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O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo t em  como praxe, 
no comêço de suas sessões plenárias, a leitura das Efemgrides Brasileiras 
de autoria do Barão do Rio Branco e das Paulistas, estas compiladas em 
notícias e referências periódicas, assim como e m  livros sôbre a nossa 
História, principalmente naqueles que oferecem os fastos vicentinos e 
piratininganos sob a fórma suscinta e cronològicamente relacionados. 

Do encargo da colheita de dados para elaboração das Efemérides 
Paulistas, lidas naquelas sessões plenárias, vinha-se desincumbindo, de- 
de meis d e  três anos pasados, comissão integrada pelos sócios, Cel. 
Arrison de Souza Ferraz, Drs. Alfredo Gomes e Mario Leite. 

E m  meados de 1966, foi sugerida e aceita a idéia de se trazerem 
essas efemérides para a Revista do Instituto, não apenas as destinadas 
as sessões plenárias, mas sim completadas wm todas os demais dias 
de cada ano. Tornando-se, assim, de maior vulto o trabalho, foi acres- 
cida a comissão primeiro designada com mais três sócios, Dr. Célio 
Debes, Prof. Jacob Penteado e Cel. Benito Serpa. 

Estudada a maneira adequada de sua apresentação, ficou resolvido 
pela comissão e aceito pela Diretoria que fh a publicação dividida 
pelos dois semestres do ano, ocupando assim dois números consecufivos 
de nosso órgáo de publicidade. 

Disso decorre a apresentaçáo do frabalho relativo, agora neste nú- 
mero da Revista, tão &mente ao primeiro semestre das Efemérides 
Paulistas, ficando para mais tarde a publicação do segundo semestre. 

As efemérides de uma nação, de organismo regional que a integra: 
estado, distrito ou cidade, aer~adas por dias, meses e anos, apresentam 
dupla feição de interésse e de aproveitamento. Servem a todos como 
índice ou roteiro da história. Doutra parte, àqueles que, sem terem 
no trato dos fastos a continuidade perquiridora do historiador, procu- 
ram esclarecimentos esporádicos, oferecem u m  vasto repositúrio de pre- 
ciosos informes, alinhados por suas respectivas datas. 

O nobre passado de São Vicente e d e  São Paulo, por seu entrosa- 
menfo com o de outras regiões do País, teria provocado a asserção que 
v e m  nos Anais da  Província de São Paulo, do Visconde de São Lec- 
poldo, de que " A  história da Capitania de São Vicente será a história 
geral do Brasil". 

Os que, porventura, considerarem que só o entusiasmo do ilustre 
santiata o tenha induzido a &se conceito, que se voltem afentamente 
para a tradição de São Paulo - capitania, província, estado - para 
aí verificarem como a histúria paulista se reflete e m  quase toda a his- 
tória do Brasil. 



Sejam disso cabal demonstração estas efemérides, compiladas com 
o sentido, dominante, no Instituto Históriw e Geográfiw de São Paulo, 
do culto das histórias pátria e paulista. 

O trabalho da comissão se apoiou em vasta matéria existente, nela 
coligindo referências a acontecimentos paulfstas de relêvo, como é óbvio, 
até a época das publicações consultadas. Assim, precisou de ser com- 
plementado com as efemérides mais recentes. As falhas e om'ssóes, 
possíveis, diante do vulto da tarefa, pedimos que sejam encaminhadas 
ao Instituto, para oportuna correção e devida inc!usão. 

Para melhor e mais fácil utifizaçáo destas efemérides, farendos 
acresc&Jas de u m  índice onamástico, tão perfeifo quanto possível. 

Aureliano Leite 
Presidente 

-- 
NOTA: - Na elaboração das efemerides paulistas, foram, cm destaque, con- 

sultados: "Efemérides Brasileiras", Barão do Rio Branco, "Apon- 
tamentos" - M. E. Azevedo Muques. "Cronologia Paulista" de 
José Jacinto Ribeiro, "Efemérides Mineiras" de Xavier da Veiga, 
"História da Civilização Paulista" Aureliano Leite, "Efemérides 
Cariocas", A. Nascentes, "Galeria dos Governadores de S. Paulo", 
deste 5 indcpendencia, de EugBnio Egas; "História das Bandeiras 
Pauli~tas' '  e outros livros de A. Taunay, "Informações sbbre a s  
Minas de S. Paulo" Pedro Taques, "Enciclopédia dos Municiùios 
Brasileiros" (parte de S. Paulo) - I.B.G.E., "Dicionário dos Ban- 
deirantes e Sertanistss do Brasil", Carvalho Franco, "O Espírito 
Militar P,aulista", de Pedro Dias de Campos, "A Fbrça Pública de 
S. Paulo", de Hely Câmara e Euclides de Andrade; "A Guerra dos 
Palmares", de Mário Martins de Freitas, "História de Moji das 
Cruzes", Xsaac Grinberg, "Paulistas e Mineiros", Mario Leite. Fun- 
dações Municipais Paulistas, Vinicio Stein Campos, jornais pau- 
listanas: "O Dstado". "Fõlha", "Diária de S. Paulo", "Correio 
Paulistano" e "DiBrio Popular". 



EFEMERIDES PAULISTAS 
Janeiro - Dia 1.O 

1562 - Data da primeira ata que se conhece e que ainda existe, da 
Câmara Municipal de São Paulo. A vereança dêsse dia reali- 
zou-se na casa do juiz Antônio Cubas, estando presentes o dito 
juiz, o vereador Garcia Rodrigues, o procurador João Eanes e 
o escrivão João Fernandes. 
("Estado") 

1591 - Reunem-se os vereadores à Câmara de São Paulo e justificam 
a falta de sessões, desde agosto do ano transacto, pelo fato de 
"todos serem ido a guerra c6 h6 senhor capitão e não aver 
ocasião nê oportunidade para isso nê gente na terra". 
(História da Civ. Paulista - A. Leite) 

1612 - D. Mécia Fernandes, chamada M,zciaçu, perdoa, por escritura 
pública, a Antônio R. Fernandes Atá, o assassínio do seu irmão 
(dela), Marcos Fernandes. 
(História da Civ. Paulista - A. Leite) 

1727 - Rodrigo César de Menezes, Capitão-General, governador da 
Cepitania de S. Paulo e Minas, inspecionando o arraial de 
Cuiabá, promove-o a Vila. Nessa sua estada em Cuiabá, Ro- 
drigo César indulta Antônio Pires de Campos e seus irmáos 
Pedro e Felipe. 
(História da Civ. Paulista - A. Leite) 

1737 - Em reunião 80 Senado da Câmara de S. Paulo, reclame-se 
contra o estado lastimoso das varas distintivas d6s edis e do 
estandarte real. Em conseqüência, mendam-se doirar as varas 
e reformar as insígnias reais. 
(História da Civ. Paulista - A. Leite) 

1738 - Vítima de varíola, falece o paulista Bartolomeu Pais de Abreu, 
que ocupou cargos de realce e foi destemido sertanista. 

1748 - Em provisão lavrada pelo Bispo em seu palácio de São 
Paulo, presentes os párocos interessados, são fixados os limi- 
tes entre a freguesia de Araritaguaba (Porto Feliz) e as vilas 
de Itu e Sorocaba. 

1838 - A vila de Franca do Imperador é assaltada por Anselmo Fer- 
reira Barcelos, à frente de façanhudis indivíduos. - Os tu- 
multos praticados por Anselmo, que ficaram com a designação 
de "anselmadas", foram influenciados pelas intrigas e desor- 
dens que, desde 1836, eram praticadas pelo ráhula, fcgitivo 
de Araxá, O prêto Brasílio Magno Rodrigues Alvss. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 



1850 - Desaba sôbre a Capital enorme tromba d'água, motivando o 
arrombamento de açudes e a inundação do Vale do Anhan- 
gabaú. Verdadeiro dilúvio, durou seis horas, carregando a 
ponte do Acu, arrasando diversas cesas e causando vítimas. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1856 - Instala-se em S. Paulo uma filial do Banco do Brasil, sob a 
presidência do Barão de Iguape e tendo como diretores o Ba- 
rão de Itapetininga e o Barão do Tietê. 
(Hist. da Civ. Paulista e Diário de S. Paulo. este dá, ao fato, 
o ano de 1850). 

1874 - Aplicação, em S. Paulo, do sistema métrico de pesos e medidas. 
(Diário de S. Paulo e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1881 - Aparece na Capital o 1.0 número da "Gazeta de São Paulo" 
tendo como divisa: Não se ligar a qualquer partido. 
(J. R.) 

1884 - Circula na Capital o 1." número do diário "Fôlha Paulista". 
(Documentário do Museu Histórico de Capivari) 

1884 - Funda-se, na Capital, a Associa$ão Comercial e Agrícola. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1884 - Aparece, em Areias, a "Gazeta de Areias", de propriedade de 
José Vitoriano de Sampaio Neto. 
(J. R.) 

1885 - Funda-se, em Campinas, o "Correio de Campinas". 
(Hist. da Civ. Paulista) 

1888 - Aparece, em Piracicabe, o "Lavrador Paulista", de propriedade 
de Joaquim Moreira Coelho. 
(J .  R.) 

1890 - Realiza-se, em Santos, um comício a favor da separação da 
igreja do estaão, o que seria edotado, a 7 de janeiro pelo De- 
creto 119-A. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1891 - Aparece, em Santa Rita do Passa Quatro, o "Santaritense", de 
propriedade de Joaquim Augusto da Veiga. 

1939 - E' instalado o município de Pereira Barreto. 
1939 - Americana passa a ser a denominação do antigo povoado de  

St." Antônio da Vila Americana (Decreto 9.775 de 30-11-38). 
1939 - Bilac passa a ser a denom'nação de Nipolándia (Decreto n.O 

9.775 de 3@11-38). 
1939 - Uru passa a ser a denominaçãço de Santo Antônio do Uru. 
1945 - Passa a denominer-se Vargem Grande do Sul o município de 

Vargem Grande. 
1945 - São instalados os municípios de Cosmópolis, Elias Fausto, Fer- 

nandópolis, Guarantã, Ibitirama, Iepê, Lavínia, Lutécis, Man- 
dwí, Mirandópolis, Oriente, Oswaldo Cruz, Parapuã, Quinta- 
na, Registro, Rinópolis, Sales de Oliveira e Votuporanga. 
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1945 - S. Joáo do Mirante passa a denominarse Amarília que, depois 
em 24-12-1948, viria tomar o nome atual: "Oscar Bressane". 

1945 - Taciba passa a ser a nova denominação de Formiga. 
1945 - Passa a denominar-se Patrocínio Paulista, o município de N. 

Senhora do Patrocínio. 
1948 - Instalamse as câmaras municipais da Capital e do Interior, ten- 

do início novo regime democrático. 
('LEstado") 

1948 - E' instalado 0 distrito de paz de "Gastão Vidigal". 
1949 - São instalados os municípios de Conchal, de Itariri, de Valen- 

tim Gentil, antiga Jacilândia, e de Cubatão. 
1949 - É instalado o distrito de paz de Monte Castelo. 
1954 - São instalados os municípios de Charqueada, de Guapiaçu, de 

Icém, de Igaraçu do Tietê, de Indiaporã, de Iracemápolis, de 
Itaquaquecetuba, de Lagoinha, de Marabá Paulista, de  Mauá, 
de Mwt inga  do Sul, de Paraíso, de Sabino, de Santa Fé do 
Sul, de Santa Mercedes de Santo Antônio da Posse, de Uru, 
de Monte Castelo e de Valinhos. 

1955 - São instalados os municípios de Caiabu, de Caiuá, de Flora 
Rica, de Florínea, de Panorama, de Salto do Pirapora, de Lu- 
pércio e de St.' Antônio do Jardim. 

Dia - 2 

1608 - O Brasil é dividido em dois governos, ficando S. Vicente, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo constituindo o govêrno entregue a 
D. Franc:sco de Sousa, mau administrador, com prerrogativas 
para nomear fidalgos, conceder hábitos da Ordem de Cristo, 
criar ofícios e cargos diversos. 
(Pedro Taques) 

1811 - E' criada, por alvará régio, sob a invocação do Senhor Bom 
Jesus do Livramento, a paróquia de Bananal, que se limita com 
os municípios de Rezende, Barra Mansa, S. Joáo do Príncipe 
e Angra dos Reis. 
(O Estado) 
(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros) 

1822 - Escreve D. Pedro I a seu pai, enviando cópia da representa- 
ção de 24 de dezembro, de S. Paulo, da lavra de José Boni- 
fácio. Dêsse documento, são as seguintes palavras: ". . .é im- 
possível que os habitantes do Brasil que forem honrados e se 
prezarem de homens - e mormente os paulistas - possam 
jamais consentir em tais absurdos e despotismos". E' que o 
decreto de Portugal de 10-12-1821, entre outras resoluçóes des- 
primorosas para o Brasil, reduziu o príncipe D. Pedro a sim- 
ples governador do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1822 - A Câmara Municipel de São Paulo, à vista das resoluções to- 
madas nas côrtes de Lisboa, pelas quai*, claramente manifesta 
a intenção de escravizar o Erasil e reduzi-lo a Colônia, aplau- 
de a atitude do Govêrno de S. Paulo, que mandara uma de- 
legação a S.A.R. para tratar d~ tão importante assunt3. 
("Estado") 

1842 - Nasce, em Pôrto Feliz, o professor Antônio Campos Toledo, 
lente da Faculdade de Direito de São Paulo. Faleceu, em 
Tieté, a 22 de julho de 1902. 
("Diário da Noite") 

1887 - Aparece, na Capital, o Ôrgáo "Redenção", de propaganda da 
abolição da escravatura. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1896 - Carta congratulatória dos chefes monárquicos da Capital Fe- 
deral, João Alfredo Correia de Oliveira, Visconde de Ouro 
Prêto, D. Andrade Figueira, Joaquim Nabuco, Carlos de Laet 
e Lafaiete Pereira, dirigida aos seus correligionários de São 
Paulo, pela instalação do Partido Monarquista. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 3 

1604 - Reuniramse, no Paço do Conselho, os camaristas Roque Bar- 
reto, Sebestião de Freitas e Francisco Vaz Coelho "para asen- 
tarem couzas pertencentes ao ben comum e asentarão que se 
fizesem camaras hordinarias de quinze a quinze dias salvo se 
houver urgente necessidade porque então se fará o que lhes 
ben parecer". 
 gado") 

1654 - A Igreja do Outeiro da Vila Itanhaém, então regida por uma 
Irmandade, por meio de contrato, é entregue aos franciscanos 
do Rio de Janeiro, para ali construirem convento sob invo- 
cação da Virgem. 
(Arquivos da Câmara de Itanhaém e do Convento, rebuscados 
por Benedito Calixto) 

1720 - Em vereança, se determina que se passe mandado contra Urbana 
Pereira, mulher do capitão-mor João Godoy Moreira, para 
que se lhe faça penhora que bem valha para satisfação de 
corenta oitavas que seu marido deve, por um precatório; per- 
tencente a este senado". 
(Correio Paulistano) 

1724 - Em vereança, se determina "que todos os que vendem fizessem 
novas petiçoens e tirassem regimentos para o povo saber o 
que que havia de dar defeito das obras que fizerem". 
(Correio Paulistano) 

1728 - Domingos da Costa Moreira, more,dor do bairro de Santo 
Amaro, rematou os "socídios" do dito bairro por um ano por 
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vinte e quatro mil e seicent3s réis", devendo pagar o resto, "que 
são três moedas em qualquer tempo, sendo seu fiador o capitão 
Manoel Pinto Guedes. 
(Correio Paulistano) 

1735 - Carta régia proíbe Ê circulação de moeda, mandando que a 
oitava de ouro em pó corresse a razão de mil e duzentos réis. 
(Taunay) 

1817 - Tropas paulistas no Sul tomam parte, em ação vitoriosa 80 
General José de Abreu, depois Barão do Serro Largo, contra 
o General José Artigas, acampado no potrero de Agapeí. No 
outro dia, dá-se a batalha de Catalã, em que se derrotam os 
orientais. A Legião de S. Paulo concorre com 1.200 homens. 
Aos vinte do mesmo mês, entram os brasileiros, solenemente, 
em Montevidéo. 

1.817 - O Conde da Palma conce6z licença ao Capitão Bento Pais de 
Barros, morador em Itu, para montar um engenho de açúcar 
em suas terras. 
(J. R.) 

