maio 20 de 1876.

Linha telegr. da Conceição do Arroio a Linha telegr. de . Lourenço /I, CanguSllú
Porto-Alegre-Fev. 29 de 1 6 . -Dez. 2 de 1873.

Linha telegr. de Coritiba a Guaratuba Linha telegr. de Macllhé á Barra de S.
-Out. 30 de 1 71. João-Julho 29 de 1869.

Linha telegr. da côrte (central)-Jlllho Linha telegr. de Macahé a Quissamã-
31 de 1866, no fim. Dez. 2 de 1869.

Linha telegr. de Coruripe ao Penedo- Linha tele..,r. de Macei6 ao Pilar-Ab.
Maio 31 de 1 76 (2", p. 313). 12 de 1873.

Linha telegr. da Cruz Alta a Sal;Ita Ma- Linha t'llegr. de Mamanguape á Para-
ria-1876 (VoI. I. p. 271). 'hyba -,' a1. 2 de 1.8í7 (2').

Lin11& telegr. de Santa Cruz (fortaleza) ILinha telegr. ele Man~aratiba á Angra
a Nicteroy-Jan. 31 de 1864. dos Rflis-Julho 31 oe '1866.

Linha tel~&r. de anta Crll~ á Villa da Linha tel ;j$r. de Maragogipe a Nazareth
Serra-M.arço 24 de 1 76 (2'). -Ab. ~2 de 18i15. .
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Linha telegr. de Santa Maria li Cachoeira
·(R. Grande do Sul)-l 76 (Vo1. I,
p. 270, colo 2').

Linha telegr. de Maricá á Venda das
Pedras-Dez. 31 de 1878 (aFt. sepa
rado).

Linha telegr. de rv~aroim' a Aracajú
SeL 1 de 1877.

Linha tele~r. de S. :Matheus aLinhares
-Out. 19 de 1 76.

Linha tele~r. de S. Miguel a Coruripe
Julho 31 de 1874.

Linha telegr. de Morretes a Joinville
Dez. 2 de 1870.

Linha telegr. de Mossor6 ao Assú-Ag.
, 31 de 1879.
Linha tele~r. de Mucury a Itaúnas-Ju

lho 18 ue 1876.
Linha telegr. do Natal a Mamanguape

Julho 31 de 1878.
Linha telegr. de azareth a Valença

Junho 1 de 1875.
Linha telegr. de Nicteroy à central-
. Jan.31 de 1866. .

Linha telegr. da Parahyba (cidade da)
a Goyana-Set. 7 de 1876.

Linha tele$,r. de Paranaguá a Morretes
-Fev. ~9 de 1867 (2').

Linha telez:r. de Paraty a Ubatuba-Ag.
:n. de 11S66 (art. separado).

Linha telegr. de S. Paulo a Santos
Set. 28 de 1873.

Linha telegr. do Penedo a Maroim-Nov.
8 de 1874 (3').

Linha telegr. de Petropolis á Côrte-Out.
10 de 1874.

Linha telegr. do Piado a Alcobaça-1879
(Vo1. I, p. 271).

Linha tele~r. do PilaraS. Miguel-~ov.
1 de 1813.

Linha telegr. de Pojuca a Santo Amaro
-Julho 12 de 1877.

Linha telegr. da Ponta Negra aMaricá
-Ag. 31 de 1866 (2', art. separado).

Linha telegr. de Porto Alegre a Cama
cuam-Jan. 31 de 1868.

Linha telegr. de Porto Alegre ao R. de
Janeiro-Ab. 16 de 1866 (2').

Linha teleg,r. do Porto das Caixas a Nic
teroy-l'·ev. 5 de 1872. '

Linha telegr. de Porto Calvo ao Passo
de Camaragibe-01.'J.t. I de 1876.

Linha tele~r. de Porto Seguro ao Prado
-Fev. ;G de 1876.

Linha telegr. da praça e urbanas da ca
J?ital do Imperio-Ag. 31 de 1864 (art.
separado). .

Linha telegr. do Recife a Barreiros-Ab.
12'de 1873 (2').

Linha telegr. do Rio,Bonito á Venua das
Pedras-Ag. 31 de 1868 (ari. separado).

Linha telegr. do Rio de Contns aos lihéos
-Out. 3 de 1875.

Linha tclegr. do Rio Formoso em Per
nambuco-Dez. 2 de 1879.

Linha telegr. do R. Grande do Sul á ca
pital cio- Imperio-Out. 9 de 1868.

Linha telegr. da barra do R. Grande do
Sul á cidade do Rio-Grande-Dez.
31 da 1868 (al't. separado).

Linha telegr. ·(submarina) cio R. de Ja
neiro ao Pará-Dez. 27 de 1 73.

Linha telegr. do Rio pardo ao Triumpho
-Set. 13 de 1870.

Linlla telegr. do Rosario a S. Gabriel--;
Março 31 de 1878. _

Linhatelegl'. de Santarem a Camamú
Ab. 26 de 1880 12').

'Linha telegr. de Santos a Iguape-Ab.
2 de 1871 (2').

Linha telegl'. de S. Sebastião a Santo 
ovo de 1866 (Vo1., n. p. 269. coI. 2').

Linha telegr. da villa da Serra á cidade
da Victoria-Julho 5 de 1875.

Linha tele~r. da Solidão a B nevente
Maio 31 de 1876 :paa. 313).

Linha telegr. do Timb3 a Alagoinhas
Out. 19 de 1879.

Linha telegr. de Torl'es á Conceição do
Arroio-Jan. 31 'de 1868 (2').

Linha telegr. do lfriumpho a Porto Ale
gre- et. 9 de 1 70.

Linha telear. de Ubatuba a R. Sebastião
-Out.. 1 de 1 68 (art. separado).

Linha telegr. de Uruguayana a Alegrete
-Ag. 29 de 1874.

Linha telegr. de Valença a Camamú
Julho 4 de 181"'.

Linha telegl'. da VenJa das Pedras ao
POl'tO das Caixa -iHarç03del 78 2').

Linha telegr. de S. Vicente ao Rio Bo
nito-Fcv. 29 de 1869.

Linha telegr. da Victoria á Solidão-Fey.
26 de 1874.

Linha telegr. de Villa Vir a ao Mucur)'
-Julho 18 de 1876 (2').

Linha de vapores transatJanticos-Set.
20 de 185:J.

Linho e trigo. São isentos de dizimo os
que os cultivarem uo Espírito Santo
-Jan. 17 de 1814.

D. Lino Depdato Rodrigne~ de Carvalho.
9' bispo de S. Paulo-)[:ll'~o!)dc 1"73.

Lisboa: Contribue a capitania de '. Pau
lo par<t a reediflcaçao de-Dez. 16 de
1755. V. Donativo.

Lomarugná (Combate de). guerra do Pa
raguay-Jan. 11 dc 1870.

Lomas Valcntinas (Ataque lle). guerra
do Paraguay-Dez. 21 e 27 de 1868.

Loncq. V. Henrique Loncq.
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Lopo Curado Garro na guerra hollan- Lourenço da Veiga, lo o-tenente do do-
deza-Set. 1 e3-Nov. 1 de 1645. natario de S. Vicente-Jan. 30 de

D. Lopo dc Hozes e Cordova-Addcnda 1578.
de Setembro. p.172. coI. 2'. Set. 7. Lourenço da Veiga. 5' gov. geral do

Lopo Joaquim de Almeida Henriques. Bl·azil-Jan. 1 de 1578-Junúo 17 de
gov. dQ R. Grande do )l'orte-Ag. 30 158I.
de 1802. Louvados para taxarem o preço do as-

Lopo de ouza. 8' dOI\atario de S. Vi- sucar em Pernambuco-Jan. 17 de
cente-Ag. de 1587-0ut.15 !le 1610. 1697.1

Lord Beresfõrd-Ag. 13 de 1820. Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barl'Os,
Lord Co krane. almirante, depois mar- deputado á constituinte-Junho 3 de

quez do :\laranhão-i\larço 21-Ab. 25 1822.
-Julho 27-Nov. 9 de 1823-Dez. 25 Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros,.
de 1824-Julho 27 de 1825.

LOl'd Cocl r,me: Reclamam os seus her- barão e depois visconde de Cong'mhas
deiro pelos seus serviços-Março 21 do CampG, senador por S. Paulo-
de 1823 (6' §). Jan. 22-:\laio 31 de 1 26.

S. LOl1renço. a1deia em Nictero)'-Março Dr. Lucas Antonio Monteiro de Barros,
16 de 1568. l' presidente de S. Paulo-Fev. 17 de

1 27-Maio 10 de 1 75.
D. Louren o de Almada. 35' gov. geral D. Lucas Jo é de, Alvaren'gaa. poeta re

do estado-Maio 3 de 1710:
D. Lourenço de Almeida. gov. deMina _ pentista-Junho 2 de 1 22-Junho 7

~ de 1 3I.
Geraes-Junho 28 de 1720 (4" e 5' §~) Lu as José de Alvarenga (Major) -Maio
-Dez. 12 de 1720 (2' §'-Julho 22 de 10 de 1879.
1729-Set. 1 de 1732.

D. Lourenço de Almeida, 21' gov. de D. Lucas JoséObes, procurador geral da
Pernambuco-Julho 1 de 1715. provo Cisplatina-Junho 2 de 1822.

Louren~o de Brito Correa. ~rocurador Lucas de Sequeira Franro, 4' neto de
~ Amador Bueno-Out. 23 de 1869.

da fazenda-Ab. 15 dê 164 . Dr. Lucio Soares Teixeira de Gouvêa.
Lourenço de Brito Corrêa. nomeado aov. I 3 d

do Rio de Janeiro-Mar o 27 dp. 1657. deputac o á constituinte-Junho e
1822.Lourenço Caleppi. arcebispo de isibi,

I' nuncio apostolico no Rio de Janeiro Dr. Luclo Soares Teixeira de Gouvêa,
- et. 8 de 1 08-Junho 23 de 1816. senador pelo Rio de Janeiro-Maio 8

Louren<;.o Carneiro de Araujo. capitão. de 1837-Nov. 21 de 1838.
na rendição do forte de Porto Calvo D. Luiz. conde d'Aquila. V. Conde
-Set. 17 de 16,15. d'Aquila.

Lourenço da Co ta Dourado. V. Ceará: Luiz de Albuquerque de :\lello Pereira
governo provi. orio. e Cáceres. 4' gov. de ~latto-Grosso-

Dr. Loul'enço José Ribeiro. l' director Dez. 13 de 1772-Set. 13 de 17r.
do Curso juridico de Olinda-Maio 15 D. Luiz de Almeida. 25' gov. do R. de
de 1 2 . Janeiro-Ab. 3 de 1652.

Lourenço Leme da Silva. cobrador do I D. Luiz d'Almeida Portugal Seares
dizimo do OUI'O em S. Paulo-Maio I d'Eça Alarcão AleIJo Silva Masca-
7 de 1723. renhas. 4' conde de Avintes, '). mar-

S. LO\lren<;o da Matta. ata ada pelos I quez de Lavradio, 45' gov. da Bahia
ho]]andezes~Ab. 23 de 1636. i -Ab.~9 de 176 .

Dr. LourenQo de Mendon<;a. prelado do I D. Luiz de Almeida Portugal oares
Rio de Janeiro-Julho 22 de 1631- d'Eça Alarcão MelJo ilva J\lasca-

et. 9 de 1632-0ut. 7 de 1639. tonhas. 3' vice-rei no Rio de Janeiro
Louren<;o 10nteiro. coronel. membro do - -bv.'4 e 17 de 1769.

s:overno geral do estado-Dez. 1ü de D. Luiz Alvare de Figueiredo. 6' arce-
1749-Ag. 7 dc 175.Jc-Ab. 29 de 175'1. bispo da .!:labia-Ag. 27 de 1735.

Lourenço Peixoto Cirne. cap. mór do D. Luiz Alvaro ele Ca tI'O e ouza, mar-
Rio Grande do Norte-Ag. 21 de 1609. quez de Ca 'cae . ultimo donatario de

Lourcnço Rembach. coronel hollande7.- Santo Amaro-Dez. 25 de 164 (2' §)
Marro 8. 18 e 24-Junho 11 de 1633. -Out. 22 de 1709.

Lourenço Rodrigues de Andrade. srna- Luiz Alves de Lima e Silva, depoi barão,
elnl' prla provinria de Santa CatlJa- conde, marqurz e duque de Caxias.
rina-Jan. 22-i\1aio 5 de 1826-Ab. V. Caxias, sob. cada um d'esses ti-
18 de 1844. tulos.·



Luiz Alves de Lima e Silva. presidente e
I pacitlcadol' tio Mal'anhão-Ag. 22 de

1839-Fev. 4 de 18iO.
Luiz Alves de Lima e Silva, pacificador

de S. Paulo-Maio 19 e 23 de 1842.
Lui7. Alves de Lima e Sü·va.. senador

pelo R. Grande do Sul-Maio 11 de
1846.

Luiz Alves de Lima e Silva, duque de
Caxias: datas e. remas-Ag. 25 de
l803-Maio 9 de 1880.

Luiz Antonio de Alvarenga Silva Peixot9,
poeta fluminense-Set. 14 de 1876. '

Luiz Antonio .Barbosa, senador pelo R.'
de Janeiro-Màr~o 15 de 1860 (2').

Luiz Antoni\l Furtado de Mendonça, vis
conde de Barbacena, gov. de Minas
Geraes-Ont. 10 de 1783-Julho 11 de
l788-Ab. 21 de 1792 (3' ).

Lui7. Antonio de Lemos de Brito, gov.
, rIa Parahyba-Vol. I, p. 433, coI. 2',

1734 (2' §).
Luiz Antomo de Salazar Moscoso. com,

mandante do forte do Brum-Out. 27
de 1821.

D. Luiz Antonio dos Santos, I' bispo do
Cearâ-Jan. 31 de l859-Set. 26 de
1861.

D. Luiz Antonio dos Santos. 20' a.:ce
bispo da Bahia-Ab. 14 'de 1861 in
fine.

Luiz Antonio Sarmento da Maia, gov.
. int. do Piallhy-Julho!lo de 1803-Jan.

. 21 de 1806.
Ll1iz Antonio de Siqueira, barão II vis

conde de ltabapoana-Dez. 4 de 1879.
D. Ll1iz Antonio de Sousa Botelho Mou

rão, caJ,. general cle S. Paulo-Out.
16 de 1 I 63-Fev . 4-Julho 23 de 1765
-Dez. 11 de 1766-Julho 28-Ag. 22
de 1767-Março 25.....:0ut. 22-Dez. 3
de 1769.

Luiz Antonio Vieira da Silva senador
pelo Maranhão-Vol. I, p. 344, Ad

'. denda de maio.
tuiz Aranha de Vasconcellos. 9' cap.

mór do Parâ-Out. 18 de 1629-Junho
29 dei 1630. .

Luiz Barba Alardo de Menezes. gov: do
Ceará independente-Jnnho 21 de 1808.

Luiz Barbalho Bezerra, capitão. na
[uerra hollandeza-Junho 25 de 1631
(;G' §)-Jan. 11 de 1632-011t. 21 de
l633-Jan. 10·-Março H de 1635-Maio
18 e 25 de 1638C-Ab. 15 de 1641,

Luiz Barbalho Bezerra, 18' gov. do R. de
Janeiro-Ag. 10 de 1630-Ag. 16 de
1631-Jun1ho 27-Julho 5 de 1643.

Luiz Borges Salgado. V. Acadr.mia
scientifica.

"

Luiz Botelho de Queiroz, ouvidor geral
de S. Paulo. V. Pitanguy.

Luiz de Brito de Almeida, 4' gov. geral
do Brazil-Maio 13 de 1572.

D. Luiz de Brito Homem, 11' bispo do
Maranhão-Fev. 22 de 1804-Dez. 10
de 1813.

D. Luiz de Brito Homem. gov. int. da
capitania-Out. 17 de 1809-Vol. II,
pag. 436, Maio 21 de (1811).

Luiz de Camões-Commemora~ãodo 3'
centenario da sua morte-Junho 1 de
1880.

Luiz Carlos de Abreu Bacellar. membro
do gov. int. do Piauhy-Julho 13 de
1811.

Dr. Luiz Carlos da Fonseca. senador por
Minas-Geraes-Julho 2 de 1875.

Luiz Carlos Martins Penna, creador da
comedia nacional-Dez. 7 de 1848
Vol. I~ p:328: Dez. 7.

Dr. Luiz Carlos Muni~ Barreto, ouvidor
cl,a comarca de Santa Catharina
Junho 5 de 1791.

DI'. Luiz de Castro Pereira. bispo de
Ptoloma'ida, 2' prelado de Cuyabâ
Julho 14 de 1805.

Luiz Cesar de Menezes, 42' gov. do Rio
de Janeiro":Ab. 17 de 1690-Set. 7
de 1722 (3' §).

Ltüz C~sar de Menezes, 84' gov. geral
do estado-Set. 8 de 1705.

D. fI'. Llliz da Conceição Saraiva, 16'
bispo do Maranhão-Jan. 14 de 1861,

Luiz Correa Teixeira de Bragança, em
pregado de fazelilda no Rio Graude
do Sul-Ab. 26 de 1821 (2').

Luiz Correa Teixeira de Bragança, se
nador pela provincia do Rio Grande
do Gul-Jan.22 (S. Ped1'o)e26 de 1826.

Luiz da Costa Cabral. V. Amador Bueno
da Ribeira.

Luiz da Cunha Menezes, gov. de Goyaz
-Out. 17 de 1778- ~aio 7 de 1778
(3' §).

Luiz da Cunha, Menezes. gov. de Minas
Uel'aes-Out. 10 de l78.:!.

Luiz da Cunha Moreira. visconde de
Cabo Frio-Ag. 28 de 1865.

Luiz Diog:o Lobo da Sill'a, 28' capitão
general de Pernambuco-Fev. 16 de
175u.

Luiz Diogo Lobo da Silva. 5' gov. da
cap. de Minas-Dez. 28 de 1763-Dez.
4 (artigo separado). •

Llliz Fernandes de Vasconcellos, gov.
geral nomeado para o Brazil-Julho
15 de 1570.

Luiz ;Fen'eira Freire, cap. mór do Rio
Gra.nde dO Norte-Junho 20 de 1714
Março 8 de 1722.
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Fadre Luiz de Fi~ueiredo, nos sertões
no CeaJ'á·-Jan. 11 de 1608.

Luiz de Figueiredo e sua mulher, fun
dadores da ordem 3' de S. Francisco
do Rio de Janeiro-Março 20 de 1619.

Luiz Filippe de Saldanha da l1ama, ca
pitão-tenente, director da Bibliotheca
da Marinha-Dez. 16 de 1809 (7' in
dicado).

Luiz da França Pinto Garcez, brigadeiro
-Maio 21 de 1823 (3' §).

D. Luiz Gastou d'Orléans. V. Conde
d'Eu.

Luiz de Góes, irmão de Damião de Góes
-Maio, 12 de 1548.

Luiz Gonçalves dos Santos (Conego)
Ab. 25 de 1767.

Padre Luiz da Gran, jesuita-"bio 15 de
1555.

Padre Luiz Ignacio de Andrade Lima.
deputado á constituinte-Junho 3 de
1822.

Padre. Luiz Ignacio de Andrade Lima,
deportado com os Andraclas-Nov.
20 de 1823.

Luiz Ignacio de Azevedo. executado no
Ceará-Ab. 30 de 1825.

Luiz Joaquim Duque-Estrada, senador
pela Bahia-Set. 14 de 1827.

Luiz José de Carvalho e MeIlo. depois
visconde da Cachoeira. deputado á
constituinte-Junho 3 de 1822.

Luiz José da Carvalho e MeIlo. colIabo
rador néJ' constituição-No". 26 de
1823.

Luiz José de Carvalho e MeIlo, miuistro
dos negocios éstrangeiros -Ag. 29 de
1825.

Luiz José d(} Carvalho e MeIlo, senador
pela Bahiar--Jan. 22-Junho 6 de
1826 (2').

Luiz José Corrêa de Sá. 27' zov. de Per-
nambuco-Maio 5 de 174:1.

Lniz José Junqueira Freire, poeta ba
- hiallo-Junho 2'1: de 1855.
Luiz José de Oliveira.. depoi barão de

Monte Santo, membro do gov. int. do
Piauhy-Julho 13 de 1811.

Luiz José de Oliveira, ouvidor' do Piauhy
-Maio 4 de 1813.

Luiz José de Oliveira. senador ~elo
Piauhy- Jan. 2,Z-Maio' 7 de ]8_6
Março 2] de] 51.

S. Llliz da Leal BI'agança-Out. ]3 de
]817.

Luiz Lopes de CarvaIllO. procurador do
donatario de S. Vicente-Abril 28 de
1679.

Luiz de Ma~alhães, 3' gov. do estado
do Marannão e Pará-Fev. 17 de
1649.

Ifuiz Manuel de Mesquita. V. Conselho
mUitar em Caxias.

Luiz Manuel de Moura Cabral.· JlI'esi-
I dente da I' junta provisoria da Bahia

-Fev. 10 de 1821.
Luiz Manuel da ilva Paes, gov. int. do

R. Grande do Sul.LJunho 10 de 1763.
D. Luiz de Mascarenhas. depois conde

d'Alva, 8' gov. de S. Paulo-Fev. 12
de 1739-MalO 9 de 1748 (2').

D, Luiz de Mascarenhas erige a capital
de Goyaz-Fev. 11 de ]736-1739 (Vol.
I, p. 270).

Luiz Mauricio da Silveira, 18' gov. da
ilha de Santa Catharina-Dez. 8 de
1800 in fine-Junho 5 de 1805.

Luiz de MeJlo da SiJva, chanceIler- Ag.
21 de 1718 (4' §).

Luiz da Motta Feo e Torres, 38' e ul-
timo gov. do Ceará-Novo 9 de 1789.

Luiz da Motta ~eo e Torres, gov. da Pa
, rahyba-Set. 15 de 1802.
Luiz Moutinho de Llma.Alvares eSiJva,

diplomata-Out. 12 de 1863.
Luiz Nicolau Fagundes Varel1a, poeta

fluminense-Fev. 18 de 1875.
Dr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, des

embargador. deputado sUJlp. â con
stituinte-Junho 3 de 1S22-Junho 29
de 1831. .

Luiz Pedreira do Couto Ferraz. barão e
depois visconde .de Bom Reti~o, mi
ni tI'O dos negoClas do ImperlO-Set.
7 de 1853.

Luiz Pedreira elo Couto Ferraz. senador
pelo R. de Ja'lleiro-Set. 16 de 1864
-Maio 24 de 1867 (2').

L-lÍz Pedro de l\leIlo Cesar, secretario do
aov. temporario do Ceará-Ab. 16 de
f823. •

Luiz Pedro Perearino de Carvalho Me
nezes e Athay'àe,. conde de Attouguia.
6' vice-l'ei do Brazil-Dez. 16 de 1749
-AO'. 7 de 1754-Jan. 13 de 1759.

Luiz pimenta de Moraes, cap. mór do
Pará-Dez. 8 de ·1655. '

Luiz Pinto çle Souza Coutinho. depois vis
conde de Balsemão, 3' gov. de Matto
Grosso-Jan. 3 de 1769.

P. Luiz Rapha 1 Soyé. secretario da Aca
demia das Bellas-Artes-Nov. 12 de
]831. .

Luiz do Rego Barreto. ultimo gov. de
Pernambuco-i\Iarçó 6-Ab. 2 in fine
-J11nho 29 de 1817-J111ho .1-0ut. 26
de 1821.

Luiz tio Re~o Bllrros. cap. mór do Pará'
Junho 2z de ]633-Jan. 21 de 1636.

Luiz Rochet. estatuario francez-Março
30 de 1862 (2' l.
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D. Luiz de Roxas y Borja. creneral hcspa

nhol. pa guel'l'a hollandeza-Addenela
de f' <L, p. 172. col. 2". Set. 7 (2" §'
No\. 30 de 1635-Jan. 6,7. 11, 12, 15,
16, li e 18 tle 1630. - .

D. Luiz ele Roxas )7 Borja. 13" gov. ele
Pernamb'nco-De~. 31 de 16J5 (art.
separad·o).

D. Lui~ de Souza, 1]" gov. crel'!ü do
, Brazil-JVl.a.io 12 ele 1602 (6" e 7" ~§)

_Julho 12 de 1611-Julho 24 ele 1613'
Jan. 1 de 1617-0ut. 27 de 1018.

LllÍZ TelJes ela Silva, marquez de Ale
grete, gov. ele S. Paulo-Dez. 10 de
1802 (3" §)....!.Nov. 1 ele 1811.

Lui~ TelJes da Silva, gov. do R. Grande
do Sul-Nov. 13 tle 1814-Março 29
ele 1817 (2")-Out. 10 de 1 17.

D. fI'. Luiz de Santa Tbereza. 7" bispo
ele Olinda-Junho 24 ele li39.

Luiz Vahia Monteiro, 58" gov. elo R. de
Janeiro-Maip 18 de 1719-Março 15
de 1725 (3" §,:-Maio 10 de 1725.

i,uiz de Vasconcell'o. e Cunha, gov. de
Ancrola-Ag. 20 de 1634.

Luiz de Vasconcellos Lobo, gov. elo es
tado elo Mal'anhão-Julho 28 de 1751.

Luiz ele VasconcelJos e Souza, 4" vice
rei no R. de Janeiro-;\I.ov. 4 ele 1769
~Set. 25 de 1778-Ab. 5 ele 1779-Ag.
20 ele 1789.

D. Luiza Grinalela, governadora da ca
pitania elo Espirito Santo-Dez. 6 de
1591.

D. Luiza Joaquina das NeVeS, mãe ele
Casimiro de Abreu-Set. 10 de 1877.

LUllardi. V. Ascenção aerost2.tica.
Dr. Lund. V. Dr. Pedro Guilherme.
Lutas com os 1101landezes. V. Episodios

e facto., etc.
Luz-Capella de N. Senhora da-Ab. 10

de 1603. .
Luzia (Rio de Santa)-Nov. 1 de 1501.
tuzia-(Acção de Sallta)-V.Rebellião de

Mi·nas. .
Luzia (Partido de' Santa)-Fev. 2 de'

1844.
Lyceu de Artes e 01:!:i.cios no R. de Ja

neiro-Nov. 23 de 1856-Jan. 9 de
1857.

Lyceu de Pernambuco-Set. 10 de 1827.
Lyceu provincial de Campos-Ab. 11 de
. 1847 (2").
Lyceu sergypano-Out. 5 de 1862.
Lyceu na capital ela prol'. doEsp. Santo

-J,l.n. 14 ele 1873 (2").
Lynch (Mme Elisa), amante do elictador

ti. Rara]uay-Dez. 27 de 1 68-Março
I de 18/0.

Macahé, cÍ<laele da prol'. do R. de Ja
lleiro-Ab. 15 de 1846.

lI1aCtfhé e Campos. V. 'Canal e Estraela
de ferro ue.

FI'. Maceu de S. Francisco. fundador do
convento da vilJa de S. Sebastião (8.
Paulo)-Jan. 4 ele 16:50. '

Macey6-Dez. 9 ele 1839. V. AI"gOas.
Maçol1aria: alvaríL fulminando a-e ou

tras ociedades secretas-l\Iarço 30 de
1818.

Maueira (Explorações pelo rio)-Ab. 14
de li49-0ut. 31 de 1811 lart. sepa
rado).

Magelalena, villa, hoje cidade das Ala
gõa (li'lIntlação)-Ag. 5 de 1591-Ab.
12 de 1636.

Magistrados do BI'azil: que não casem
sem licença ele el-rei-i\Iarç.o 27 de
1734.