1894 - P ~ r t e  de S. Paulo, rumo ao Paraná, para ali se incorporar B 
coluna legalista do Coronel Inocência Ferraz, em operações 
contra os rebeldes, um contingente de 50 praças da Guarda 
Nacional. 

1910 - fi dado reguleiiiento aos jardins públicos e prasas ajardina- 
das, proibindo-se a permanência, nêles, de ébrios, alienados, 
indigentes e pessoas descalças e das que não estiverem decen- 
temente trajadas e bem essim das que levarem consigo cães e 
outros animais em liberdade e vo1urt:zs excedendo 30 centí- 
metros de largura por 40 de comprimento. 
(Correio Paulistano) 

1936 - O distrito de paz de Ribeira é elevado à categoria de muni- 
cípio, pela lei 2.563. 

1955 - E' instalado o município d Mariápolis. 

Dia - 4 

1562 - Reme-se a Cámara da Vila de S. Paulo "na caza de Jorge 
Moreira por não haver cazas do cõselho". Os oficiais presentes 
resolvem que, como "não avia tãto que fazer" bastaria que as 
sessões se efetuassem de quinze em quinze dias, aos sábados. 
("Estado") 

1741 - São despachados, em sessão da câmara de S. Paulo, vários pe- 
didos de licença "para vendas e taboleiros de pam de forma 
do estilo". 

1742 - E' desmembrada da Capitania de S. Paulo a povoagão de 
Santo Antônio dos Anjos de Laguna, que foi incorporada à 



Capitania do Rio de Janeiro. Perde, também, S. Paulo, o ter- 
ritório do Rio Grande do Sul. 
(Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1766 - Partem de Santos, em socorro do Rio Grande do Sul, quatro 
companhias de aventureiros. sob o comando do sargento-mor 
José da Silva Santos, organizadas pelo governador daquele 
porto, Alexandre Luís da Silva Meneses. 
(Estado, Correio e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1827 - Nasce, na Capital, o Dr. Joaquim Floriano de Godói, homem 
público e publicista. Foi deputado provincial, senador do Im- 
pério, vice-presidente da Província de S. Paulo e presidente 
da Província de Minas Gerais. 
(Estado) 

1853 - Assume a presidência da Província, sucedendo ao vice-presi- 
dente, Carlos Carneiro de Campos, Visconde de Caravelas, O 

Dr. Josino do Nascimento Silva, fluminense. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1873 - Inaugura-se, na Capital, a Loja Amizade, da Maçonaria Na- 
cional. 

1875 - Circula, na Capital, o primeiro número do jornal cA Província 
de São Paulon. 
(Folha de S. Paulo e Diário de S. Paulo) 

1894 - Parte de S. Paulo uma companhia do 164.O Batalhão da Guar- 
da Nacional, para defesa do Passo do Rio Verde, na fronteira 
do Paraná, para se opor a qualquer investida dos federalistas. 

1908 - E' criada, na Capital, a Região de Inspeção Militar, substi- 
tuindo o 4.O Distrito Militar. 

1912 - Lei municipal dispóe a b r e  a Carta Régia de 24 de julho de 
1711, que eleva a vila de S. Paulo à categoria de cidade e 
considera feriado o dia 25 de janeiro, data da fundação da 
Capital. 

1915 - Volta ao poder Rodrigues Alves, que se afastara dêle em 11 
de outuhro, substituído pelo Dr. Carlos Augusto Pereira Gui- 
marães, durante a moléstia que o obrigara a licenciar-se. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1918 - Falece, em Campo Belo, atual estação Homem de Melo, Fran- 
cisco Inácio Marcondes Homem de Melo, Baráo Homem de 
Melo, nascido, em Pindamonhangaba, a 1 de maio de 1837. 
Como historiador, geógrafo e professor, deixou extensa obra 
de história e geografia. Foi deputado, ministro, presidente das 
Províncias de São Paulo, do Ceará, do Rio Grande do Sul e da 
Bahia. Como membro do Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro, ocupou a presidência do Sodalício. 
(Folha de S. Paulo) 



1930 - Pelo comêço da noite, chegam a S. Paulo, vindos do Rio, em 
trem especial, os candidatos a sucessão presidencial, Getúlio 
Vargas e João Pessoa. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1948 - Morre, na Capital, Cicero Arsênio de Sousa Marques, nascido, 
também na Capital, a 2 3  de fevereiro de 1884. Foi o segundo 
aviador brasileiro brevetado. 
(Diário de S. Paulo) 

Dia - 5 

1682 - D. Rodrigo de Castel Blanco, frente aos protestos do Padre 
João Leite da Silva, sobre o esbulho das minas de esmeraldas 
que lhe era atribuído, justifica-se perante a Câmara de São 
Paulo, afirmando: "o padre está enganado em fazer-me pro- 
testo do que eu tenho de fazer pela obrigação do meu pôsto". 
(Taunay) 

1744 - O padre Mateus Lourenço de Carvalho, vigário colado da 
Igreja Matriz de S. Paulo, requer, à Mesa da Santa Casa de 
Misericórdia, permissão para transferir o SS. Sacramento de 
sua igreja para a Santa Casa, então situada entre as ruas 
Direita e do Comércio. 
(Estado) 

1767 - O Morgado de Mateus, aquiescendo ao pedido da Irmandade 
de Santo Antônio, nomeia o seu padroeiro "Coronel dos Regi- 
mentos da Capitania de S. Paulo." Pouco depois, ordenava ao 
Sargentemor fornecesse a pólvora precisa para as salvas "no 
dia das celebraçóes de Smto Antônio, Coronel das Tropas 
da Capitania". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1785 - Alvará régio, proibindo, no Brasil, se estabelecessem manufa- 
turas de ouro, prata, sêdas, algodão, linho ou outra qualquer 
substância, excetuando-se sòmente os tecidos grossos para uso 
dos negros, índios e famílias pobres, sob "pena de perdimento 
em três dobros de cada uma das manufaturas ou teares" que 
fossem encontrados dois mezrs depois da publicação do mesmo 
alvará. 
(Estado, Fôlha de S. Paulo, Diário, Correio e Hist. da Civ. 
Paulista - A. Leite) 

1785 - Pelo govêmo da Metrópole, é proibida a venda de navios de 
comércio para o Brasil. 

1791 - Nasce, em Itu, o Conselheiro Antônio Frencisco de Paula Sou- 
sa e Melo. Na sua terra, pos-se à frente de movimento para a 
Independência. Foi deputado constituinte e teve destacada atua- 
ção como estadista do Império. 
(Fôlha de S. Paulo) 
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1828 - Amado Adriano Taunay, que, como desenhista, participava da 
expedição do Tietê ao Amazonas, organizada pelo Barão de 
Langsdorfi e descrite no livro de Hércules Florence "Viagem 
Fluvial do Tietê ao Amazonas", morre afogado no rio Guaporé. 
(Taunay) 

1831 - Assume a presidência da Provincia, cargo que exerceria até 
17 de abril, o fluminense Dr. Aureliano de Sousa e Oliveira 
Cout:nho, ex-juiz 62 fora de S. João d'El Rei e, depois, Visconde 
de Sepetiba. Sucede ao vice-presidente, D. Manoel Joaquim 
Gonçalves de Andrade, que estava no cargo desde 10-10-1830. 
(Estado, Fôlha e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1867 - Nasce, em Campinas, Arnaldo Vieira de Carvalho, falecido, 
na Capital, a 5 de maio de 1920. Foi o fundador e primeiro 
diretor da Faculdade de Medic'na. 
(Fôlha, Diário ãe  S. Paulo e Estsdo) 

1869 - Acantona em Assunção do Paraguei, integrando a força de 
ocupação militar, o 3 5 . O  Batalhão d.2 Voluntários, formado pela 
junçã-~ de dois corpos de voluntários de S. Paulo, o 7.O e o 42.". 

1882 - Realiza-se, em Campinas, no Teatro S. Carlos. um grande ban- 
quete em homenagem aos deputados provinciais republicanos, 
Campos Sales, Martinho Prado Júnnir, Range1 Pestane, Pru- 
dente de Morais, Gabriel Piza e Pinheiro Machado. 
(Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1887 - Com a presença do presidente da Provincia, Barão de Parneiba, 
inaugura-se o matadouro da Capital. 
(Correio) 

1889 - E' dada em concessão, a construção, uso e gôzo de uma es- 
trada de ferro entre Taubaté e Ubatuba. (Foi uma das fra- 
cassadas tentativas da ligação direta do vale paulista do rio 
Paraíba com o mar). 
(Estado) 

1890 - Na Capital, é publicado o "Isca", jornalzinho literário noticioso. 
cioso. 
(J. R.)  

1929 - Circula o primeiro número do "Diário de S. Paulo". 
(Fôlha de S. Paulo) 

1925 - Lei municipal da Capital, declara de utilidade pública, para 
ser desapropriada, uma área de terreno no Jaraguá, destinada 
a um logradouro público. 
(Correio) 

1937 - O Dr. Henrique Smith Bayma, paulista, deixa o govêrno do 
Estaso, que vinha ocupando, como presidente da Assembléia 
Legislativa, desde 20 de dezembro de 1936. 



1937 - Pele Assembléia, é ele'to governador do Estado o deputado 
federal Professor José Joaquim Cardoso de Melo Neto, natural 
da Capital. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1937 - Guararapes, antigo povoedo, que teve origem numa gleba en- 
tre os ribeirões Jacaré e Frutsl, desbravada por Pinto de Oli- 
veira, procedente de Minas, é elevada à categiria de mun'cí- 
pio, pela lei 2.833 . 

1963 - Em sessão ordinária do Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo, é aprovado, em sua primeira discussão, o Regimento 
Interno do Sodalicio. 

Dia - 6 
1580 - José Adorno e sua mulher, Cetarina Monteiro, cedem a Ca- 

pela de N. S.B das Graças, por êles edificada à Rua Santo 
Antônio, na vila de Santos, para recolhimento provisório dos 
primeiros carmelitas vindos para S. Paulo. 
(J. R.)  

1593 - "Se ajuntarão em camara os officiais fernáo dias e antonio 
preto vereadores e o juz pedro alvares e perante min escrivão 
abrirão a p u t a  que veio do mar e acharão per ella sairem 
per juizes digo fernandez e joão masiel e vereadores ãtonio d? 
proznça e sebastião leme e procurador do conselho francisco 
muniz os coaej aparecerão todrs salvo só dlogo fernendez 
que esta no cãpo e receberão juramento dos sãtos evãgelhos d- 
ben servir os ditos carguoi da mão de fernão dias". 
(Estado) 

1624 - A Câmara de S. Pau!o resolve proibir a exportacão d.2 gêneros 
alimentícios para fora da terra, pelo bem do povo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1701 - Reunem-se os vereadores para atender ao "grenae bramo que 
ia pelo povo constrangido da necessidade de sal". 
(Hist. da Cid. de S. Paulo - Taunay) 

1740 - O governador de Santos, Mestre de Campo João Roiz de Oli- 
veire, expõe as razões pelas quais resolvera apreender, nas 
águas de São Sebastião, uma embarcação carregada de vinhos, 
pzrtencente a Sebastião Fernandes do Rêgo, o famigerado fal- 
catrueiro. 
(Taunay ) 

1761 - Nasce, na Bahiz, o conselheiro Baltazar da Silva Lishoa, pro- 
fessor da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
(Fôlha de S. Peulo) 

1765 - O rei D. José restaura a Capitania e nome!a para seu governa- 
dor o Morgedo Mateus (Luis Antônio de Sousa Botelho e 
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Mourão), que tomaria posse, em Santos, a 22 de julho, mas 
só chegaria a S. Paulo a 7 de abril do ano seguinte. 

1809 - Nasce, em S. Paulo, o conselheiro Joaquim Inácio dg Ramalho, 
Barão de Ramalho, fundador do jornal "O Americano", de vida 
efêmera. Foi presidente da província de Goiás. Fundou a Loja 
Maçônica Piratininga, de que fizeram parte, entre outros, José 
Bonifácio, o M ô p ,  o conselheiro Pádua Fleuri, Padre Ilclefonso 
Xavier e pedra Andrade Guimarães. Foi lente e diretor da Fa- 
culdade de Direito. 
(Fôlha de S. Paulo e outras fontes) 

1885 - Surge, na Capital, o primeiro número de "O Meridiano", tendo 
como redatores B. Brasil, Gomes Cardim e Nelson Tobias. 
(Estado) 

1935 - I3 instalado o município de Morro Agudo, criado pelo Decreto 
6.638 de 31-8-1934. 

1963 - O eleitorado de todo o País comparece às urnas para se ma- 
nifestar, por um sim ou por um não, sobre a continuação do 
Ato Adicional de setembro de 1961, pelo qual fora instituído 
o sistema parlamentar. No dia seguinte, já se conheceria, em 
S. Paulo, o resultado da votação, que foi o seguinte, até às 
11 horas, em todo o Estado: pelo NAO, 145.783 votos; pelo 
SIM, 22.788 votos. Houve votos em branco e nulo% em nú- 
mero de alguns milhares. 
(Dos jornais vespertinos) 

Dia - 7 

1633 - Falece Antonio Raposo, natural de Beja, armado cavaleiro por 
D. Francisco de Sousa, em 1601, e que foi o destruidor da 
redução de Santo Antônio, onde aprisionou 2.500 índios. 
(Estado) 

1713 - Falece, em Parnaíba, o Padre Guilherme Pompeu de Almeida, 
filho de Guilherme Pompeu de Almeida, abastado morador 
dessa vila. Foi homem de grandes cabedais, que recebeu por 
herança paterna, e que soube aumentar. Anualmente, a 8 de 
dezembro, fazia a festa da N. Senhora da Conceiçãço de Ara- 
çariguama, na capela por êle construída nessa região de Par- 
naiba. A essa festividade, acorria toda a gente de prol e os 
religiosos de tôdas as ordens de S. Paulo, que êle recebia em 
sua casa, dotada de todo o conforto e, mesmo, de riqueza e 
luxo, sendo notável a prataria, nos quartos e no suntuoso refei- 
tório. Por tudo isso denominaram-no o Creso Paulista. Foi se- 
pultado na Capital, em frente ao altar de S. Francisco Xavier, 
da Igreja do Colégio de S. Paulo. 
(Estado e Apontamentos de Azevedo Marques) 



1839 - A Câmara Municipal de S. Paulo concede a Manuel de Oli- 
veira Maia licença para estabelecer um jogo de bilhar público, 
em sua casa, "na rua de trás da cadeia" chamada, depois, da 
Assembléia. 
(O Estado) 

1854 - Nasce, no Rio de Janeiro, Menuel Ferreira Garcia Redondo, 
que viria a ser lente da Escola Politécnica de S. Paulo e es- 
critor. Faleceu a 7 de outubro de 1916. 
(Diário da Noite e Anuário da E.P.U.S.P.) 

1855 - Nasce, no município de Santo Amaro, Estado da Bahia, o en- 
genheiro Teodoro Femandes Sampaio, falecido no Rio de Ja- 
neiro, a 15 de outubro de 1937. Foi notável a sua atuação em 
S. Paulo, como engenheiro e como intelectual. Publicou vários 
trabalhos históricos, entre os quais, História da Fundação da 
Bahia de Todos os Santos, "O Tupi na Geografia Nacional" 

e "O S. Francisco e a Chapada Diamantina". Foi sócio do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e sócio fundador do 
Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 

1857 - I?. instalado o município de Cotia. 
1873 - I?. instalada a vila de Monte MOI, antiga freguesia de Agua 

Choca. 
1882 - Assume a presidência da Província, substituindo o Marquês 

de Três Rios, Joaquim Egídio de Sousa Aranha, o vice-presi- 
dente, Dr. Manuel Marcondes de Moura e Costa, que fica no 
cargo até 9 de abril do mesmo ano. 

1885 - Falece Pedro Ramos Nogueira, Barão de Joatinga, na fazenda 
"Loandan, em Bananal, então freguesia de Areias. 
(O Estado) 

1890 - E' dissolvida a Câmara Municipal de Capivarí e nomeada uma 
intendência para dirigir os negócios municipais. 

1890 - Decreto 119-A, do Govêrno Provisório da República, instituin- 
do a separação da Igreja do Estado. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1925 - Surge o "Diário da Noite", sob a responsabilidade de Léo Vaz 
e Mariano Costa, que seria, seis meses após, adquirido por 
Assis Chateaubriand e dirigido por Plínio Barreto. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1926 - Morre, na Capital, o M. Manuel Joaquim de Albuquerque 
Lins, nascido em S. Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, a 
18 de setembro de 1852. Foi senador e presidente do Estado. 

1937 - Palmeira, com nova denominaçãço de General Salgado passa a 
ser distrito de paz, pelo decreto 2.481. 

1948 - O Congresso Nacional cassa os mandatos dos representantes 
comunistas, federais, estaduais e municipais. 
(Hist. de Civ. Paulista - A. Leite) 



Dia - 8 

1557 - João Ramalho e oficiais da Câmara de Santo André represen- 
tam ao capitão-ouvidor da Capitania, que não dera impor- 
tãnck à renovação de mandatos, nos seguintes têrmos: "ho não 
quzrer despechar protestamos por todas as perdas e danos e 
denefycaçóes desta dyta vylla e bês dorfãos que por falta de 
justyça se perderem por vosa ferse não porver có os ofysios 
como aquy temos em costume e dos asym vosa merse não 
fazer protestemos de tyrar estromento de cartas testemunha- 
veis para mor alicada sermos porvidos de justyçan. O ouvidor 
Jorge Ferreira h u  e resolveu e um mes depois "sayrão por 
ofysios: Simão Jorge, juiz, João Ramalho, vereador e Fran- 
cisco Pires, procurador, João Ramalho protestou "que não 
podya ser vereador por ter cergo de allcayde mós e guarda 
deste cãpo". Não obstante tomou posse do cargo de vereador, 
vendo-se na ata a sua assinatura. 
(O Estado) 

1565 - O venerável José de Anchieta, em carta dirigida ao Geral da 
Companhia, dá notícia da peste que havia grassado na Capi- 
tania, no ano de 1563, uma espécie de varíola, de qualidade 
muito brava. 
(J. R.) 

1767 - Procede-se, por ordem do Cap:táo-General e Governador, D. 
Luís Antonio de Sousa Botelho Mourão, ao recensaamento 
da vila de Ubatuba. 
(O Estado) 

1812 - Devido à escassez de água no único chafariz .existente na 
Capital, delibera a Câmara unir as ágil-i tios corregos Ava- 
cambui, Arujeiro da Legião, Quebra-bunda, vertente Vassoroca, 
cebeceiras do Lavapés e do Tanque de José Rodrigues Cardim 
e fundar novos chafarizes. 

1829 - O júri da Capital julga e absolve o primeiro crime de impren- 
sa praticado na Província. E' pacient.2 o "Farol Paulistano". 

' 

(Estado e Hist. d2 Civ. Paulista - A. Leite) 
1872 - E' realizada a experiência da iluminação a gás da Capital. 

(Diário da Noite) 
1885 - E' eleito deputado geral, pelo 8.O Distrito, o Dr. Prudente José 

de Morais Barros. 
1890 - E' transferida para a povoação de Guararema a sede ~ a a  fre- 

guesia de N. S.a da Escada, do município de Moji das Cruzes. 
(J. R.)  

1937 - E: elevado, à categoria de niunicípio, o distrito de Valparaíso, 
pela lei 2.859. 



Dia - 9 

1639 - Antônio Bicudo. à frente de sertanistas de S. Paulo, empenha- 
-se em luta com gueranis e espanhóis, comandados pelo go- 
vernador do Paraguai, Pedro Lugo, em Caapá-Mini, no sul. 
Ambos os lados declararam-se vencedores. 
(Baráo do Rio Branco) 

1773 - S. Luís de Paraitinga é elevada à categoria de vila pela por- 
taria do Capitão-general Luís Antônio Botelho de Sousa 
Mouráo. 

1822 - O príncipe regente, D. Pedro, atendendo a representações de 
fluminenses, paulistas e mineiros, resolve ficar no Brasil, deso- 
bedecendo, assim, ao chamado das cortes de Lisboa. 
(Baráo do Rio Branco) 

1823 - Substituí-se, em S. Paulo, o triunvirato, sob a presidência de 
Dom Mateus, por uma junta escolhida pelos eleitores paro- 
quiais. Desta fazem parte o Marechel de Campo Cândido 
Xavier de Almeida e Sousa, como presidente; Dr. Manuel 
Joaquim Ornelas, Coronel Anastácio de Freitas Trancoso, vi- 
gário João Gonçalves de Lima, Coronel Francisco Correia de 
Morais e Capitão-mor João Batista da Silva Passos, como 
deputados, e Dr. José Correia Pacheco e Silva, como Secretário. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1845 - E' instalado o município de Tietê, criado pela lei 24 de 
8-3-1842. 

1862 - Falece, na Capital, o conselheiro Prudente Giraldes da Veiga 
Cabral, lente jubilado da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

1887 - Aparece o primeiro número de "A Procelária", de publicação 
aos domingos, tendo como redator Júlio Ribeiro e como edi- 
tores J. Lousada 8a Cia. 

1890 - Ato do Govêrno, transferindo para junto da estação de Morro 
Pelado (atual Itirapina) a sede da freguesia de N. Sr.e da 
Conceição de Itaqueri do Rio Claro. 
(O Estado de S. Paulo) 

1890 - Funda-se, na cidade de Santos, uma agremiaçáo denominada 
"Clube Nacional", com finalidades políticas, recreativas e edu- 
cacionais. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1900 - Falece, na Capital, o desembargador Frederico Dabney de 
Avelar Brotero. 

1907 - E' instalado o distrito de paz de Tanabi, no município de 
Rio Prêto. 

1952 - Chegam a S. Paulo os Jangadeiros do Norte. 
(O Estado de S. Paulo) 



Dia - 10 

1562 - Estando o pessoal da governença "nas cazas de jorge rnorei- 
ra", vereador, "mandarão chamar a Luís Martins procurador 
do côselho que saio este ano prezête" para que tomasse posse. 
Veio e tomou posse do cargo. &se Luís Martins, mineiro prá- 
tico, tomou parte na entrada mineradora de Brás Cubas. 
(O Estado de S. Paulo) 

1683 - Os habitantes de S. Paulo insubordinam-se contra a adminis- 
tração que os rege, aos gritos de "viva o povo e morra o mau 
govêrno". Praticam violências e só se acalmariam, passados 
alguns meses, (27 de abril), com a elevação de S. Paulo a 
capital, apesar de continuar sendo vila. Neste dia, aliás, que 
P. Taques, A. Marques e Rio Branco dize111 ter sido 23 de 
abril, seem à rua em festejos returnbantts. 
(Hist. de Civ. Paulista - A. Leite) 

1789 - Chega à Capital, após longa e famosa viagem, de que faz 
descrição, procedente de Vila Belal em Mato Grosso, o Dr. 
F. J. Laczrda de Almeida, encarregado da demarcação dos 
limites da Colônia. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1834 - Nasce, na Cepital, Carlos Mariano Galvão Bueno, que viria 
a ser professor do curso anexo da Faculdade de Direito. Fa- 
lece a 24-5-1883. 
(Estad'o) 

1835 - Criado o Montepio de Economia dos Servidores do Estado. 
(Estado) 

1887 - E' inaugurada a navegeção do Rio Moji-Guaçu, desde Pôrto 
Ferreira até Ponta1 do Rio Pardo. 
(Hist. ds Viação em S. Paulo) 

1890 - E' instalada a comarca de Cunha. 
1904 - Bernardino de Campos passa, pela segunda vez, o govêrno a 

Domingos r k  Morais e reassumiria a 31 de março. 
(Hist. d2 Civ. Paulista - A. Leite) 

1904 - Assume o Govêrno do Estado o vice-presidente Dr. Domingos 
Corrêa de Morais. paulista que fica no cargo até 1.O de maio, 
quendo o passa ao presidente eleito Dr. Jorge Tibiriçá. 

1914 - E' inaugurado em Santos, na Praça do Rosário, o monumen- 
to à .memória do poeta Joaquim Xavier da Silveira. 
(O Estado) 

1937 - Falece e enterra-se, na Capital, o Conde Francisco Matarazo, 
em túmulo principesco, no Cemitério da Consolação. Teve fu- 
nerais espetaculares. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



1950 - A Sociedade Rural Brasileira promove sabatina, para discus- 
são, entre seus associados e deputados federais da represen- 
tação paulista, de problemas da lavoura. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 11 

1801 - Carta régia, com seus efeitos em S. Paulo, proibindo os enter- 
ramentos nas igrejas e capelas e ordenando aos governadores 
que se entendessem com os bispos para constru$ão de cemi- 
térios, onde seriam enterrados todos os mortos, sem distinção 
de pessoas. 
(O Estado de S. Paulo) 

1875 - Nasce, em São Paulo, Alarico Silveira, que foi secretário de 
Estado e Ministro do Tribunal de Cantas. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1878 - Nasce, no Rio de Janeiro, o General Manuel Rabelo, que foi, 
em S. Paulo, comandante da Região Militar e interventor fe- 
deral, entre 13 de ovembro de 1931 e 7 de março de 1932. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1880 - Surge, em Guaratingueta, o primeiro número de "O Norte de 
São Paulo". 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1888 - Aparece, em Santos, sob a direção de Martim Francisco (o 3 . O ) ,  

o primeiro número de "A Cidade de Santos". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1890 - E' dissolvida a Câmaxa Municipal da Capital e nomeado, em 
seu luger, um conselho de intendência, integrado pelos cida- 
dãos Dr. Clementino de Sousa e Castro, Antônio Pais de Bar- 
ros, Cândido Lacerda Franco, Dr. João Álvares Rubião Jú- 
nior, José Hipólito da Silva Dutra, Joaquim Paião e Manuel 
Lopes de Oliveira. 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - E' dissolvida a Câmara Municipal de Jacarei e nomeado, em 
seu lugar, um conselho de intendência. 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1904 - Garcia Redondo lança, na Capital, a Tôlha Novan. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1923 - Falece, na Capital, o Professor Oscar Freire, catedrático da 
Faculdade de Medicina. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1923 - Falece, na Capital, o cientista Luís Pereira Barreto, que teve, 
no Estado, grande projeção social, política e cultural. Entre as 
suas iniciativas de relêvo contam-se a da cultura da uva. da 



criação, como a melhor, do gado caracu, da eliminação do café 
de baixa qualidade. Difundiu a vantagem da terra roxa do 
oeste paulista para excelência da lavoura. Teve papel saliente 
no combate à febre amarela por medidas fundadas na sua 
propagação pelo "estegomia faciata", ao lado de Emílio Ribas, 
Adolfo Lutz, ~ d r i a n o  de Barros e Silva Rodrigues. Foi sócio 
fundador do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo e 
membro, também fundador, da Academia Paulista de Letras. 
(Diverses fontes) 

1956 - Assume o cargo de Comandante Geral da Fôrça Pública o co- 
ronel Rubens Teixeira Branco, da mesma Corporação. 

Dia - 12 

1722 - Francisco Xavier, juiz do ofício de sapateiro, pede ao Senado 
da Câmara da Capital, a nomeação de cidadão para o cargo 
de escrivão. Cada ofício tinha seu juiz e escrivão. Ao juiz 
competia avaliar o impôsto devido pelo que exercesse o ofício. 
(J. R.) 

1822 - O Príncipe D. Pedro, que resolve ficar no Brasil, solicita de 
São Paulo, em emocionante carta autógrafa, auxilio para com- 
bater a tropa lusa de Jorge Avilez. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1874 - E' instalado o município de Iporanga, que voltaria à condifão 
de distrito de paz em 21-5-1934, por fôrça do decreto 6.448. 
Viria a ser novamente elevado à categoria de muncípio em 
23-12-1936, pela lei 2.780. 

1907 - Decreto criando os núcleos coloniais Nova Europa, Nova Pau- 
licéia e Conselheiro Gavião Peixoto. 
(O Estado de S. Paulo) 

1937 - Lei, criando no município, e comarca de Birigiii, o distrito de 
paz de Jacri. 
(O Estado de S. Paulo) 

1937 - Lei, criando, em Taubaté, a colônia de trabalho do Estado. 
(O Estado de S. Paulo) 

1963 - Verificam-se, na Capital, grandes inundaçõei resultantes do 
extravasamento do rio Tamanduateí, córrego dos Meninos e 
do rio Tietê, cuja retificação, até Osasco, que evitaria êsse 
flagelo, já repetido para os paulistanos, inexplicavelmente, 
não foi ainda concluída. Ocorreram desmoronamentos de edi- 
ficações pobres, mortes, inclusive pela destruição de uma ponte 
de madeira sôbre o Tietê, levada pela impetuosidade das 
águas. As grandw chuvas continuam. 
(Dos jornais) 



Dia - 13 
1591 - Reuniram-se, na Câm~ra, os oficiais do ano então passado e 

"virão a pauta que veio deste anno de noventa e hum por 
sairem por juizes para servirem este dito anno dioguo fernan- 
dez e jorge moreira e vereadores antonio de Proença e afonso 
dias e procurador do concelho gaspar fernandes". 
(Estado de S. Paulo) 

1599 - Resolvem, os edis da vila de S. Paulo, "que se fizesse casa 
para açougue". 
( ~ a u n & )  

1606 - A Câmara de S. Paulo dirige longa missiva ao Donatário da 
Capitania, dando-lhe comunicaçáo do que se passa no seu ter- 
ritório, informando-o de que "estão as coisas da terra com a 
candeia na mão e cedo se despovoará, porque assim os capi- 
tães e ouvidores que vossa mercê manda, como os que cada 
quinze dias nos metem os governadores gerais em outra coisa 
não entendem nem estudam senão como nos hão de esfolar, 
destruir e afrontar". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1842 - Deixa a presidência da Província o conselheiro e chefe de es- 
quadra Miguel de Sousa e Me10 e Alvim, substituído pelo vice- 
presidente, Conselheiro Vicente Pires da Mota. 

1890 - O Dr. Clementino de Souse e Castro é eleito presidente da 
Intendência Municipal da Capital. 
(Estado de S. Paulo) 

1894 - O general Pêgo Júnior, comandante da guarnição militar dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina, comunica ao Presidente 
do Estado, Dr. Bernardino de Campos, que chegara a Lapa, 
para auxiliar as forças legeis ali sitiadas, uma coluna de tro- 
pas paulistas sob o comando do Coronel Adriano Pimentel. 

1936 - E' criado o distrito de paz de Presidente Epitácio, no municí- 
pio de Presidente Venceslau, pela lei 2.571. 

1939 - Aplica-se mais uma vez, em São Paulo, o inorninável artigo 
117 da carta ditatorial, com a demissão dos professôres da 
Faculdade de Direito, IValdemar Ferreira, Vicente Ráo e An- 
tônio Sampaio Dória, por S.? mmifestarem contra o credo do 
Estado Novo. Só voltariam à atividade aos 22 de maio de 1941. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 14 
1623 - Em vereança da Câmara de S. Paulo, na posse dos novos ofi- 

ciei~, por dois dêles, Amador Bueno e André Lopes, foi dito 
"aos demais oficiais que as molheres ambas delles ditos ve- 
readores heráo parentes dentro do quarto gráo e que pelo 
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mesmo cazo não padião aceitar ambos no dito cazo de verea- 
dores, pelo que requeri20 cada híi per si que eles ditos oficiais 
despossesem niso como Ihes paressessem que e1 rei mandava. 
(Estado de S. Paulo) 

1680 - A Capela de Santo Amaro, distante 11 quilômetros da Capital, 
situada h margem direita de Geribatiba, é elevada à categoria 
de freguesia. 
(J. R.) 

1775 - O governador da Capitania, Martim Lopes, cria dois corpos 
de tropa de linha, um na Capital - a Legião de Voluntários 
Reais; outro em Santos - O Regimento de Infantaria da 
Praça de Santos. 

1801 - Carta Régia reitera ao Capitão General de S. Paulo fizesse 
construir cemitérios separados ãas igrejas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1807 - O capitão-general França e Horta. desenvolve tenaz perse- 
guição aos dois Andradas,Antônio Carlos e Martim Francisco, 
acusando-os de escandaloso comportamento, em ofício ao Con- 
de de Anadia, ministro de Ultramar. 
(J. R.)  

1878 - Chega a Casa Branca a linha tronco da Companhia Mojiana, 
(J. R.) 