Maia (Capitão de mar eguerra)-Jan. 14
de 1825.

Maioridade de D. Pedro ll-lIIaio 13 e 20
-Julho 23 de 1840.

Males-epidemia-na Bahia e em Per
nambuco-~\Iaio 13 de 1685 (4" §).

Mamoths-Ossada de-achada em Per
D<Lmbuco-Junho ilO de 1819.

Ma~J5aratiba ,Fundação da villa de)
1'101'. 7 de 1619 (art. separado).

lIIangenol. V. JO?'nal elo Commet'Cio. -
Mamfesto do moraelores de Pernambuco

contra o dominio hollandez-Out. 7
de 1645.

lI'Ianifesto ela Hespanha declarando guerra
a Portugal-Fel'. 27 ele 1801.

lIIanup-tn tIo principe regente (D. João
Vlj ~obre os motivos da sua mudança
para o Brazil-lIIaio 2 ele 1808.

Manifesto do principe regente (D. Pe
dro I) aos povos do Brazil-Ag. 1 de
1822.

Manifesto do principe regente D. Peelro
ás nações amigas acerca ela indepen
dencia do BI'azil-Ag. 6 ele 1822.

Manifesto dos deputado ás curtes de
Lisbõa-Out. 6-Nov. 22 ele 1822 2").

Manifesto ele D. Pedro I aando as razões
por que elissolvera a constituinte
Nov. 16 ele 1823.

Manifesto do coronel Bento Gonçalves
Set. 25 ele 1835.

Manifesto do governo imperial contra o
bill Abereleen-Out. 22 de 1845.

D. Manuel, rei de Portugal-Dez. 13 de
1521.

D. Manuel de Almeida de Carvalho. 7"
bispo do Pará-Junho 16 e 17 de 1794.
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D. Manuel de Aln1êida de Carvalho
membro do governo int. da- capitani~
-Março 10 de 1806 (2' §)-Dez. 20 de
1810.

Manuel .de Almeida Caste110 Branco.
gov. do Rio de Janeiro-Set. 10 de
1716.

D. Manuel Alvares da Costa, 5' bispo
de !,ernambuco-Fev. 6 de 171O-0ut.
10 Cle 1711. V. Guerra dos Mascates.

D. Manuel Alvares da Costa erov. civil
da capitania-Novo 15 de'171O.

Manuel Alves Branco, 2' visconde de
Caravellas, senador pelaBahia-Junho
7 de 1797-Junho 19 de 1837-Ju1ho
17 de 1847. .

Manue~ Alves Branco, ministro do 1m-
peno-Ag. 28 de 1847, '

Dr. Manuel Antonio de 'Almeida, victima
do naufragio do vapor He~'mes- ovo
28 de 1861 (3' §).

Manuel Antonio Alvares de Azcvedo.
poeta paulista-Ab. 25 de 1852. .

Manuel Antonio da Cunha, chanceler,
mem bro do gov. geral do estado
Ag. 7 de 1754.

Manuel Antonio GaIvão, deputado á con
stituinte-Junho 3 de 1822.

Manuel Antonio GaIvão. senador pela
Bahia-Maio 6 de 1844:

Manuel Antonio de S. Paio. conde de
S. Paio, $ov. do Pará e Rio Negro
-Dez. 11 de 1801 (2').

i'.Ianuel Aatonio Ribeiro ele Castro. I'
barão de Santa Rita-I1Iaio 26 de 185,1,.

Manuel Antonio da Silva, coronel, na
rebe11ião de S. Pa.tlo-JulllO 12 de
18-12. - ,

Manuel Antonio Vital de Oliveira na
revolução praiei~·a-Fev. 2 cie 1849,
in fine.

Manuel Antonio Vital ele Oliveira na
guerra do Paraguay-Fev. 2 de 1867.

Padre Manuel de Araujo, prelaelo do R.
de Janeiro-.out.8 de 1M3 (3', §)-Ab.
14 ele 1653 (2' ).

Manuel de Araujo Porto-Alegre, barão
de Santo Angelo. polygrapho nacional
-Dez. 30 ele 1879.

Manuel de Arruda Camara, botanico na
cional-Fev. 28 ele 182~ (3' §).

D. Manuel de Assis Mascarenhas. se
nador pelo R. Grande do Norte-Ag.'
28 de 1805-Junho 17 de 1850.

P. Manuel de Bastos vigal'io de S. Sal
vador de Campos-Set. 2 de 1763 (5' §
in fine). .

Manuel Beckman. chefe da revolta do
Maranhão-Fev. 25 de 1684-Nov. 2
'de 1685.

Manuel Bento de Sousa Guimarães. 'V.
Barcos a vapor (Privilegio),

Manuel Bernardo de )\le110 e Castro, 34'
cap. general do Maranhão- Iarço 2
de 1750.

Manuel Botelho de Oliveira, poeta ba
hiense-Jan. 5 de 1711.

Manuel de Brito. V. MosteirQ e S. BentG.
Manuel de Brito Freire, capitão do pre

sidio do Ceará-Set. 17 de 1614 (4' §).
Dr. Manuel Buarque de Macedo, mi

nistro da agricultura-Junho 5 de
1880 (2').

Dr. Manuel Caetano de Almeida e Albu·
querque, senadordlor Pernambuco
Julho 4 de 1828- ut. 14 de 1844.

DI'. Manuel Caetano de Almeida e Albu
querque, deputado á constituinte
Junho 3 de 1822.•

Manuel de Campos Bicudo, bandeirante
paulista-Março 27 de 1731.,

Manuel Carlos de Abreu e Menezes, 7'
gov. de Matto-Gros. 0- TO V • 8 de1805.

Manuel Carneiro de- Sá, ch<tnceller. mem
bro do gov. int. do estado-Junho 4
de 1687 (2' g)-Out. 23 de 1688.

Manuel Carneiro da Silva, 2' barão de
Urura)1y-Set. 12 de 1877 (5' §).

Manuel Carneiro da Silva e Fontoura,
ajudante de ordens da Junta governa
tiva do Rio Grande do Sul-Ab. 13
de 1821 (2' §).

Manuel de Carvalho Paes de Andrade,
presidente de Pernambuco na revo
lução do Bquador-Ab. 30 de 1823
Fev. 21-Março 20-Julho 2 e 24
Set. 12 de 1824.

Manuel de Carvalho Paes de Andrade. se
nador pela provo da Parahyba-Maio
9 de 1835..

Fr. Manuel de Santa Catharina, gov. do
bispado de Olinda-Ag. J.2 de 1715.

Manuel Cordeiro Jardim, vereador do
Parã-!lIaio 17 de 1661.

Manuel da Costa Mor~es Barba-Rica,
provedor da fazenda no Rio Grande
do Sul-Novo 21 de 1749.

D. fI'. Manuel da Cruz, I' bispo de Ma
rianna-Nov. 28 de 1748.

Manuel da Cunha, pintor fluminense
Ab. 27 de 1809 (2').

Manuel da Cunha de Azeredo Couti~ho

Souza Chichorro, juiz de fóra de
Taubaté-Maio 13 de 1 25.

Manuel da Cunha Menezes. 31' gov. de
Pernambuco-Out. \) de 1769.

Manuel da Cunha Menezes. 47' gov. da
Bahia-Set. 8 de 1774 (2').

i\lanuel da Cunha Souto Maior, almirante
da armada que trouxe!t familia real-
No,-. 29 de 1807. .
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Padre Manuel Dendê Bus, membro do
~ov. pI'ovisorio da Bahia-Set. 6 'de
1822.

Manuel Dias de Andrada. tenente-O'ene
ral. na guerra hollandeza-Ján. 18
e 19 de 1636-Ab. 23 de 1636 (3' §).

Manllel Escudeiro Ferreira de Souza, 3'
gov. da ilha de Santa Catharina
Fev. 2 'de 1749.

Dr. Mauuel Feliciano de Carvalho, dis
tincto cirurgião br'aziJeiro, profes 01' I
da Escola de Medicina da côrte-Novo
11 de 1867.

Manuel Felisardo de Souza e Mello. se
nador pelo R. de Janei.ro-Set. 29 de
1848-Dez. 29 de 1849-Ag. 16 de
1l>66.

Manuel Fernandes de Abreu. Y. Ara
çoiaba (Fabrica de ferro).

Manuel Ferreira de Araujo Guimarães,
administrador da Imprensa Régia
Maio 13 de 1808 (2', § 4').

Manuel Ferreira de Araujo Guimarães,
coronel, deputa-ào á constituinte-Ju
nho 3 de 1822-0\lt. 24 de 1838.

Manuel Fernandes da Silveira, cap. mór
do Espirito anto-Março 29 de 1800.

Dr. Manuel Ferreira da Camara Bitten
court e Sá, deputado á constituinte
Junho 3 de 1822.

Dr. Manuel Ferreira da Camara Bitteu·
court e Sá, senador por Minas-Gemes
-Ab. 29 de 1827.

Manuel da Fonseca Brandão, desembar
gador-Fev. 11 de 1751.

Manuel da Fonseca Jayme, gov. do Ceará
-Ag. 30 de 1715.

Manuel Francisco dos Anjos Ferreira,
vulgo balaio-Dez. 13 de 1 38. V.
Guerra dos balaios.

Manuel Francisco '::orrêa. senador pelo
Paranâ-Ab. 10 de 1877 (Addenda de
abril).

Manuel de Freitas da Fonseca, gov. int.
do R. de Janeiro-Maio 10 de 1725
(3" §)-Fév. 20 de 1733.

Manuel da Gama Lobo de Almada, gov.
da capitania do R. Negro-out. 27 de
1799-Março 12 de 1806.

Manuel Garcia Pimeutel, donatario do
Espirito Santo-Ab. 6 de 1718 (2').

Manuel Gonçalves, capitão, na guerra
hollandeza-Ag. 1 de 1624 (2').

Manuel Gonçalves Branco, membro do
gov. da cap. do R. Grande do Norte
- iaio 31 de 1782 (pag. ~3).

Manuel Gonçalves Maia BJttencou t,
membro do gov. provisorio da Bahia
-Set. 6 de 1822.

Manuel Guedes Aranha. procurador da
capitania do Pará-Junho 3 de 1654.

Manuel Guedes Aranha, cap. mór do
Pará-Set. 3 de 1667.

Mauuel Iguacio de Andrade Souto Maior
Pinto Coelho, marquez de Itan1Jaen,
senador por ~Iína -Geraes-Dez. 28
de 1844.

Dr. l\Ianuel Ignacio Cavalcanti de La
cerda, deputado á con tituinte-Junho
3 de 1822.

Dr. Manuel Ignacío Cavalcanti de La
cerda, barão de Pirapama. senador
por Pernambuco-Ab. 6 e 18del 50.

Manuel Ignacio da Cnnha Ienezes, vi 
conde de Rio Vermelho, senador pela
p. da Babia-Jan. 15 de 1850.

)Ianuel Ignacio de Mello e ouza. barão
do Pontal. senador por Minhas 'Geraes
-Out. 17 de 1 36.

1lIanuel Ignacio de Sampaio e Pina, 42'
gov. do Cearâ-Maio 19 de 1812.

Manuel Ignacio da ilva' Alvarenga
poeta mineiro- ov. 1 de 1814.

Manuel Ignacio de ouza e Mello, presi.
dente de 1'IIiJ;las-Março 22 de 1833
Ab. 3 de 1832 (aliás 1833).

D. frei Manuel de Santa I~nez, bispo
coadjutor da Bahia,gov. lUt. da capi
tania-Julho 6 de 1760 (2' §)-Março
25 de 1763.

D. frei Manuel de Santa Ignez, 9' arce
bispo da Bahía-Junho 6 de 177l.

Manuel Jacinto Nogueira da Gama, de
pois marquez de, Baependy, deputado
â constituinte-Junho 3 de 1822.

Manuel Jacinto Nogueira da Gama, col
laborador da constituição- TOV • 26
ae 1823.

Manuel Jacinto o"'ueira da Gama. mar
quez de BaepenéIy, senador por Minas
Geraes-Jan. 22-Maio 4 de 182ô
Fev. 15 de 1847.

Manuel Jacob Bravo, procurador de Gas
par de ~"uza-Julho 24 de 1613.

Manuel Joal,uim Barbosa de Ca tro, bri
gadeiro de artilharia em Pernambuco
-Março 6 de 1817.

D. Manuel Joaquim Gon<;.alve de An
drade, 5' bispo <le S. Paulo-Out. 12
de 1826.

Dr. Manuel Joaquim d'Ornellas, depu
tado supplente á constituinte-Junho
3 de 1822.

Dr. Manuel Joaquim d'Ornellas, membro
do ~ov. provisorio de S. Paulo-Junho
25 oe 1822 (2').

Manuel Joaquim do PaQo, gov. da cap.
do Rio Negro-Out. 27 de 1799-Março
12 de 1806.

Manuel Joaquim Pinto Pacca. coronel
Maio 21 de 1823 (3' §)-Julho 16 de
1857.
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Manuel Joaquim Ribeiro, membro do
aov. Jillt. da Bahia-Ag. 15 de 1803.

D. ~lanuel Joaquim da Silveira. 15' bispo
do Maranhão-Ab. 11 de 1807-Junho
6 de 1861.

D. Manuel Joaquim da Silveira, 18' ar
cebispo da Bahia e conde de S. Sal
vador-Junho 23 de 1874.

Manuel Jorge Gomes de Sepulveda, gov..
do R. Grande do Sul-Abril 23 de
1769-Julho 24 de 1773-Ab. l-Maio
31 de 1780-Ag. 23 de 1808.

Manuel JorgeRodrigues, depois barão de
Taquary, coronel. na auerra com os
gaúchos-Jan. 20 de 1 17-Março 14
de 1826-Fev. 26 de 1835- Laio 14 de
1845.

Manuel José Corrêa de Araujo, membro
do gov. provi~orio de Pernambuco
Março 6 de 1 17.

Manuel José de Faria, ouvidor do Cearà
-Ab. 11 de 1747.

Manuel José de Faria, ouvidor geral da
ilha de Santa Catharina---MalO 12 de
1750.

Manuel José Garcia. ministro argentino
-Maio 24 de 1827 (2').

Manuel Jo é Martins Leão. V. Santa
Rita em Campos.

Manuel José Pereira' Caldas, o Robes
pierre da revolução de Pernambuco
- laio 9 de 1817.

Manuel José Pereira Cardinal, procu
rador da camara de Porto Alegre
Ab. 1 de 1780.

Manuel José de Souza França, deputado
á constituinte-Junho 3 de 182'2.

Dr. Manuel José Velioso Soares, depu
tado á constituinte-.lunho 3 de 1822.

D. Manuel Lobo. 35' gov. do R o de
Janeiro-Out. 8 de 1678-Maio 9 de
1679-Jan. 1 d 1680.

D. Manuel Lobo e a CoJonia do Sacra
mento-Out. 30 de 1679-Ag. 7 da
1680.

Manuel Luiz Osorio, depois barão, vis
conde e marquez do Her\'al, na guerra
do Paraguay-Março 1 e 24 de 1 65-'
Ab. 16, 17 'e 20-Maio 2 e 24 de 1866
-Jtilho 22 e 31 de 1867-0ut. l-Dez.
11 de 1868.

Manuel Luiz Osorio marquez do Herval,
senador pelo Rio Grande do Sul
Maio lO de 1808 (3') -Out. 4 de 1879.

Manuel Luiz Osorio é recebido em tri
umEho no Rio de Janeiro-Ab. 28 de
187/.

Manuel Madeira, 19' cap. mór do Pará
-Ab. 26 de 1639.

Manuel Maria Carneiro da Cunha, depu
tado á constituinta-Junllo 3 de HI22.

Manuel Marques d'Elvas Portugal, te
nente-coronel, que tomou Cayenna
Jan. 14 de 1809.

Manuel lIIarques Simões, tabellião de
Campos-Junho 7 de 1816.

Manuel Marques de Sousa, coronel, avô
do conde de Porto AJegre-Fev. 27
de 1801 (4' §)-Out. 30 de 1801.

Manuel Marques de Souza, brigadeiro,
pae do conde de Porto AlegI'e-8et.
2±-Nov. 19 de 1 16-Nov. 21 de 1824.

Manuel Marques de Sousa, depois barão
e conde de Porto Aleare. na guerra
civil tio R. Grande do 8ul-Ab. 6 de
1 36.

Manuel Marques de Sonsa, ministro dos
negocios da guerra-Maio 24 dll 1862.

;Manuel Marques de ~ousa, conde de
Porto AlezPe, na guerra do Paragnay
-Set. 2, ;; e 22 de 1866-Julho 1 de
1 75.

Manuel Martins do Couto Reis, tenente
general, pro urador geral da provin
cia de S. Paulo-Junho 26 de 1 22.

Manuel Martins do Couto Reis (Tenente
general), deputado supp. á constituinte
-Junho 3 de 1 22.

Manuel Mascarenhas Homem. capitão
do Rio Grande do Norte-Fev. 12 de
1663.

D. Manuel de Menezes. V. Esquadra de
D. Fradique.

D. fanuel de Menezes, commandante da.
nan Manim de F1·eitas-Jan. 30 de
180 . .

D. !llanuel do Monte Rodrigues de Araujo,
conde de Irajá, 9' bi ipO do R. de Ja
neiro-Março 17 de 1796-Março 29 de
1 58-Junho 11 de 1863.

D. :Manuel do Monte Rodrigues de Araujo,
bispo, visita o R. Grande do Sul-Nov.
21 de 1 45.

P. Manuel de Moraes, lutherano-Dez.
24 de 163±-Ab. 6 de 1642-Ag. 2 de
1645.

Manuel Moreira de Castro, director do
Jornal dfJ Commc1·cio-Ag. 16 de 1860.

Manuel Moreira da Rosa, cirurgião. Vide
Vaccina.

Manuel Muniz, gov. do R. Grande do
Norte-Maio 23 de 1682 (2').

Manuel do Nascimento Castro e Silva,
senador pelo Ceal'á- ov. 20 de 1 41.

P. Manuel da Nobrega. I' provincial
dos jesuitas no Brazil-Fev. I-Mar

. ço 2 de 1549-IlIaio 8 de 1553-Ab. 21
de 1563-0ut. 18 de 157().

P. M:anuel Nunes, vigario de S. Paulo
Jan. 25-Julho 21 de 1640.

MalUll>l _ unes Leitão, cap. m6r da Pa.
rahyba.-Vol. 1, p. 433, cal. 1',1692.
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Manuel Odorico Mendes. o VirgiliQ bra
zileiro-Jan.24 de l'i99. .

ManuelOribe, general al:gentino. occu
pa a poVoação dê Ba~e-Ab. 15 de
1827-Set. 23 de 1850.

Manuel Pacheco de Ag.uiar, cumman
dante do forte do Mar-Março 2 de
1630.

P. Manuel Pacheco Pimentel, deputado
á con tituinte-Junho 3 de 1822.

P. Manuel de Pa.iva, jesuita, l' superior
do collegio de 'S. Paulo-Dez. 24 de
1553-Dez. 23 de 1584.

Manuel Pedro ele Freitas Guimarães.
brigadeiro, commandante elas armas
ela Bahia-Fev. 2 e li de 1822. .

D. fI'. Manuel Pereira, bispo resigríata
rio elo Rio ele Janeiro-Jan. 6 elo 1685
-l\farço 28 de 1700 (2' §).

FI'. Manuel daPie,çlade. V. Capuchinhos
no Maranhão.

Manuel Pinto ela Fonseca. V. Cimiterio
de Catumby.

Dr. Manuel Pinto Ribeiro Pereira ele
Sa!jt!paio, eleputado á constituinte
Junho· 3 de 1822.

Manuel Pinto de Souza Dantas, senaelor
pela Bahia--Fev. 3 ele 1879.

D. Manuel ele Portugal e Castro, 16' gov.
. ele Mina. -Geraes- Ab. 11 de 1814.

Manuel Ramos dR €osta. poeta flumi-
nense-Junho 11 eI" 187~.

D. Manuel do Rego ele Medeiros, 18'
bispo de Olin4a-Set. 16 de 1 66.

D. frei l\Ianuel da Resurl'eição, 3' al'ce
bispo do Brazil-Jan. 16 de 1691.

D. irei Manuel da Resurreição, gov. int.
elo estaelo-Junho 4 de 1687 (2' §)
Out. 23 de 1688.

D. frei Manuel ela Re urreição, 3' bispo
de S. Paulo-Out. 21 de 1789.

P. Manuel Ribeiro Bessa de Hollanda
Cavalcanti, deputado á cónstituinte
-Junho 3 de 1822.

Manuel Ri1:>eiro ela Silva Lisboa, presi
dente do R. Grande do Norte-Ab. 11
1838.

Manuel da Rocha Lima. V. In~urreiçã'o
de negros na Bahia.

Manuel Rodrigues de Carvalho, comm.
ela expedição contra os inelios em
Matto-Grosso-Ag. 1 de 1734.

P. Manuel Rodrigues da Costa, depu
tado á constitUInte-Junho 3 de 1822.

Manuel Rodrigues Jorelão, brigadeiro,
membro elo governo pl'ovisorip de
S. Paulo-Maio 23 de' 1822 (2').

Manuel Rodrigues de Moraes, loco-te
tenente do conde tle Monsanto, em
S. Paulo~Jan, ll~Junho H de 1621. I

D. Manuel Rolim de Moura. 21' gov. do
Maranhão-Julho 8 de li02.

D. Manuel Rolim de Moura, 23' gov.
de Pernambuco-Junho 23 do lil8
Jan. 11 de 1722.

FI'. Manuel do Salvador na glleJ']'a com
os hollandezes-Junho 4 dc 1641 (2').

Manuel dos Santos I1Iartins Vallasques,
senador pela Bdhia-Ab. i8 de 1836
Nov. 21 ue 1862.

Manuel dos Santos Pedroso, ti'n. cOI'onel,
indio rio-grandense-Ag. 3 de 1801
Ab. 2ê de 1816.

Manuel do Santos Silva. membro do
gov. provitiorio da Bahia-Set. 6 ele
1822.

Manuel ela Silva Carahy, membro do
gOY. provisorio ela Bahia-Set. 6 de
1822.

Manuel da Silva Rosa, musico t1umi
. ncnse-I11aio 15 de li93.

Manuel da Silva e Sousa Coimbra. mem
bro elo gov. pl'ovisol'io da Bahia-
Set. 6 ele 1822,

II1anu~l Soares Alberf.<Taria, ~=;tp. m6r d,a
PaI ahyba-VoI. ,p. 433, coI. 1,
1692 (3' §).

Manuel Soares Coimbra (Coronel), gov.
de Santa CathaJ'Ína-Jan. 17 de 1791.

Dr. Manuel ele Souza e Almada, prelado
do R. de Janeiro-Ag. 5-0ut. 17 de
1659 (al'tigo separado) ~Março 5 de
1668.

Manuel de Souza eI'E'ça. cap. m6r do
Pará-Julho 20 de 1620-0ut. 6 de
1626-Ab. 7-0ut. 18 de 1629.

Manuel de Souza Martins visco nele da
Pamahyba-Out. 24 ue 18Z1-Ab. 16

, ele 1823-Ag. 16 de 182±'-Fev. 20 de
1856.

Manuel ele Souza Meirelles. V. Contracto
do quinto dos couros. '

Manuel de Souza Tavares. 22' gov. de
Pernambuco-Junho 23 ele lil8-Jan.
11 de 1721.

Manuel Teixeira de Souza, barão de
Camargps, senador por Minas-Geraes
-Ag. '2"1 de 1878.

Manuel Telles Barreto, 6' I:l"0v. geral do
Brazil-Maio 9-Julho 13 de 1582
Març:o 27 de 1587.

Manuel Telles da Silva Lobo. presidente
do Maranhao-Dez. 25 de 1824.

Manuel Viegas, na guerra holJandeza
Jan. 5 de 1637.

Manuel Vieira da Silva Tovar e A.lbu
querque, ~ov. do Espirito Santo
Março 29 ue 1800-Dez. 17 de 1804.

Manuel Vieira Tosta, barão e depois vis
conde de Muritiba, senador pela Babia

• -!Iíaio 6 de 1851.
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Manuel Xavier AlIa. coronel, membro
do governo int. da Bahia-Out. n de
176!J-Ab. 3 de 1774.

D. Manuela de Sant& Clara e D. Rita
do Sacramento. V. Recolhimento de
meninas em S. Paulo.

Mantilhas de baeta-Uso de-o V. Bando
contra o uso de.

Maraj6. V. Dha Granue de Joannes.
Maranhão.-V. João de Barros.
Maranhão: conquista pelos francezes-

.JUUlO 26 de lôl2-Junho 1 de 1613
Junho 22-Ag. 23- Out. 1- ovo 19,
22 e 29 de 1614-Nov. 2 e 3 de 1615.

Maranhão: conquista pelos hollande'zes
-Out. 30-Nov. 22 de 16H-Out. 1
de 1642-Fev. 2 de 1644.

Maranhão: ordem da camara para evi
tar incendios-Out. 6 de 1646.

Maranhão-capitania-Nov. 17 de 1652.
Maranhão dividido em duai capitanias

Fev. 25 de 1652.
Maranhão-Estado-Ag. 25 de 1654.
lIaranhão: prelazia annexa á de Per

nambuco-Set. 2g de 1677 (2' §).
Maranhão-Bispado-Ag. 30- et. 29 de

1677.
Maranhão-Favores aos senhores de en

genhos go':-Ab. 21 de 1688.
Maranhão-Relação elo-Ag. 23 de 1811.
Maranhão-Proclamação elo governo con

stitucional no-Ab. 6 de 1821.
Mara.nhão-Junta provisoria governativa

do-Março 2!l ele 182'!.
Maranhão-Bandos ela Junta provisoria

do-Ab. 5 elc 1824.
. Maranhão-Jardim botanico no-Dez. 7

de 1 30.
Maranhão-Seelição militar no-Set. 13

dc 1831.
Maranhão-Motim no-Nov. 19 de 1831.
Maranhfio-Falta ele moeda subsidiaria

no-Ab. 2 de 1835.
Maranhão- Revoluç.ão do - Nov. 2 de

1685 (Revolta de Beckman).
Maranhão: revolta dos bala-ios-Dez. 13

e 14 de 1838-Junho 12-Julho 1
Ag. 22 dc 1839.

Maranhão: anniversario ela aelhesão ua
provincia á imlependencia-Julllo 28
de 1855.

Marcos ele Araujo Costa. V. Conselho
administrativo elo Piaully. .

P. Marçal Belliarte, 6' provincial dos
jesllitás no Brazil-Jlllho 16 de 1596.

Marçal Nunes da Co ta. cap. m6r elo
Pará-Set. 19 de 1658-Julho 30 de
1674--Julho 25 de 1685.

Marcellino Ribeiro, membro dOn~ov. de
Matto-Grosso-Fev. 2 (1e 17\10.

6

Dr. Marciano Pereira. V. Porto Alegre.
(Reacção).

Marcilio Dias. Pedrg Affonso e Green
halgh. V. Riachuelo.

:Marco$ plantados por Martim Affonso
em Cananéa. V. Padrões.

Marcos André. V. Convento de S. An
tonio do Recife.

Marcos Antonio Briccio. V. Ceará: gov,
provisorio. .

Dr. Marcos Antonio Monteiro de Barros,
procurador do 6' bispo de l\farianna
-Ab. 19 de 1820.

Dr. Marcos Antonio Monteiro de Barros,
senador por Minas Geraes-Maio 10
de 1826-Dez. 16 de 1852.