1886 - A colônia portuguêsa faz celebrar solenes exéquias em honra 
do seu rei, Dom Fernando. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1890 - E' dissolvida a Câmara Municipal de Jundiaí e nomeada uma 
Intendéncia, composta dos cidadãos Lucas Monteiro de Bar- 
ros, Miguel Alves Feitosa, Luís Antônio de Oliveira e Antônio 
Fernandes. 
(J. R.)  

1890 - Segue para o Rio de Janeiro, para tomar parte nos trabalhos do 
projeto da Constituição da República, o Dr..Rangel Pestana. 
(Estado de S. Paulo) 

1890 - Surge, na Capital, a "Fôlha", dirigida por Adolfo Araújo e 
Renato Carmilo. 
(Estado de S. Paulo) 

1895 - Chega a S. Paulo, de volta da campanha contra os revolucio- 
nários no Paraná, o 2." Batalhão da Fôrça Pública. Era a ú1- 
tima unidade da Milícia que voltava, apbs ter defendida, com 
as demais, a ordem nos campas de batelha. 

1936 - São criados os distritos de paz de Barrinha, no município de 
Sertáozinho, pela lei 2.626  e o de Bastos, no município de 
Marília, pela lei 2.620 .  

1942 - Falece, em Lorena, onde nascera, no dia 11 de novembro de 
1868, o Dr. Arnolfo Azevedo, que teve notável atuação na 



política estadual e federal, tendo sido senador e presidente da 
Câmara Federal. 

1943 - Noticiam os jornais a convocação de médicos e veterinários 
pelo Quartel da Segunda Região Militar de S. Paulo, que se- 
riam engajados como segundos-tenentes. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - I5 
1611 - Proibe-se o trânsito de gado pelo Ponte Grande "para se não 

desmanchar". E' que as pontes na vila, toscas e frágeis, esta- 
vam em petição de miséria. 
(Taunay) 

1650 - Pelos vereadores reunidos é determinado que "nenhtia pessoa 
levasse gado para o mar pello caminho e estrada real". Pare- 
ce que o motivo era o da conservação da estrada. 
(Estado de S. Paulo) 

1846 - Nasce, em Itapetininga, o republicano Manuel Lopes de Oli- 
veira, falecido em S. Paulo, a 8 de junho de 1911. Foi um 
dos fundadores da antiga Associação Comercial e Agrícola, 
atual Associasão Comercial de S. Paulo e financiador do jor- 
nal "A Platéia". 
(Fôlha de S. Paulo) 

1862 - Nasce, em Paraibuna, Carlos Augusto Pereira Guimarães, fale- 
cido em S. Paulo. a 20 de fevereiro de 1927. Deputado esta- 
dual em várias legislatwas e secretário de estado, foi eleito 
vice-presidente do Estado a 1." de março de 1912, assumindo 
a presidência, por motivo de moléstia do Presidente Rodri- 
gues Alves, a 11 de outubro de 1913, governando até 4 de  
janeiro de 1915. Terminado o seu mandato de vice-presidente, 
retirou-se da política, dedicando-se a lavoura e ao comércio 
bancário. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1876 - Aparece o primeiro número do "Trabalho", órgão da classe 
tipográfica. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1880 - E' inaugurado o prolongamento do ramal de Descalvado, da 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, até Pôrto Ferreira. 
(Estado de S. Paulo) 

1886 - Chega à Capital o engenheiro francês Julio Revy que, auxi- 
liado por João Maxwell Rudge, inicia o saneamento da várzea 
do Carmo e margens do Tietê. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1890 - O Govêrno do Estado decreta a autonomia dos municípios, 
devendo o govêrno municipal ser exercido por Conselhos de 
Intendência Municipal. 
(J. R.) 



1896 - Campos Sales, candidato do Partido Republicano Paulista ao 
Govêrno do Estado, escreve, em Poços de Caldas, onde se en- 
contrava, a sua plataforma, resumindo-a, depois, em dois têr- 
mos, Justiça e liberdade. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1901 - Lei Municipal faz, a Fried e Eckman, a concessão, por vinte 
anos, para a construção, uso e gozo de um viaduto ligando o 
Largo de S. Bento ao de Santa Ifigênia. 
(Correio Paulistano) 

1910 -Aparece a "Gazeta do Povo", órgão católico, tendo como re- 
dator Monsenhor Manfredo Leite. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1926 - Embarcam, rumo ao norte do País, pelo navio "Cuiabá", o 3." 
e o 5 . O  Regimentos da Fôrça Pública, comandados, respecti- 
vamente, pelos tenente-coronel Artur de Almeida e Coronel 
Artur da Graça Martins, em missão de combate à chemada 
coluna Prestes. 

1931 - Ato municipal institui a censura .estética dos edifícios. 
(Correio Paulistano) 

1933 - O governador militar do Estado, General Va1dom:ro Lima, re- 
cebe grande banquete, no Trianon, oferecido por elementos 
das classes conservadoras e por outras figuras alheias ao Estado. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1936 - Quintano, no município de Glicério, é elevada a distrito de 
paz, pela lei n.O 2.642. 

Dia - 16 

1726 - Carta régia determina a anexação, à Capitania do Rio de Ja- 
neiro, da vila de Parati e da povoação de Ubatuba. 
(J. R.)  

1822 - José Bonifácio, vindo de S. Paulo, assume, no Rio, o Minls- 
tério dos Estrangeiros. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1832 - Nasce, em Itaborai, Província do Rio de Janeiro, o Conselheiro 
Manuel Antônio Duarte de Azevedo, falecido a 9 de novem- 
bro de 1912. Foi presidente do Piauí (1860), de Alagoas 
(1861. do Ceará (1852) e catedrático de direito romano da 
Faculdade de Direito. No Império, foi ministro da marinha e 
da justiça. Ao falecer, era president? do Senado Estaãual. 
(Folha de S. Paulo) 

1865 - Aparece o primeiro número do "Voluntário", semanário consa- 
grado a comentários e noticias do conflito Brasil-Peraguai. 

1894 - Bernardino de Campos faz ~eguir para Itararé, sob o comando 
do Capitáo José Antônio G~rcia,  um contingente de 160 pra- 
ças da Guarda Nacional, como reforço das forças paulistas, 
na luta contra os rebeldes federalistas. 



1912 - Rodrigues Alves, candidato à sucessão de Albuquerque Lins 
no Govêrno do Estado, pelo Partido Republicano Paulista, é 
homenageado com um banquete, no Salão Germânia, quando 
lê a plataforma de seu futuro govêrno. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1919 - Falece, no Rio de Jrneiro, o presidente Rodrigues Alves, elei- 
to, pela segunda vez, para o elevado cargo. Desde a posse, já 
estava sendo substituído pelo vice-presidente Delfim Moreira. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1926 - E' instalado o município de Quatá, criado pela lei 2.075,  
de 4-11-1925. 

1929 - E' instalado o município de Urupês, criado pela lei 2.286,  
de 24-9-1928. 

1931 - Funda-se, em Campos do Jordão, a Associação dos Sanatórios 
Populares. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1936 - Vila de Santa Cecília, atual municipio de "Alvaro de Carva- 
lho" ê elevada à categoria de distrito de paz. (lei 2 .645 ) .  

1956 - Assume o comando da I1 Divisão de Infantaria, com sede na 
Capital de São Paulo, o general João Segadas Viana. 

1936 - O povoado de Santo Inácio, no município de Garças, é elevado 
à categoria de distrito de paz, pela lei 2.654.  Em 1944. o 
distrito passa a denominar-se "Lupércio", como homenagem ao 
Dr. Lupércio Fagundes, seu fundador. 

Dia - 17 

1650 - Fernão Dias Pais, por escritura dêste dia, perante frei Gregó- 
rio de Magalhães, provincial, e frei Feliciano de Santiago, aba- 
de, compromete-$e a edificar novo templo para o mosteiro, 
com a condição de serem enterrados, êle em carneiro e, os 
parentes, em sepulturas à ilharga dêsse carneiro, na capela-mor. 
(Taunay) 

1715 - Alvará concedendo privilégios e nobreza aos cidadãos que, na 
cidade de Sáo Paulo. servissem de juizes ordinários e de ve- 
readores, exceto aos que, em devassas gerais, ficassem culpados. 
(J. R.) 

1822 - O príncipe regente forma seu primeiro ministério com o pau- 
lista José Bonifácio de Andrada e Silva como ministro do 
Reino. 
(Efemérides Rio Branco) 

1822 - Chega a S. Paulo a notícia do 'Fico", trazida pelo Capitão 
Ouintiliano José de Moura. numa carta do Regente ao Go- - - - 
vêrno de S. Paulo. 
(Taunay) 

1850 - Nasce, na Fazenda do Fundãa, em Pesqueira. Pernambuco, 
D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, 9.O bispo 
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de S. Paulo, arcebispo do Rio de Janeiro e primeiro cardeal 
do Brasil. 

1868 - Nesce, em Brusque, Santa Catarina, Horacio B,5rlinck, fundador 
e diretor da Escola de Comércio Alvares Penteado, ilustre 
contabilista. 

1872 - Reunem-se. na casa do Prof. Américo Brasiliense, os republi- 
canos da Província, que publicam, no dia seguinte, os planos 
de suas atividades. Procuram aquietar a população com o des- 
mentido das preocupações de franco abolicionismo da escra- 
vatura, por parte da comunhão republicana. 

1885 - As comarcas de Campinas, Itu, Santos e Mogi das Cruzes, sáo 
declaradas especiais. 
(Estado de S. Paulo) 

1891 - fi criado o distrito de paz de Mineiros do Tietê, decreto 121. 
1892 - Falece em S. Paulo, onde nascera no dia 10 d.2 novembro de 

1864, o compositor Alexadre Levi. Voltando a S. Paulo, de 
longa estada, na França, fêz ressurgir o Clube Hoydn, que foi 
um centro de iniciação no conhecimento dos grandes compo- 
sitores. Deixou inúmeras composições, entre outras, variações 
sôbre "Vem cá Bitu", "Tango Brasileiro" e "Sinfonia". 
(Folha de S. Paulo) 

1894 - Segue para Itararé, sob o comando do Capitão José Antônio 
Garcia, um contingznte de 160 praças da Guarda Nacional, a 
fim de reforçar as forças paulistes na luta contra os rebeldes 
federalistas. 

1898 - Falece, em Piedade, o dramaturgo Vicente Eufrásio da Costa 
Abreu. Nasceu em Sorocaba e, formado em direito, ocupou 
cargos na magistratura no interior do Estado. 
(Estado de S. Paulo) 

1920 - E' instalado o distrito de paz de Maracaí, criado pela lei n.O 
1650, de 11-9-1919. 

1947 - Falece, em Nova York, o embaixador Pedro Leão Veloso, nas- 
cido em Pindamonhangaba. No jornalismo, usava o pseudô- 
nimo de "Gil Vidal". 
(Estado de S. Paulo) 

Dia - 18 

1587 - Provisão régia traz mercê a Antônio de Oliveira, cavaleiro fi-  
dalgo, da feitoria e almoxarifado da Fazenda Real da Capi- 
tan;a de S. Vicente. 
(J .  R.) 

1710 - Antônio de Albuquerqw= Coelho de Carvalho, acalmados os 
ânimos dos paulistas, que apenas saiem da guerra dos Em- 



boabas, é nomeado governador da Capitania, tomando posse do 
cargo, neste dia, em Santos. 
(Taunay) 

1731 - D. João V, em carta a Caldeira Pimentel, governador da Ca- 
pitania, repreende-o por seus abusos e omissões, ordenando 
que, entre outras providências, libertasse imediatamente Bar- 
tolomeu Pais de Abreu, prêso arbitràriamente pelo perverso 
sátrapa. 
(Taunay) 

1863 - Reunem-se os paulistas, no edifício da Camara, a fim de le- 
vantar uma subscrição destinada a auxiliar o Govêrno das des- 
pesas de fortificações contra qualquer agressão de parte dos 
ingleses. Os acadêmicos de direito oferecem-se para formar um 
batalhão. Prendem-se êsses fatos à nota do ministro inglês, na 
Côrte, William Cristie, comunicando, em 30-12-1862, que iria 
iniciar as represálias contra o Brasil, pela prisão de oficiais 
de uma fragata inglêsa e outros atos. 

1877 - E' inaugurado o tráfego de E. F. São Paulo ao Rio, de Tau- 
baté a Pindamonhangaba. 

1878 - Deixa o govêrno da Província, José Pereira, paulista, sendo 
substituído pelo vice-presidente Monsenhor Joaquim Manuel 
Gonçalves de Andrade. 

1885 - A Companhia Paulista entrega ao tráfego o trecho de S. Carlos 
do Pinhal a Araraquara. 

1385 - Entra em circulação, em Moji das Cruzes, a fôlha "O Mogyano" 
de publicação quinzenal. 
(Museu Histórico de Cepivari) 

1942 - Falece, em S. Paulo, o Professor Alvaro Lemos Torres, nascido 
no Rio de Janeiro, a 15 de abril de 1884. Formado em me- 
dicina, veio para São Paulo, onde, depois de exercer a medi- 
cina, no interior do Estado, foi assistente do Instituto Butantã, 
chefe de clínica da Santa Casa e diretor do Hospital S. Luís 
Gonzaga, em Jaçanã. Foi professor da Faculdade de Medicina e 
d i r tor  da Escola Pzulista de Medicina. Deixou trabalhos 
científicos, publicados em livros e revistas. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 19 
1545 - Reunem-se os vereedores de S. Vicente para resolver como con- 

correr o povo com a quota em dinheiro que lhe toca em favor 
da Metrópole. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1545 - Santos recebe o fora1 de vila, mas só viria a ser elevada a ca- 
tegoria de cidade pela lei n.O 9 de 26-1-1839. 

1636 - Bartolomeu Bueno, irmão de Amador Bueno, comparece a 
reunião da Câmara de S. Paulo, para declzrar que, atendendo 



ao pregão que põe em concorrência o monopólio da venda 
de carne verde, está disposto a fornecê-la ao povo, todos os 
sábados, ao preço de 12 vinténs por arrôba, obrigando-se ao 
pagamento da contribuição que a Câmara exige para suas 
despesas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1822 - Com respeito ao acontecimento do "Fico", a Câmara põe edi- 
tais historiando os fatos, "visto que a Câmara e todo o povo 
paulistano muito apreciavam a permanência de S. A. Real no 
Reino do Brasil". 
(Taunay) 

1824 - O Conselho Geral da Província dirige representação ao Go- 
vêrno, solicitando dispensa do celibato para o clero. E m  1827, 
na Assembléia Geral Legislativa, o Padre Feijó bater-se-ia em 
favor da idéia. 
(J. R.) 

1834 - Diogo Antônio Feijó obtém do Conselho da Província, do 
qual faz parte, a sugestão ao Govêrno Imperial contra o celi- 
bato dos padres. Alguns anos depois, Feijó se retrataria désse 
pensamento. 

1911 - O 2.O tenente Manuel Rabelo, apresenta-se à 2.a Região Mi- 
litar, em serviço de proteção dos índios. Viria a ser coman- 
dante da Regiáo, no posto de general. e interventor no Esta- 
do, em 1931. 

1938 - Falece, em PÔrio Alegre. o general Manuel de Cerqueira Dal- 
tro Filho, nascido na Bahia, a 2 de novembro de 1882. Foi 
interventor federal em S. Paulo, em 1933, sucessor de Valdo- 
miro Lima. 
(Diário de S. Paulo) 

1947 - Renhido pleito estadual elege, com o apoio dos comunistas, 
Ademar de Batros para governador. 
(Hist. da Civ. Paulista - A Leite) 

Dia - 20 

1532 - Segundo o diário de Pero Lopes, neste dia, de bordo da nau 
"Nossa Senhora das Candeias", Martim Afonso de Sousa, de 
volta do Rio da Prata, avista a barra do pôrto de S. Viente. 
Desembarca na praia de Tumiaru, a 22. 
(Taunay) 

1535 - D. João 111, por carta escrita em Bvora, faz doação, a Martim 
Afonso de Sousz, de 10 léguas de costa. 

1556 - E' tornada pública ordem de Duarte da Costa, para que nin- 
guém subisse "serra acima a resgatar com o gentio, sem sua 
licença". 
(J. R . )  
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1636 - Provisão do capitão-mor de Itanhaém autoriza a Qaques Fólix 
que funde um povoado, na aldeia de fndios, que viria a se 
chamar Taubaté. 

1703 - A Câmara de S. Paulo cria o serviço de aferição de pesos e 
medidas e nomeia aferidor o mestre de ourives Antônio de 
Araújo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1760 - Aprestam os jesuítas de São Paulo sua partida para o exílio, 
em virtude da expulsão a que forani condenados por D. José I 
e por seu ministro, Marquês de Pombal, pela carta régia, de 
21 de julho de 1759. 
(Taunay) 

1841 - Nasce, em Guaratingueta, Frederico José Cardoso de Araújo 
Abranches, falecido a 17 de setembro de 1903. Foi senador 
à constituinte paulista e presidente das províncias do Paraná 
e do Maranháo. 
(Do Estado de S. Paulo, consta o seu nascimento em 1844) 
(Estado e Diário de S. Paulo) 

1842 - Assume a presidência da Província o Conselheiro José da Cos- 
ta Carvalho, Marquês de Monte Alegre, natural da Bahia. 
Recebe o cargo de vice-presidente, Conselheiro Vicente Pires 
da Mota. 

1866 - Nasce em Cantagalo, Estado do Rio, Euclides Rodrigues Pi- 
menta da Cunha, que, em São Paulo, teve atuaçáo destacada, 
sendo a maior a de ter escrito, quando engenheiro do Estado, 
em Sã6 José do Rio Pardo, o livro "Os Sertões", em que des- 
creve a Campanha de Canudos, da qual participou como cor- 
respondente do jornal "Estado de São Paulo". Foi membro 
da Academia Brasileira de Letras e escreveu, também, os livros 
"Contrastes e Confrontos", "A Margem da História" e "Peru vs. 
Bolívia". Teve vida de família atribulada, que foi motivo do 
seu assassinato pelo oficial do exército Dilermando de Assis. 
(Fontes diversas) 

1877 - Nasce, na cidade mineira de Cristina, Dario Sebastião de Oli- 
veira Ribeiro, falecido, em S. Paulo, a 7 de fevereiro de 1945. 
Diplomado pela Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1896. 
Lente substituto de economia política da Faculdade aos vinte 
anos de idade, passou a lente efetivo em 1914, quando se 
aposentou. 
(Folha de S. Paulo) 

1877 - E' instalado o município de Santa Cruz do Rio Pardo, origi- 
nado da sntiga povoação da Capela de S. Pedro. 

1882 - Nasce, em Espírito Santo do Pinhal, D. Sebastião da 
Silveira Leme, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, falecido 
a 17 de setembro de 1942. 
(Folha e Estado) 



- - -  - 

1890 - Surge, na Capital, o primeiro número do jornal "Radicel Pau- 
lista". 
(O Estado de S. Paulo) 

1891 - Decreto 124, criando o distrito de paz de Leme, município 
de Pirassununga. 
(O Estado de S. Paulo) 

1892 - Nasce, em Piracicaba, o Professor Sud Menucci, falecido, na 
Capital, a 22 de julho de 1948. 
(Diário de S. Paulo e Fôlha de S. Paulo) 

1906 - O Dr. Francisco Assis Peixoto Gomide, que governara São 
Paulo, mata sua filha, noiva de Manuel Batista Cepelos, e 
suicida-se. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1910 - O general de brigada Vicente Osório de Paiva assume o cargo 
de Inspetor da 10.a Região de Inspeção Militar, na ciàade 
de São Paulo. 

1922 - E' instalado o município de Buri, criado pela Lei 1.805, de 
1-12-1921. 

1926 - E' instalado o município de Grama, que, em 1948, passaria 
a denominar-se São Sebastião da Grama. 

1963 - Instala-se, na Capital, no edifício da Faculdade de Direito, 
o Congresso Brasileiro para a Definição das Reformas de 
Base, de iniciativa dos jornais "Correio da Manhã" e "Fôlha 
de S. Paulo", cujo temário fora determinado por uma ampla 
pesquisa òa opinião, resultando um plano sumário para as re- 
formas mais urgentes e necessárias no País, para ser sugerido 
aos Poderes Públicos. 

Dia - 21 
1744 - A Santa Casa de Misericórdia adquire 4 casas contíguas à 

sua igreja, ao lado dzs Ruas da Quitanda e Comércio, para 
construcáo de seu hospital. 
(J. R . )  

1760 - Os jesuítas dos colégios da Capital são dai efetivamente ex- 
pulsos, levando-os o governador e o povo, em prantos, até o 
Caminho do Mar. Em Santos. seriam embarcados na nau 
"Libúmia", que, no Rio de Janeiro. iria receber outros padres, 
todos com destino a Europa. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1885 - Na cidade de Rio Claro, em meio de solenidades populares, 
é entregue a Prudente de Morais seu diploma de deputado 
geral. 

1887 - E' concedido a Jules Martin, concessionário do Viaduto do 
Chá, autorização para transferir a qualquer sociedade anôni- 
ma ou companhia o contrato para sua construção. 
(Estado de S. Paulo) 



1931 - E' extinta a prefeitura sanitária de Guarujá, pela lei 4.844, 
voltando a localidade a pertencer ao município de Santos, si- 
tuação em que permaneceria até 30 dejunho de 1934, quan- 
do foi instituída na Estância Balneária de Guarujá (Decre- 
to 1.525). 

1935 - Decreto criando, no município e comarca de Pirajuí, o dis- 
trito de paz de Balhinos. 
(Estado de S. Paulo) 

1946 - Falece, em desastre de automóvel, na Estrada Anhanguera, o 
estadista da República, Fernando Costa, ex-ministro da Agri- 
cultura, que ocupou altos cargos na política e administração 
do Estado, inclusive o de interventor, entrr 5 de junho de 
1941 a 30 de outubro de 1945. 
(Folha de S. Paulo) 

1943 - E' noticiada a fixação do preço do leite no Rio e em S. Paulo, 
litro a um cruzeiro. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 22 

1532 - Entra no pôrto de São Vicente, Martim Afonso de Sousa, 
depois de percorrer a costa até o Rio da Prata. Desembar- 
cando no Tumiaru, recebe a visita de João Ramalho e Ant6- 
nio Roãrigues. que trazem, em sua companhia os chefes indí- 
genas Tibiriçá e Caiubí. 

1600 - Em vereança, são providos: no cargo de capitão da vila de 
S. Paulo e das Minas, Diogo Gonçalves Laço, e, de escrivão e 
juiz dos índios, Gaspar Gomes. 
(O Estado de S. Paulo) 

1694 - Por provisão do bispo D. José de Alarcão, a capela curada 
de N. Sa. do Monte Serrate de Acutia, atual Cotia, é elevada 
à categoria de freguesia. 
(J. R.) 

1822 - Partem para o Rio de Jamiro, sob as ordens do Coronel Lá- 
zaro José Gonçalves, sendo sub-comandante o Tenente-Coro- 
nel B. Gavião Peixoto, 1.100 praças, formando o corpo de 
"Leais Paulistanos". 
(Correio Paulistano e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1932 - solenemente comemorado no Estado o transcurso do rV 
Centenário da Fundação de São Vicente. 

1857 - Toma posse da presidência da Província o vice-presidente Dr. 
Antônio Roberto de Almeida, substituindo o presidente Dr. 
Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos. 

1891 - É criado o distrito de paz de Vargem Grande, no município 
de Sáo João da Boa Vista. 
(O Estado de S. Paulo) 



1942 - Surge o povoado de Estrela d'Oeste com a construção de uma 
capela sob a invocação de N. Senhora da Penha. 

1945 - Reune-se, na Capital, o Primeiro Congresso de Escritores. 
(Folha de S. Paulo) 

1954 - Com a presença do governador do Estado e de altas persc- 
nagens, é inaugurado o Hotel Jaraguá. 
(Correio Paulistano) 

1963 - Instala-se, na Capital, com a presença de 11 governadores de 
estado, dos minidtros Cellso Furtado e Hugo de Faria, do 
Chefe da Casa Civil do Presidente da República e do Em- 
baixador dos Estados Unidos Sr. Lincoln Gordon, no Plenário 
da Assembléia Legislative, a Reunião de Integração do Nor- 
deste, destinada a estudar a integraçáo econômico-social do 
Nordeste, estando prevista a participação de S. Paulo, nos 
temas organizados. 
(Dos jornais do dia) 

Dia - 23 

1589 - Toma posse do cargo de vereador e provedor Menuel Fer- 
nandes, que constava da "pauta que veo despachada do siior 
houvidor andre pires". Manuel Fernandes, "moço", natural de 
Moura, em 1564 foi escrivão da Câmara, almoçataria e órfãos. 
Casouse com Suzana Dias, filha de Lopo Dias e tinha fazenda 
nas bandas de Ibirapuera. Foi juiz ordinário em 1575, almc- 
tacel. juiz e ouvidor do eclesiástico, vereador várias vêzes. 
(O Estado de S. Paulo) 

1683 - O povo da vila de São Paulo, indignado contra os maus @- 
vernos que o regiam, junta-se no largo do Conselho, clamando 
alto: "Viva o povo e morra o mau govêrno". 
(J. R.) .- 

1751 - Em vereança "se mandou passar um mandado para se fazer o 
caminho do Embu': o arreia1 do padre Belchior de Pontes. 
(Correio Paulistano) 

1829 - Chegam a Santos, de volta da Campanha do Sul, unidades 
paulistas que dela participaram. 

1844 - A vila de Guaratingüetá passa à categoria de cidade pela lei 2. 
1866 - Pimenta Bueno, depois Marquês de São Vicente, apresenta, ao 

Imperador, 5 projetos para abolição gradual da escravidão. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1891 - E' criado o distrito de paz de Vargern Grande, atual Vargem 
Grande do Sul, pela lei 126. 

1895 - Lei municipal estabelece o impôsto de 200 réis para cada cou- 
ro fresco salgado no matadouro. 
(Correio Paulistano) 



1935 - Decretos criando o município de Pontal, na comarca de Ser- 
tãozinho, e o de Presidente Bernardes, na comarca de Presi- 
dente Prudente. 
(O Estado de S. Paulo) 

1943 - A Federaçãço Paulista de Futebol expede circular 20s seus fi- 
liados, comunicando que, por determinaçãço da Federação de 
Desportos, era vedado aos clubes pagarem gratificações aos 
seus atletas. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1946 - Falece, em Campinas, o professor Hilário Magro Júnior, um 
dos fundadores do "Diário Popular" e fundador do primeiro 
Jardim da Infância, na Capital. 
(Estado de S. Paulo) 

1954 - Iniciam-se os importantes festejos do tríduo comemorativo do 
IV Centenário da Fundação de S. Paulo. 
(Correio Paulistano) 

1963 - Em sessão conjunta, a Câmara e o Senado promulgam a emen- 
da que revoga o Ato Adicional, que estabelecera, em agosto 
de 1961, o parlamentarismo no Brasil. R, assim, restabelecido, 
no País, o regime presidencialista. 

1963 - Falece repzntinamente, em Brasília, o deputado federal pau- 
lista Emílio Carlos, que se destacou na campanha janista ú1- 
tima para o govêrno do Estado. Deputado mais votado para a 
próxima legislatura e dos mais populares da que ora se ex- 
tingue. 

Dia - 24 

1583 - Edwarò Fenton arriba a Santos em dois galeóes inglêses, 
ameaçando sua população. A agressão é repelida com o au- 
xílio de José H:gino, da frota de Diogo Valdez. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1656 - O Conde de Atouguia escreve ao Rei sobre o acordo dos Pires 
e Camargos, as duas grandes famílias que inquietaram a vila 
de S. Paulo, com suas rivalidades e atos de vingança. 

1689 - Manda o Rei distribuir 400 léguas quadradas ao paulista 
Domingos Jorge Velho e a seus auxiliares, vencedores do Rei- 
no Negro do Palmares. A êle e a Cristóvam de Mendonça, 
concede também, o monarca, a facilidade de criarem vilas, 
(Taunay) 

1705 - O alfaiate Domingos Teixeira, como todos os artífices, ofe- 
rece, à Câmara de São Paulo, fiador de sua capacidade e da 
obediência à tabela de preços. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1769 - O governador da Capitania, D. Luis Antônio de Sousa MOU- 
rão, Morgado de Mateus, determina a criação da povoação 
chamad'a Castro, nos campos de Curitiba. 
(Estado de S. Paulo) 

1843 - A lei provincial n." 3 desta data, autoriza a mudança, na fre- 
guesia de Paranapanema, depois chamada Capáo Bonito do 
Paranapanema, e atualmente Capão Bonito, do sítio, do local 
chamado Arraial Velho, para o local chamado Freguesia Velha. 

1880 - Aparece o primeiro número d' "A Violeta", jornal comercial, 
de propaganda exclusiva da Loja "A Violeta", da Rua Direita. 
Não passou dêsse primeiro número. 

1881 - E' instalado o município de Guarulhos. 
1885 - Funda-se, em Moji-Mirim, uma Associação denominada Li- 

ceu de Artes e Ofícios, tendo por fim manter 20 oficinas in- 
dustriais. 
(Estado de S. Paulo) 

1943 - Os jornais do dia noticiam a inauguração da Via Anhangüera, 
ligando a Capital a Campinas, pelo presidente da República 
Getúlio Vargas e interventor Fernando Costa. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1963 - O governador eleito Ademar de Barros, cuja posse teria lugar 
a 31 de janeiro, anuncia a formação do seu secretariado. 
(Dos jornais) 

Dia - 25 
1554 - Funda-se São Paulo, que surge no atual Pátio do Colégio, com 

a presença de treze jesuítas, que subiram ao Planalto por de- 
terminação do superior Manuel da Nóbrega, entre êlei o no- 
viço José de Anchieta. A primeira missa foi rezada nesse dia, 
of.ciando-a o superior padre Manuel de Paiva. 
(Fontes diversas) 

1598 - A Câmara da Vila de S. Paulo discute o requerimento dos 
fornecedores de víveres, pleiteando o aumento de preços, "vis- 
to o crescimento da gente e o menoscabo do gado". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1640 - Chegam a Santos os religiosos franciscanos que ali fundam 
o Convento de Santo Antônio. Subindo ao Planalto, em 1643, 
constroem o Convento de São Francisco, onde, em 1828, se 
estabeleceu a Faculdade de Direito. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
(Efeiriérides Brasileiras - Barão do Rio Branco) 

1660 - Firma-se em definitivo o tratado de paz entre os Pires e os 
Camargo?, os primeiros representados por Fernão Dias Pais, 
os segundos por José Ortiz de Camargo e Henrique da Cunha 
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Gago. Entwlaçar-se-iam as duas famílias, depois, por casa 
mentos inúmeros, juntando os dois nomes. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
Taunay dá a data de 1.' de janeiro de 1660 para o apazigua- 
mento definitivo. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. d'E. Taunay) 

1825 - E' lançada ao mar a primeira barca canhoneira construída no 
Arsenal do Porto de Santos, sob a direção do Capitão de Fra- 
gata Carlos Lourenço Danckwardt. Chamava-se "Leal Paulista". 
(Estado de S. Paulo) 

1865 - O presidente da Província, Conselheiro João Crispiniano Soa- 
res, conclama os paulistas para se alistarem nos corpos de 
voluntários que iriam defender o Brasil na guerra com o 
Paraguai. 

1875 - Instaiação, na Capital, da Caixa Econômica e Monte de So- 
como. Foi seu primeiro gerente o comendador Domingos 
Loureiro. 
(Estado de S. Paulo) 

1875 - E' inaugurado, na Capital, o Instituto D. Ana Rosa, instituído 
pelo legado da caridosa paulista D .Ana Rosa de Araújo. 
(J. R.) 

1917 - E' instalado o município de Conchas, criado pela lei 1.513, 
de 4-12-1916. 

1918 - E' instalado o município de Laranjal, atual Laranjal Paulista, 
criado pela lei 1.555, de 8-10-1917. 

1918 - Falece, em S. Paulo, o Professor José Eduardo de Macedo 
Soares, professor da Escola Normal e fundador e diretor do 
Ginásio Macedo Soares. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1920 - O Partido Republicano Paulista oferece banquete ao Sr. 
Washington Luís Pereira de Sausa, que lê sua plataforma de 
candidato ao govêrno do Estado. 

1928 - Lançamento da pedra fundamental da Faculdade de Medicina. 
(Folha de S. Paulo) 

1928 - É instalado o município de Serra Azul, criado pela lei 2.206,  
de 14-11-1927. 