D. Marcos Antonio de Souza, la' bispo
do l\Iaranhão- TOV • 29 de 1842.

P. MarcosCardoso de Paiva, bispo eleito
da Diamantina-Março 12 de 1863
(3' §).

D, Marcos de Noronha, 6' conde dos
Arcos, 42' gov. de Pernambuco-Jan.
25 de 1746. •

D. Marcos de oronha, gov. de Goya='
-Nov. 8 de 1749.

D. Marcos de Noronha, 7' vice-rei do
Brazil-Dez. 23 de 1755. -

D. Marcos de oronha e Brito. 8' conde
dos Arcos. gov. do Pará-Set. 22 de
1803. .

D. Marcos de 'oronha e Brito. 16' e u1
timo,ice-rei doBrazil-Ag. 21 de 1806.

D. Marcos de Noronha e BrIto, 53' gov.
da Bahia-Set. 30 de 181O-Jan. 5
Fev. 5 de 1 n.

D. Marcos de oronha e Brito. ministro
d'estado no Rio de Janeiro"':'Junho 23
de 1817.

D. Marcos Teixeira. 5' bi po do Brazil
-Dez. 8 de 1622-Maio 8-Set. 3 de
1624 {3' §)-Out. 12 de 1624.

D. Maria I, rainha de Portugal-Março
10 de 1 08-Março 20 de 1816.

D. Maria da Gloria, princeza do Grão
Pará, depois rainha de Portugal
Maio 3 de 1819.

D. Maria TI, rainha de Portugal-Ab.4
de 1819-Jl1lho 5 de 1828-0ut. 16 de
18~-Out. 30 de 1835-Nov. 15 de
1853.

D. Maria Amelia, princeza brazileira-
Fev. 4 de 1853. •

D. Maria Angelica Ribeiro, escriptora
dramatica-Ab. 9 de 1880.

D. Maria Francisca e D. Isabel Maria,
filhas de D. João VI-Jan. 17 de 1808.

D.. Maria Francisca Benedicta, princeza
vil1va do Brallil-Jan. 17 de 1808.

D. Maria Isabel, duqueza do Ceará, filha
. de D. Pedro I-Nov, 3 de 1867 (2").
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D. llfaria Isabel. ~pnc1~ssa ele Iguas8ú
Nov. 3 ele 1867 (2').

D. Maria Joaquina Dorothea (le • eixas
(i\!arilia de Dirceu) - Fev. 9 de 1853.

D. Maria Leopoldina Josepha Cal'ohlla,
l' imperatriz elo Brazil-Ag. 13

ovo 5 ele 1817-Dez. 11 rle 1826.
Maria Mae-ela1ena (Santa) -Estraela de

ferrO-Jao. 12 de 1876.
D. Maria rle Souza. na gul'rra com os

holl&nelezc -Ab. 11 ~Ie 1635.
D. Maria Thereza, fllha de.o..João VI-

Maio 29 de 1812. .
D. Maria Ul'sula de Abreu Len astre,

. heroina fluminense-Set. 1 de 1700.
Marianna (Cidade de) - Fev. 7 de l'ill

Ab. 23 de l'i4:5. V. Ribeirão elo Carmo.
l\Iarianna-Bispado de-Dez. 6 de 1745.
D. Marianna, irmã el& rainha D. Maria

I-Jan. 17 ele 1808-)laio 16 de 1813.
D. Maria ele Souza Guerra. condes a de

Vimieiro, 4' donatária da cap. de S.
Vicente-Out. 15 de l(j~O-Jan. 11 de
1621-0ut. 28 de 1037 (2').

I. l\Iarianna Victoria, viuva de D. José
I-Jan. 15 ãe 1781.

l\Iarianno Falcinelli Antoniacci, mm io
no Rio de JaneÜ'o-Jan. 14 de 1861.

l\Iar~anno Gomes da Silva. V. Ceará:
junta governativa e gev. provisOJ'io.

Marianno José Pereil'a da Fonseca, depoi
visconde e marquez de Maricã, ad
ministr"aqor da Imprensa Regia
Maio 13 de 1808 (2', § 4').

Marianno José PereiJ'a ela Fonseca, ad
ministJ'ador da Fabrica de polvora
Maio 13 ele 1808 (3').

Ma'l'ianno José Pereira da Fonseca. col
. laborador ela constitui<;ão-Nov. 26 de

1823.
Marianno Jo ó Pereira da Fonseca. se

nador pelo Rio ele Jaueiro-Jan. 22
Maio 4 de 1826 (3')-Set. 16 cle 1843.

Maricá-TeJ;J'as dadas a S. Bento em
. Qut. 13 de 1633.
~Iariocay. V. Gurup{\.
M!Iorquez de Abrantes. V. Miguel Calmon

.ou Pio e Almeida.
Marquez de Aguiar. Vide D. Fernando

José de Portugal.
Marquez de Alegrete. V. Luiz Telles da

SIlva.
Marquez de Santo Amaro. V. José Egy

dl0 Alvares de Almeida.
Ma,rquez de Angeja. Vide D. Pedro An·

tonio de Noronha.
Marque,; de Aracaty. V. João Carlos

Augusto de Oyenhausen Grevenburg.
Marqnez de Baependy. y. Manuel Ja

cinto "Nogueira da G~ma.

iHarqnez de Barbacena. Y. Felisbel'to
Caldeira Brant 0ontes.

Marquez ue Basto. ,. Duarte d'e AliJn
fi nel"lue Coelh .

Ml\rquez de Caravel!as. Y. José Joaquim
Cal'ueiro de Camjlo~.

Ilíarquez de Casa 'filly. almirante ce
IIespanlla-N v. B de n76 \2' §).

I\Ial'quez de Casrueg. Vitle D. Luiz AI·
varo de Castro e Souza.

I\Iarr[lleZ de Ferrolles. \'. Pierre Eleonor
de la VilIe.

Marf[nez cio' IIerval. V. l\Ianuel Luiz
O ·ol·io. .

Marquez de Inhamhupe de Cima. Y .
Antonio Luiz Pel'eira da Cunha.

Marql1ez de !tanhaen. V. 'Manuel Ignaeio
de Andrade. 'outo Maior Pinto Coelho.

nIa,rquez de Jacarépaguá. V. Francisco
Mada Uordilho VeiJuso de Barbuda.

nIarquez de Li\\Tar!io (I',. Vide D. An
tonio de Almei. a Soares e PortuO'al.

Marquez de La\'l'adio (2'). Vide D. I;;:tiz
de Almeida jJortugal Soares d'Eça
Alarcão Mello Sill'a Mascarenhas.

l\Iarquez de S..João da Palma. Vide b.
Francisco de As 'is Mascarenhas.

l\Iarquez do Maranhão. V. Lord Co
ckrane.

I1Iarquez de Lages. V. João Vieira ce
Cal'va11l0.

Marquez de i\larialva, emllaixador de D.
João VI ~ Austria-Junho 1 de 18l'i.

nlarCluez de i'lIal'icú. V. Iarianno José
Pereira da Fon cca.

l\Iarqnez elas Minas. Vide D. Antonio
Llliz de Sonza Tello de. Menezes.

~larquez de !\Ion tal vão. Vide D. Jorge
de Mascarenhas .

Mal'qnez ele l\[onte-AJegre. V. José ela
Costa Cal'valho.

l\Iarqnez rle MOllte-B 110. Vide D. An
tonio Felix l\laclulclo da Silya e Castro.

Marquez de ) azareth. V. Clemente
Ferreira Fraur:a.

Marquez de Olinda. V. Pellro cle Araujo
Luna.

'Marquc~ de Olinda, paquete aprisio
nado pelos paraguayos-Nov. 12 de
1 64,

Marquez de Paraná. V. Honorio Her
meto Ca,meiro Leii0.

Iarg,uez de Paranaguá. V. Francisco
V11lela Barbo a.

Marquez de Pombal. V. Seba tião Jo é
de Carvalho e Mello e Hendque José
de Cal'valho e l\1ell0.

!\Ial'~uez'da Praia-Gr·ande. Vide Caetano
PllltO de Miranda lonteneO'l'o.

Marquez de Quexeramobim-Nov. 15 de
1849.
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Marqtlez do R circo V. Francisco Paes
Barreto.

Marquez de Babará,. antes viscomle do
Fanado. V. João Gomes dã Silveira
Mendonça.

Marquez de Sapuca:hy. Y. Candido José
de Araujo Vianna.

Mar'quez de Valdelirio na demar a"ão de
limites- 'et. 1 de 1752.

Marquez de Yaldueza. Vide D. Fradique
de Toledo Osorio.

Ma.rquez de Yalença. Yide D. Alfonso
Miguel de Portugal e Castro.

1l1arquez de Valença. V. Estevão Ribeiro
de Rozende.

Marquez de S. Vicente. Y. José Antonio
Pimenta Bueno.

Marqueza de ~antos. Vide D. Demithil
des de Castro Canto e l\lello.

Marten Thyszon, almirante hollundez
Jan. 9-~et. 22 de 16:31 (3' §)-Jan.
24 de 1632.

Martha de Christo,abbadessa na Bahia
Julho 16 de 1686.

Martim AíTonso de Mello (Tebyriçó) ,
chefe dos guayanazes-Dez. 25 de
1562.

Martim Alfonso de ~ouza (Expedição de)
-Dez. 29 de 153Ó-Jan. 3-Fev. 18
Mal'<:o 17-Ab. 30 de 1531-Maio 22
de 1532.

Martim Affonso de Souza, cap. mór da
armada guarda-costado Brazil- 01'.
20-0ez. 3 de 1530-Jan. 31-Fev. 1,
2 e 17-Mal'ço 27-Ag. 12 de 1531
Jan. 25 de 1532--Julho 21 de 1564.

Martim Affouso de ousa (Doação a)-
Ou t. 6 de 1534. .

Martim AíTonso de Souza, o Arari,qboia
-Gut. 15 de 1556 (4" a 6" §§)-MaFçO
16 de 156 .

Martim Correa Lumbria-i\laio 5 de 1662,
:Martim Corrila de á. gov. do Rio de

Janeiro-Julho 17 de 1602-Julho 12 de
161l-Jan.26 de 1018-Nov. 7 de 1619
(artigo sep1\J'ado)-Jnlho 11 'de 16:23
Ag. 5 ele 162:10- Junho 24 de 1626.

l\fartun Correa de Sá. loco-tenente dos
donatarios de S. Yicente-Fev. 2 de
1618.

Martim Corràa de Sá, gov. do R. de
Janeiro-Julho 14 de 1608.

Martim Correa de Sá e Benevides, dona
tario de Campos dos Goytacazes-Set.
2 cle lm3-Bet. 15- 01'. 23 cle 1674.

Martim COl'riJa cle Sá e Benevides. l'
visconde de Asseca- 01'. 23 de 1674
-Out. 28 de 1678.

Martim COl'J'ea cle Sá e Benevides. 4" vis
conde de Asseca-Ag. 23 de 1747
Junho H-Nov. 30 de 1753.

i\lartim COJ'l'êa Vasques. gov. int. do
Rio de Janeiro-Ab. 2-0ut. 15 de
1697.

Dr. i\Iartim Francisco Ribeiro de An
drada, membro elo governo provisorio
de . Paulo-Maio 22 de 1322.

Dr. Martim Francisco Ribeiro de An
drada. deputado á constituinte-Junho
3 de 1 22.

Dr. Martinl Francisco Ribeiro de An
drada, ministro tia fazenda-Julho 24
de 1840.

Dr. j\lartim Francisco Ribeiro de Ân
drada (Resumo biogr.) -Fel'. 23 de
184±.

Martim Lopes Lobo de Saldanha, n'
gov. de S. Paul('l'-Jan. 14-Set. 23
Uut. 14 de 1775.

i\Iartim Soares Moreno, cap. mór do
Ceará-Julho 24--0ut. 1 de 1614 (2" (,1
-lIIaio 24 de 161S-Junho 25 de 162ó

/ -Julho 27 (2')- '01'.14 de 1645.
Martim Soares Moreno, mestre. de campo

na guerra hollandeza-Março 24 de
1633-Jan. 25-Dez. 24 de 1634-Jan.
10 cle 1635-3an. 17 de 1636-Jan. 12
de l637-Jan. 13 de 1646.

Martinho de lIIendonça Pina e Proença,
gov. iot. de Minas Geraes-i\larço 26
ele 1735-Maio 12 de 1736.

Martinho de Souza e Albuquerque, gov.
do 'Pará-Out. 21 (2' §)-Out. 25 de
1783.

'Martiniêre. V. La Martiniêre.
Dr. Martius. V. Dr. Carlos FredericQ

Filippe von Martius.
Mascates. V. Guerra dos.
Ma I>oni (~onsenhor), internuncio apos

tolico-Nov. 20 de 1 56.
Matadouro de S. Chri tovão no Rio de

Janeiro-Ag. 1 de 1853.
Matadouro ( ovo)-Março 19 de 1876.
Materia primas em pr "'ada nas fabri

cas na ionaes-Ab. 2 de 1 09.
S. MMheus (Barra de}-linha telegra

phica-Jan. 16"de 187 .
D. Matheu de Abreu Pereira. 4' bispo

de . Paulo-Maio 31 de 1797.
D. lIIatheus de Abreu Pereira 20V. int.

da capitania-Dez. 10 de 1 02' (2" §)
Junho 12 de 180S-Ag. 26 de 1813
Nov. 19 de 1817.

D. Matheus 'de Abreu Pereira, membro
do gov. provisorio da provincia-Ju
nho 25 de 1822 (2').

Dr. Matheus Casado de Araujo Lima Ar
naud, deputado provincial das Ala
goas- Dez. 4 ele 1 39.

Dr. Matbeus ela Costa Aborim, 5" pre
lado do Rio de Janeiro-Fel'. 8-JulllQ
3 de 1629 ( 7").
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.Matheus Dias da Costa, ouVidor do Ma
ral1hão-Maio 8 de 1691 (2" §)-Ad
denda de Setembro, p. li2. Set. 5.

1"1'. Matheus de S. Francisco na guerra
holJantleza-Ag. 4 de 1633 (4' ').

.P. IIlatheus Nune , I' prelado do R. de
Janeiro-Ag. 15 de 1569.

Dr. ~Iatheus Saraiva. V. Academia dos
Felizes.

Mathias de Albu~uerque, general, de
pois conde de Alegrete, gOY. de Per·
nambuco-i'.Iaio ]2 de 1602 (8' §)~

Out. 12 de 1621-Maio 9 de 1624 (2')
Dez. 31 de 1635.

Mathias de Albuquerque. gOY. geral do
estado-Set. 2i de 1624.

Mathias de Albuquerque na guerra hol
laudeza-Jan. 9 de 1625-Jan. 14
Ag. lO-Março 4 de 1630-Ag. 18 de
16::l1-Junho 21-Set. 15 de 1632
Março 24-Julho 22 e 25-A~. 4, 8 e
!l-Nov. 26 de 1633-FeV". 4 oe ]6:34
Ab. H-Julho 16. 19. 22, 23 e 29 de
]635-Junllo 9 de 1647.

Matllias de Albuquerque Maranh1io, o"ov.
da Parahyba-Fev. 24 de 1630-Ag.
21 de 1656.

Dr. Mathias Ayres Ramos da Silva d'E,.a,
uotavel paulista-l\Iarço Zi ·de 1705.

.Maihias Cardoso de Almeida-:J1arço 16
de 1681.

Maihias van Ceulen, director delegado
da Companhia das Iudias no Brazil
Dez. 23 de 1632-Set. 1 de 1634.

Mathias Coelho de Sou. a. gov. in1. do
R. de Janeiro-Março 22 de 1753.

Maihias da Cunha, 30' gov. geral do
. Brazil-Julho 9 de lGi8-Junho 4 <fe

1687-0ut. 23 e 24 de 1688.
D. ·l\Iaihias de Figueiredo e MelJo, 3'

bispo de Olinda-Maio 28-Set. 9 e
]3 ele 1688-Junho 5 de lG90 (2' §)
Julho 18 de lG94.

P. MathiastPereirade Castro. V. Piauhy
(Junta (O governo constitucional do).

Mathias Ríbelro da Costa fuuda o pre
sidio do Fecho dos .Mo1Tos-l\Iaio 9
Set. 13 de li75.

Mathias Teixeira de Castro. V. Membro
da Junta provi oria do I iauhy.

Matronas pernambucanas presas pelos
hollandezes-Ag. 17 de 1645.

Ma.tta-porcos (Acção de)-Ab.1í de 1832.
Matta Redonda (Acção da). na luta com

os hol1andezes-Jan. 18 e 19 de 1636.
Maito Grosso- Come o da povoa.,ão de

-Dez. 22 de 1734 (art. separado, 2').
Muito Grosso, capitania independ~nte

Maio 9 (~e-1748 (2').
Maito Grosso-Cidade de-Sei. ]7 de

1818.

Matto Grosso-Bispado ele-Julho· 15 ele
1826.

Matto Grosso -Revolta ele Cuyabã em
-Maio 30 de ]834.

Matto GI'O so imadido pelos paragua)-os
-Fev. 29 de ]865 .

Maltá. V. Estrada de ferro de.
i\1allricia-Arrasamento da cidade-Ag.

29 de lG4;;.
Mauricio de Nassau. V. João Mauricio de.
FI'. i\Iaximo Pereira, G' prelado do R.

de Janeiro-Julho 3-8et. 13 de 1629.
i\Iecejana. no Ceará, elevada á villa

Maio ]5 de lí59.
Medalha commemoraiiya hoJlaneleza

Jan. 17-Fev. 1 de 1640.
Medalha de elistincção ao exercito que

servira em Montevidéo-Jan. 31 de
]823:

Medalha ao exercito pacificador da Bahia
-Julho 2 de 1825.

i\1edalha para erviços á humanidade
Março 14 de 1855.

Medalha militar do Forte de Coimbra
Julho 8 de 1865.

Medalha (oval) do Paysandú-Maio 8 de
1 65.

:Medalha do Riachuelo-Nov. 29 de] 65.
i\leelalha milHar de bravura-l\Iaio I de

1 67.
Medalha ás forças expcd icionarias em

l\Iatio-Grosso-Ag. 7 le 1867.
Medalha commemoraiiva lo forçamento

de Humàytá-Março 14 de 186 .
Mellalha «A' bravura militar »-:JIarço

2 de 1868.
Medalha ao exercito e armada om ope

rações no Paraguay-Ag. 20 de 1870.
Mediação dos Estados-Unidos para a

cessação da guerra elo Paraguay-Ab.
27 de 1867.

Medidas para a conservàc:ão das minas
de Goyaz-Dez. 3 de 17:N.

Meia Pata a. V. Cataguazes.
FI'. Melchior d 'anta Catharina, ], cus

todio franciscano do Brazil-l\Iarço
13 de 1584-Ab. 12 de 15 7.

Membros da junta administrativa inte
rina tle Goyaz·-Ab. 1 de ] 22.

Membros da I' junia provisoria da Ba
hia-Fev. 10 de 1821.

Membro da jupia provisoria de Santa
Catharina-i\1aio 20 de 1822.

11embros da junta provisoria cio Mara!
nhão-Maio H de 1821-

Membros da junta j11'ovisOl'ia do Piauhy
-Ab. 27 de Ifl22. '.

Memol'ial da camaloa de Belém do Pará
ao p. Antonio Vieira-Jan. 15 de 1661
-Jan. ]5 de 1670.
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Men de Sá, 3' gov. geral do Brazil
Julho 23 de 1550-Jan.· 10 e 16-Fev.
21-Mar,<0 16 <l 31-Junho 10 e lo de
1560-0ut. 15 de 1566-Jal1. 18 e "20
de 15ô7-Março 2-:\laio 1:3 de 1572.

Mend\eidade (Asylo cIa) no R. de Ja
nelI'o-Julho 10 de 1879.

MerGedes (Passagem ele). guerra do Pa
raguay-Junho 18 de 1865.

Methwen (Tratado cIe). V. Tratad6 de.
Meza do desembargo do Paço e da Con- ,

seiencia e ordens-Ab. 22 de 1808
Set. 22 de 1828.

Meza de renu;.ls geraes de i\Iacei6-Dez.
11 de 1867.

S. Miguel (Rio ele) - Nov.. 1 de 1501.
S. Mi&uel (Fundação da aldeia de)-Out.

12 (le 1580.
S. Miguel (Aldeia de) atacada pe10s hol

landezes-Jan. 29 de 1635.
lI1i~uel Antonio de Azevedo Veiga. mem

oro do gov. int. de S. Paulo-Dez. 10
de 1802-Junl.to 12 de 1-808.

Dr. diguel Antonio Heredia de Sá, il
lustre clinico de Campos-Dez. 10 de
1879. •

D..Miguel Antonio de Noronha Abran
che' Castello-Branco, conue de.Paraty
-Out. 2 de 1667.

Miguel Antonio da Rocha Lima. V.
Ceará: gove.rno temporario.

D. fI'. Miguel de Bulhõe e Souza, 3'
bispo do Pará-Fev. 9 de 1749.

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida,
depOIS visconde e marquez de Abran
tes, deputauo á constituinte-Junho
3 de 1822. '

Dr. Mi~uel Cal,mon du Pin e Almeüla,
mem oro do gov. jJrovisorio da Ballia
-Set. 6 dé 1822.

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida,
senauol' pelu Ceará-Julho 28 de 1640
-Out. 5 ue 1 65.

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida,
ministro dos negocios estrangciros
Maio 30 cI e 186~.

Miguel Fernandes Vieira, enador pelo
Ceará-Ag. 6 de 1862. .

Miguel de Frias e VlIsconcellds (1I1ajor)
Ab. 7 de 1831.

Miguel Gal' ia Lumbria-Ab. 8 de 1695.
Miguel Giberton. com mandante de Porto

Calvo-Março 5 de !G37.
Miguel 19nacio dos Santos Freire Bruce,

presidente do l\Iaranh~o-i'vlaio 14
Dez. 25 de 1824-Jan. 4 cIe 1825.

P. Miguel Joaquim de Almeida e Cas
tl:O, o 1I:l.'io'uaUnho" secl'et. do gov. pro
VlsorlO rle Pernambuco-Março 6
Junho 1~ de 1817.

Dr. Mi&uel Joaquim de Cerqueira e Sil
va; aeputado á constituinte-Junho 3.
de 1822. .

Miguel Joaquim Cesar na revolução de .
Pernambuco e Ceará-Ab. 30 de 1817
(Addenda de abril).

Miguel Joaquim da Cllllha, assassino
abjecto-Out. 31de 1853.

D. ir. Miguel da Madre de Deus, bispo
eleito de S. J aulo-Março 19 de 1774
in fina.

Miguel ,Maria Lisboa. barão de Japurá,
diplomata brazileiro-Maio 22 ue 1809.

l\Iiguel de i\loura. V. Caceburú.
Miguel dl:l Oliveira Pinto, membro do

aov. int. de S. Paulo-Ag. 26 de 1813.
D. fI'. Miguel Pereira, 6' bispo do Bra

zil-Junho 19 de 1628.
Miguel Pel'eira de 'Araujo. V. i\lembros

da Junta provisoria e Junta do go.v.
consti tucional (Piauhy).

P. Miguel do Sacramento Lopes Gama,
o ca?·apuceü·o-Dez. 9 de 1852-Ju
nho 21 de 1864 in fine.

D. Miguel de Salcedo. gov. de Buenos
Ayres-Jan. 5 de 1736-Março 16 de
1737.

Mi~l\el Serrão Diniz, chauceJler. mem
1)1'0 do gov. iut. da Bahih-Out. 11
de 1769-Ab. 3 de 1774.

Mi&,uel de Souza 1I1ello e Alvim. conse
lheiro de estlldo-Out. 24 de 1855.

l.1ig~belinho (O). Vide P. i\Iiguel Joa!]uim
de Almeida e Castro.

D. Militina Jansen Muller, irmã de Odo
rico Mendes-Nov. 22 de 1879.

Minas ele ouro de Jaraguá-Ab. 25 de
1562. ,

Minas-Recompensas aos que se empre
guem em exploração de-Set. 27 de
1664. V. Mineração.

MiDas de ouro do Rio Doce-Julho 24
ele 1687 (2' §'.

Minas de ouro de Catag·uazes-Junho 16
de 1695.

i\Iinas-Prohibição de irem sem licença
ás-Set. 27 de 170!.

Minas de ouro do Cariry no Ceará-Ab.
18 de 1712. ,

Minas de ouro de Cuxip6-Junho 15 de
.1722. .

Minas de ouro de Goyaz ~ CUYllbá-Ab.
6 de 1718-JUllho 30 de 1722-Jan. 10
de 1730-Ag. 25 de 1733-Dez. 3 de
1734.

Minas do Bomfim-Julho 25 de 1772
(:3' §t·

l\Iinas do Coral-Ag. 80 lle 1755.
Minas de.oul'o de Gongo 0~co-1I'Iaio 31

de 1839.
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Minas de ouro. V. Bomflm. Coral. pa-I
racatú.

l\linas de prata. V. Roberio Dias.
Mina de esmeraldas. V. Esmeraldas.
Minas de diamantes. V. Diamantes.
Minas de feiTo na capitania de Minas-

Geraes-Ab. 1 de 1813 (2').
ilIinas Geraes e S. Paulo-governo inde·

pendente- 10V . 3 de 1703.
Minas Geraes-{}ivisão do territorio

Ab. 6 de 1714.
Minas Geraes-capitania independente

De~. 12 de 1720.
Minas Geraes - Revolu,ão da inconfi

dencia-Ab. 21 de 1792.
Minas Geraes-GoYerno provisorio-Set.

28 de 182I.
Minas Geraes - Revolução de Ouro Preto

Março 22 de 1833 - Ab. 3 de I 32
(aliás I 33).

Minas Geraes-Rebellião da provincia de
-Junho lO de 1842.

Mineiros de S. \ icente-Privilegio aos
Ag. 8 de 1618.

Mineração-Honras promattida aos que
se empregarem em trabalhos de.
Jan. 27 de 1696.

lLinisteJ'io (I') deDo João VI no Brazil
l\Iarço II de 1808.

Miuisterio (I') nomeado por D. Pedro 1
Junho 5 de 182I.

Ministerio José Bonifado - Out. 28 de
1822.

Ministerio liberal de D. Pedro I-Março
20 de 183I.

Ministerio (I') nomeado por D. Pedro II
Julho 24 de 1840.

Ministerio (6') do segundo reinado
Março 7 de 18'18. ,

Miranda a solada pelos paraguayos
Março 3 de 1865.

},lisericordia. V..Casa de.
Missa-primeira dita no Brazil-Ab. 26

de 1500.
Missa-2' que se disse no Brazil-Maio

1 delL J ,2' §).
Missa-primeira dita na capitania de

S. Paulo-Jan. 25 de 1554.
Missão Pau pina, no Ceará. V. Mecejana.
Mis as-Faculdade de dizerem tre

concedida aos padres portuguezes
Ag, 26 ele 1748.

Missas-Pri meiras ditas em Parámerim
Set. 17 de 1614 {7' ~l.

ltlissionarios estrangeii,os no Pará-Ju
nho 8 de 1707.

Missões de Pernam buco (Jdnta das)
Set. 26 (le 1692-Ab. 20 de 1701.

Missões de. Uruguay (Sete Povos das)
Nov. 14 de 1754-Ag. ::I de ]801.

lIIocha. V. Oeiras.

Moeda (Reducçiío da) em S. Paulo-Fev.
17 de 1604. .

Moeda sllhsicJiaria (Falta de) no Mara
nhão-Ab. 2 de 1835.

ilIoeda subsidial'ia de bJ Jnze -li'ev. 15
de 18 'O.

Moeda provincial: pJ' 11ibe-. e a sua ex
portação-Jan. 30 d li26.