1929 - E' instalada a comarca de Monte Alto, criada pelo decreto-lei 
2.281, de 13-9-1928. 

1932 - O povo da Capital comemora a data da fundaçáo da Cidade, 
com um grande comício, na Praça da Sé, contra a Ditadura. 

1934 - Decreto do Interventor Armendo de Sales Oliveira, criando 
a Universidade de S. Paulo. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1935 - E' instalado o município de Ver2 Cruz, criado pelo decreto 
6.855,  de 10-12-1934. 



1951 - Pelo Governador Ademar de Barros é lançada a pedra fun- 
damental do primeiro edifício da Universidade de S. Paulo. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1954 - E' instalado o município de Lençóis Paulista, criado pela Lei 
2.456. de 30-12-1953. 

1954 - E' inaugurada a Catedral de S. Paulo. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1954 - Terceiro dia dos festejos comemorativos do quarto centená- 
rio da fundação de S. Paulo. 

1963 - No edifício do Pátio do Colégio, pela Associagáo dos Cavalei- 
ros de S. Paulo, é solenemente comemorada a data da funda- 
ção de São Paulo, oficiando, na missa havida, o Cardeal D. 
Carmelo de Vasconcelos Mota. 

1963 - Em sessão solene do Instituto Histórico de S. Paulo, toma 
posse a diretoria eleita para o triênio iniciado neste dia. 

Dia - 26 

natário de S. Vicente, concede sesmaria a favor do Mosteiro 
natário de S. Vicente, concede sesmaria a favor do Morteiro 
de São Bento de Jundiaí. 
(J. R.) 

1729 - Carta régia de censura ao vigário de S. Paulo, por usurpar 
atribuições do poder civil e ter cárcere em sua casa. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1765 - Carta régia a D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão, 
Morgado de Mateus, Governador da Capitania, autorizando-o 
a criar vilas e freguesias nos lugares da Capitania que jul- 
gasse conveniente. 
(Estado de S. Paulo) 

1811 - Criação. por alvará régio, da freguesia de São Bom Jesus do 
Bananal. 

1839 - Elevação, à categoria de cidade, da vila de Santos, tendo-se 
efetuado a eleição da Câmara e dos juízes de paz, no dia 
seguinte. 
(Estado e Enciclopédia dos Municípios Brasileiros) 

1858 - E' criada, por decreto, a Colônia Militar de Itapura, à mar- 
gem direita do rio Tietê. 
(J. R.) 

1872 - Morre, no Rio, Tomás Cochrane, que foi o primeiro concessi- 
nário da estrada de ferro Ri-São Paulo, em 1840. Por vários 
motivos, fracassou o propósito do concessionário. 
(Diário de S. Paulo e iHst. da Viação) 

1908 - E' criado, em Santos, em comemoração do aniversário da Ci- 
dade, o Tiro Brasileiro de Santos. ~ 

~ 
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1909 - Em Lorena, é solenemente instalado o Quartel-Genrral da 10.a 
Região de Inspeção Militar, com jurisdição sôbre as tropas 
federais de São Peulo e Mato Grosso. 

1955 - Falece, no Rio de Janeiro, João Alberto Lins de Barros, que 
teve destacada atuação na revolução de 1930 e foi interventor 
em São Paulo, tendo tido uma administraçáo ostensivamente 
guerreada, sem poder harmonizar os paulistas. Nêle via-se um 
desconhecido que usurpava a direção do Estado. 
(Folha e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1963 - Encerra-se, na Capital, o Congresso Brasileiro para definição 
des Reformas de Base, de iniciativa dos jornais "Correio da 
Manhã" e "Fôlha de S. Paulo". 
(Dos jornais). 

. . Dia - 27 

1694 - O padre Gusmão, provincial, negocia um "modus vivendi" en- 
tre jesuítas e paulistas, que se desavinham por motivo das 
entradas de apresamento. Assinaram o chamado "papel das 
dúvidas dos moradores", oficiais da Câmara e o padre pro- 
vincial. 
(Taunay) 

1695 - O gentílico "Paulista" aparece pela primeira vez na documen- 
tação municipal de S i3  Paulo, segundo verificação de Afonso 
Taunay. Verifica, ainds, que o mais longínquo emprêgo dêsse 
adjetivo ocorreu numa ordem expedida a 27 de julho de 1671. 
(Taunay e Aureliano Leite) 

1720 - E' elevada a categoria de vila o povoado de Laguna, fundado 
pelo paulista Domingos de &to Peixoto e seus filhos, em 
1644. Ficou pertencendo à Capitania de São Paulo, até 4 de 
janeiro de 1742, quando foi incorporada à Capitania do Rio 
de Janeiro. Passou a pertencer à Capitania de Santa Catarina 
quando esta foi criada. 
(Estado de S. Paulo e Apontamentos de A. Marques) 

1833 - Falece D. José Caetano da Silva Coutinho, 8.O bispo do Rio 
de Janeiro, senador pela província de S. Paulo. 
(Estado de S. Paulo) 

1843 - Assume o govérno da Província, substituindo o Conselheiro 
José Carlos de Almeida Tôrres, o Coronel José Joaquim Luís 
de Sousa, de mau nome, chamado "o cabo 6e esquadra", que 
administra "manu militari". Apresentou-se alcoolizado no Tea- 
tro Ópera, o que provocou ruidoso alvorôço, que deu em r- 
sultado a prisão de vários estudantes, entre êles, Francisco 
Otaviano de Almeida Rosa, José Antônio Saraiva e Martim 
Francisco, o segundo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1893 - Falece, em Guaratinguetá, donde era natural, o Dr. Licurgo 
de Castro Santos, que deixou trabalhos sóbre filosofia positiva, 
em destaque, o que escreveu sôbre Emílio Littré e sua escola 
filosófica. Como político e deputado, fêz parte do 1.O Con- 
gresso Paulista em 1891. 

1922 - Sente-se em São Paulo, pela madrugada, ligeiro tremor de terra. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1943 - Noticiam os jornais que o Banco do Brasil, atendendo a re- 
presentação do Govêrno Paulista, iniciara o financiamento 
para o plantio de amendoim. 
(Fólha de S. Paulo) 

Dia - 28 
1730 - O Govêrno da Metrópole ordena ao Capitão-General Antônio 

Caldeira Pimentel que providencie sôbre a construção de ca- 
deia na cidade de S. Paulo, onde se recolham os presos e 
delinqüentes. 

1753 - Volta toda a Capitania à Coroa, em virtude de carta régia 
de 3-8-1753, depois de adquirido, dos herdeiros de Martim 
Afonso, o território de Itanhaém, como já havia sido feito com 
a outra parte. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1800 - Falece, em Santos, Frei Gaspar da Madre de Deus, monge 
beneditino, que escreveu as "Memórias para a História da 
Capitania de São Vicente", obra que lhe trouxe a nomeação 
de sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, em 1796. 
Foi abade do Convento do Rio de Janeiro, de onde se passou 
para a Bahia, elevado ao cargo de provincial. Nasceu, em 
1714, na Fazenda Santana, da Vila de S. Vicente. Jaz sepul- 
tado na Igreja do Convento de S. Bento, em Santos. 
(Diário da Noite e Apontamentos - A. Marques) 

1843 - e submetido a exame e julgamento do Senado o processo pe- 
lo qual haviam sido pronunciados, por crime de rebelião, em 
São Paulo, em 1842, os senadores Feijó, Vergueiro e Paula 
Sousa. O Senado declara improcedente a pronúncia. 
(Estado de S. Paulo) 

1899 - Falece, em Nápoles, na Itália, o jornalista Américo de Cam- 
pos, nascido, em Bragança Paulista, a 12 de agósto de 1838. 
(Diário da Noite) 

1900 - Itirapina passa a ser a denominação da freguesia de Morro 
Pelado (lei n.O 719). 

1918 - Falece na Capital, o médico, escritor e jornalista Joaquim 
José de Carvalho, sócio fundador da Academia Paulista de 
Letras, nascido no Rio de Janeiro, a 23 de março de 1850. 
(Diário da Noite) 



Dia - 29 
1668 - E' fundado, em Jundiaí, o Convento de São Bento. 
1817 - Na sessão da CCàmara, determina-se ao procurador transato 

Vitório José de Brito "que mandasse consertar o tímpano da 
casa da Câmara, onde se acha colocado o sino, que está no 
forro e armação quase vindo abaixo cujo consêrto se mandou 
fazer por não se edmitir demora. A ruína que ameaça foi de 
repente, por causa cie uma grande tormenta que houve". 
(Estado de S. Paulo) 

1935 - Instala-se, na Capital, a Primeira Conferência de Prefeitos do 
Estado. 

1916 - Órgáo do Partido Republicano entra em circulação, em Capi- 
vari, "O Municíp:08', editado por Flávio Stein de Proença. 

1928 - Redigido por Moacir do Amaral Santos publica-se em Capi- 
vari, o "Jornal do Povo", órgão do Partido Democrático. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1963 - O "Diário Ofiical do Estado" publica o decreto 41.563, data- 
do de 28 do mês, que autoriza a Secretaria da Educação a 
promover a instalação do Museu Nacional Ferroviário. 
(D. O. do Estado) 

Dia - 30 

1619 - Alverá dando regimento para as minas da Capitania de São 
Vicente. 
(Estado de S. Paulo) 

1765 - O arcedíago Mateus Lourenço de Carvalho suplica a El-Rei 
uma esmola para se poderem cancluir o frontispício e a torre 
da Catedral de S. Paulo e colocação de um relógio, na mesma 
tôrre. 
(J. R . )  

1822 - O Príncipe Regente, D. Pedro I, agradece efusivamente, ao 
Govêrno de S. Paulo, a ida, ao Rio, da Brigada dos Leais 
Paulistanos. 
(Taunay) 

1822 - O vendedor de carne, capitão-mor Antônio José de Oliveira, en- 
dereça uma reclamação formal ao Senedo da Câmara dizen- 
do "que tinha muito prejuízo no gado que corta, por causa 
de que a balança do arroubado é muito ligeira e as que pesem 
os pesos miúdos são desta Cámara e ronceiras e aquelas do 
arrobado servem de contratador". Arrobar era pesar arrôbas. 
(Estado de S. Paulo) 

1889 - Falece, na Capital, Antonio Aguiar de Barras, marquês de 
Itu, nascido a 5 de dezembro de 1823. Presiãiu, por duas vê- 
zes, a Província. 



1890 - São dissolvidas as Câmaras municipais de Araçariguama, Bu- 
quira e Mococa e nomeados intendentes para as mesmas. 
(J. R.) 

1951 - I3 inaugurada a Praça da Consolação, na Capitaal. 
(Correio Paulistano) 

1951 - O Dr. Ademar de Barros deixa o Govêrno do Estado, concluí- 
do o seu período governamental, começado a 1 de marso de 
1947. 

1962 - Falece, no Rio de Janeiro, o Professor Manuel de Abreu, 
nascido em S. Paulo, a 4 de janeiro de 1892. Tomou parte 
na guerra de 1914, dirigindo, na França, no Hospital F r a n c ~  
Brasileiro, o serviço de radiologia. Autor de cèrca de 43 tra- 
balhos relacionados com a radiologia, foi o inventor da abreu- 
grafia. Recebeu da França a Grã-Cruz da Saúde Pública, a 
mais alta condecoração para a América. 

1963 - O Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, governador do 
Estado, na véspera do término do seu período governamental, 
apresenta despedidas ao povo de S. Paulo, fezendo uma dw- 
radeira prestação de contas, por intermédio de uma cadeia 
de rádio e televisão. 

Dia - 31 

1531 - A esquedra portuguêsa de Martim Afonso de Sousa. que par- 
tira de Lisboa em dezembro. na altura de Pernambuco avis- 
ta a costa do Brasil. 
(Estado de S. Paulo) 

1654 - contratada a construçáço do prédio da cadeia, com Paschoal 
Dias, por cincoenta mil réis. 
(Correio Paulistano) 

1701 - Carta régia determinando que os fazendeiros dêem o sábado 
livre aos escravos, proporcionando-lhes oportunidade de algum 
ganho. 

1878 - Assume a presidência da Província o vice-presidente Antônio 
Aguiar de Barros, Marquês de Itu, que ficaria no poder ape- 
nas até 5 de fevereiro do mesmo ano, quando o passaria ao 
presidente nomeado, Professor João Batista Pereira, flumi- 
nense. 

1920 - Falece, em Campinas, D. João Nery, bispo diocesano. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1951 - Tomam posse dos cargos de governador e de vice-governador 
do Estado o Dr. Lucas Nogueira Garcez e o Dr. Erlindo Sal- 
zano. 
(Estado de S. Paulo) 

1951 - Realiza-se a solenidade da instalação do Fârum de  Debates 
Jurídicos "Casper Libero", iniciativa da Associação dos Advo- 



gados de S. Paulo, com a cooperaçio da Pontifícia Universi- 
dade Católica. 

1955 - Assume o govêrno do Estado, para o período de 1955 a 1959, 
o Dr. Jânio da Silva Quadros, matogrossense . 

1959 - Assume o gwêrno do Estado, para o período de 1959 a 1963, 
o Dr. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, paulista. 

1963 - Toma posse do Govêrno do Estado, para o qual foi eleito, o 
Dr. Ademar de Barros, recebendo-o do Professor Carlos Alberto 
<fe Carvalho Pinto. 

1967 - Toma posse, como governedor do Estado, o Dr. Roberto de 
Abreu Sodré, escolhido em eleição indireta, pela Assembléia 
Legislativa. Sucede, no Govêrno, ao Sr. Laudo Natel. 





F E V E R E I R O  

Dia - 1.O 

1531 - Pero Lopes de Sousa, que estava com suas ceravelas fundea- 
das junto à Ilha de Santo Amaro, nas costas de Pernambuco, 
avista uma nau francesa rumando para o Norte. Sai em seu 
encalço, travando combate, que só termina à noite, quando 
a apresou. 
(J. R.) 

1563 - O procurador do Conselho, Salvador Pires, em face do perigo 
nas cercanias da vila de S. Paulo, de ataques dos índios contrá- 
rios, sugere que nenhum morador dela se ausentasse sem 11- 
cença dos oficiais, sob pena de multa. 

1726 - Rodrigo César de Menezes comunica que, no ano de 1725, 
foram levados a Cuiabá 375 africanos. 
(Taunay) 

1789 - Nasce, em Jundiaí, Antônio de Queiroz Teles, falecido na 
cidade de Campinas, a 11 de outubro de 1870. Tomou parte 
ativa na Assembléia Provincial. Foi agraciado com o título 
de barão de Jundiaí. Seu filho, Antônio de Queiroz Teles, vis- 
conde de Parnaíba, em 1886, assumiu o govêrno da Provín- 
cia, como primeiro vice-presidente. 
(Estado e Apontamentos de A. Marques) 

1824 - A Câmara Municipal da Vila de Itu, aconselhada pelo Padre 
Feijó, envia a D. Pedro I ofício, oferecendo emendas ao pro- 
jeto de Constituição que o imperador tencionava outorgar. 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1830 - O Conselho Geral da Província dirige a Pedro I candente ofí- 
cio, assinado por Diogo Antonio Feijó e Manuel Joaquim Or- 
neles, contra os absolutistas. Já, antes, representara contra a 
vinda a S. Paulo, frequentemente, de oficiais militares, sem 
função. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1831 - O mesmo Conselho Geral da Província, reiterando a solicita- 
ção feita para criação de uma cadeira de Medicina e Cirur- 
gia em S. Paulo, pede, também, a criação de cadeiras de fi- 
losofia, em algumas vilas da Província. 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1874 - Surge o bi-semanário "A Ordem", órgão dos conservadores, 
sendo redator o Dr. JosB Maria Correa de Sá e Benevides. 



1877 - Aparece, em Taubaté, o primeiro número do "O Monitor de 
Taubaté". 
(Estado de S. Paulo) 

1885 - E' inaugurado, na vila de Itu, o Gabinete de Leitura, de que 
foi fundador o engenheiro civil Francisco Fernandes de Barros 
Júnior. 
(Estado de S. Paulo) 

1885 - f3 inaugurada a navegaçãço do rio Moji-Guaçu. 
(Cronologia Paulista - J. Ribeiro) 

1888 - Nasce, em Campinas, Pelágio Álvares Lôbo, advogado, jor- 
nalista e membro efetivo dêste Instituto Histórico. Falecido 
na Capital, a 7 de maio de 1952. 
(Diário da Noite e Anuário do I.H.G.S.P.) 