Moeda. V. Casa da moeda.
Mogy das Cruzes-Maio 20 (art. sepa

rado).
Mogy-mel'im {S. José de)-Ollt. 22 de

1769.
Monopolio do serviço dos inrligenas pe

los jesuitas-Ag. ]5 de lôn.
Jllonsenhor Pizarro. V. José de Souza

Azevedo Pizarro e Araujo.
Jllonte Casero {Batalha del-Fev. 3 de

1852-VoI. II, p. 323, col. 2', Julho 18.
~onte Pascoal. da serra dos Aymorés

Ab. 22 de 1500.
Monte de SOCCOI'1'O do R. de Janeiro

oV. 4 de ]8G1.
'Montepio de economia dos servidnres

do E tado-Jan. lO de ]I:l::l5.
Montovidéo-Encorporação de-Ag. 20

de 1825.
Montel'ieléo: Reconhece o Brazil a inde

pendencia de-Out. 2,1 de 182B.
Monte\idéo: ln ultos ao ministro do

Brazil em-Junho 21 de 1843 (2' §).
Montevidéo' A divisão bmzileira entra

cm-Maio 2 de 1854.
Montevidéo (O governo de) queimo. os

tratados que tinha com o Bruzil
Dez. 13 ele 18tH.

i\1ontevidé" (Bloqueio e I'endl,ão da pra
ça de)-Fev. 2. 20 e 22 de 1865.

MontgolfieJ s (Irmãos). V. Ascenção aero
statica.

Monumento da ilha de Villegaignon
Dez. 16 de 18i6.

MOllument á memoria de José Clemente
Pereira-Nov. 2 de 185.

lIIoribeca ocupada ]Jelos ltollandezes-
Fev. 15 de ]635. .

MOl'J'e um liheral. mas não morre a
liberdade. V. Dr. João BaptistaLibero
Badaró.

Morro do Castel10 (Desaba parte do)
Fev. lO de 1 n.

Morro Queimado,. V. ~ova Fl'Íbul'go.
MG'rticinio de l'otengy. . l'vtengy

(Clll'uiíicina rIe).
lIIo teiro de S. Bento no R. deJau il'O

A15. 12 de ]585-Maio 13 rle 15 9~

:1IIal',0 2::' de 1590-Ab. Ode ]60i (2' § .
Mo. teiJ-n de S. Bento no. 13ahia-Julho

16 cle 1586.
Mosteiro de •. Bento em S. Paulo-Ab.

15 de 1600.
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Nanfragio elo gov. geral do estado Lniz
Fernandes de Vascon~elJos-Julho 15
ele 1570.

Naufrllgio de Pedro de AJbuquerque
Julho 13 de 16·n.

Naufragio elo conde de Villa Pouca de
Aguiar-Dez. 22 de 1647 (3' §).

Nanfragio de João COJ'rea da Silva, gov.
geral do estado-Set. 5 de 16ô9 (ar.l.
separado) .

~aufr:l,gio-de João Vellasco dé Molina
Julho 20 de 1698 (3· §).

Nanfragio do vapol' Pernambucana
Out. 9 de 1853.

Naufragio da corveta D. balJel no Me
diterraneo- 'ov. 11 de 1860.

aufra&io do vapor Hermes-Nov. 28
de 1/;61.

aufragio e morte do poeta Gonçalves
Dias-r 01'. 3 de 1864.

Navegação. do Rio Doee--Dez. 2 de 1808.
Navegação do rio S. Francisco-Dez. 7

de 1866.
Navegação entre o Amazonas e Liverpool

-Jan. 25 ele 1875.
~ Bzal'cih (Vill de) 'tomada pelos pfaiei- .

l·os-Nov. 12 de 18.1.8.
Necroterio, deposito de cadaveres no R.

de Janeiro-Jan. 5 ~e 1873.
Neengahibas {Pazes com os}-Ag. 5 de

16,,9 (2').
Negocios do Imperio e estrangeiros-Di

vide-se em duas a pasta dos-Novo 13
de 1 23.

Kereu Cecilia dos Santos. V. Dr. PeeIro
Guilherme Lund.

-eia de Caramul'lj-Dez: 4 de í833.
Nicolau Aranha (Capitão) na ~uérra 1101

landcza-Julho 27-Set. 1.s de 1ô45.
P. 1\ic01 u BotelllO, reitor do olJegio

dos jes itas em S. Paulo-=-Junho 2
ele 1610.

Nicolau Durand de Villegaignon. V.
ViIlegaiguon.

icolau van Ipern, commanelante da co
lonia. hollandeza Nassau-Junho 25
de 1637.

Ni olal1 Jauszen Vlsscher, pintor hollan
elez-Maio 10 rle 162.1. (6· §).

Nicolau enguirú. V. Caybate. .
icolan Pereira de Campos. Vel'guell'o

deputado á ('on~tituinte--Junho 3 de
. 1822.
Nicoláu Pereira de Campos Vergueiro

depol'tado com os Andradas-Nov.
~O de 1823.

Nicolil.u Pereira de Campos Vergueiro
senador por Miuas Gerl\cs El membl'o
ela Regencia Jll'ovisori~-Ab, 7 de
1831 (3" §)-Set. 17 de 18;;9,

Náu Nos~a Senlwnl do Cw'mQ e Santo
Rlias-lIlarço 21 ele 1714.

~áll ,Vossa S n71Ol'(t do Livl'al1lenlO e
S. Jqsé- e1. 3 de 1759 W §).

NaufrBgio ela armada de lIJal'tim Afl'onso
-1·OV. 2 de 15:"1.

Nallfragio de llaus Stade- Nov. 24 ele
154g.

Nanfragio do 1· bispo do Drazil-Junho
1 ele 1556.

Nal1frll~io ele Jorge de Albuquerque
Coelno-Maio 16 de 1565.

Motim no Rio de Janeiro r.ontra o pre
posto de Sall'ador Cllr~' a-Dez. JS de
1661.

:Motim na villa de S. Paulo-Jan. 10 de
1683.

dotim em S. Paulo por causa da reduc
ção elo valor da moeda-Fev. 17 de
lü!J4.

Motim em Campos ('ootra o visconde de
Asseca-Ag. ~::J de 174'V.

Motim popuhw no R. Grr.nde ,do Sul
.n.26 elelS21 (2').

Motim militál' na Buhia-Out. 25 de
1824.

illotim no R. de Janeiro da tropa allcrnã
-Junho 11 de 1828.

Motim no R. de Janeiro-Julho 14 de
1 31.

Motim ele estudantes em S. Paulo-Out.
23 de lS61.

Motim no presidio de Iguatemy. V. Igua
temy.

Motim no Pará. V. Pará.
Movimento sedicioso em Goyaz-Maio 17

de 1803.
Movimento militar cm Pel'D!tmbuco

Maio 5 ele lS:U.
Mudança da séde do vice-rei nado elo

HraziJ rara o R. de Janeiro-Junho
27 de l/ó3.

Muelan,a da capital elo Piauhy-Out. 29
ele 1814.

i\Iuckers. V. Revolta do".
nlulhere . Ordem regia prohibindo que

pa em mulheres elo Bt'azil para' Por
tugal-Marçol0 de 1732,

llluni ipios de S. Paulo encorporados
temporariamente ápl'ovincia do R,
ue Janeiro-Junho IS de 1842 (2&),

Mus li nacional no 'R, ele Janeiro-Junho
(j ele 1818.

1I111SS11 pinho. V. Combate elo,
Mussul'epe (Engenho). V. Episodios das

hltas com os hollanuezes',
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~icoláu Pereira de Campos Vergueiro
declarado rebelde com outros sena
dores-Jan. 28 de 1843.

Nicoláu Rodr~gues dos Santos França e
Leite. Y. ilegrlldados poHticos.

Nicteroy, antes Yilla. Real da Praia
Grande-Maio 10 de 1819.

No sa Senhora da Conente da vi11a do
Penedo-Dez. 7 de 176!.

Nossa Senho7'(h da Boa Viagem, náu do
commilndo de Bento do Rego Bar
bosa-Jan. 10 de 1625.

Nos a Senhora das Necessidades em
Santa Catltarina - Ab. 27 de 1750
(A.ddenda de abril).

Nossa Senhora dos Prazeres (Fortaleza
de) em Paranaguá-Març025 de 1769.

Notificação de guerra do gov. do Brazil
ao do Uruguay-Ag. 10 de 1864.

Nova Coimbra (Presidio de)-Set. 13 de
1775.

Nova FribUl~o (Colonia suissa~de)-Maio
16 de 181t1. .

Nuno da Cunha de Andrade Varona,
gov. int. da capitania do R. Negro
Março 12 de 1806.

D. Nuno Eugenio de Los io e Seilbtz,
membro do ~ov. int. de S. Paulo
A". 26 de 1M3.

. D. NUno Eugenio de Lossio e Seilbtz
deputado supplente á constituinte
Junho 3 de 1822.

D. uno Eug:enio de Lossio e Seilbtz,
senador pelas Ala~Ôas-Junho 21 de
1826-Jan. 16 de 1t143.

D. Nuno Manuel, chefe de expedição ao
Brazil-Nov. 1 de 150l-Junho 18 de
1504-Yol. II, p. 326, coI. 2': out. 12.

Nuno de Mello e Albuquerque, capitão,
na guerra ho11andeza- Março 4 de
1630.

Nuno Pereira Freire, gov, adjunto de
S. Paulo, ESf:' Santo e Rio de Ja
neiro-Julho 2 de 1611.

Obelisco no Pará-Março 4 de 1780.
Observantes reformado~. V. Santo An

tonio (Provincia rehgiosa de).
Oeiras, anti~a capital do Piauhy-Junho

19 de 1751-Nov. 13 de 1762.
Oeiras-Juiz de fóra de-Ag. 26 de 1819.
OfIiciaes de l' e 2' linhas ao Pará (Di

missão dosj-Fev. 7 de 1824.
Otl:icio do p. Feijó ao nnncio apostolico

sobre reforma das ordens religiosas
-Dez. 3 de 1831.

Oficio do p. Alencar sobre a execução
de Pinto Madeira-Dez. 15 de 1834.

OfIlcio do minis1ro do reino prevenindo
ho tiliclades dos casielllanos-Março
22 de 1767.

Oficio acerca do barão de Humboldt-
Junho 2 de 1800.

Olgiato, iragedia do Dr. Domingos de
Ma"alhães- Set. 7 de 1830.

Olinda" (Recuperação de), guerra ho11an
deza-Ab. 23 de 1648.

Olinda-Comarca de-Maio 30 de 1815.
Olinda incendiada pelos hoUandezes.

Y. Incendio.
Onça (O). V. Luiz Vahia Monteiro.
Oquendo (D. Antonio de). general hes

panhol-Maio 5 de 1631-Addenda
de Julho, p. 56: Julho 13-Ag. 1 
Set. 12 de 1631.

Ordem benedictina em Pernambuco-Ab.
12 de 1585.

Ordem benedictina no Rio dé Janeiro, &.
Y. Mosteiro e S. Benio.

. Ordem Carmelitana (A) liberta 60 escra
vos-Dez. 8 de 1871,

Ordem de S. Bento de A,iz-Out. 20
de 1823.

Ordem de Christo-Out. 20 d 1823.
Ordem imperial do Cruzeiro-Dez. 1 de

1822.
Ordem honorifica de Pedro I-Ab. 16

de 1826.
Ordem imperial da Rosa-Out. 17 de

1829.
Ordem de Sanctia~o da E pada-Maio 13

de 1808-0llÍ. ~O de 1823.
Ordem régia mudando o termo de Aqui

raz para a Fortaleza-~laio 9 de
1713.

Ordem régia dando preferencia aos pau
listas sobre os reinóe para o cargos
publicos-Março 27 de 1715 W).

Ordem régia acerca das aldeias admi
nistradas pelo.' jesuitas-M!loio 8 de
175 .

Ordem régia_acerca das egrejas de todas
- as ordens-A". 20 de 18("'.

Ordem ierceira de S. Francisco do Re
cife-Março 13 de 1696.

Ordem terceira de S. Francisco de Paula
no R. de Janeiro-Julho 9 e 11 de'
1756.

Ordem terceira de S. Francisco da Pe
nitencia do R. de Janeiro-nlarço 20
de 1619.

Ordens honorificas portuguezas naciona
lisadas no Brazil-Out. 20 de 1823.

Ordens religio as (Reforma das)-Dez. 3
de 1831. .

Ordenações do Reino. V. Filippinas.
Ordenado do gol'\. geral do es1ado-Ab.

í de 1714.
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I
Pap'cl seBado (Abolição do}-Jan. 24 de

1804.
Pará - Motim popular no-Set. 20 de

1619.
Pará-Casa de :1lisericordia no-Novo 17

de 1650.
Pará-Tumulto popular na capital ào

Dez. 22 de 1652.
Pará reunido de novo ao Maranhão

Ag. 25 de ]654.
Pará: motim por demissões dadas pela

camara-Fev. 23 de 1662.
Par<f-Revolta no-Ag. 29 de 16/7.
Pará-Bispado-i\Iarço 4 de 1719- .oV.

13 ue 1720.
Pará, capitania separada do Maranbão

Ag. 20 de 1772.
Pará desligado da Casa. da Supplicação

de LisbÓa- larço 13 de ] 10.
Pará-Congresso nacional no-Dez. 10

de 1821.
Pará-Motim militar no-Ab. 14 e 15 de

1 23.
Pará-Demissão dos otliciaes de linha

do-Fev. 7 de 1824.
Pará-Revolta no-Ab. 16 de ]833.
Pará-Motim no-Jan. 7-Fev. 26 de

1835.
Pará-Restauração do-Maio 13 de 1836.
Pará-lllumina-se a gaz a capital do

Out. 31 de 1864.
Paracatú do Principe, cidade de Minas

Geraes-Out. 20 de 1798.
Paraguassú, mulher de Dio~o Alvar@s

Jan. 26 de 1583-Julho 16 de 15 6.
Paraguassú {Convento de}-Fev. 24 de

1649.
ParaO'uassú Diamantino. V. Diamante

a~ado no.
Paraauassú (Fragata) ~om deportados

póliticos-Jullio 3 dt: 1842.
Para"uay (O) adbere á alliança do Bra

zif com outros estados plafinos-Ol1t.
14 de 1851.

Parahyba (do Norte) atacada pêlos hol
1andezes-Des. 2 de 1631.

Parahyba (do orte) occupaela pelos bol
landezes-Dez. 24 de 1634.

Para.hyba (Batalha naval da}-Jan. 14
de IMO.

Parahyba-Escuelo d'armas da-Junho
18 de 1645 W §).

Parahyba-Capitães mores da-VoI. I,
p. 433: 1692 e 1734.

Parahyba-Governo pelos oíliciaes ela
Camara-i\laio 31 de 1744, p. 3<1,3.

Parahyba-Triumvirato governador da
-Dez. 12 de 1815. V. Junta.

Parahyba-Governo democratico na
MalO 6 de 1817.

Pacificação da provinda de S. Paulo
Junho 19 de ]842 (2·).

Pacificação da proYincia das Alagôas
Dez. 9 de 18-14.

Pacificação do R. Grande do Sul-i\larço
1 de 1 45. .'

Padrão monetario do Imperio (Fixação
do)-Out. 8 de 1833.

Padroeiro do R. de Janeiro (Mudança
do}-Ag. 5 de 1659.

Padrões postos por Martim Afi'onso na
barra de Cananéa-D~. 31 de 1601
(2" )-Jan. 16 de 1767.

Palacio para a familia imperial e para
o senado- ·et. 12 de 1854:.

Palmare (Republica ou mocambo dos)
Dez. 5 de 1697 (2· e 3· §§J-Março 23
de 1702.

Pão (Reduc,"üo do peso dO) no R. Grande
do Sul-Março 16 de 176. , .

Papel-nioeda ;rara' o dote da mfanta
D. Catharina-Jan, 15 de ]617.

Papel selJatlo (Cl'eação do}-Dez: 24 de
1660.

Orestes. brigue mercante, co~duzindo
for,as legaes para o Nlaranhão-JH
nho 12 de 1839.

Organiza,ão do senado do Brazil-Jan.
22 de 1 26.

Oribe (lgnacio)-filaio 10 de 1827.
Odbe (II1al).uel). V. Manuel Oribe.
Ouro (Amo Ü'a de) descuberto em Minas

Geraes-Ab. 17 de 1695 (3· §).
Ouro das minas de Cataguazes-Junho

16 de 1695.
Ouro (Amostras de) do Cariry, 'no Ceará

-Ab. 18 de 1712. -
Ouro-TI'ibuto pago em-pela capitania

de filiuas-Junllo 28 de 1720 (5·, 9·
elO· §§).

Ouro convertido em chumbo-Junho 5
de 172 (2· §).

Ouro cunhado na Bahia-lllaio 11 de 1735
(2· §).

OUI'O em p6 como moeda-Set. 1 de
1808.

Ouro-Preto-Out. 14 de 1711 (art. sepa
rado}-Junho 8 de 1739.

Outeiro da Cruz (Combate do) no filara
nhão-Jan. 26 de 1643.

Ouvidor ecclesiastico do R. de Jan<!iro.
V. lIlatheus Nunes. .

Ouvidor de Olinda (l·)-lIlaio 30 de11815.
Onvidoria geral em S. Vicente e S. PauJo

-Maio 24 de 1698.
Oyapock-Junho 30 de 1688.
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Par~hYba_Viafl;em do impel'adol' á
~ov. 21 de 1859.

ParuhYba do Sul (donatarifl. e capitania)
-Jan. 2' de 1536-Ab, 29 de ]539 (ar
tigo separado) - Set. 2 de 1673 (el' §)
~Set. ]5 de ]67-1-Ag. 23 de 17n.

Parllná-Creação do província do -1"..g.
.:lP-Dez. ]9 de ]853.

Paraná-]' assembléa ]egislativa do
Ju]ho ]5 de 185-1-.

Par/lnaguá-Erec\'ão dã villa de-Dez.
'15 de ]6-18.

Paranaguá-Collegio de jesuitas em-
laia 2 de 1707. -

Paranaguá-Fortaleza da barra de
Março 25 de 1769.

Paranaguá (Comarca de)-Fev. 19 de
1811.

Parllnaguá-Estrada de fel'l'q de-á Co
ritiba-Junho 5 de 1880.

Pal'atyerecta em condado-Out. 2 de
1067 (3' §I.

Pal'aty (vma) encorporada á capitania QO
Rio de Janeil'o-.}an. 16 de 1726.

PaI'é-Cllé, no Paraguay. VidaS. Solano.
Pamahyba-Alfandega na villa da- g.

22 de 18]7.
Parnahyba (A) adhere á indepenclencia

Nov. 2-Dez. 17 e 25 de 1822.
Parteiras no Maranhão- Nov. 27 de

1655.
Partido liberal no R. de Janeiro-Set. 14

de '1830.
Partido moderado-Ab. 17 de ]832.
Pal'tido restaurador. V. Revolta do R.

de Janeiro.
Partido da Columna no Ceará-Maio 7

de 1836.
Pas 110al Ferreira de Veras. ouvidor do

E pirito-Santo-Dez. 30 de 1743.
Pa eltoal Gonçalves de Carvalho. gov. do

Rio Grande do 'orte-:\1aio 23 de
1685 (2 ).

Paschoal llIoreiJ'a Cabral. V. A,'açoiaba
e Minas de Cuyabá.

Pascl10al Moreira Cabral (Carta de) ao
. soberano-JunhO]5 dé 1722.
Paschoal Pae de Araujo, sertanejo pau-

lista-Ab. 26 de 1674 (2' §).
Paschoal da Silva Guimarães. V. Villa

Rica (Revolução de).
PitSsagem de Cuevas-Junho 18 de 1865

(4' §). .
Passagem de Humaytá-Fev. 19' ele

18W:!.
P"ssagem de Mercedes. V. Mercedes.
Passagem do Paraná. y. Passo da Pa-

tria. \
Passagem do Viamão (Rendimento da)

-Junho 16 de 1787.

Pa so da Patria. guerra do Paraguay
Março Z7-Ab. 16. ]7 e 20 de 1866.

Pas o da Perdiz (Combate do)-Out. 17
de 1801.

Pa tos Bons, viDa do I1Iaranhão-Jan.
29 de 1820.

Pater. V. Adrian Jan zoon Pater.
Patriarcha de Alexandria. V. Carlos An

tonio l\1czzabarba.
Patl'icio José de Almeida e ih'a, e

nadar pelo Maranhão-Jan. 22 de 1826
-Maio 8 de 1827.

Patricio José Cocrêa da Camara, I' vis
conde de Pelotas-Fev. 27 de 1801
Maio 28 de ]827.

Patl'icio Manuel de Fi~ueÍJ'edo, gol'. int.
. da ilha de Santa vatbarina-Ag. 29

de 1743.
Patricio Manuel de Figueiredo. ~ov. inL

do R. de Janeiro-Março 22 ue 1753.
FI'. Patricio de Santa Maria, francis

cano, da familia GusmãO-Ag. 27 de
1690 (art. separado),

Patrid. V. AdI'lan Patrid.
Patrulha (Santo Antonio da)-Ab. 27 de

]809.
D. Paula (Princeza), filha deDo Pedro I

-Jan. 16 de ]833.
Paulino José Soares de Souza, conse

lbeiro de estado,visconde de Unlguay,
senador pelo R. de Janeiro-Out. 4 de
1807-Dez. 29 de 1849.

Paulistas preferidos aos rein6es nos car
gos publicos-.Mar~o 27 de 1715 (2').

Palilistas-Juizo do govcrnador de S.
IJaulo acerca dos-Dez. 11 de 1766.

Paulistas nomeados para posto milita
res-Jan. 14 de 1775.

. S. Paulo de Piratininga-Junho 30 de
1560 (art. separado).

S. Paulo-Egreja matriz na villa de
Junho 6 de 15 •

S. Paulo-Mo teiro de . Bento em-Ab.
15 de 1600.

S. Paulo-Mo teiro de Soroeaba em
Ab.21 de ]660.

S. Paulo-Villa de-capitlll da cal itania
-Ab. 23 ae 16 3.

S. Paulo tlfvidirlo em duas comarcas
Out. 28 de 1700,

S. Paulo e llIinasõgoverno independente
-Nov. 3 r1e17 .3.

,'. 1 aulo-Villa de-del'larada citlade
Julho 11 de 1711-Ab. 9 e 13 de 1712.

S. Paulo - Privilegios á call1aro. de
l\Iat'ÇO 27 de ]715 (2').

S. Paulo-Bispado-Ab. 22-Dez. 6 de
1745-Dcz. 8 de 171(6 (5' l.

S. Pau lo encorporado á corôa-Ag. 31
de 1753,
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S. Paulo-Contribukão para a reedifl.
ca~ão de Lisboa-Dez. 16 de 175-.

S. Paulo-Convento deTaubatéem-Ab.
25 de 1764.

S. Paulo. capitania independente-Jan.
6 de 1765.

S. PauJo-Legião de tropas ligeiras de
-Maio 5 de 1 09.

S. Paulo -Eleitores para deoutaclos á
con tituinte brazileira -Maio 20 de
1821.

S. J'aulo: Governo provisorio-Junho 25
de 1 22 (2a

).

S. Paulo: Sedição para a deposi<:ão elo
governo provisorio-Maio 23 de 1822
(2 a }-Julho 21 de 1 22.

. Paulo-Benw1'da ele Francisco Igna
cio-Julho 21 de 1822.

S. Paulo-Fe tejos pela abdica<:ão em
-Ab. 15 de 1 31. ~

S. Paulo-I' a. sembléa provincial de
Fev. 2 ele 1835.

S. Paulo-Rebellião de 1842em-. V. Re
bellião.

S. Paulo- Hospicio ele alienados em
~Iaio 14 de 1852.

S. Paulo - Volúntarios de-Ab. 25 de
1 70.

S. Paulo-Dis ensões e guerra dos mo
raelores com o jesuita. V. Jesuitas.

S. Paulo -O povo e acamara de-o V. Do
mingos Gomes de Alpernaz e Manuel
NUl)es.

S. Paulo-Fe tejo' pelo nascimento dos
prinripes da Beira. V. Festas.

S. Paulo-Viagem imperial a-o V. Yia
gemo

Paulo Affonso (Cachoeira de). V. Ca-
choeira de. I

Paulo Carneü'o Fernandes Vianna, conde
de S. imão-Fev. 14 de 1 65.

FI'. Paulo de Santa Catharina-Fev. 3
ele 1693.

Paulo Ftrnancles Yianna, in endente ~e·
, ral ela policia-Maio 10 de "1808

Junho 11 ele 1809.
Paulo Joaquim José Ferceira (Emavedi

Xané), chefe do "uaycurÍls-Ag. 1
ele 1791.

Paulo Jo e ele Mello ele Azevedo e Bi·it .
vice-presü.lente da l' junta pl'úvisoria
da Bahia-Fev. 10 de 1 21.

Paulo José de MeIJó de Azeveelo e Brito.
senaelor pelo Rio Grande tio Nor(e
Maio 5 de 1 46.

Paulo José da 'ilva Gama. depoi barão
ele Bagé, commandaute militar do Rio
Grande do Snl-Jqn. 30-Mar<:0 2-
Out.9 ele 1809. '

Paulo Jo é da ilva Gama, gov. tio Mara
llhão-Ag.28de1811-Ag.24del19.

Paulo de Lynge, membro do conselho
hollandez do Recifc-Junho 18-Sot.
11 de 1645.

Paulo :\fartins Garro, 40' gol'. do Pará
-Ab. 1 de 16CS.

D. Paulo de Moura. Y. Frei Paulo de
Santa Catharina.

Paulo de Parada e Sebastião de Lucena
na guerra com os hollandezes-Junho
25-Julho 29 de 1635.

Paulo Soares de Avellar, cap. mór do
Pará-Julho 28 de HH6.

Payaguás. V. Com bate entre os.
Pay 'allelú (Ataque e tomaíJa da cidade

de}-Dez. 6 de lll64-Jan. 2 de 1865.
Paz entre Portugal e Hollanda (Conclu

ão de)-Ag. 6 de 1661.
D. Pedro, principe regente. depois rei

de Portugal-Jan. 27 de 166&-Set.12
de 1683-Dez. 9 de 1706.

D. Pedro, principe titular do Brazil,
filho de D. João Y-Out. 29 de 1714.

D. Peelro, depoi l° imperador, nomeado
regente do reino p.o Brazil-Ab. 22 de
1821 (2a

).

D. Pedro acclama<.lo regente na Cachoeira
-Junho 25 de 1822.

D. Pedro regres. a de S. Paulo-Set. 15
<.le 1822.

D. Pedro, grão-me ire da ma<:onaria
Out. 4 de 18Z2.

D. Pedro, imperador-Out. 12 de 179 e
1822.

D. Pedro 1 dá uma queda do cavallo-Ju
nho ,,0 de 1823.

D. Pedro I-Via~em do imperador-ao
R. Grande do Sul-No\'. U de. 1826
Jan. 15 de 127.

D. Pedro I (Casamento de).Y. Casamento.
D. Pedro I-Banimento de-Junho 3 de

1834:.
D. Pedro. duque de Bragan<:a-Set. 24

de 183,1 e de 18!2.
D. Pedro I-Morte de-.Yide D. Pedro,

duque de Bragan~a.

D. Pedro I-Eslatlla equestre ao impe
rador-i\Ial'ço 30 de 1862.

D. Pedro II. imperador-Dez. 2 de 1825
. -Julho 18 de 18·n-~Iarço 30 de 1843

-\'01. II. p. 32n
: Dez. 2.