1890 - Francisco Glicério, nomeado Ministro da Agricultura, assume 
o exercício. 

1894 - Chegam, a S. Paulo, mensagens do Paraná, informando que a 
coluna paulista, sob o comando do Coronel Adriano Pimentel, 
sitiada, durante vários dias, na Praça dos Ambrósios, rende- 
ra-se às forças revolucionárias, depois de esgotada toda a pro- 
visão de víveres e munição. 
("A Revolta de Seis de Setembro" - Pedro D;as de Campos) 

1925 - E' instalado o município de Macatuha, antigo Santo Antônio 
do Tanquinho, criado pela lei 1.975, de 1-10-1924. 

1928 - Lei municipal de Jabuticaba1 oficializa a data de 16 de julho 
de 1828 como a da fundaqão da localidade. 

1933 - Nomeado interventor no Estado o General Valdomiro Casti- 
lho de Lima, que fica no cargo até 27-7-1933. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1936 - Instala-se, em S. Paulo, a primeira Escola de Serviço Social 
fundada no Brasil. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1951 - Falece, na Capital, o engenheiro Vitor da Silva Freire, pro- 
fessor e diretor da Escola Politécníca da Universidade de 
S. Paulo. 
(Estado de S. Paulo) 

. . . . . . . . Dia - 2 

1531 - Termina o combate, iniciado na véspera, entre a nau "Rosa", 
de Pero Lopes de Sousa, e a embarcação francesa que con- 
trabandeava na costa do Brasil, com a vitória da primeira. 
(Estado de S. Paulo) 

1712 - Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, novo governador 
da Capitania, incumbe Manuel de Borba Gato, de pesquisas 
de ouro nas serras de Sete Lagoas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



1771 - inaugurado, na Capital, o Recolhimento de Nossa Senhora 
da Luz, da Divina Providencia, no bairro do Guaré, atual 
bairro da Luz. 
(Estado de S. Paulo) 

1822 - Rafael Tobias de Aguiar envia, ao Govêrno de São Paulo, a 
importância de 1:060$000 - (um cruzeiro e seis centavos no- 
vos) - reunida em subscrição popular para auxiliar o Prín- 
cipe D. Pedro em sua oposição às Côrtes de Lisboa. 
(Aluizio de Almeida - História de Sorocaba - 1.O volume) 

1835 - Instala-se a primeira Assembléia Provincial em S. Paulo, a 
qual substituiu o antigo Conselho da Província. 
(Estado de S. Paulo) 

1844 - São julgados, na Capital, o Dr. Gabriel José Rodrigues dos 
Santos e Cândido José da Mota, comprometidos na Revolução 
de 1842, sendo, unanimente, absolvidos. Foi seu defensor o 
Professor João Crispiniano Soares. 
(Hist. da Civ. Paulista e Estado) 

1888 - Circula, em Itu, o primeiro número do "Correio de Itu", di- 
rigido por Augusto César. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1915 - O Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo comemora o 
segundo centenário do nascimento do historiador Frei Gaspar 
da Madre de Deus. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1915 - Falece, no Rio de Janeiro, João Cardoso de Menezes e Sousa, 
barão de Paranapiacaba, prosador e politico destacado, nas- 
cido em Santos, em 1827. 

1943 - Falece, em S. Paulo, para onde viera fazer carreira, chegando 
a presidente da Federação Paulista de Futebol, Getúlio Var- 
gas Filho, filho do entáo ditador, Getúlio Vargas. 
(Fôlha de S. Paulo e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 3 
. " .,.+w I 

1581 - Chega a Santos a n2u inglêsa "Minion of London". Desde 
1530, os bretóes visitavam a costa do Brasil. John Whitall, 
que residia em Santos, e que escrevera, em 1578, para 
Londres, sugerindo a vinda da "Minion of London", falando 
do ouro do rio Mutinga, que nasce no Jaraguá e se lança ao 
Tietê, ebaixo de Osasco. 

1663 - Em sessão da Câmara declara o procurador geral "era bem 
que fizessem aviso ao ouvidor geral viesse o mais cêdo que 
pudesse a fazer a eleisão visto os oficiais da camara servi- 
rem a perto de 3 anos e pelas desensoens que havia entre os 
moradores" (luta dos Pires e Camargos). 
Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 



1690 - Falece, em Sorocaba, o alcaide-mor Jacinto Moreira Cabral, 
que, com seu irmão Pascoal Moreira Cabral, foi ao sertão 
em busca de minas de prata e ferro. Em Araçoiaba e Ipanema 
procedeu a experiência da fundição de ferro. 

1729 - Relata Luís Vahia a D. João V que o ouvidor de S. Paulo, 
embora houvesse encerrado a Sebastião Fernandes do Rêgo, 
o mantinha com bastante liberdade. (asse Sebastião Fernancies 
era acusado da substituição de ouro por chumbo, num caixote 
enviado a Lisboa, com a arrecadação dos quintos de Cuiabá). 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1730 - Grande escândalo em S. Paulo, com a descoberta de que a 
chave do provedor Bento de Castro Carneiro abria tôdas as 
fechaduras do cofre, em que se guardavam os cunhos desti- 
nados a marcar as barras de ouro fundidas. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1842 - Uma Comissão, composta do Senador Vergueiro, Brigadeiro 
Gavião Peixoto e Coronel Sousa Queirós, chega à Corte, a fim 
de apresentar ao Imperador uma representação da Assembléia 
Provincial de São Paulo, na qual solicitava a suspensão das 
leis de reforma do Código do Processo do Conselho do Estado. 
(Estado de S. Paulo) 

1844 - Falece, em Santos, o Conselheiro Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada, nascido também em Santos, em 1774. Estudou 
em Coimbra, onde obteve o grau de bacharel em matemática. 
Fêz parte po Govêrno Provisório de S. Paulo, em 1821, mas, 
por suas idéias contrárias à prepotência da Metrópole, foi 
retirado do Govêrno e enviado, prêso, para o Rio onde, porém, 
o aguardava a vitória, pois foi chamado, em 4 de julho de 
1822, para o Ministério da Fazenda. Teve, depois, destacada 
atuação como deputado, e como ministro, passando-se para a 
oposição mais uma vez, sempre tangido pelo seu nobre cará- 
ter e completa independência. 

1864 - Deixa o govêrno da Província. que exerceu pela segunda vez, 
o paulista Conselheiro Viente Pires da Mota, passando-o ao 
vice-presidente, conselheiro Manuel Joaquim do Amara1 
Gurgel. 

1874 - Instala-se a Relação de S. Paulo (Tribunal), sob a presi- 
dência de Tristão de Alencar Araripe. Sua jurisdição se esten- 
de até à Província do Paraná. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1932 - Gustavo Armbrust inicia, na Capital, a "Cruzada Nacional da 
Educação", que chegaria a fundar, no Brasil, cêrca de 8.000 
escolas primárias. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1948 - Começa a cobrança de pedágio na Via Anchieta. 
(Estado de S. Paulo) 



Dia - 4 

1765 - Frei José de Jesus Maria, prior do Convento de N. Sra. do 
Carmo e Frei Caetano de Santa Inês, guardiáo do Convento 
de Santo Antônio, são, por ordem régia, mandados se retirar 
da Capitania, por heverem injuriado ao Juiz de Fora. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1851 - Nasce, na Fazenda "Loanda", município de Bananal, o profes- 
sor José Luís de Almeida Nogueira, catedrático da Faculdade 
de Direito da Capital. Foi deputado provincial, deputado à 
Assemblea Geral e jornalista, como redator do "Correio Pau- 
listano". 
(Fôlha de S. Paulo) 

1856 - Tem comêço a povoação de Dois Corrégos, com a construção 
da capela, em louvor do Divino Espírito Santo. 

1880 - A Companhia Mojiana de Estradas de Ferro contrata, com 
O Govêrno da Província, o prolongamento do ramal de Sil- 
veiras a Serra Negra e da Penha ao Eleutério. Penha era o 
primitivo nome de Itapira, isto é, Penha do Rio do Peixe. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1890 - E' instalada a comarca de Caçapava. 
1930 - Bilec, primitivamentz chamada Córrego da Colônia, em segui- 

da Vila Nossa Senhora ~a Conceição, passa a ser distrito po- 
licial. 

1943 - O Departamento de Serviço Público do Estado publica as nor- 
mas gerais, instituindo concurso para o provimento de cargos 
no serviço público estadual. 

1963 - O novo governador, Ademar de Barros. assina decreto de 
dispensa em massa de funcionários públicos extranumecário? 
e interinos, nomeados posteriormente a 30 de junho de 1962. 
(Dos jornais) 

1963 - Continua causando sensação a contradita entre o novo e o 
ex-governador do Estado, Gbre a existência de deficit nas 
finanças do Estado. O governador Ademar de Barros continua 
afirmando que iria provar que há realmente deficit. 
(Dos jornais) 

Dia - 5 

1557 - João Ramalho alega. na Câmara, não poder acumular os car- 
gos de vereador e os de que já se achava investido. Não lhe 
era permitido, portanto, "servir no dito cargo". 
("João Ramalho" - A. Taunay) 

1654 - José Ortiz de Camargo e seu irmão Fernando de Camargo, 
acompanhados de muitos capangas armados, tentam entrar na 
vila de S. Paulo, em tom de guerra. Opondo-se a isso, OS ofi- 
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ciais da Câmara pedem auxílio ao capitão-mor, que residia em 
Santos. Apesar disso, no dia 7, José Ortiz de Camargo, que 
havia entrado na vila, vai, tumultuàriamente, à Câmara e apre- 
senta uma provisão que o nomeia ouvidor. Conservado nessa 
função, praticou-a com tais medidas cie violência, pelo que a 
provisão régia de 1.' de dezembro anularia todos os atos. por 
êle praticados. 

1836 - O Padre Diogo Antânio Feijó forma seu 2.O Gabinete, como 
Regente do Império. 

1842 - O Imperador nega-se a receber uma delega$ão paulista, com- 
posta do Senaãor Vergueiro, Brigadeiro Gavião Peixoto e Co- 
ronel Francisco Antânio de Sousa Queirós, portadora do ma- 
nifesto de 29 de janeiro, sôbre as 'Zeis da Reforma". Ordene 
Pedro I1 ao seu Ministro Araújo Viana que diga à Comissão 
que "bastariam a linguagem descomedida em que é concebida 
a representação e a maneira descomposta e criminosa com 
que ai são tratados os poderes supremos, para que ela não 
fôsse digna de subir à presença do mesmo "Augusto Senhor". 
Como conseqüência, Vergueiro é acintosamente demitido de 
diretor do "Curso Jwídico". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1842 - As vilas de Sorocaba, Taubaté, São Carlos, Itu, são elevadas 
à categoria de  cidade, rdomando S. Carlos a denominação de 
Campinas. 

1878 - Toma posse do cargo de Presidente da Província o campista 
João Batista Pereira, que recebe o cargo de vice-presidente 
em exercício, Antônio Aguiar de Barros, Marquês de Itu, João 
Batista Pereira volta ao poder depois de dez anos de ostracismo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1910 - Assume o govêrno do Estado, o vice-presidente Fernando Pres- 
tes de Albuquerque, que ficaria no cargo até 6 de agosto de 
1919, quando o entrega ao presidente Dr. Manuel Joaquim 
de Albuquerque Lins, que se afastara para concorrer às eleições 
para presidente da República. 

1935 - Falece, na Capital, o jornalista Ricardo Figueiredo, que, du- 
rante 35 anos, trabalhou no "O Estado de São Paulo". 
(Folha de S. Paulo) 

1942 - Prossegue a eletrificação da E. F. Sorocabana, sendo inaugu- 
rados mais 22 quilómetros, entre Cerquilho e Laranjal. 

1944 - Falece, em Niterói, o escultor Amadeu Zani, autor dos monu- 
mentos Fundação de S. Paulo, Ver& e de Alfredo Maia, na 
Capital. 
(Diário da Noite) 

1946 - Instala-se, no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, a Quarta 
Assembléia Nacional Constituinte. Ali se assentam, cobertos 
das bênsãos do Povo Bandeirante, 37 representantes dos di- 
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versos partidos, estaduais, 36 deputados e um só senador. O 
outro teria sido Getúlio Vargas, que optou pela cadeira de seu 
estado, o Rio Grande do Sul. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 6 

1575 - Em vereança, presente o capitão e ouvidor Jerônimo Leitão 
"se achou como nesta villa avia necessidade de se fazer húa 
queixa có duas fechaduras para nella estar os papeis da cama- 
ra como mandava el-rei outrosi hera necesario fazer uma bal- 
lansa có hua aroba de peso". 

1624 - Conceição de Itanhaém é elevada a cabeça da Capitania, pelo 
representant: da Condêssa de Vimieiro, D. Mariana de Sousa 
Guerra, em contenda com o Conde de Monsanto, que, por 
seus representantes, se introduzira na Capitania indebitamente, 
"por mero engano e falta de conhecimento da situação e de- 
marcação da capitania de Santo Amaro de Guaiben, segundo 
Pedro Taques. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite. Vide também Hist. da 
Capitania de S. Vicente de Pedro Taques). 

1694 - O chefe Zumbi e sua gente abandonam Palmares, já dominado 
o quilombo pelos forças do bandeirante paulista Domingos 
Jorge Velho. 

1716 - O governador de Pernambuco, Lourenço de Almeida, assina 
carta de sesmaria concedendo à viúva do paulista Domingos 
Jorge Velho, seis léguas de terras, na região de Palmares, onde 
o grande bandeirante vencera a aguerrida gente do Zumbi. 
( O  Reino Negro dos Palmares - M. M. de Freitas). 

1722 - Rodrigo César de Menezes comunica ao Rei que a abundân- 
cia do ouro cuiabano era muito maior do que a princípio se 
supusera. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1744 - Alvará régio desmembra de São Paulo as terras de Goiás. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1858 - Surge, na Cap'.tal, o primeiro número de "O Taliáo", cujo prc- 
grama se resume no conceito "Olho por ólho, dente por dente". 

1885 - Inaugura-se seção da Exposição Provincial com produtos da 
Fábrica de Ipanema e das importantes indústrias Mac-Hardy, 
Lidgerwood e Arens 8a Fernão, exibindo maquinismos para 
beneficiar café. 

1885 - Porangaba., com a denominação de Bela Vista, passa a ser fre- 
guesia. O primitivo nome foi Santo Antônio do Rio Feio. 

1885 - Aparece, na Capital, o primeiro número do "Meridiano", sen- 
do seus redatores B. Brasil, Gomes Cardim e Nelson Tobias, 
nêle colaborando, entre outros, Teófilo Dias, Horácio de Car- 
valho e Navarro de Andrade. 



1886 - Surge, na Capitsl, o primeiro número de ''O Secundário", jor- 
nal literário, redigido por A. C. Mendes e E .  M. dos Santo<. 
Teve vida efêmera. 

1889 - Jaú e Araraquara são elevadas à categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Morre, em Niterói, Luis João Máximo rJe Beaurepaire-Rohan, 
nascido, na mesma cidade, em 1.O de outubro de 1816. Tomou 
parte na revolu~ão paulista de 1842. 
(Diário de S. Paulo) 

1931 - Ato municipal autoriza a colocação da herma do notável abo- 
licionista e poeta Luís Gama, no Largo do Arouche. 
(Correio Paulistano) 

1935 - Decretos mudando para "Jardlm Paulista" o nome do Distrito 
de paz de Itaim, nesta Capital; criendo os distritos de paz de 
Boa Vista, em Rio Prêto, e de Santa Clara. erii Ribeirão Bonito. 
(Estaao de S. Paulo) 

1962 - Falece, na Capital, Dr. Sinésio Range1 Pestana, antigo prove- 
dor da Santa Casa. Pertencia ao Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo. 

Dia - 7 

1556 - Os oficiais da Câmara de Santo André, em sessão do Conselho 
resolvem: "quem tiver terra no termo deita vila seja obrigado 
dentro de um ano fazer casa nesta villa". 
(Santo André da Borda do Campo - Taunay) 

1587 - O procurador do Conselho, Afonso Dias, requer aos "oficiais 
ouvesen por condenados a Gonçalo Fernandes e a jorge mo- 
rera vereadores do ano passado en dous mil reis". Os dois pra- 
vedores tinham o prazo de oito dias para levantar o pelou- 
rinho, mas, "mas não aleventarão nê quizerão alevantar o dito 
pelIourinhon. 
(Estado de S. Paulo) 

1624 - A vila de Itanhaém adquire os foros de sede da Capitania de 
Itanhatm, donatária de Martin Afonso abrangendo 100 lé- 
guas de cos t~ ,  de que é herdeira a Condêssa de Vimieiro. 