D. Pedro li pre ide ú se ões do In
tituto Hisloriro-Dez. 15 <.le 1840!).

D. Pedro 11 vü;ita os atacados de cho
lt:i'a-mOl'bus- êt. 27 de 1~55.

D. Pedro II árbitro entre o Estados
l111iclos e a Fran<:a-JunllO 17 de
1 li2.

D. Pedro II-Diamante intitula<.lo~:\Iaio

11 <.le 1880.
D. Pedro III, rei de Portugal-Maio 25
. de 1786.
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D. Pedro Afl'onso. 2' filho de D. Pe
dro lI-Jan. 10'de 1 50.

Pedro de Albuquerque. gov. do estado
elo ilüwanhão-Julho 13 de 113:13.

Pedro de Albuquerque, com mandante
do fOl'te elo Rio Formoso-Fev. 6 e 7
de 1633-Fev. 6 ele ]6M.

Pedro de Albuquerque e MelJo. cap.
m6r do R. Geande do Norte-)laio
30 de 1751.

D. Pedro de Alcantara. principe do
Grão Pará-Out. 15 de 1875.

Dr. Pedl'o de Alcantara BelJegarde (Con
selheiro)-Junho 14 de lS:37 (2' §)
Nov. 25 de 183S-Fev. 12 tle 1864.

Dr. Pedro de Aleantara Bellegarde. mi
nistro da guenu e int. da marinha
Set. 7 de ]853.

D. Pedro de Almeida. S' capitão general
de Pm'nambueo-Fev. 6 de 1674.

Pedro de Almeida Cabral em soceorro
do Recife--Fev. 5 de 1634.

D. Pedro ele Almeida Portugal. conde
de As umar, 3' gov. ele S. Paulo e
Minas-Set. 4 de 1717-n1arço 3 de
1718. '

Pedro Alvares Cabral, descobridor do
Brazil-Março 9 e 14-Ab. 21 a 30
Maio ], 2 e 12 de 1500.

Dr. Pedro Americo de Figueiredo e
lello, pintor nacional- Set. 28 de

1877. '
D. Pedro de AnO'elis - Livraria de -en

eorporada á Blbliotheca Nacional
Ab. 22 de ]854.

Pedro Antonio Cardoso, coronel. V. En
genho a vapor.

Pedro Antonio da Gama Freitas (Coro
, nel). gov. dailba de Santa Catharina

Julho ]2 de 1765-Set. 5 de ]775.
Pech'o Antonio ela Gama Freitas lCoro

nel), gov. int. da capitanía de ilIinas
Geraes-Maio 22 de 1773-Jan. ]3 de
]775.

D. Pedro Antonio de Noronha, con61e
de Villa Verde, marquez de Angeja.
3' vice-rei do Brazíl-Out. 14 de
1711-Ab. 7-Junlao ]3 de 1714-Ag.
2] de ]718.

Dr. Pedro de Araujo Lima, depois vis
conele e marquez de Olinda, deputado
á constituinte-Junho 3 de 1822.

Dr. Pellro de Araujo Lima, senador por
Parnambuco-Set. 6 e ]8 de ]837
Set. 29 de 184S-}laio 30 de 1862.

Dr. Pedro de Al'aujo Lima, regente do
lmperio-Set. 19 de 1837. V. Gabinete.

Pedro de Azambuja Ribeiro. gov. int.
da ilha de Santa Catharina-Março
18 de 1746.

Pedro Bayão de Abreu, auxiliar de Pedro
Teixeira na expedição ao Amazonas
-Julho 25 de 1637.

Pedro BOI'''e , ouvidor geral de S. Vicen
te-MaiO 29 de 1549-Junho 8 de 1550.

Dr. Pedro de Calazans, poeta sergypallo
-VoI. I. p. 434. coI. 2', ]874.

Pedro do Campo Tourinho, donatario de
Porto Se~uro-Set. 23 de 1534-0ut.
10 de ]55il.

D. Pedro Carlos de Bourbon e ~ra~ança,
infante de IIi!spanha- Malo :..9 <1e
1812.

Pedro Ce ar de Meneze., 15' gov. do
Maranhão-Junho 9 de 1671-Ag. 29
de 1677.

Pedro Cesar de Menezes, gov. da capi
tania do Piauhy-)laio 31 de 1803
Set. ]3 de 1804.

D. Pedro Cevallos CQl'tez y Calderon.
gov. de Buenos-AJ'res-Out;., 5 de ~762
-)Iarço 19-Maio]2 de ] 163- OV.
13 de 1776-Junho 27 de 1835 (3' e
4' ~§)-Fev. 24 e 27-)laio 18 de 1777.

Pedro Coelho de Souza. explorador do
Mt1ranhão-Jan. 11 de ]60 .

Pedro Correa, j suita. asas inado pelos
indios-Ag. 2<1: de 1554.

Pedl'o Corrêa, cap. mór do Pará-Março
30 de 1654.

Pedro COl~rêa da Gama mestre de cam
po. naguerra hollandeza-Julho 31 de
1625 (2' §)-Out. 21 de 1633-Junho 28
de 1637.

Pedro da Costa, mern bro do ~.o.v. int. de
GOzaz-Maio 7 de 1778 (2' s).

Pedro da Costa Favella na ilha de TIl
clljús-Junho 21-Dez. 26 de 1629
(art. separado).

Pedro ela Costa Favella companheiro de
Pedro Teixeira na expedição ao Ama
zona -Julho 25 de 1637.

Pedro da Costa Favella na expedição ao
rio Urubú- et. 25 de ]664..

Pedro'Dias Paes Leme-Maio 10 de 1753.
Pedl'o Duarte, snrgento-mór pal'azuayo

-Junho 7 e lO-Ag. 17 -Qe 186:) ..
D. Pedro Fernaneles Sardinha. l' blSpO

do Brazil-Dcz. 4 ele 1551-Jul1ho 2
ele ]556. V. Naufragio.

FI'. Peelro Ferraz. fundador do mosteiro
(Il~ S. Bento do R. de Janeiro-Ab. 9
de 1607 (2' ~).

Pedro Ferreira de Oliveira. chefe da es
qlla frilha do Brazil no ParaguaJ'
Uut. ]5 de ]854-Março 25,1 55.

Pedro Francisco No1asco Pereira da
Cu ha. coronel-Maio 1 de 1 80.

Dr. Pedro'Francisco de Paula Cavulcanti
de Albuquerqu, senador por Per
nambuco-:qes. 2 de 18i5.
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Peelro Goes. V. Pera Goes.
Peelro Gomes, gov. elo Rio de Janeiro

Jan. 28 ele 1681.
Peelro Gomes FerriJ.o Castel1c- Branco.

V. Billiotheca publica da Bahia.
Dr. Pedro Guilherme Lunel, naturalista

dinamarquez-Junho 14 de 1801. V.
Lagoa Santa.

Pec1,o Homem de AlberI).az, provisor da
prelaz.ia do R. de Janeiro-Jan. 23
Out. 16 de 1630 (2")-Out. 18 de 1630.

Pedro Homem de Albernaz, vi~ario
geral em S. Paulo-Jan. 15 de 1647.

Pedro Ivo Velioso da Silveira. patriota
pernambucano-Fev.2 ele 1849-Ab.
19 de 1851.

Pedro Jacques de Magalhães, almirante
-Nov. 4 de 1649-0uf. 4 de 1650
Dez. 25 ele 1653-Jan. 5 e 19 de 1654.

Pedro José da Costa Barros, deputàdo
á constituinte-Junho 3 de 1822.

Pedro José da Costa Barro,s, presielente
da provincia do Ceará-Ab. 29 de 1824.

Pedro José da Costa Barros, senador
pelo Ceará-Maio 7 ele 18Z7-0ut. 20
de 1839. .

Pedro Labatut (Briga~leiro)na guerra da
inelependencia na Bahia-Nov. 3 e 16
-Dez. 29 de 18Z2-Fev. 15-Maio 21
de 1823.

Pedro Labatut (O brigaeleil'o) manda fu
zilar 51 pretos-Nov. 22 de 1822.

Pedro Leão VelJoso, senador pela Babia
-Fev. I ele 1879.

D. Pedro Leitão, 2· bispo elo Brazil
Dez. 4 de 1559.

Pedro Lelou ou Lelni. capitão do Ceará
-Fev. 25 de 1680.

Pedro Lopes. V. Pera Lopes.
Dr. Pedro Luiz Pereira de Souza. mi

nistro dos negocias estrangeiros
Dez. 22 ele 1879.

D. Pedro Maria de Lacerela, 10· bispo
do Rio de Janéiro-Fev. 1 ce 1 68
-Março 8 de 1869 (3").

D. Peelro Maria de Lacerda, 10· bispo
do Rio ele Janeiro, visita a provincia
elo Espirito-Santo- Junho 1 ue 1880.

Pedro Maria Xavier de Athayde e Me110,
elepois barão e visconde de Condeixa,
14· gov. de Minas Geraes-Julho 11 de
1788 (4" §)-Set. 12 de 1801.

Pellro Maria Xavier ele Castro, veterano
ela independencia-Maio 23 de 18 0(2").

D. fI'. Pedro êle Santa Mal'ianna e Sou:õa.
bispo titular ele Chrysopolis-Dez. 30
de 1782-0ut. 24 ele 183'1 (2· §).

Peelro Martins Namoraelo, juiz pedaneo
de ,'antas-Março I de 1544.

D. Pedro de Mascarenlla, 3Z· gov. do
Rio de Janei~'o-Maio 19 (le 1666.

p. Pedro de MeUo, 12· gov. do estado
Maranhão-Julho 16 ele 1658-Maio 16
-Julho 17 d 1661.

Pedro de Mello, 31· gov. do Rio de Ja
neiro-Ab. 29 de 1662.

Pedro Monteiro de Macedo. 11:0v. da Pa
rahyba-Mar,o 31 de 17<:9 (p. 1~2)
VaI. I, p. 433, col. 2'. 1731.

Pedro de Moraes Magalhães, gov. int.
do Ceará-Ag. 7 do 1746 (2· §)-Out.
19 de 1748.

FI'. Pedro Palacios, fundador ela ermida
da Penha no Esp. Santo-Julho 27 de
1616.

Pedro Paulo de Moraes Rego. major, na
rebellião de S. Paulo-Junho 24 de
1842.

Pedro Rodrigues Bandeira. V. Barcos a
vapor (Privilecrio).

Pl'dro Rodrigues 'Fernandes Cbaves, de
pois barão de Quarahim, presidente
daParahyba do Norte-Ag. 21 de 1841.

Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, ba
rão de Quarahim, senador pelo Rio
Grande do Sul-Maio 11 de 1853.

Pedro Sheverim, chefe ele divisão, mem
bro do ycroverno iut. de Pernambuco
-Dez. 3 de 1787-Dez. 29 de 1798.

Pedro da Silva, o Du7'o, depois conde
dE S. Lourenço, gov. geral do Brazil
-Out. 6 de 1626 (artigo separado)
Aclclenda de Setembl'o, p. 172, Set. 7
(2· §)-Nov. 30 de 1635-Junbo 26 de
1640. '

Pedro da Silva Pedroso. intruso gov, das
armas de Pernambuco- Fev. 22, 23
e 25 de 1823.

D. Pedro da Silva e Sampaio, 7· bispo
do Brazil-Maio 19 de 163±-Ab. 15
Junho 5 de 1641.

FI'. Pedro de Souza. V. A?·açoyaba.
P. Pedro de Sousa Tenorio. V. Revolu

ção de Pernambuco de 1817.
Pedro Taques de Alm ida, paulista no-

tavel-i\Iarço 8 de 1685. ,
Pedro Teixeira (Capitão). explorador do

Amazonas-Dez. 3 de I 1615 (4" §)
Set. 20 de 1619-0ut. 28 de 1636-Jn
lho 25 de 16

1
37-JulhO 3-Nov. 1.0 de

1638-Jl1nho 4 de 1641.
Pedro Teixeira (O capitão) desaloja os

hoUanelezes do Amazonas-Dez. 26 de
1629 (art. separado). .

Pedro Teixeira,· 21· cap. m6r do Pará
Fev. 2 de 1640.

Pedro Teixeira Franco, capifão, na guer
ra com os hollandezes-Jan. ti de
1631.

Pedro Thomaz Mendes, cap. m6r elo
Pará-Julho 20 de 1698 (2· sl--Ab.
14 de 1707,
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Pedro de Vasconcellos e Souza, 3' conele
de Caste110 Melhor, 38' gov. geral do
estado-Out. 1-1. ele 1711.

Pelotas cae em poder dos rebeldes-Ab.
8 de 1836.

Pena de morte a estran~eiros que tinham
vindo ao R. de JaneIro-Julho 30 de
1611 (2').

Penedo (Cidade de)-lI~rço 27 de lG37.
Vide . Francisco (Vi11a de).

Penha-Doação feita aos capuchos da
egreja de _ ossa Sennora da-Dez. 6
de 159I.

Pectuisiry-Posições paraguayas de- Out.
1 de 1 68.

Perdã6 geral ofl'erecido pelos ho11andezes
-Julho 18 de 1645.

Perdão geral aos involvidos na guerra
dos ma cates-Junho 8 de' 1711.

Pere~rino bl'azileiros em Roma-JunJlO
lo de 1877.

Periodico: primeiro que houve em Cam
pos dos Goytacazes-Jan. 1 de ] 3I.

PeriJ;lueira, guerra hollandeza-Ag. 15 de
ID35-Ab. 23 de 1636 (4' s).

Pernambuco--Donatarios de-Sei. 24 de
1534.

Pernambuco-capitania-Ab. 10 de 1535.
Pernamlluco-prelaziar-Julllo 15 de 1614.
Pernambuco conquistado pelos ho11an-

, elezes-Maio 17 de 1629.
Pernambuco-Bispos ele-Julho 19 de

1819 (5' e 6' §§).
Pernambuco-Commissão militar em

Dez. 22 de 1824.
Pernambuco-i\lovimento militar em

Maio 5 de 1831.
Pernambuco-Ab1"ilada em-Ab. 14 de

1822.
Pernambuco-Revoltas de.-V. Revoltas.
Pernambuco-Junta governativas de

V. Juntas.
Pernambuco-Revolução dc-.V. Revo

lução e Tumulto .
Pero de Goes, commandante de uma flo

tilha-i\laio 29 de 1549.
Pero de Goes (Carta de)-Ab. 29 de

1554.
Pel'o de Goes da Silveira, donatario da

Parahyba elo Sul-Jan. 28-Fev. 29
de 1536-Ab. 29 de 1539 (artigo sepa
rado).

Pero Lopes de Souza: Viagem ao BI'azil
-Fev. 1 e 2-Nov. 2 e 23-Dez. 27
ele 1531-Maio 22 de 1532.

Pero Lopes de Souza-Doarão feita a
Out. 6 de 1534-Jao:. 21 de 1535.

Pero LopeR de Souza, 2' donatario da
capitanih de S. í'aulo-Julho 21 de
1564 (2' §)-Julho 25 de 1574.

Pescaria. V. Tainhas, etc.

Petit Thouars. V. Dn Petit Thouars.
Petropol'is-Fundação da cidade de-Set.

19 ele 1854.
Pharmacopéa geral rara o reino e co

lonias-Jau. 7 ele 794.
PhO.l·ol Paulistano. l' periodico puhli

cado em S. Paulo-Fev. 7 de 1827.
Piauh'y-Dimensões das sesmarias no

Out. 14 de 174!.
Piauhy. capitania independentc-Julho

29 de 175 -Julho 29 de 1775-Julho
fi de 1802 (2' §)-Ollt. 9 de 1811.

Piauhy-Invocação de S. José dada ao
Nov. 13 ele 1762.

Piaully-Indios exterminado pelo go
vernador do- Ab. 1 de 1764.

Piauhy-Jllnta da fazenda do-Ab. 27 de
1811.

Piauhy-Junta do governo do-Julho 13
de 1811.

Piauhy-Mudança da capital do'-Out.
29 de 1814.

Piauhy-Junta do governo constitucional
do-Out, 26 de 182I.

Pianhy: Adhesão da provinCia á inde
pendencia-Jan. 24 de 1823.

Piauhy-Conselho administrativo do
Ag. 16 de 1824.

Piaully-Succes o politicos do-o V. João
José da Cunha F idié.

Picard Mansneld, major hollandez-Fev.
8 de 1635.

Pierre Eleonor de la Ville, marquez de
Ferrolles, governador francez de
Carenna- Junho 30 de 16 8.

Piet Pieterszoon Hern. 'rlce-almirante
hollandez-Dez. 21 de 1623-:llaio 
Julho 27 de 1624-Junho 10 e 12
Julho 14 de 1627.

Pilatos (O). V. Antonio Manuel de fello
Ca tro' e Mendonça.

Pindamonhangaba. V. lIo pital de Mi
sericordia de.

Pinheiros-Aldeia de 1. Senhora dos
-bllt. 12 de 1580.

pro IX. papa-Março 12 de 1863 (nota).
PiI'ajá (Combate de)-Nov. 8 de 1 22.
Pires Camargo (i\l. J.)-Set. 26 de 1854.
Pires c Camargos (As familias)-Fev. 5

de 1654-Dez. 25 de 1655-0ut. 20 de
1698 (2' §).

I Pirybeb~ (Assalto de), guerra do Para
gllay-Ag. 12 de 1869.

Pitanguy. Yl]]a em . Paulo----Jnnho 9
de 1715.

P. Placido Mendes dos antos Carneiro,
bispo nomeado de CuyabíL-Out. 18
de 1829.

Polé para torturar os tapuyas e pafJa
nis-Ab. 20 de 1701.
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Polydoro da Fonseca QuintaniIhaJordão
(G neral), depois visconde de Santa
Thereza. ministro da guerra-11aio
30 de 1872.

Pol,doro da Fonseca Quintanilha Jor
dão. visconde de Santa Thereza (FaJ
lecimento de)-Jan. 13 ue lS7\).

Ponche Verdc (Acção de)-!laio 26 de
1843. .

Ponche "Verde (Guerra civil do R. Gran
de do Sul)-Fev. 28 de 1846.

Porte Felice, ubdito francez confinado
no Maranhão-Março 1 de 1695.

Porto Alegre (Villa. depois cidaele de)
-Julho 24 de 1773-Ag. 23 de 180 
Ab. '2:i de 1809- ov. 11 e 14 de 1823.

Porto-Ale~re-Yereadores ela villa de
Ab. 1 ue 1764.

Porto Alegre tem noticia da abdicação
Iaio 2 de 183I.--<'1 Porto Alegre na revolução do R. Gra~n

'V de do ul-Ab. lI-Junho 15 de 183 .
Porto Calvo-Sitio de-Julho 16 e 9

de 1635-Set. 17 de 1645.
Porto Calvo-Capitulação de-·Julho 19

e 26 de 1635-Set. 17 de 1645.
Porto Calvo declarada villa-Ab. 12 de

1636.
Porto Calvo (Batalha de). gue1'l'a 11011an

deza-Fev. 17 e 18-Março 5 de 1637.
Porto elos Casaes. V. Porto Alegre.
Porto Seguro, capitania-Maio 27 de

1534-Maio 30 ele 1556.
Portuguezes solteiros expulsos do Ma

ranhão-Março 29-Ab. 5 de 1824. V.
Condição dos.

Posturas da camara de S. Paulo-Julho
21 de 1543.

Potenz-y (Batalha naval de)-Jan. 17 de
164u.

Potengy-Carnificina dc--Out. 1 e I&
Nov. 1 de 1645.

Potrero Ovelha (Combate do), guerra do
Paraguay-Out. 3 de 1867.

Praça do Commercio da Bahia-Maio 10
de 1814. .

Praça do Commercio do Rio de Janeiro
- Iaio 13 de 1820.

Praça do Commercio em Pernambuco
Ag. 1 de 1839.

Praça do Commercio-Tumultos lia-o
V. Tumultos.

Praça de mercado no Maranhão-Julho
28 de 1855.

Praça de mercado em S. Paulo-Julho
25 ele 1867. .

Pragmatica a re peito dos trajos-Maio
21 de 1749.

pj'cciso dos succcssos pelo .Dr. José Luiz
de Mendonça (Revolução de Pernam
buco)-Março 10 de 1817.

Prelados do Rio de Janeiro-Julho 3 cle
162\)-Out. 16 de 1630 (2·)-Out. 8 de
1643.

Prelazia de Cuyabá-Dez. 6 de 1745~

Jan. 23 de 17 2.
Prelazia de Goyaz-Dez. 6 de 1745-Jah.

23 de 1782 (2 ).
Prelazia de Pernambuco-Julho 15 de

1614. .
Premios Jitterarios instituidos por Jbsé

de ouzf\, Breves-Julho 6 de 1819.
Presidencia do 'conselho de ministrds

Julho 20 de 1847.
Pretendentes ao Amazonas. V. i\Iarquez

de Ferrolles, Dunezac, etc.
Prezas do Rio da Prata-Julho 6 de 1828.
Príncipc do Bra::íl (lntitulado)-Ab. 2

de 1735.
Principe de Joinville-Março 27~~aio

1 de 1843. .
Pri ão de Bernardo José de Lorena. pre

sident(l do Pará-Ag. 7 de 1831.
Prisão do conego Januario da bunha

Barbosa -Dez. 7 de 1 21.
Prisão de José Bonifacio. tutor do im

perador-Dez. 15 de 1833.
Prisioneiros feitos pelos hollandezes na

Bahia-Maio 10 de 162'1.
Prisões ordenadas pelo provisor' do bis

pado do Maranhão-Jan. 26 de 1696
(2').

Privilegio concedido aos mirteiro de
. Yicente-Aa. de 161 .

Privilegio á fami?ias Pires e Camargos
-Nov. 2;~ de 1655.

Privilegios e honra aos cidadãos do R.
de Janeiro-Fev. 10 de 16<12.

Proces o ou deva sa de residencia dos
governadores-Ab. \) de 1622.

Proclamação do !lefe de esquadra Ro
drigo Lobo-Ab. 25 de 1817.

Proclamação da con tituição portugueza
na Bahia-Fev. 10 de 182I.

Proclamação de D. João VI acerca dos
acontecimentos do tempo-Ab. 23 de
1 '1.

Proclama<:ão da Junta provi orJa da Ba
hia--~farço 31 de 1822,

Proclamação da Junta interina de Goyaz
. -Ab. l-Nov. 26 de l 22.

Proclamação de D. PelIro, principe re-
gente. aos Mineiros-Ab. 8 e 9 de 1822,

Proclamação do intruso governador das
al'mas de Pernambuco-Fe\'. 25 de1823.

Proclamaçâo de D. Pedro I ao habi
tantes do R. Grande do Sul-Maio 26
de 1823.

Proclamação de D. Pedro I enviada a
Pernambuco-Ag. 8 ele 1823.

Proclamação da constituição brazileira
na Bahia-Maio 3 de 182~.



Qu luz, estação na estrada de ferro Pedro
II-Julho 18 de 187,1. .

Questão ingleza no Rio ele Janeiro-Dez.
I 20 ele lS62. I

Questão cle limitl"s com a Franca-AO".
29 do 1817-Julho 10 ele 1877 (2")'.

Questão entre a França e os EstaJos
Unidos-Junho 17 do 1880.

Questão religio.sa. V. Controversia epis
copo-maçomca.

Quinto pai50 por indios trazidos do sertão
-Out. 18 de 1623.

Quinto do ouro (Cobranea do) em S. Paulo.
-Julho 17 de 1710"':Julho 21 de 1716
-Maio 7 de 1723.

Quinto ,do ouro (Pagamento do}-Mar<;o
13 de 1715-Março 3 de 1718-Junho
28 de 1720. .

Quinto elo ouro em Minas (Cobrança do)
-Junho 28 de 1720.

Quinto do ouro em Goyaz e Cuyabá
Ag. 25 de 1733.

Quissamã. cabeça de comarca ecelesias
tica-Ag. 26 de 1802.

Quissamã-Engenho Central ele-Set. 12
de 1877.

Quixeramobim no Ceará (A camara de)
rejeita ~ constituição-Maio 4 de 1 24.
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Praclamação da Regencia trina aos bra
zileiros-Ab. 13 de 1831.

Proclamação do Senado por motivo da
abdicação-Ab.' 8 de 1 31. .

Proclamação da Re~enciaaos habitantes
de i\linas-Ab. 3 de 1832 (2'), aliás
1833. .

Proclamação do presidente do Maranhão
-Ab.2 de 1835.

Proclamação de D. Pfd~ I aos brasi
leiros-Junho 19 de ~2.

Proclamação do preside te de S. Raul0
, convidando voluntarios para a ~.uerra

com o ParaO"uay-Jan. 25 de 11565.
Proclamação 80 presidente da Bahia.

V. Sabinada. (
Procuradores geraes das provincias (De

creto convocando um conselho de)
Junho 1 de 1822.

Prohibição aos governadores do Brazil
de au~meN.tarem o ordenado dos em-
pregaaos-Jan. 17 de 1612. .

Projecto de constituição. V. Consti
tuição.

Pronunciamento do Par{l em favor da
revolução constitucional de Portugal
-Jan. 1 de 1824.

Protector e defensor perpetuo do Brazil
-i\Iaio 13 de 18Z2-Junho 3 de 1822
(3' §). •

Provincia religiosa de Santo Antonio
Junho 15 de 1675.

Provincia religiosa da Conceição. V. Ca'
puchos. .

Provincias (As capitanias tem ó nome
de)-Dez. 15 de 1815.

Provisão acêrca do ordenado por inteiro
dos indios-Nov. 20 de 1575. Ractclif. V. João Guilherme.

Provisão concedendo favores ao convento Dr. R,tfacl Peres Pardinho na inaugul'a-
de Santo Antonio do Recife-Ab. 29 de ção da Villa de Paranaguá-Dez. 25
1620. I de 1648.

Provisão dispondo que os governadores Rafael Pinto Bandeira (Coronel).--.Março
do Brazil não podem commerciar, etc. 26 de 1776. V. Tabatinguy (COIl1bate
-Jan, 27 de 1671. de). CamaCl1an (Acclamação de).

Provisão concedendo favores aos euge- Rafael Pinto Bandeira no governo do R.
nhos do Maranhão-Ab .. 21 de 1688. Grande do Sul-Maio 31 de 1780 (2' §).

Provisão prohibindo que os ,governado- I Rafael Tobias de Ag:uiar-Dez. 12 de
. res se dei~em retratar-NOVo 27 de 1842-Nov. 3 de 1867 (Z", 7' §). V.

1688. ,I Sorocaba (Rebellião ele) e Marqueza
Provisão concedendo assento em cadeiras . de Santos.

rasas aos secretarios do governo- Ra~iJIy. V. Emilio,RasiHy.
Ab. 17 de 1691. Ravardiêre (La) no lIIaranhão-Julho 3

Provi. orio (Tbeatro). V. Theatro lyrico. de 1612 (3 1 §)-Nov. 19. 22 e 29 de
Prudencio do Amaral, jesuita fluminénse 16H-Jan. 4-0ut. 5- ovo 2 de 1615

-Março 25 de 1715. . -Jan.9 de 1616.
Prudencio Giraldes Tavares da Veiga Raymundo Antonio daRocha Lima, jo-

Cabral, lente da Faculdade jUl'Ídica ven escriptor ccarense-Julho ~8 de
de S. Paulo-Ag. 11 de 1827 (8' §)- 1878. ,
Jan. 9 de 1862. Rayml1ndo Gomes Vieira htteLhy, re-

D. Pl'udencio Morguiondo. V. Convenção belde do Maranhão. V. Maranhão
entrl'l O cabildo de Montevidéo, etc. (Rebellião do) e Guerra dos balq'ios.
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Rarmundo José da Cunha Mattos, mare
chal. fundador do Instituto Histo
"iro-Junho 16 d 1823-AO'. 18 de
18:3 -Mar o 2 de 1 39. o

Raymundo de ollza 1\Iartil's. V. Conse
lho administl'ativo do Piauhy.

Dr. R"ymundo Trixeira Mendes. mara
nhense notavel-Julho 24 de 1863.

Rral El'ario do R. de Janeiro-Março 18
de 1767.

RebclJião no Pará-Jan. 7 de 18.35.
Rebellião de Minas-Geraes-Junho 10 de

1842.
Rebellião de S. Paulo-Junho 9.11 e 24

-Julbo 12-Dez. 12 de 1842..
Rebellião de Itú. V. Itú.
Rebellião do R. Grande do Sul. V. Guerra

civil do R. Grande do Sul.
Rebellião de orocaba. V. Sorocaba.
Recife erigido em villa- ov. 20 de

1700.
Reclama<:ão de Cata~uazes pelo povo de

. PaulO-Ab. lo de 1700.
Recolhimento de Santa. Thereza lem

S. Paulo-Fev. 25 de 1680.
Recolhimento da Ajuda. V. Convento da.
Recolhimento de meninas em S. Panlo

Junho 22 de lino.
Recolhimento do Parto do R. de JancÍl'o.

V. Incendio do.
Recolbimento do S. Cora,ão de Jesus

na Bahia-Out. 28 de 1739.
Recolhimento das orphãs da Santa Casa

do R. de Janeiro-Nov. 15 de 1842.
Recompensas dadas aos vencedores dos

hollan(~. :es no Brazil-Fev. 3 de 165:10.
Recopiladol' Campista, periodico-Jan. 1

de 1831.
Recuperação da Bahia do poder dos hol

landezes-i\laio 1 e 12 de 1625.
Recupera<:ão de Olinda. V. Olinda.
Recupera<:ão do R. Grande do Sul do

poder dos hespanhoes-Ab. 2 de 1776.
Reedificação de Lisboa. V. Lisboa e Do

nativo para a reedificação. &.
Reforços aos hollandezes no BI'azil-Fev.

26 de 1640.
Reforma da Bihliotheca Nacional-Março

6de176.
Regencia provi oria do 1mperio- . 7

de 1831 (5' §).
RegenciaJ)ermanente-JrinhO 17 de 1 '31.
Ra,qente. iamante da corÚa de Portugal.

V. Aba tê.
Regime absoluto em S. Paulo-Maio 13
...l de 1825.
l~ gimento dado a Thomé de Souza e ao
. provedor da fazenda-Dez. 17 de

154 (I' e 2').
Regimento sobre a fazenda dos defunctos

e ausentes -DeZ. 10 de 1613.
7

Regimento para as minas da capitania
de S. Vlcente-Jan. 30 de 1619.

Regimento em 19 artigos dado ao ouvi
dor geral do Maranhão-Nov. 7 de
1619. I

RegimeI,Jto dado ao provedor m6r do
Brazll-Ag. 13 de 1638.

R~gimento dado a André Vidal de Te
greiros. gov. do estado do Maranhão
-Ab. 14 de 16;45.

Regimento dado ao I' ouvidor do Pará
-Out. 23 de 1660.

Regimento dado a Roque da Costa Bar
reto-Jan. 23 de 1677.

Re~resso de D. João Y1 para Portugal
l\Iarço 27-Ab. 20 e 26-Julho 4 de
1821.

Regresso de voluntarios da guerra do
Paragnay. V. Voluntarios,

Reino unido-Dez. 15 de 1815.
Relação da Bahia-Jan. 23 (le 1588-Ab.

5 de 1626.
Relação do Rio de Janeiro-Nov. 10 de

1734-0ut. 13 de 1751.
Relação do Maranhão-Ag. 23 de 1811.
Relação de Perl)ambuco-Fev. 6 de 1821

-Ag. 13 de 1822.
Relação de S. Paulo-Fev. 3 de 187•.
Relatol'io do principe de Nassau aos

Estados Geraes da Hollanda-Set. 20
de lG44.

Religiosos de Santo Antonio no estado
do Uaranhão (Provisão a favor dos)
-Jan. 28 de 1683.

Religiosos-Que sejam presos os que vie
rem ao Brazil sem licença-Março 28
de 1709.

Rembach. V. Lourenço Rembach.
Rendição da fortaleza de Nazareth do

Cabo-A.ddenda de Julho, p. 56, Julho
2-Vol. TI, J? 326, Set. 8.

Reprehen ão regia ao gov. do Piauh)'-
Ag. 2'2 de 1 05. .

Representação do moradores de Santo
André sobre o preço da farinha-Jan.
22 de 1556. .

Repre entação da camara de S. Paulo
contra as incursões dos indios-Maio
20 de 1561.

Representação dos camaristas de S. Paulo
a Estacio de Sá-Maio 12 de 1565.

Representação do povo do Maranhão á
res'pectiva camara sobre a falta de
escravos indios-Jan. 15 de 1670.

Representação da camara do Pará acerca
da miseria do Estado-Jan. 10 de
1697.

Representação do povo de S. Paulo pc-
I dindo um governo indepenelente

Março 4 ele 1698.
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Representação da camara da Bahia a
_ D. José r-Ag. 14 de 176l.

Representa,>ão da Junta de S. Paulo pe
dindo ao pl'incipe regente que não se
retire para Portugal-Dez. 24 de
1821.

Representação dacamaradePorto-Alegre
pedindo a retirada do general Sal
danha-Vol. II, p. 325: julho 15.

Representação dos ofliciaes de I' e 2'
linhas do Maranhão ao gov. das ar
mas contra a Junta provlsoria-Maio
31 Ide 1824.

Representa,>ão da provincia de S. Paule
pedindo a suspensão da lei do codigo
do processo-Fel'. 3 e 5 de 18!2.

Republica em Campos dos Goytacazes
Ag. 19 de 1627-Set. 2 de 1673.

Reservatorio el'a~ua do Pedregulho-
Maio 12 de 188u.

Residencia. V. Alvará de.
Restaura,>ão de Portugal-Dez. 1 de 1640.
Restauração de Pernambuco do poder

dos hoJlandezes. V. Revolução de
Pernambuco contra, etc.

Restauração do Pará-~Iaio 13 de 1 36.
Retrato de Gomes FreiI'e,govel'llador do

estado do'Maranhão-JtlJho 23 de 1687.
Retrato -PI'ovisão jJrohibindo q ue os

~overnadores tirem 0- lOY. 27 de
1688.

RetI'ato do conde da Bobadella-Julho
26 de 1733 (3' §)-Ab. 27 de 1809 (2').

Retrato do visconde de Cayrú-Maio 13
de 1811 (3' §)-Dez. 26 de 1864 (5' §).

Retrato do arcebispo D. Romualdo-VoJ.
I, p. 435, coI. 1', Março 24.

Retratos do conde da Cunha e do bispo
D. Antonio do Desterro-Maio 23 de
1880.

Reverbej'o Co?tstituciol1al Flwnincnsc
Set. ]5 de ]821.

Revolta dos ter"os de guarni,>ão da Ba
hia-Junho 4de 1687 (4' §).

Revolta em Minas-Geraes-J unho 28 de
1720.

Revolta dos corpos de guarnição do R.
de Janeiro-Fel'. 26 de 1821.

Revolta do·Mar&nhão-Jan. 4 de 1825
Junho 12-Julho 1 de 1839.

Revolta militar em Pernambuco-Maio
5 de 183l.

Revolta do destaca.ment do Rio Negro
--Ab. 12 de 1832.

Revolta denominada Ab,-ilada. V. Abri
lada.

Revolta no R. de Janeiro-Ab. ]7 de
1832.

RevCJlta em S. Felix, na Babia-Ab. 26
de 1833.

Revolta de Cuyabá-Ma~o 30 de 1834,

Revolta praiei,-a em Pernambuco-Fel'.
2-Nov. 7, 12 e 21-De... 31 de 1848
Fel'. 2-Mar,>0 [lO de 1849.

Revolta dos Muekl'I's no R. Grande do
Sul-Junho 23 ele 187,1,.

Revoltosos de 1817 justiqados em Per
nambuco-Mar,o 6 de 1817 (no fim)
Junho 29 de 1817.

Revolução DO Maranhão. V. Manuel
Beckman. V. Maranhão.

Revolu,>ão ele Pernambuco contra o do
minio hoJlandez-Jlinho 13, 16 17, 19
24-Julho 21J:- 'et. 1 de 1645.

Revolução de 1817 em Pernambuco-Mar
ço 3, 6 e 15-Ah. 2 e 25-Maio 4, 9,
15 e 19-Junho ~2 e 29-0ut. 9 de
1817.

Revolu,>ão de 1 17 em Pel'llarnbuco-Che
ga ao R. ele Janeiro a noticia da
Mar,o 25 de 1817.

Revolu,>ão da Pal'ahyba e R. Grande do
Norte-I1fal',>o 13 de 1817.

Revolu,>ão no Ceará. V. Ceará.
Revol u,ão lia Confcdet'ação do Equadot·

-Fel'. 21, 22 e 23-JuJho 2 e 24-Set.
17-Dez. 18 de 1824-Ab. 30 de 1825---'
I11ar,0 17 de 1826.

Revolu,ão militar em Ouro-Preto-IIIarço
22 de 1833.

Revolu,ão do R. Grande do Sul. V. Guer-
ra civil do.

Revolu,>ão do Pará-I1Ial'ço 15 de 1836.
Revolução da Bahia. V. Sabinada.
Revolução de IIIinas-Geraes. V. Inconfl-

dencia. V. Rebellião.
Revolução das AlagÕas. V. Alagõas.
Riachuelo (Oombate naval deI-Junho 11

de 1865.
Ribeirão do Carmo, villa-Ab. 8 de 1711.
Ribeirão do Cal'lno, cidade - Ab. 23 de

1745.
Ricardo Franco de Almeida Serra, depois

cOI'onel de engenheiros. mem bro da
com missão de Iimites- et. 1 de 1782.

RicaJ'do Franco de Almeida Serra, mero- I
bro do govel'l1o de I1Iatto Grosso-
Fc\'. 2 de 1796. ~1.

Ricardo Franco de Alll1ri a erra, com- 1
J.lljl-ndante do forte d voirnb.ra-Set. II
1'1 de 1801-Jan. 21 de 1 09.

Ricardo José da Silva, iI'mão do poeta
Laurindo-Out. 31 de 1853.

FI'. Ricardo do Pilar, pintor flamengo
Fel'. 12 de 1630.

Ritrault (Jacques ou Francisco)-exee
dição ao Iarunhão-Maio 15 de 1094
-Julho 26 de 1612 (3' §).

Rio Doce (Registro na. foz do )-Out. 8
de 1800 (2" §)-Jan. 10 de 1820.

Rio Doce-Navega,>ão do-Dez. 2 de 180
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Rio Formoso (Assalto e tomada do re
dueto do). guerra hollandeza-Fev. 6
e 7 de 1633.

Rio Grande do Norte-capitania sujeita
a Pernambuco-Fev. 28 de 1692 (3' §).

Rio Grande do Nortc-Junta de sete mem
bros-Dez. 12 de 1821.

Rio Grande do orte-O povo dissolve a
junta do gbverno no-Fev. 6 de 1822.

Rio GI'ande do NoMe-Assassinato do
presidente do-Ab. 11 de 1 38.

Rio Grande do Sul encorporado ao Rio
de JaneirO-Ag. 11 de 1738.

Rio Grande do :>ul-Provedoria da la.
zenda no-Novo 21 de 1749.

Rio Grande do Sul erigida em villa
Maio 12 de 1750.

Rio Grande do Sul tomada pelos hespa
nMes-Ao. 24-Maio 12 de 1763.

Rio Grande do Sul recuperada dos hes·
panh6e -Ab. 2 de 17'76.

Rio Grande do Sul-Homens notaveis do
-Capitania geral- Fev. 25 de 1807
(2'). .

Rio Grande do Sul-Minas de ouro, etc.
do-Março 2 de 1809;-

Rio Grande do Sul-Villa, hoje cidade
do-Ab. 27 de 1809-Junho 27 de 1835.

Rio Grande elo Sul-Movimento popular
pelo jUl'amento da constituição por
tugueza - no-Ab. 26 de 1821 (2')
-Maio 3 e 21 ele 1821.

Rio Grande do Sul-Proclamação de D.
Peelro I aos habitantes do-Maio 26
de 1823. .

Rio Granele do Sul-Rebellião do-.V.
Guerra civil elo.

Rio Grande d" ul-Bispado-Ag. 27 de
1847-Maio 27 de 1 5 (6' §).

Rio Grande do Sul-Visita do imperador
ao-o V. Viagem imperial.

Rio de Janeiro-Bahia do - Nov. 1 de
1501.

Rio de Janeiro {De cobrimento da bahia
do)-Jan. 1 de 1502.

Rio de Janeiro-Bi pado-Out. 7 de 1639.
Rio de Janeit'o-Tumultos da Praça do

Commercio do-Ab. 20 de 1821.
Rio de Janeiro-Revolta restauradora no

-Ab. 17 de 1832.
Rio Negrõ,capitania-Maio 27 de 1758

Março 12 de 1806.
Rio Negro-Vigararia geral do-Ab. 15

de 1794. (2' §). . .
Rio NeO'ro-Govel'nadores da capItama

do-Marc;o 12 de 1806. .
lUo Negro-Revolta do destacamento do

-Ab. 12 de 1832.
Rio Pardo-Erecção em villa-Ab. 27 de

1809.

Rio Pardo-Juiz de f6ra do civel, etc., de
-Ag. 26 de 1819.

Rio Pardo (Combate do). guerra civ'l do
R. Grande-Jan. 29 de 1839.

Rio das Velhas (Exploração do). V. La
l\Iartiniêre.

Rio Verde (Tomada da trinc·heira do),
guerra do Paraguay-Janeiro 2 de
1870.

D. Rita Joaquina do Bom Jesus Silveira
-Junho 22 de 1880.

Rivalidade das famílias Pires e Camar
gos em S. Paulo-Fev. 5 de 1654
Qut. 20 de 1698 (2' §).

Riyalidade das famílias l\lilitão e Guer
reiro na Bahia-JlIn. 24 de 1841. .

Rixas do povo de S. Paulo contra os je
suitas-Jan. 15 de 1647.

Roberio Dias, descobridor de minas de
prata-Out. 3 de 1591 (2' § e seguintes)
-Fev. 11 de 1601.

Roberto Cal' Ribeiro de Bustamante, juiz
do fisco no Rio de Janeiro. V. Ouro
convertido em chumbo.

Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo, presi
dente da eamara municipal da éôrte
-Dez. 30 de 1869.

Roberto Withrington. pirata inglez-Ju
lho 16 de 1586 (2' §).

Robespiet're (O). V. Manuel José Per"ira
Caldas.

Rodrigo Bicudo Chassim. bandeirante
pauIista-~Iarc;o30 de 1742.

D. Rodrigo de Castello Branco. adminis
trador geral das. mina -Dez. 20 de
1678-Junho 26 de 1680-Março 16
Dez. 11 de 16 1.

Rodri&? Cesar de Menezes. 4' gov. de
S. 1'aulo- et. 5 de 1721-Maio 7 de
1723-0ut. 21 e 31 de 1725-A~. 15
Out. 11 de 1727-Junho 5 de 1128.

D. RodriO'o da Costa. 33' gov. geral do
Brazíl-Julho 3 de 1702.

Rodrigo José Ferreira Lobo em Pernam
buco-Março 6-Ab. 2-Maio 19 de
1 17.

Rodrigo José Ferreira Lobo. vice-almi
rante, no Rio da Prata-Dez. 21 de
1825-Fev. 9-l\Iarço 12 de 1826•.

D. Rodl'igo Jose de Menezes. 49' cap.
general da Bahia-Maio 29 de 1775
{2' §)-Março 20 de 1778-Nov. 13 de
1779.

D. Rodrigo José de Menezes, depois conde
de Cavalleiros, lO,· gov. ela capitania
de Minas-Fev. 20 de 17 O-Out. 10
de 1783-Ag. 25 de 1817.

D. Rodrigo Lobo, na esquadra de soc
corro a Pernambuco - Addenda de
Setembro, vo1. II, p. 172, co1. 2 ,Set. 7.
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Rodrigo de Miranda ~enriques, gov. do
Rio de Janeiro-Junho 13-0ut. 13 de
1633.

Rodrigo Pinto Guedes, depois barão do
Rio Prata, almirante, na guerra do
Rio da Prata-Marçb 12 de 182G-Jan.
18 de 1827.

Rodri~o Pinto Pizarro, major-Ab. 6 de
182l.

FI'. Rodrigo de S. José Silva Pereira,
benedictino illustre-Ag. 9 de 1789
Ab. 24 de 1853.

D. Rodrigo de Souza Coutinho, conde
de Linhares,. e tatlista portu~uez

Março 11 de 1808-Maió 30 de 1811
Jan. 26 de 1812.

Rodrigo de Souzada Silva Pontes, desem
bargador-Março 29 de 1800 in fine.

P. Roiz de MontoJ'a. V. Antonio Roiz de
Montoya.

Rojas (Linhas de), guerra do Paraguay
-Março 22-Julho 16 de 1868.

Roma - Reatam-se as relações com a
côrte dc-AO'. 25 de 1770.

P. Roma. 'V. 'José 19nacio Ribeiro de
Abreu e Lima. I

Romualcfo Antonio de Seixas. pre idente
da junta governativa do Pará e Rio
Negro-Jan. 1 de 18Z1.

D. Romualdo Antonio de Seixas, 17' ar
~ebispo, marquez de Santa Cruz-I,
p. 435, col. 1". 1I1al'ço 2-i-Nov. 26 de
1828-Dez. 29 de 1860.

D. Romuallo de Souza Coelho, 8' bisjlo
do Pará-Junho 18--Julho 5-Dez. 10
de 1 21.

Roque da Costa Barreto. 27' gov. da
Balda-Março 15 de 1678-0ut. 22 de
1679.

Roque de Souza Pereira na guerra do
Rio da Prata-Junho 11 de 1826.

D. Rosa Maria de Sequeira, heroina
paulista-Março 22 de 1714.

Rotula -Prohibe-se o uso de-Junho 11
. de 1809. I

Roussin, contra-almirante jrancez-Ju
lho 6 de 1828.

Roxas-Ataque do entrincheiramento de
-Julho 16 de 1866.

Ruy Calaza BorO'és, sargento mór, na
guerra hollandeza-Set. 26 de 1633.

Ruv Faleiro, piloto portu~uez ao ser
viço da liespanha-Ilez. ;t7 de 1519.

Ruy Moschera, castelhano, ataca a villa
de S. Vicente-Jan·. 18 de 1537.

RuJ' Vaz Pinto, 12' gov. do Rio de Ja
neiro-Julho 19 de 1617. V. Elemento
servil.

Ruy Vaz de Sequeira, 13' gov. do Ma
nhão-Março 26 de I6G2-Jan. 12 de
1664.

Rycke e Tolch, capitães hollandezes de
capitados no Recife-Fev. 28 de 1640
(2').

Sabinada. revolução na Bama-Nov. 7
de 1837-jlddenda: vol.li, p. 269, novo
7-Março 16 de 1838.

Sabino Elov Pessoa. director da Biblio
theca da·Marinba-Dez. 16 de 1809.

Sacramento. V. Colonia do.
Sagração e coroação do imperador D. Pe

dro li-Julho 18 de 1 n.
Sal--'-Contrabando real do-Junho 7 de

1632.
Sal (Extracção do) em Cabo-Frio-Jan.

18 de 1691.
Sal-Motim em . Paulo por causa do

monopolio do-Ab. 28 de 1711.
Sal (Contracto do) em S. Paulo-Maio 6

de 1801.
SaJario dos indios. V. Indios.
Salinas (Combaté das). guerra hollan

deza-Out. 16 de 1645.
Salinas. V. Forte das 'alinas e Campo

das.
Salvador-Bahia do-Nov. 1 de 1501.
Salvador Alvares da Silva, gov. do R.

Grande do NOI'te-Nov. 30 de 1711.
alvador Alves (?) da Silva, gov. do

Ceará-AO'. 30 de 1715 in fine-Nov.
11 de 17Z1.

Salvador de Brito PereÍl'a. 23' gov. do
R. de Janeiro-Jan. 2- de 1649-JuJho
20 de 1651.

Salvador Correa, .obrinho de Mel1 de
Sá e 2' gov. do R. de Janeiro-Março
4 de 15ô; -Set. 17 de 1599.

Salvador Correa de Oliveira no Piauhy
-Mar o 12 de 1822.

Salvador Correa de Sá. filho de Martim
de' Sá e {;l0v. dr) R: de Janciro-Ab.
6 de 1625 (Z' §). I

Salvador Gorrêa de Sá e Benevide , gov.
do R. de Janeiro-Ab. 3 de 16il7
Julho 20 de 1610-Julll0 27 de 1645
(Z')-Jan. 16 de 1648--0ut. 17 de 1659
-Março 3-Dez. 18 de 1661-Jan. 1
dc 1668.

Salvador Correa de Sá e Benevides, cap,
m6r da armada do • uI-Ag. 15 de
1647.

Salvador Corrêa de Sá e Benevide , gov.
da repartirão do Sul- et. 12 de 1659.

'V. Parah ba do Sul e Ubatuba.
Salvador Correu de. á e Benevides, 2'

visconde de As eca, donatario de
Campos dos Goytacazes- et. 6 de
1639 (3' }-Março 23 de 1727.
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Salvador José Macicf, marechal, ministro
da marinha-Dez. 16 de 1876.

Salvador José Velho. descobridor das
minas de Coritiba"':"Fev. 25 de 16 O.

Salvador Pinheiro, commandante de lta
maracá-Junho 20 de 1633.

D. Sancho de Faro e Souza, conde de
Vimieiro, 38' $ov. geral do estado
Ag. 21 de 171l5-0ut. 13 de 1719.

anta Cruz (Linha tel.egraphica de)-Jan.
31 de 1 64.

Santa Rita (Freguezia de) em Campos
Junho 7 de 1816.

Santa Tecla-Fev. 10 de 1756. .
Santa Tecla (Forte de)-Março 96 de

1776.
Santander, caudilho oriental-Maio 26

de 1843.
Santo Antonio, província religio a-Julho

15 de 1675.
Santo Antonio com praça de soldado

Set. 13 de 1685.
Santo Antonio, tenente da fortaleza da

bana do Recife-Ab. 30 de 1717.
Santo Antonio (Convento de). V. Con

veRto.
Santo Antonio de Ar~uim-Nov: 27 de

1586 (3' §)-I ov. 2~ de 1654.
Santos-Foral de villa dado a-Junho 8

de 1545.
Santos-Ca a de Misericordia de-Ab. Z

de 1551.
Santos-Forte da villa de-Março 31 de

1560 (2').
Santos-Collegio dos jesuitas em-Ab. 10

de 1585 (Z').
Santos-Doa~ão ao convento do Carmo

de-Ab. 24 de 1589.
Santos-Thomaz Cavendish ataca a po

voação de-.Y. Thomaz Cavendish.
Santo -Sublevação da tropa de linha

em-Junho 29 de 1 n.
Saquarema (Partido)-Fev. 2 de 18:14

Set. 29 de 1 48.
Sarandy (Comhate de)-Ollt. 12 de 1825.
Sar!!ento fuzilll.do no Recife-Maio 4 lle

1817.
Satisfação dada p lo governo do Para

guay ao do Brazil-JIarço 25 de 1855.
Satisfação á bandeil'a bl'<lzileira dada pelo

govel'Uo de Montevidéo-Fev. 23 de
1865.

Saturnino de ouza e Oliveira. senador
pelo Rio de J<lneÍl·o-Out. 1 de 1847.

Sclikoppe. V. ~egis1U llndo.
D. Sebastião. rei de Portugal-Jan. 20 de

155!-Jan. 20 de 15G8-Ag. 4 de 1578.
S. Seba tião (Ilha de)-Nov. 1 de 1501.
~. Seba Hão. \'Í1la de S. Paulo-Jan. 23

de 1806.

Sebastião Barreto Pereira Pinto, mare;
chal, na guerra civil do Rio Grande
-Ab. 30 de 1838.

Sebastião Caboto, navegador castelhano,
no Rio da Prata-Jan. 3 e 31 de 1531.

Sebastião Caboto na ilha de Santa Ca
tharina-Março 7 de 1739 (2' §).

Sebastião de Carvalho dennnCÍa a con
spiração contra o dominio hollandez

. no Recife-Maio 3D-Junho 12 de 1645.
Sebastião de Ca tro Caldas, 45' gov. do

Rio de Janeiro-Ab. 17-Junho 16 de
1695.

Sebastião de-Castro Caldas, gov. de Per
nambuco-Junho 9 de 1707-Nov. 7 de

, 1710-Ag. lZ de 1715 (Z' §).
D. Sebastião Dias Lamngeira, Z' bispo

do Rio Grande do Sul-out. 7 de 1860.
Sebastião Fel'llandes do Re~o, provedor

da fazenda em S. Paulo. V. Ouro
convertido em chumbo.

Seba tião Franeisco de i\IeBo e Povoas,
gov. da cap. do Rio Grande do Norte
e depois das Al~óas-Jan.22 de 1812
-Set. 16 de 181/.

Sebastião José de Carvalho e Mello, conde
de Oeiras, marquez de Pombal-Maio
8 de 178Z.

Sebastião de Lucena de Azevedo, cap.
m6r do Pará-Julho 28 de 1646.

eba tião Luiz Tinoco da Silva, I' juiz
de f6ra de Campos- ov. 11 de 180l.

Seba não Luiz Tinoco da Silva, senador
por Minas-Gerae -Jan. 22-Maio 4
de 1826 (3')-Junho 11 de 1 39.

D. Sebastião i\Ionteiro da Vide 5' arce
bispo da Bahia-i\Iaio 22 de 170Z
Out. 7 de lí2Z. V. Synodo diocesano.

D. Seba tião Monteiro da Vide, membro
do gov. geral int. do estado-Ag. Zl
de 171 (-l' ).

Sebastião Nune CoBare. cap. mór do R.
Grande do orte-Fev. 2 de 1692
W §)- Dez. 31 de 1705-Nov. 30 de
1708. .

Sebastião Paes de Barros, bandeirante
paulista-.-Ab. 26 de 1674 (Z' §).

Sebastião Pimentel, cap. m6r do Rio
Grande do Norte-Fev. 28 de 1692.

Seba tião Pinto de Araujo Correa. V.
India Morta.

D. Seba tião Pinto do Rego.'S' bispo de
S. PauJo-Ab. 30 de 1 6 .

Seba tião do Rego Barro, ministro da
guerra-Ag. 30 dé 1 -9.

Sebastião da Rocha Pitta. historiador
colonial-Maio 3 de 1660-Nov. 2 de
173S.

Sebastilio Rodrigues Bragança, comman
dante da ilha de Santa Catharina
Dez. 11 de 1735.
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~ebastião de Sá, 13' c~pitão-m6rdo cea-I
rá-Fev. 25 de 1680.

Sebastião do Souto, capitão, na, guerra
holJandeza-.lunho 26 de 1637-Maio
19 de 1638-Julho 28 de 1637 (alias
163 .

Sebastião Xavier da Veiga Cabral da
Camara, commi sado da demarcação
de limites-Maio 31 de 1780 (2' §)
Março 11 de 1784. .

Sebastião Xavier da Veiga Cabral da
Camara gov. do R. Grande· do Sul
-Maio 4 de 1782-Fev. 27-Nov. 5
de 1801.

Sêcca nas )pro\'incia do Norte-Nov. 23
de 1720 (3' §)-Ab. 21 de 1880.

Sêcoa em Matto-GroSso-Set. 24 de 1744
(2' §).

Sêoca da provincia do R. Grande do.
Norte (Documento interessante acerca
da)-Dez. 28 de 1795.

Sêcoa em Pernambuco-Dez. 29 de 1798
, (3' §)-Ab. 27 de 1833 (2').
Sêcca na prOl'incia do Ceará-Ab. 5 de

1880.
Secretarios do governo coJdnial (Favo

res concedidos aosj-Ab. 17 de 1691.
Sedição em Goyaz por confiicto de juris

dicção-Maio 17 de 1803.
Sedição militar no Ceará-Ab. H de

1821-Dez. 14 de 1840.
Sedição em S. Paulo para a deposição

do governo provisorio-daio 23 de
1822 (2'1.

Sedição militar no Pará-Ab. 14 e 15' de
1823. V. Pará.

Sedição militar da TIba 'Ias Cobras-Out.
7 de 1831-Ab. 3 de 1832.

Sedição militar na 13ahia-Ab. 4 de
1831.

Sedição militarem Pernambu o-Maio 5
-Set. 15 de 1831. V. Abl·ilada.\

Sedição militar na capital do Mara:JIJão
-Set. 13 de 1831.

Sedição militar em Ouro Preto-Março
22 de 1833-Ab. 3 de 1832 (aliás
1833).

Sedição em Villa Franca do Imperador
-Julho 20 ele 1838.

Regi 'mundo van Schkoppe, general hol
landez-Junho 11 ~ 20-AO'. 4-- et. 8
de 1633-Dez. 19 de 1634--}'ev. 8 e 15
-iYlarço 21 e 27-Ab. lI-Julho 22 e
26 de 1635-Ah. 23 de 1636 (3' §l-

ovo 18 de 1645-Ag. 1 de 1646-Ab.
19 de 1648-Jan. 26 e 28 de 1654.

Seignot Plancher. V. Jornal do Corn
rnercio.

Seminario episcopal de S. José-Out.27
de 1735-Junho 8 de 1739 (4' §).

Seminario episcopal da Bahia-Dez. 22
de 1814.

Seminario de Porto Alegre-~farço 4 de
1 55. .-

Senado (O) do R. de Janeiro auctorisado
a, nomear governador interino para a
capitania- et. 27 de 164·!.

Senado da eamara do R. de Janeiro (Re
forma do)-Jan. 16 de 1830.

Senadores primitivos do Brazil-Jap. 22
de 1826.

Senh01'ia, tratamento dado á camara do
R. de Janeiro-Jun. (l de 1823. V.
TI'atamento.

D. Serapio Reyes Ortiz. ministro das
relações exteriores da Eolivia-Dez.
22 de 1 79.

Sergipe. capitania independr.nte-F v.20
de 1821-Ab. 8 clr. 1823 (6' §l.

Serinbaen ou VilJl\ Formosa-Junho 1 de
1627.

Serro Largo (Capitulação da fortaleza do)
-Out. 30 de 1 01.

Serviço dos,governadores do BraziJ-Dez.
14: de 16~1 .

Sesmarias - Estabelecem-se as dimen
sões das-Dez. 7 de 1697.

Sesmarias concedidas no Piauhy (Dimen
são das)-Out. 14 de 17M.

Sesmarias: Podem os capitães I!'ene
raes continuar a dal as-Junho 22 de
1808.

Sesmarias concedidas aos estrangeiro 
Nov. 25 de 1808.

Sesmarias. E' o governador do Esp. Santo
auctoI'isado a concedel-as-Jan. 17 de
1814.

Sete povos de Missõe . V. Missões do
ruO'uay.

Seternb~isada. V. Sedição militar em
Pemambuco.

Severiano Coelho Rodrigu s. membro do
goverDo int. do Pia.uhy-Julho 13 de
1811. .

Silveiras, em S. Paulo (Combate de)
Julho L de 1842.

P. Silvestl'(! All'es da Sj]Yr. (leputado á
Constituinte-.iunho 3 de 1,,22.

Silvestre Pinheiro Ferreira. adminis
trador da Imprensa Regia-Maio 13
de 1808 (2". § 4").

Simão da Cunha Gago, descobl'idor das
serras da AyuJ'uo ·a-Fel'. 10 de 1721.

Simão de Figueiredo. ca/)itão. na guerra
hollantleza-Out. 16 I.e l630.

~imão Gome' Ferreira veJlbsCl. membro
do gov. provisol'io da Bahia-Sct. 6
de 1: 22.

Simão ele Vasconccllos. 'fidalgo degra
tllulo para o Esp.' anlo-~brço 23 de
1535.



= 103 =
Sinlls amnium Sane/anlm. gr/lvura de

~rancisco Post-Junho 1 de 1640.
Sitio dos hollandezes ao ArrayaJ doBom

Jesus-Junho 8 de 1635.
Sitio dos holJandezes á Bahia-Ab. 23

lIiaio 18 e 29 de 1638.
Sitio do Recife occupado pelos hoUan

dezes-Junho 23 de 1G46.
Sitio de Porto-Calvo. V. Porto-Calvo.
Siza por compra e venda de bens de

raiz e de escravos-Junho 3 de 1809
(2').

Sobral, villa do Ceará-Julho:; de 1776.
Sobral-Sedição militaI' na villa de

Dez. 14 de 1 40.
Soccorro á Bahia occupada pelos hol·

landezes-Maio 5 de lli31.
Soccorro aos nossos de Pemambuco n::l

~uerra hoUandeza-Ag. 20 e 29 de
163::!-Junho 25- ov. 30 de 1635. •

Soccol'ro contra os J101]andezes (la Para-'
hyba-Set. 10 de lli33.

Soc('orro do hollllndcz aos seus em Per
nambuco-Nov. 18 de 1645.'

Soccol'ro da Hollanda. aos seus no Re
cife-Junho 23 ue 1646.

Socco~ros ás provincias 'assoladas peja
êcca-Ab. 21 de 1880.

ociedade Amante da ln trucção no R.
de Janeiro-Out. 5 de 1829.

Sociedade Auxiliadora da Industria -a·
cional-Out. 10 de 1827.

Sociedade braziJica dos Academicos Re
nascidos. V. Academia dos Renas
cidos.

ociedade Colombianna-No\-. 12 de 1 54.
Sociedade de coloniza .ão do R. de Ja

neiro-Dez. 13 de 1 35.
Sociedade Conservadora - Ab. 17 de

1832.
Sociedade Militar do R. de Janeho-Dez.

5 de 1833.
S. Solano (Combate de)-Ag. 3 de 11:i67.
Soldado arcabuzado no Paní-.lan. 21

de 1723. V. Bernardo' Pereira de Ber
redo.

Sophia de euburg, mãe de D. João V
VoI. II. p. 326: Out. 22.

Soroeaba-Fundação de-Junho 10 de
1611-Dez. 11 de 1(>5,1 (artigo sepa-
rado).

Sorocaba-jíosteiro benedietino em-Ab.
21 de 1660.

Soroeaba-Rebellião de-Maio 13, 17. 1
e 23 de 1842.

Sorocaba-Estrada de ferro de S. r::lulo
a-Julho 20 de 1875 (2' §l. .

Sortida dos holJandezes contra19ual'assú
-Set. 6 de 1633-Jan. 25 de 16::!!.

Sortida dos nosso contr'a ltamar!),cá-
JljQ!lO 16 cje 16413, .

Sortida do!> l1olJandezlls-Set. 3 de 1624
-Out. 16 de 1630-Jan. 11 de 1632
Junho 27-Julho 25-Ag. 4 e -Set.
G-Out. 6 e 21 de 1633-Junho 12 de
164:i-Julho 20 de 164G-Out. 'i de
1649. .

Sortidàs dos nossos contra os hoUan
dezes-Junho 21-Set. 15 de 1632
Junho 26 cje 1637-Ag. lG-Dez. 2 de
1645.

Spee!ador' (O) bra.:rilej1'~Ah. 1 de 182(3
-Addenda de abril, p 271 do voI. r.

Stachower (Jacob', conselheiro politicp
hollandez-.lan, 10-Fev. 8 de 1635
Ab. 23 de 1636.

Steyn 'JalJenfels, coronel hollandez-Mar
ço 3 de 1630-Dez. 2 de 1631.

Sublevação de terços do presidio da Ba-
hia-Qut. 23 de 168 13' §). .

Sublevação do terço uc1lta na Bahia
r. p. 436. coI. 2', Maio 10.

Sublevação da tropa de línJla em Santoli
-Junho 29'de 1821.

Sub ioio militar-Decreto iselltando os
indigenas do Ceará, etc., qe pagarem
o-'lfev. 25 de 1819. •

Superiores do colJegio dos jesuitas ele
S. Paulo-Dez. 23 de 1584 (5' e 6' §§).

Supremo Con&elho holJandez do ReCIfe
(Cal'ta do) á Assembléa dos xrx.
Fev. 13 de 1645.

Supremo Tribunal de Justiça-Set. 18
ele 1 28.

Synodo diocesano. I' Q..ue se reune no
Brl :iJ-Junho 12 de 1707.

Taba.co-Prohibe-se que os lavradores
levantem o preço do-Jan. 29 de 1698.

Tabaco estrangeiro prohibido no BJ'azil
-Mal'ço 20 de 1736.

Tabaco de consumo (Taxa sobre o)-Maio
28 de 1 08.

Tabatingahy (Combate dr), perto do Rio
Pardo-Jan. 14 de 1774.

Tabocas (Batalha elo monte das)-Ag. 3
ele 1().j5..

Tahinhas e gurijubas (Pescaria de)-
J'farço 12 de 1619. _

Tamandaní. encour.açado con truido no
BraziJ-Junho 23 de 1865.

Tamo,os (Os) atacam Estacio de Sá. V.
Estacio de á. .

Tapecima (Combate de)-Fev. 4 de 16!8.
Tapuyas (Venda deI-Junho 20 de 1/14·

(2' §).
Taquammbó (Bl1talha (1e)-Jan. 22 de

1820. V. COl1(~e da Figueira.
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Tatayiba (Combate de), guerra do Para
guay-Out. 21 de 1867.

Taubaté, villa de S. .Paulo-Dez. 26 de
1645. _

Taubalé-Convento de S. Francisco em
-Ab. 25 de 176,1.. .

Tanbaté - Proclamação do regime I1b
soluto em-Maio 1 de 1825.

Taunay (_'icolau Antonio e Augu to}.V.
Colonia de artistas francezes.

Tebiquary (Assalto do passo de). guerra
do Paraguay-Ag. 28 de 1868.

Teb)Tiçá e Cayuby, chefes indios em
S. Vicente-Jan. 25 de 1532.

Tebyri<:á. V. Martim Affonso de 11e1]0.
Telegrapho submarino do R. de Janeiro

ao Pará-Jan. 1 de 1874.
Telegrapho transatlantico (Inaugurar;ão

do}-Junho 22 de 1874.
Templo anglicano no R. de Janeiro-Ag.

12 de 1819.
Tentativas da Fran<:& para se apossar do

Amazonas-Ab. 13 de 1732.
Tel-ro, denominação mndada para 1'cgi

mento-Ab. 5 de 1762.
Terços de ordenanças em S. Paulo-Out.

20 de 1698. .
Terminação do dominio hoJlandez no

Brazil-Jan. 2i-Fev. 1 de 1654.
Terremoto. V. TremOl~deterra.

Testemunhas no processo de fI'. Joaquim
Caneca-Dez. 22 de 1824.

Theatro S. João do Rio de Janeiro
Out. 12 de 18~3.

Theatro IYJ'lcO do Rio de Janeiro· Mlll'ÇO
25 de 1852.

Theatro S. Pedro d'Alcantara do Rio
de Janeiro-Ag. 16 de 1852.

Theodoro de 8eaurepaire, chefe de es
quadra, no Rio da Prata-:.\laJ'ço 12
de126- ovo 2del849. V. Divisào
naval. etc.

Theodoro Dias de Castl'o. membro do
gov. provisorio da Bahia-Set. G le
1822. .

Dr. Theodol'o Machado FreiJ'e Pereira
da Silva. ministro da Agricultura.
V. Elemento- servil.

D. Theodosio. l' principe titular do
Bl'azil-Out. 27 de 1645.

Theophilo L:enedicto Ottoni. na rebellião
de Minas-AO'. 20 de 1842.

Theophilo Benedicto Ottoni, senador por
. Mlnas-Gel'aos-Ont. 17 de 1869.
Theophilo Ribeiro de Resende, banão e

marqnez de Valença, senador por
. Minas-Geraes-Jan. 22-Maio 4 de 1826

(3').
Dr. Theotonio Alvares de Oliveira Ma

ciel, df'l·lIltado á Constituinte-Junho
3. de 1822. I

D. Thereza Christina Maria. 3' impera··
triz do Brazil-i\1al'ço 14 de 1822
Marr;o 5 e 30-Set. 3 de 1843.

'{herezina, capital do Piauhy-Junho 19
de 1761.

Th,al'e:ios, carmelitas descalr;os de Per
nambuco-Ag. 25 de 1 31.

Thesouro Publico-Out. 4 de 1831.
Thomaz Antonio Gonzaga na' conspira

ção do Tiradentes-Spt. 2 de 1744
Fev. 3 de 1790- Maio 22 de 1792.

Tho'maz Antonio de Villanova Portugal,
mini tI'O de D. João VI-;\1:1r<;o 30 'le
1 18 in fine., V. l\1u eu Nacional.

Thomaz de Araujo Pereira. l' pre idente
do Rio Grande do orte-l\Iarr;o 23
de ]806 (4' §).

Thomaz Caventlish, pirata inglez-Ag.
26 de 1591.

FI'. Thomaz de Civittá Castello. V.
S. Fidelis de ygmaJ'Ínga.

D. Thomaz da Encarnar;ão CD. ta e Lima,
10' bispo de Olinda-Ag. 30 de 1774
-Jan. 14 de 1784.

Dr. TlLomaz Gomp dos Santos. profes
sor ~a ji;scola de Meel iciua do H.. de
JanClro-Julho 9 de 1874.

D, Thomaz Guido. V. Guido.
Dr. Thomaz Henl'ique Tann 1'. , • Nau

fragio da corveta D. Isahel.
Thomaz Joaquim Pereira Valente. de

pois conde do Rio Pal'lio, 2' gov. da
ilIla de anta CathaI'ina-Julho 20 de
1821-Maio 20 de 18t2-l<'ev. 16 de
1824-Ag. 30 de 1849.

Dr. Thomaz José Coelho de Almeida.
ministro da Agricultura-Junho 25
de 1 15.

D. Thomaz José de i\IeHo, [ovo de Per
nambuc -Dez. 13 de 11 i-Dez. 29
de li93 (2' ~).

Thomaz Luiz Osol'io, coronel-Out. 29 de
1762 (2' §).

D. fi'. Thomaz de· Noronha e BI'ito. bis
po de Olinda-Julho 9 de 1 47.

P. Thomaz Pompeu de ouza BI'aziJ,
enador jJelo Ceará-o ·et. 2 dé 181i.

Thomaz I ubim de Barros Barreto, gO\'.
geral int. do estado-Julho 5 <\e1760.

Thomaz de SOllza Mafra, 44' gov. da
Parahyba-i\Iaio 6 de 1817 in fiM
Junho 12 de 1817 (2·).

DI'. Thomaz Xavier' Gal' ia de Almeida,
deputado supplente ii. Constituinte
Junllo 3 de 1 22.

Dr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida,
juiz relator da commissão militar de
Pernambuco-Dez. 20 de 182;1;,

S. Thomé (Cabo de)-Nov. 1 de 1501.
Fr. Thomé Baptista. fundador do mos

teiro de Sorocaba-Ab. 21 ele +660.
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Thomé Corrêa de Alvarenga 26' gov,
do Rio de Janeiro-Ab. 12 de 1657.

Thomé Correa ele Alvarenga. governador
do Rio de Janeiro, deposto pelo povo
-Out. 17 de 1659 (2' §)-Fev, 8 de
1661.

P, Thomé de Freitas da Fonseca. viga
rio da Candelaria. regedor do bispado
-Março 28 de 1700 no fim.

Thomé Justiniano Gonçalves, guarda
marinha, na ~uerra do R. da Prata
-Jan. 18 de 1827.

P. Thomé L·üz de Souza, vigario geral
do R. Grande do Sul-Vol. II, p. 329:
dez. 16 (Addenela).

Thomé Maria da Fonseca, membro fun
ciador do Instituto Historico- ·ov.
25 de 1838.

Thomé Ribeiro de Faria, barão de Gua
rapemerim, capitalista- Nov. 16 de
1850.

Thomé de Sousa, I' ~ov. geral do Bra
zil-Jan. 7-Fev. 1- Iarço 29-Maio
29-Nov. 1 de 1549-Fev. 8 de 1552.

Thomé de S usa (Regimento daao a)
Dez. 17 ele 1548.

Tibiry, na Parabyba (Guerra ho11an
deza)- t. 1 e 3 de 1645.

FI'. Tibul'cio José da Rocha, redactor da
GaZ'eta elo Rio ele Ja.neiro-Set. 10
ele 1808.

Timbó (Bombardeamento do). na guel'1'a
do Paraguay-JulllO 20 de 1 69.

Timon (O) bt'aZ'ileiro. V. João Francisco
Li boa.

D. fI'. Timotheo do Sacramento. 2' bi po
elo Maranhão -!\Iaio 8 de 1691-Ad
elenda de Setembro. p. 172: set. 5.

Tiradentes lO). V, Joaquim José I da
Silva Xavier.

Tituhwes (Nomeação de) - Out. 12 ele
1825 (2').

Titulo de Fidelissimo dado aDo João V
Dez. 23 de 17-1 .

Titulo de leal e valel'osa dado ii. Bahia
A~. 25 de 1826.

Titulos milit re antigos e seus equiva
lentes moderno -Ab. 5 de 1762.

Tocautin. -'Expeeli~ão pelo rio - SeL 7
de 1502.

Tomada daBahia pelos hollandezes-Ag.
1 de 1624.

Tomada ele Corrientes por forças br3o
zileira . V. Corrieutes.

·ronelero. V. Combate de.
Tol'!' ele Gal'ela cl'AvN3o (F3omilia da)

J3on. 26 ele 158 .
Torre e J3oc3oranelá no Ceal'ú. V. Sobral

(Sedição militar na villa de),

Trafico de negros-Tratado prohibindo
o-Set. li-Dez. 9 de 18lí-No\t. 23
de 1826. V. Bill Abenleen e Conven
ção adeliciona!.

Trafico de negros -Abolição do-Junho
8 de 1815-rçoY. 7 de 1831.

Trafico de negros- Repressão do-Fev.
4 ele 1851.

Dr. Trajano Gaivão de Carvalho, poeta
mal'anhense-Aclclenda de Julho, p. 56:
julbo 14.

Transbordamento do mar em Cananéa
Dez. 31 de 1601 (4' §)-Março 25 de
1795.

Tratado de Torelesillas (BulJ\lo ll.pprov~ndo
o)-Jan. 24 ele 1506,

Tratado de Haya entre Portugal e Hol
lanela contra Hespanha-Junh.o 12 de
16·n.

Tratado ele pazes' com O,s neengah'ibas
Ag. 5 de 1659 (2').

Tratado entre Portugal e HolJanda-Ag.
6 ele 1661.

Tratado de paz entre Portugal e Hes·
panha-Fev. 13 dc 16,68.

Tratado entre PortuO"al e Hespanha
acerca ela Colonia do Sacramento
Junho 18 de 1701.

Tratado (Tripli e) da Hollanda, Ingla
terra e Austria, garantindo a Portu
gal a posse das terras entre o Ama
zonas e o Oyapok-I1Iaio 16 de 1703..

Trataelo ele Methwen entre Portugal e a
Grã-Bretanha-Dez. 27 de 1703.

Tratado particular de Utrecht entre Por
tu~al e a França-Ab. 11 de 1713.

TratàJo ele limites entre Hespanha e
Portugal-Jan. 13 de 1750.

Tratado preliminar de anto Ilelefonso e
do Pareio {restituindo a ilha de Santa
Catharina)-Março 11 de li78.

Tl'utaJo de paz com os ,qtwycurús-Ag.
1 de 1791.

Tratado para a abolição do trafico de
afric~os-Junho 8 de 1 15--- et. 11
Dez. 9 de 18lí-Nov. 23 ele 1826.

Trataelo enÍl'e Portugal e a França para
a devolução ele Cayenna-Ag. 29 de
1817 ,

Tratado de reconhecimento do Imperio
por Portugal-Ag. 29' ele 1825-Ag.
30 de 1823 (aJiâs 1 25)-1 oV. 15 de
1825.

Tratado ele commercio entre o Brazil e a
Grã-Bretanha-Nov. 10 de 1827.

Tratado de commeJ'cio entl'e o Brazil e
ai> cielaele livres Han eaticas- Nov.
17 de 1827. .

TrataJo ele commel'cio e navegação elo
Braú1 com os Estados-Unidos-Dez.
12 de 1828.
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Tratado dp c;)mlTjcl'cio e navega<;lio do Tribunal do comlTjercio da Bahia-Jan.

Bra~il cQm os Paizes Baixos-Dez 20 13 qe 1831.
de 1828. TribuTjal de commercio doR, de Janeiro

Tratado de commercio entro o Brazil e o -Jan. 1 de 1831 (2').
PerÍl-Qut. 18 de 1852, Tribunal cio commercio do Reeife-,Tan.

Tratado de limitef\ e navegação mediter- 1 ele 831 (3').
l'ane::j, entre o .8razil e Yenezuela- Tribunaes elo Brazil. De~reto elas côr-
Jan. 25 ele 1853. tes ele Lisboa extinguindo-os-Set, 29

Trataelo dlj amizaele e Gommer.cio entre o ele 182l.
Brazil e a &"lllime PQrta-Ab. 9 de Tributos abolidos pelo aoverno de Per-
1856. nam))lIco-l\Iarço 9 de 1817.

'l'l'ata~10 QEfel1siVO e defenf\ivo elltre Q Trigo no Rio Grande elo Sul-Março 16 de
Br8-zi} e as republicas AI gentina e elo 1768.
Uruguay contra o governo elo Para- Tristão ela Cunha reconhece e cQstêa a
g~ll\.y-~Iaip 1 de 1,,65. I terl'a de Pernambp.cQ-Jan, 24 de

Tratado de limites, commcraio, etc.. en- 1506.
tl'e o Brazil e a Bolivia-Ab. 5 de Tristão da Cunha Menezes, /' gov. de
1861. Gnynz-Junho 27 ele 17 3.

Tratado. V. AccorJo. Convenção. Con- Tristão Gonçalvel' de Alencar Araripe
venio. nps acontecimentos do Ceará-Ab. 30

Tratados com o Brazil queimados pelo - de 1817 (Add<Jnd,~ de abril)-Março
governo de Montevidéo-Dez. 13 de 30 de 1822-Ab. 16 de 1823-Ab. 29-
1864. :Maio 12 e 28-Julho 24 de 1824.

Tratamento de dom-Jan. 3 de 1611. Tristão de Mendonça Furtado. negocia-
Tratamento de exceZZencia, etc. (De- dor do tratado de Haya-Junho 12 de

G1'eto deDo João V)-Jan. 29 ele 1739. 1641 in fine.
Tratamento de illust?'issima dado á ca- Triumvirato governador da Parahyba-

mara do R. Janeiro-Jan. 9 de Hl23. Maio 13 de l'i97-~Iaio 6 de 1817.
Tratamento de senho?'ia aos aonegos da Tucujús, V. ilha de.
.' capelJa real-I)ez. 22 de 1808. Tulhas, cel1eiro publico na Bnhia-Ag.
Tra~mento de senho)'ia aos eomman- 25 de 1817,

dantes das armas-Ag. 2 de 1842. Tumulto no Pará-Dez. 22 de 1652-Jan.
Tremor de terra no Aracat~'-Dez. 2 de 25 de 1824.

1~52. Tumulto em PeJ'Dambuco na fortaleza
Tremor de terra no Assú (Rio Grande do das CincQ pputas-Nov. 15 de ]831.

lIIorte)-A-g. 8 de 1808. Tumultos na Praça do Commereio do
Tremor de terra na Bahia-Nov. 23 de ~io de Janeiro-Ab. 21 e 22 de I 21.

1720 (5' §)-Ag, I de 1769. Tumultos no Rio Grande do ul-Mltio
Trempr de terra em Cuyabá-Set. 24 de 3 e 21 do 1821.

17!4-Se~. 3 (Ie 1865 (art. no fim), T,t~p'inaes c tupininquins (Os indios)
Março 1 de 18i9. ameaçam a villa de S. PaulCl-Ab. 9

Tremol' de terra no MaranhijQ (na c!\pi- de 1590.
tal)-r oV. 23 de 1864. Tutor rio imperador (Eleição do)-J;1nho

Tremor de terra np Morro Grande (Mi- ao de 18~1.
nas-Geraes)-Julho 25 de lIl:)5. Tuyú-Cué no Paraguay-JultlO 31 de

Tremor oe tena Da cidade do Natal- I 67.
~ulho 24 de 1879. Tuyuty (Batalha de). V. Batalha de 24

Tremor de terra em Ouro-Preto e Da ci- de Maio.
dade Christina-Junho 9 dE: 1876. , Tuyuty (Bom~Jardeio de) -J\lllho lI! de

Tremor (1e terra na cidarle do Recife- 1866,
Out. 28 de 1811. Tuyuty (Balões em). guerra do Parag1lay

Tremor de terra nu R. Grande do Norte -~aio 31 de 1867.
-Jan. 10 de l85!!. Tuynty-Marcha de flanco de-Julho 22

Tremor de terFa nas costas do R, de ~a- dl'l 1867.
peiro a S. Paulo e j\,linas-JuJho 31 Tnyuty- Surpreza qos paragnayos aos
de 1861. nossos em-Novo 3 de 1867.

Tremor de tena na Victoria. capital do Typograpltia-l' estabelecida no Rio qe
Es[.l. Santp~Ag. 1 lie 1767. JaneIro-Maio 13 de 1808 (2', § 2').

Tremor de terra, na Vigia (ParaI-Julho Typo~raphia na Bahia (Primeil'a)-Fev.
12 de 1860, 5 ue ]811. .
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Ubatuba '(Fundação de) - Out. Z8 de
1637 (2').

~na (Hospülio de)~Julho 20 de l!320,
união e lndusü'j<\. -V. Estra~a da-o Y.

Escola agl'icola.
DP, Urbano 'abino PessÔa, de MeIJo. his

toriador da revolta praei7-(L-Dez. 7
de l870. .

Urllguay (Campanha do) - üut. 12 de
1864. '

Urugnayana. V, Capit~lla\ão de.
Urumbeba no Rio Grande do Sul (Cul

tura da),-Maio 4 de 1782.
Usina Barcellos em S. João da BaJlra,

1 ov. 23 de 1878.
Usina ele Quissaman. V. EngenlJO nentral.
Ua;umbe~·.aa (O). V. Jeronymp de Men-

dQn\a Furtado. . .

Vaccina importada, ao Brazj1-Doz. 30 de
Hl04.

Vaccina em Campos - Ag. 26 de 1802
(2' §).

,Valença na BahijL (Fnnela\ao ~a cidaele
de)-Ont. 29 de 1570 (art. separado).

Valença do R. de JaneiI'o-Estrada de
ferro-Jan. J. de 1869. .

Valentim ela Fonseca e Silva, entalha,dor
nacional-Out. 13 ,ele l/ti5-Jan, 20
de 1780.

Valentim Tavares Cahral, ~ov. elo R.
Grande do Norte-Fey. 1<: de 1633.

Valeria Correu Botelho de Andraele,
gov. int. da capitania do Rio Ne
gro-Mar\o 12 ele 1806.

Van Celllen, director delegado hollaTl
dez-Set. 1 ele 1634.

Van Dortl! (Joh!ln) commandante ela
expedição hollande'Za conü'a a Bahia
Dez, 21 ele 1623-Maio 8-Junho l'i de
1624, •

Vapor ltIa7-a,jó. l' que sulca o Amazo
nas-Set. 22 ele 1853.

Varíola (Epidemia ~e) em S. Panlo - ·Ab.
21 de 1553, (art. epara,do).

Vl\l'ipla em Pernambuco \FJpielemia dc)
l\larço 5 de 1664 (3' §j-Ag: 31 de
1774 (3' §).

Vasco AIjtonio da FOntonra Chananeco.
ten. coronel, na gnerra elo Paraguay
Fev. 27 de 1868.

V/1SCO AntuneEl, corQT\el, nr\. ncçãp. de
CabaUada-Jan. 11 de ~823.

Vasuo Fernll-ndes, Ces!!r ele Menezes,
conele de Silbngosa, 4' vice-rei elo
Brazil-Out. .14 de 1719 (2' §)-Nov.
23 de 1720-JuUho 25 ele l722-Fey. 4
de 1725 (2' §). V. Academia brazi
lica dos Esquecidos.

Vasco Fernandes Coutinho, I' donatlL
rio da capitauia do Esp. Santo-Out.
7 de l534-M:arço 23 de 1535-Ag. 20
de 1540-Ab. 2 de 1551 (2')-Ag. 3 de
1560,

Vasco Gallego de Carvalho, piloto, visita
o sql dA ~osta do Bra~il-Jan. 24 de
1506.

Vasco Maril'lho Falcão njL guerra hol
.lanrleza-Set.17 de 1645.

D. Vasco ele Mascarenhas. conde de
Obidos. 2' vice-rei do !:jraziJ-Junho 24
-Out. 'I de 1663.

D, Venancio Flores, general oriental, na
campanbarlo Urnguay-Dez. 6 de 1864.

D. Veuan io Flores, na guerra do Pa
I'aguay-=-Ag. 17 de 1865-Set. lí2 de
de 1866.

P. Venanaio Henriques de Resende, de
putauo à Copstítuinte-Junho 3 de
1822-Junho 28 de 1833.

P. Venancio Henriques 'ele Resende, ele
portado ç:om os AndJ'a·das'-Nov. 20
ele 182:3.

VenannioJosé ele Oliveira Lisbõa, desem-.
·bal-gador-i\Ia.io g4 de 1880.

Veneimento do napitão /leneral do R.
Grande do Sql-Set. 1~ de 1807.

Vencimentos dos mestres-escola no Cea-
rá-;~et. 13 de 1768,. I

D. Ventura Caro, oflicial hespanhoJ. V.
Santa Catharina (ºCC!ln~ç~p da ilha
de'.

Vereadores dlt camara elo R. de Janeiro
em 1822-i\Iaio 13 de 1822.

V r~iz. general hespanhol, no R. Grande
do Sul-Jan. 5, 14 e 17 de 17/4.

Viagem de Diogo' Alvares à França
Jan. 26 ele 1583.

Viagem á China da nau americanjL Co
lU1npus-Jan, la de 1841.

Viljgem ele D. Pec!ro I á Bahia-Fev.
27 ele 1826.

Viagem de D. Pedro I á provo de Santa
Gatharina-Ad4enda. voJ. li, p.270:
nov.29.

Viagem de D. Pedro I a i\IiIlas~Ab. 8,
~ e 25 de 1822-Dez.- 30 de 1830
Mar\o 11 de 1831..

Viagem de D Pedro I a S. Paulo-Ag.
14 e 25 ele 1822. -

Viagem de D. Pedro I ao R. Grande do
Sul-Novo 24 de 18?8-Jan. 15 dI!
1827.
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Viagem imperial (de D. Pedro II) ás AI a
gôas-Nov. 30 de 1859.

Viagem imperial á Cachoeira de Paulo
AtfOll{iO-Out. 20 de 1859.

Via~em imperial a Campos-Março 25
oc 1847.

Viagem imperial á provo de Santa Catha
nna-l·'ev. 13 e 18 de 1846.

Viagem imRerial aos Estados-Unidos
dar<:o 26 de 1876 .

Viagem i'mperial ú Europa-Zllaio 25 de
1 71- 'et. 26 de 1877.

Via~em imperial á Parahyba=Nov. 24
oe 1859.

"\ iagem imperial ao Paraná-Maio 17
de 1880.

Viag,em imperial a Pernambuco- ovo
2;:: de 1859.

Via~em imperial aS. Palllo-Fev. 18 e
_6-Ab. 14 de 1846-Ag. 17 e 26 de
1875.

Viagem imperial ás provincias do orte
-Out. 2 de 1859.

Vill;~em imperial ás provincias do Sul
unto 6 de 1845.

Via,lfem imperial ao R. Grande do Sul
rl/ov. 21 de li:l45-Julho lO-Ag. 1
Set. 11 de 1865.

Via$em imperial á provincia do R. de
Janeiro-Março 20, 22 e 24-Ab. 8 e
24 de 1847.

Viagem imperial a Sergipe-Jan. 11 de
1860.

Via$e!II imperial á cidade da Victoria
Jan. 26 de 1 60.

Viagem im perial de volta á côrte-Fev.
11 de 1860.

Viamão, freguezia-Julho 24 de 1773.
S. Vicente (Porto de)- 'ov. 1 de 1501.
S. Vicente. l' colonia fundaela no Brazil

-.Jan . .22 de 15::12.
S. "\ icente. capitania e donataria-Set.

28 de 1532-0ut. 6 de 1534 - Jan. 21
de ]535- et. 24 de 1553.

S. Vicente-CollegiCl dos jesuitas em
Jan. 25 Ue 1554.

S. Vicente-Pede a camara que se le
vantem elons engenhos em-Ab. 29 dé
1557.

D. Vicente AlexandTe de Tovar, bi po t.
de Titopoli, 3' prelado de Goyaz
Out. 8 de 1808.

D. fI'. Vicente do Espirito Santo, ]O pre
lado de'Goyaz-Jan. 23 de 1782 (2').

Dr. Vicente da Fon~eca (Doação feita ao)
-Jan. 24 de 1559.

D. Vicente da Gama Leal, bispo coadjuc
tor do Rio de·Janeiro-Fev. 21 de 1755.

P. Vicente Jose Pereira. V. Ceará: go
verno. tem porario.

Dr. Vicente Navarro ele Andrade, barão
ele lnhomerim-Ab. 2::1 de 1850.

Vicente Pinçon (Rio de). V. Oyapock.
FI'. Vicente do alvadol'. franciscano

bahien e-Ag. 30 de 1605.
Vicente ela Silva da Fonseca, gov. da Co

]onia do Sacramento-Out. 29 de 1762
(2· §).. . -

FI'. Vicente da Soledaele, arcebISpo da
Bahia-Ag. 28 de 1820.

Vicente Yanez Pinzon, piloto castelhano,
descobre o cabo de Santo Agostinho
-Jan. 25 ele 1500.

Victor Manuel, rei de Italia-Março 12 de
1863 (nota). . .

Victoria, no Esp. Santo, declarada CI
dade-Ab. 2 de 1551 (Z')-Março 18
de 1823.

Victoria atacada pelos hollandezes-Out.
28 e 30 ele 1640.

Victorino Jose Carneiro Monteiro, de
pois barão de S. Borja. general. na
guerra do Para,gua'y-,Fev. 27 de 1868
-Out. 24 de 18/7.

FI'. Victorio de Cambiasca. Vide S. Fi-
delis de Sygmaringa. _

Vma Bella em Matto-Grosso (Fundaçao
de)-l\Iarço 19 de 1752.

Villa Bella-Juizo ele f6ra de-Ag. 25 de
1813.

Villa Bella é elevada á categoria de ci
clade-Set. 17 de 1818.

Vma Bella (Tomam os brazilciros o forte
de)-Ab. 20 de 1 67.

Villa Boa de Goyaz-Julho 25 de 1739-
Set. 17 de 181 .

Vma da Estrella-Julho 20 de 1 46.
Villa Formosa. V. Serinhaen.
Villa Franca elo Imperador ( edição em)

-Julho 20 de 1838.
ViIla da Manga (Revolta da). V. Gucrra

dos balaios.
Vma Nova. V. Victoria.
Villa Real da Praia Grande. V. r icteroy.
Villa Ri a. V. Ouro Preto.
Villa Rica IRevolução de)-Junho 2 de

1720.
VilJa Velba, no Espirito Santo-Ab. 2

de 1551 \2").
Villas ~ freguezias em . Paulo (Carta

reO'ia aucllorisando o governauol' a
cr~ar)-Jan. 26 de 1765.

VillelmiO'non (Nicolau Durand de)-Con
sp~l'açãO' contl'a-Nov. 10 de- 1555
Fev. 16 de 1556-Março 16 de 1557.

VilleO'aiO'llon (Morte de)-Jan. 9 de 1571.
Villegaignon (Ilha de). V. Ilha de.
Vinculo em favor do conde dos Arcos-

Junho 23 de 1817 (2· .§). .
Vintem (Motim popular tlcnomlUado elo)

-Jan. 1 de 1880.
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D. Violante Atabalipa Ximenes de Bivar
e Vela co, escriptora bamana-Maio
25 de 1875.

Virgens (Rio das)- TOV • 1 de 1501.
P. Virginio Rodrigues Campello. depu

tado á ConstituLDte-Junho 3 de 1822.
Viry, cacique dos indios coroados-Ju

nho 3 de 1861.
Visconde de Abaeté. V. Antonio PauJino

Limpo de Abreu.
Visconde de Abrantes. V. Miguel Cal

mon du Pin e Alm.ida.
Visconde de Albuquerque. V. Antonio

Francisco de Paula e Rollanda Ca
. yalcanti de Albuquerque.

VIsconde de Alcantara. V. João Ignacio
da Cunha.

Visconde de anto Amar·o. V. José Eg)
dio Alvares de Almeida.

Visconde de Araguaya. V. Dr. Domingos
José Gonçalv~ de ftIa 17alhães.

Visconde de Araruama. ~. José Carneiro
da Silva.

Visconde de Araxá. V. Domiciano Leite
Ribeiro.

Visconde de Asseca. "\ . Salvador e Mar
tim Corrila de Sá e Benevitles.

Visconde de Barbacena. V. Luiz Antonio
Furtado de Mendonl:a.

Visconde de Barbacena. V. AJ'fonso Fur
tado de Castro do Rio de Mendonça.

Visconde de Barhacena. V. Felisberto
Caldeira Brant Pontes.

Visconde da Boa Vi ta. V. Francisco do
Re170 Barros.

Visconde de Bom Retiro. V. Luiz Pe
dreira do Couto Férraz.

Visconde de Cabo-Frio. V. Luiz' da Cunha
Moreira.

Vi conde da Cachoeü·a. V. Luiz Jo é de
Carvalho e Mello.

Vis onde de Caethé. V. José Teixeira da
Fon eca Vasconcellos.

Vi conde de Camamú, presidente da Ba
hia (A sassinato do)-Fev. 28 de 1830.

Visconde de Camara17ibe. V. Pedro
Francisco de Paula 'Cavalcanti de Al
buquerque.

Visconde de Caravellas. V. I' Manuel
Alves Branco. 2' Carlos Carneiro de
Campos.

Vis onde de Cayrú. V. Jo é da Silva
Lisboa.

Visconde de Condeixa. V. Pedro Maria
Xavier de Atllayde e Mello.

Visconde de Congonllas do Campo. V.
Lucas Antonio Monteiro de Barros.

Visconde, do Fanado. V. Marquez de
Sabará. ,

Vis onde de Fonte Arcada. V. Pedro
Jacques de Magalhães.

Visconde de Goyana. ·V. Bernardo José
da Gama.

Visconde de Innambupe de Cima. V. An
tonio Luiz Pereira da Cunlla.

Visconde de Inhaúma. V. Joaquim José
Ignacio.

Visconde de Itabapoana. V. Luiz Anto
nio de Siqueira.

Visconde de Itaborahy. V. Joaquim José
Rodrigues Torres.

Visconde de ltaparica. V. Alexandre
Gomes de Argollo Ferrão. .

Visconde de ltaúna. V. Dr. Candido
Bor17es Monteiro,

Viscon'ãe de Jaguary. V. José lldefonso
de Sousa Ramos. .

Visconde de Jequitinhonha. V. Fran
cisco Gê Acayaba de Montezuma.

Visconde de Jcrumerim. V. Francisco
Cordeiro da Silva Torres e Alvinl.

Visconde da Laguna. V. Carlos Frede
rico Lec6r.

Visconde da Lapa. V. José de Almeida
Vasconcellos Soveiral de Canalho.

Visconde de S. Leopoldo. V. José Feli
. ciano Fernandes Pinheiro.

Visconde de Lorena. V. Francisco Maria
Gordilho Velloso de Barbuda.

Visconde de S. Lourenço. V. Francisco
Bento Maria Targini.

Visconde de S. Lourenço. V. Francisco
Gonçalves Martins.

Visconde de Macahé. V. Jo é Carlos Pe
reira de Almeida Torres.

Visconde de Maranguape...V. Caetano
Maria Lope Gama.

Vfsconde de Maricã. V. Mari uno José
Pereira da Fonseca.

Visconde de Mauá. V. Irineu Evangelista
de Souza.

Visconde de l\Ionserrat. V. Dr. Joaquim
José Pinheiro de Va concellos.

Visconde de Muritiba. V. Manuel Vieira
Tosta.

Visconde de Nazareth. V. Clemente Fer
reira França.

Visconde de icterov. V. Francisco de
Paula de Negreirõs Sayão Lobato.

Visconde de Olinda. V. Pedro de Araujo
Lima.

Visconde de Paraná. V. Ronorio Rer
meto Carneiro Leão.

Visconde da Parnahyba. V. Manuel de
~ouza Martins.

Visconde de Pedra Branca. V. Domingos
Borges de Barros.

Visconde de Pelotas (1·).V. Patricio José
Corrêa da Camara.

"\ isconde de Pelotas (2'). V. José AntonI;;
Correa da Camara. .



nó
Viscondé de Porto SegUro. V. Fratlcisco

Adolpho de Varnllagen.
Visconde de Quelu~. V. João Severiano

Maciel da Costa.
Visconde do Rio Branco. V. Jose Maria

da Silva Paranhos.
Visconde do Rio Grande, V. Jose dê

Araujo Ribeiro.
Visconde de Rio Vermelho. V. Manuel

Ignacio da Cunha Menezes.
Visconde de S. Salvador tle Campos. V.

Jose Alexandre Oal neiro Leão.
Visconde de Souza Franco. V. Bernardo

de Souza Franco.
Visconde de SuassunlL V. Frltnciséo de

. Paula Cava1canti d~ A;JbuqUêl'qllé..
VIsconde de Tarhandare. V. JoaqUim

Mar'ques LisbÔa.
Visconde de Santa Thereza. V. Polydoro

da Fonseca Quintanilha Jordão.
Visconde de Uberaba. V. José Cesario

de Miranda Ribeiro. .
Visconde de Urug.:ray. V. Paulino Jose

Soares de Souza.
Viscondessa de Araruama. Vide D. Fran

cisca Antonia ele Oastro Oarneiro.
Viscondessa, depois mal'queza de Santos.

Vide D. Demithildes de Castro Canto
e Mello.

D. fr. Vital Maria Gonçalves de Oliveira.
19' bispo de Olinda- ov. 27 de 18<14
-Set. 22 de 1871-Julho 5 de 1878.

Voluntarios da Patria paulistas-Março:n de 1866-Ab. 18 e 25 de 1870.
Voluntarios da Patria (Os) regressam ao

Rio de Janeiro-Fev 23-Ab. 18-
Maio 2 de 1870. .

Voluntarios da Patria cearenses-~farço

31 de 1870.
Voluntarios da Patria da Bahia-Ab. 1

de 1870.
Voluntarios da Patria de PernambucO

Ab. 18 de 1870.
Voluntarios reaes-Junho 12 de 1816,

Voto tIa camara da Bahia a Santo An
tonio de AI'goim-Nov. 22 dc 1654.

Vulcão (?) na Itapecerica, em Angra dos
Reis-Julho 31 de 1861 (2' ~).

Weerdenbul'gh (Theodoro). coronel hol
landez-Fev. 13, 15, 16 e 17L Iarço 2
de 1630 - Junho 21 de 1632 (2' §)
Março 8 de 1633.

'Venceslall Paurlel'o, general llr~entino,
na guerra eh> Paraguay-Mmo 25 de
1865-Janeiro 31 de 1866-Junho 8 de
i871.

\Villeltens (Jacob). almirante hollaI1dez
-Dez. 21 de 1623-1I111io 8 e 9-Julho
27 de 1624.

Yatahy-Corá (Ataque deI-Julho 11 de
1866.

Yperoyg. aldeia dos tamoyos-Ab. 21 de
1563.

Ypiranga. V. IpiraI1ga.
Ypanema. ~. Ipllllema.

Zacharias de Goes e VasconcelJos (Conse
lheiro), senador pela Bahia-NQv. 5
tIe 1815-Fev. 16 de 1861.

Zacharias de Goes e Va conce]]osj fun
dador e l' IJresidente da provincia do
Paraná-Dez. 19 de 1853.

Zacharias de Goes e Vasconcellos presi
dente do conselho- laia 24 de 1 62
D z. 14 de 1863.

FIM



ERRATA GERAL

DO TOMO I

PAG. CaL. LI~mA ERROS EMENDAS

3 I 6 seculo XIX se ulo XVI 7/6 II 46 17.9 ] S9
7 I 46 dias 8 dias
7 II f5 Aguapehy Arapehy

14 I 42 a 45 ••••••••• 4 •••••••••••••••• Passa para o dia 7
14 II 43 15]9 154.9
28 I 46 ]851 1831
35 II 25 24 21
35 II 32 5 15
36 I-lI 45 e seguintes ........... ....... SUppl' im a-se
37 I 43 Potenguy Potengy
46 II 38 .......................... A data em 1801 passa para

a linha 36
52 I 22 Urugu): Uruauav
55 II (\ da Bahla de P'ernambuco
68 II 21 19 29
70 I 10 essas datas esta data
75 II .5 (.... ) (alias 13)
82 I 46 Sousa Senna
93 II 45 sahia sahira
94 I 24 e a 29 Acrescente-se : de dezembro

de 1849
109 II 40 ou 18 Suppl'ima-se
109 II 41 d'll maio 13 de mllio
117 II 25 li> 39 .......................... Passa para o dia 16
124 II 10 do ao
129 I 1 de 3 ou 4. de 4
130 I 17 capitania AC1'escente-se : da Parahybl\
136 I 6 ousou chegou a
137 I 10 posse Acrescente-se : , seguntltJ

A1;>reu e Lima,
137 I 17 5 4.
137 I 26 6 5 de maio de 1668
143 II

'"
7 9

148 I 35 1869 1689
148- II 28 Vinha Vinham
159 I 30 . Franciseo Supprima-se



II

PAG. COLo

162 I
171 I
172 II
172 II
174 I
176 I
180 II
181 II
197 I
202 I
2p2 II
203 I
204 I
208 I
225 II
226 I
226 I
232 II
233 II
234 I

240 I
245 II
248 I
266 II
270 I
271 I
271 II
272 II
281 li
281 11
281 II
284 I
284 II
285 I
285 II
291 II
295 I
299 II
310 II
312 I
316 II
319, II

321 IT
321 II

347 II

3M' iI
358 I
359 II
366 I
367 II
367 II
370 I
379 I
388 II

LINHA

26 a 28
. 24

'9
10
21

13 a 33
4
8

48
31 a 32

19
7
1

41
33
32
37
22
18

7

10
16

25 a 34
47 e seguintes

2
30
48
31,
31
31
46
3

33
18
12
27
33
41
1

21
23

10 a 11

21
38 a 4;J

47 e seguintes

41
5
2

26 a 45
44
45

3
2
8

ERROS

..........................
El'llesto'
O sr.
hoje
(V'ide essa data)
1535
Luande
(Vide a r!phem. &)
a ... de março

182.-
de Minas Geraes
deveer levado sem
régador
(Vide es a da ta)
capitão general
da Serra
eifervencia
general
capitania

Considerando
23

Leite
de abril
do 9
3 .de a~osto
Vlsconae,
do Fanado;
conde,
Mauricéa
boquejos
ultimo
lHarianna,
1878
1.01
Mauricéa
Andrade
1865
1861
dr. Manuel Pinto, &.

1865

Apostolicum
o Catalogo
cessou de viver

1.. de outubro
16.0
rei
clrimicias
4 de Jullho de 1875

E~ml'DAS

Suppl'ima-se
Gabriel
Supprima-se
depois
S~tPl)?'ima-se

Passa pa7'l.l maio 23
Corrêa da 'ilva
SUPP1'ima-se
a 3 de março
Passa pa1'a mctl'ço ;]
120-
tia Bahia
deve ser levado em
prégador
SUPP7"ima-se
capitão m6r
de SOUsa
etrervescencia
m6r
AC1'escente-se: do Rio de Ja-

neiro
Consideramos
22
PaSSalJal'a o dia 21
Passa pa1'a o dia 23
Falcão
1 de abril
n'. 9
31 de janeiro
visconde do Fanado,
de abará;
conde de Palma,
Mauric:ia
bosquejos
penultimo
AC1'escente-se: e Sousa,
1847
1501
Manricia
Azevedo
1847
1862
dr, João Fortunato Ramos

d0s Santos
1874
V. a rectificação no 'Vol. II,

p.436.
Este periodo lJassa todo lJara

o final da ephern. de 2 de
junho de 1868. '

Apostolicam '
a continua<;ão do Catalogo
morreu
8uppl'ima-se
16 de outubro
1630
S~tppl'ima-se

primicias
1', de Junho de 1880 (2')



PAG. COLo

391 II
391 II
392 II
397 I
397 II
402 II
410 I

,1,13 II
423 I
428 I
4:31 II

Ll:-lHA

31
32
41
7

16
25-26

34

6
7

17
lO a 20

EKROS

nil est. .. in urna.
est noswis, vi:vis,
19 de julho-
1600
2
Tabroda
exercito

a duas vezes
1663
compr mettidas
em Prado

'DO TOMO II

III

K\lE:SOAS

nil es... in urna,
ast nostris vivis,
30 de julho
1690
20
Taborda
Acrescente-se: visconde de

Itaparica.
o duas veze'
1763
envolvidas
no Pardo

PAG. COL.' Ll:SHA

(ALÉM DA JÁ INDIC..iDA)

ERRO ];UE~DAS

depois qne o cleixára,

1 77
(Não pudemos, &.)

3
5
5

18
19
21
fI
26
30
49
50
50
51
53
61
64
68
70
76
78
79
79
84
87
96

96
102
103
109
109
no
113

122
130

11
11
II
I
I

!
I
I

II
II
11
I

11
II
II
II
II
I
I
I
I
li
I
li

II
I
II
II
11
I

II

11
II

:27
3

18 a 19
10
27
16
21
11
23

1:3 a 25
8 a 9

40
17
37

:H e 12
32
7

15
12
35
25
-t7
27
26

11 <lo 12

29
32

6 a 7
, 30

32
19 a 24

32 a '33

35
15

d 23 de 28
1790 1760
consignado Acrescente-êe: (Vide abril 13)
prirlIeiro 2'.
13 de junho 12 de junho
sei en? sabemos nós?
creio cremos
de 29 de 29 de julho de 1775
8 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SupP1'ima-se
13 de setembro 5 de outubro
darei daremos
conheci conhecemo
tenho temos
~u~ C~~
1624 1647
Fulton Fenton
"ejo vemos
Angola An~.ra
1854 l851
a 24 a 29
o dá o lá tambem
Florentino florentino
Ferreira .Soares
sob o commando de Gonçalo

Coelho ' Supprima-se
Gonçalo Coelho ,o commandante
S. José S. João
de Araujo S~'pp1'ima-se

dia 29 di'a 27
1823 1 25
1661 Passa pa1'a o dia 8 de junho

de 1662.
depois Q,ue nelle. aportára

como bISpO,
1777
de 1816



IV

l'AG. coLo LIl(II,\ b:ltltOI5 1l)1~l(lJA •

130 II ~S fi 29 (Vi(le essa data) SUJ.J'I;u'ima-se
130 11 32 Otl !t 19 e não !t 19
130 11 3:3 se{?undo-o como se lê no
132 I lí a 29 16~8 Passa p,wa o dia 8.
132 I 37 quezuel' queque,'
135 II 34 ~9 de abril 22 de janeiro
1:~9 ,II 7 Augusto Julio Julio Augusto
163 I 7 a darem o darem
164 II 19 a 20 9 de julho 4 de junho
168 I 30 1611 1617
169 II 33 Pio V Paulo V
lí2 11 9- me fez 110S fez-o
174 II 29 de Z7 de outubro 27 de 1832
181 1 25 31 cle maío 1 de junho
184 I 1 a 28 a8
185 1 36 1636 1626
185 I 44 e seguintes .......................... Su,pp': ima-se
189 II 17 segundo prlmelro
200 I 34 me nos
208 1 23 no Rio de Janeiro na Bahia
208 11 1 nesse naqueJIe
208 11 6 a Gazeta do Rio o Dio,rio do Gotlerno
208 II 8a9 da marinha militar
222 II 10 1858 1857
226 I 1a2 (Vide a ephem. &) SU1Jprima-se
237 1 48 de 10 de março de 16 dé março

-242 11 42 1806 1808
2"*3 II 26 21.. de 1821 12... de 1822
244 1 6 dia 7 de novembro dia 17 de outubro
245 1 37 a 38 Luiz Ignacio 19naeio Luiz
251 II 24 Isidoro Ignacio
252 I 38 a 42 .......................... Passa para o dia 21.
252 I 41 a 42 (Vide a ephern•• &,) Supp"ima-se
252 11 46 Manuel Supprima-se
255 11 19 cineo sete
268 II 38 a 39

,
possões po. ses ões

268 II 42 1773 lí37
269 I 10 de 11). de 5 de dezembro de 1773)
270 TI 3 (Vide a ephem. de 5) SU1Jp"ima-se
271 1 6 a 8 .......................... SUP1J1"ima-se
271 I 20 a 23 1822 SU4Jp"ima-se
275 TI 48 (Vide a ephem. &.) SU1§"'ima-se
280 I 2 de 8 de
281 I 18 5 ele junho 'I de juuho
281 I 44 4 ae junho 4 de maio
284 I 19 17 17 de dez. de 1801
284 II II começou começam
285 II 12 contando-o cortando-o
294 I 46 1647 Acrescente-se: (Vide fi IJllhern.

297
de 9 de junho).

II 7 de 18 de 19
298 II 24 1834 1869
304 I 29 Ferreira Ferreira Lobo

_306 II 18 1871 1870
307 I 39 preço seu IlI'eço
313 I 44 Lisbóa. . Lisboa, barão de Cayl'ú,
319 II :U Marianna. Marianna e Sousa,
3.23 II 10 em dias alO
325 II 48 deuscobl'imento. do seu descobrimento.



l''\c}, <:01"

21 II
24- l'
31 II
52 I
52 II
61 I
95 1
96 I

LINHA

58
39
6
6

20
25
22
11

DO INDICE
ERROS

"ide Carlos Antonio &.
Caxias (Marquez de)
na nave~ação
justiftcaaos
de S. de
Ferreira
1835
1942

EMEND,l.S

Vide Antonio Carlos &.
Caxias (Conde de)
da navegação
justiçados
de S. João de
Soares
1836
1842

v

DA ERRATA GERAL

Pago I, linha 2', onde se lê 1559, deve 1êr-se 1759
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