1654 - José Ortiz de Camargo e seu irmão Fernando Camargo, com 
sequazes, entram na vila de S. Paulo, e. dirigindo-se a Casa 
do Conselho, José Ortiz exibe titulo de ouvidor, mas a Câ- 
mara nega-lhe posse. 

1796 - Naice, nr  freguesia de N. Senhora da Bahia, José da Costa 
Carvalho, que viria a ser Marquês de Monte Alegre, deputado 
prcvincial e presidente da Província. no período da revolução 
de 1842. Foi, com o então Baráo de Mauá e com o Marquês 
de S. Vicente, Pimenta Bueno, concessionário da E. F. Sentos 
a Jundiaí. 
(Estado, Fôlha e Auto-biografia de Mauá) 



1820 - O governo da Metrópole comunica ao de S. Paulo haver con- 
cedido isenção de recrutamento para a tropa de linha, por 
espaço de 20 anos, a todas as pessoas que requeressem ses- 
marias, correndo-lhes a obrigação de se defenderem dos índios. 
(Hist. da Viação Paulista) 

1827 - Circula, na Capital, o primeiro jornal impresso em S. Paulo, 
"Farol Paulistano", dirigido pelo futuro Marquês de Monte 
Alegre, José da Costa Carvalho, por Odorico Mendes e An- 
tônio de Azevedo Marques, o "Mestrinho", sendo impressor o 
espanhol José Maria Roa. 
(Estado, Fôlha e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1879 - Falece Monsenhor Dr. Joaquim Manuel Gonçalves de An- 
drade, nascido em Portugal, que foi deputado provincial, ten- 
do governado a Província, como seu vice-presidente, de 18 a 
31 de janeiro de 1878. 

1884 - Fartura é elevada a categoria de freguesia pela lei 5. 
1885 - São criadas as comarcas de Caçapava, Barreiro, Pôrto Feliz, 

São João da Boa Vista e Itatiba. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1894 - Passa por São Paulo, com destino a Itararé, para ali assumir 
o comando em chefe das forças legais, contra os federalistas 
de Gurnercindo Saraiva, o Coronel Pires Ferreira. 
(A Revolução de Seis de Setembro, Pedro Dias de Campos) 

1897 - Campos Sales é acusado como responsável por graves suces- 
sos na cidade de Araraquara, sendo chefe de polícia o desem- 
bargador José Xavier de Toledo. Inconformado com os acon- 
tecimentos, demite-se o juiz de direito da Comarca, Dr. Joa- 
quim Martins Fontes da Silva. sendo acompanhado nesse ges- 
to, pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Dr. Carlos Au- 
gusto de Sousa Lima. "O Comércio de S. Paulo" abre violenta 
campanha contra o govêrno. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1962 - Falece, no Rio de Janeiro, o pintor Cândido Portinari, nascido 
em Brodosqui, em 1903. Seu renome passou ao estrangeiro, 
tendo, em 1941, decorado, com magníficos painéis, uma sala 
da biblioteca do Congresso de XVashington e do edifício da 
O.N.U. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 8 

1553 - Chega a S. Vicente o governador geral Tomé de Sousa que, 
entre outras providências, aprova o fora1 da vila dado a po- 
voagão de Santos por Brás Cubas, o mesmo para Santo An- 
dré, contanto que a fortificassem com uma trincheira e 4 ba- 
luartes, onde se cavalgasse artilharia. Vêm, em sua companhia, 



os padres Manoel da Nóbrega e Francisco Pires e 4 irmãos 
"pequenos". 
(Vide "Sento André da Borda do Campo" - A. Taunay) 

1597 - "Se ajuntarão em camara os oficiais della e se abriu húa carta 
do sór dom francisco de souza governador geral en que 
trata da vinda do capitão dioguo gonçalves lasso que ven 
ao efeito do ouro em que mãda o favoresão". 
(Estado de S. Paulo) 

1687 - Carta régia manda dar índios para a diligência as minas de 
prata e ferro de Sorocaba. a ser realizada por Luís Lopes de 
Carvalho e frei Pedro de Sousa. 
(Estado de S. Peulo) 

1830 - O Conselho Geral da Província pede ao Govêrno Geral que 
não mande mais oficiais do estado maior, dos quais já se 
acha sobrecerregado e cujo serviço se reduz ao "incômodo de 
receberem os seus vencimentos", assim como adote melhor 
critério nas promoções da tropa. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1896 - E' instalado o distrito de paz de Monte Alto, criado pela lei 
363 de 31-8-1895. 

1923 - E' instalado o município de Xavantes, criado pela lei 1.885 
de 4-12-1922. 

1938 - Falece, na Capital, Firmiano de Morais Pinto, nascido em 
Itu, a 4 de maio de 1861. Foi prefeito da Capital, entre 1920 
e 1926. 
(Diário da Noite) 

Dia - 9 

1608 - Em vereança, "foi acordado e assentado que todo o home que 
viesse a esta villa que não tivesse officio ou mercador ou outro 
semelhante que sendo extravagante demtro de oito dias se 
tornasse a recolher e despejase esta villa e seus termos com 
pena de dous mil reis". 
(Correio Paulistano) 

1654 - Em grande reunião na Câmara de S. Paulo, de todas as aut* 
ridades civis e eclesiásticas, resolve-se manter como ouvidor 
a José Ortiz de Camargo, mas uma provisão régia, de outubro 
de 1654, declararia nulos os seus atos praticados quanào ou- 
vidor da Capitania. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1715 - Nasce, em S. Vicente, Frei Gaspar da Madre de Deus, fale- 
cido em Santos, em 28 de janeiro de 1800. Escreveu as "Me- 
mórias para a História da Capitania de S. Vicente", que, como 
diz Azevedo Marques, apesar de contar alguns equívocos, são, 
na sua especialidade, o trabalho de mais autoridade que até 
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então, havia sido escrito. O seu livro trouxe-lhe a nomeação 
de sócio correspondente da Academia Real de Ciências de 
Lisboa. 
(Correio Paulistano e Apontamentos de A. Marques) 

1728 - Com referência à substituiqão do ouro enviado de Cuiabá para 
Lisboa, participa Diogo de Mendonça a r t e  Real a Luís Vahia 
Monteiro que, de quatorze borrachas, havia sido o ouro subs- 
tituido. (Borracha é o saco de couro com bocal de pau que 
serve para conter vinho, outros líquidos e para carregar pólvora. 
Servia, também, para transportar ouro em pó). 
Hist. das Bandeiras Paulistas - Taunay) 

1824 - A Câmara de Itu, manobrada pelo Padre Diogo Feijó, remete 
D. Pedro I iria conceder ao País, que são, porém, desprezada. 
D. Pedro iria conceder ao País, que são, porém,desprezadas. 

1842 - E' criado, na Capital, o Banco Paulistano, cujo fundo se com- 
poria do saldo das rendas provinciais que não tivessem apli- 
cação especial e de apólices da dívida nacional pertencentes 
à Caixa Provincial. 

1855 - R contratada a construção inicial da E. F.  Pedro 11, da Corte. 
em direção a Minas e a S. Paulo, na extensão de 37,5 milhas 
com E. Price. 

1879 - Em Itu, o escravo Nazário mata. a machado> toda a família 
do Dr. João Dias Ferraz, inclusive seus agregados. O crimi- 
noso é linchado pelo povo. 
(Hist. da Civ. Pauliea - A. Leite) 

1883 - Aparece o primeiro número do "Parneso". 
1886 - Pelo presidente da Província, é nomeada comissão composta 

tios cidadãos Elias Chaves, Domingos Jaguaribe, Joaquim José 
Vieira de Carvalho, Abílio Marques e Carlos Boble para diri- 
gir e organizar a estatística completa da Província. 

1888 - A povoação de Porto Ferreira é elevada à categoria de fre- 
guesia pela lei n. 3. 

1912 - Falece, no Rio de Janeiro. o conselheiro Carlos Leôncio da 
Silva Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Capital. 
(Folha de S .  Paulo) 

1946 - Falece, na Capital, Júlio Prestes de Albuquerque. Nascido em 
Itapetininga, a 15 de março de 1882, era diplomado pela Fa- 
culdade de Direito, tendo advogado na Capital. Ingressou na 
~olítica, foi deputado estadual e federal, neste pôsto, líder da 
maioria até 1927, quando, pela morte de Carlos de Campos, 
foi eleito presidente do Estado. Em 1930, foi eleito presidente 
da República, sem ter podido tomar posse por motivo da re- 
volução dêsse ano. Foi exilado e, de volta, não mais cuidou 
da política. 
(Folha de S. Paulo) 



Dia - 10 

1554 - Martim Afonso, de Sousa em carta de sesiriaria, dá a Rui 
Pinto as terras do Pôrto das Almadias, depois chamado de 
Santa Cruz e, mais tarde, Piaçaguera (Pôrto Velho). 

1642 - São concedidos ao Conselho e aos moradores de S. Paulo os 
privilégios da Câmara e dos moradores do Pôrto. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1700 - O capitão-general Artur de Sá Menezes manda para Minas o 
paulista Manuel Lopes de Medeiros para  partir datas dos 
ribeiros descobertos e dos que se descobrirem, com minas de 
prata ou de outros metais. 
(Pedro Taques) 

1728 - Rodrigo César de Menezes ordena ao ouvidor geral da Co- 
marca que abra devassa acêrca "do gentio que tinha feito mor- 
tes e impedia a frequentafão das minas". Refere-se 3 devassa 
dos índios paiaguases. 
(Taunay ) 

1755 - Nasce, em Paris, o pintor Nicolau Antônio Taunay, que veio ao 
Brasil na Missão Artística Francesa. em 1816, chamada por 
D. João VI. Rsse artista, bisavô de Afonso d'Escragnolle Tau- 
nay. voltou a França, mas aqui deixou seu filho, Félix Emílio, 
também artista, que viria a ser mestre do Imperador Pedro 11, 
quando menino. tendo recebido o título de Barão de Taunay. 
(Folhas e outras fontes) 

1785 - José Barbosa Camargo e sua mulher, fazem doação de meia 
légua, em quadra, para o patrimônio da capela dedicada ao 
Senhor Bom Jesus do Livramento, na povoafão de Bananal, 
distrito de Arêas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1787 - O Senado da Câmara da Capital resolve mandar abrir travessa 
da Rua de S. Bento a Rua Nova de São José. em terras do 
Capitão Francisco Xavier dos Santos. com protesto dêstc. Foi, 
depois, chamada Travessa do Grande Hotel, atual Rua MA- 
guel Couto. 
(Cron. Paulista - J.  Ribeiro) 

1790 - Edita1 do Senado da Câmara determinando que os moradores 
da Rua do Colégio, Largo da Sé, Rua das Flôres e do Con- 
vento do Carmo mandem fazer despejo do lixo no buracão 
fronteiro ao Convento dos Carmelitas; que moradores da Rua 
do Rosário dos Pretos, Boa Vista e S. Bento, mandem fazer 
o mesmo despejo no buraco junto ao caminho que vai ao Ta- 
manduatei. fronteiro ao quintal do Padre Ignacio Azevedo 
Silva. que os das ruas Direita, Quitanda, dos Camargos, S. 
Francisco. Nova de S. José, em frente ao Curral do Conselho; 
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os do bairro de S. Gon~alo e ruas circunvizinhas, no Córrego 
que vai para Santo Amaro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1812 - Carta régia remetendo ao governador um caixão com batatas 
de Vila Viçosa, recomendando o seu cultivo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

I889 - Grande número de artistas da Capital reune-se numa das sa- 
las da Igreja Nossa Senhora dos Remédios' resolvendo a fun- 
dação duma sociedade kneficente, com o título Associacão 
de Socorros Mútuos Artes e Ofícios. 
(Estado de S. Peulo) 

1908 - E' inaugurada a estação da E. F.  Noroeste do Brasil, em Ava- 
nhandava, povoado já existente e fundado com o nome de 
Campo Verde, pelo paulista de Franca, Antonio Flávio Martins. 

1937 - Falece e enterra-se, na Capital. no Cemitério da Consolacão. 
em tumulo principesco, o conde Francisco Matarazzo, que 
teve destacada a tua~ão na indústria e comércio 'e S. Paulo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1965 - É apresentado, em S. José dos Campos, no ITA (Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica), o primeiro aparelho "laser" 
construido na América do Sul. 
(Resenha de 1965 do Estado de S .  Paulo) 

Dia - 11 

1544 - É revogsda a proibiçáqo de comércio entre os lusos do litoral 
e os silvicolas do planalto. pelo alvará assinado por D. Ana 
Pimentel, representando seu marido ausente. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1556 - B representado à vila de Santo André da Borda do Campo, 
para ser registrado, um traslado do "Regimento que ha de ter 
o capitão Brás Cubas para a gente que ouver dentrar pelo 
cãpo". 
(Estado de S. Paulo) 

1623 - O procurador Luís Furtado requer que de todo não se consen- 
tisse na saída da farinha de trigo, carnes e couros, "per a terra 
ficar abastada". 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1662 - Preparam-se os paulistanos para celebrar, de ordem do capi- 
tão-mor da Capitania. "festas ao resebymento da Sra. Infanta" 
devendo todo o povo "acodyr a esta vyla e festejar como 
tinha de obrigação". 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1719 - D. João V manda criar uma ou quantas casas de fundição 
sejam precisas no território da Capitania de S. Paulo e Minas 
de Ouro. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1736 - Carta régia determinando ao governedor de São Paulo, Conde 
de Sarzedas, que se passasse as minas de Goyazes e ali criasse 
uma vila em lugar apropriado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1850 - Falece Joaquim Vieira de Morais, antigo capitão-mor de Porto 
Feliz. 

1853 - Nasce, na Capital, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, 
que, entre outros cargos de destaques, exerceu o de presiden- 
te da Província do Espírito Santo. Foi partidário da separa- 
ção de S. Paulo da Federação. 
(Diário da Noite) 

1859 - Falece, em Santos, o Cònego José Norberto de Oliveira Abreu. 
Pertenceu ao Hábito de S. Bento e exerceu o cargo de vigá- 
rio colado de Tatuí, Rio Claro e Santos, tendo sido orador nas 
homenagens que Santos prestou a D. Pedro 11. 

1875 - Falece, em Capivari, o Paàre Fabiano José Moreka de Ca- 
margo. Chefe do Partido Liberal, Deputado Provincial (1864- 
-66) ,  I.<' professor (1832), Vigário de Capivari de 1839 a 
1875 e notável orador sacro da Província. 

1879 - Laurindo Abelardo de Brito, uruguaio de nascimento, enteado 
do Barão de Ramalho, recebe o govêrno da Província de Joa- 
quim Egídio de Sousa Aranha, Marquês de Três Rios. 
(Diário da Noite) . . 

1880 - ÉI pelo Govêrno, prorrogado o prazo marcado para a intro- 
dução de 60.000 imigrantes no Estado, pela Sociedade Pro- 
motora de Imigração. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1883 - Constitue-se, em Taubaté, a Companhia de Gás e Óleos Mi- 
nerais, com a finalidede àe iluminação a gás da cidade e da 
extração de óleo e outros produtos de shisto betuminoso. 

1917 - Falece, etn Petrópolis, o cientista Osvaldo Gonçalves Cruz. 
nascido em São Luís do Paraitinga a 5 de agosto de 1872, 
que, no govêrno da República do Presidente Rodrigues Alves, 
foi o realizador do saneamento do Rio de Janeiro. 
(D;ário da Noite e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1935 - É criado, pelo decreto 6.959, o distrito de paz de Pariquera- 
-Açu. no município de Jacupiranga e comarca de Iguape. 

1939 - Em todo o Estado, são celebrada cerimônias fúnebres pelo 
falecimento do Papa Pio XI. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 12 

1556 - A Câmara de Santo Anàré aprova a despesa de 200 réis, 
feita pelo seu procurador na compra de uma mão de papel 
para o serviço da mesma Câmara. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1556 - O almotacel de Santo André, Paulo de Proença, apregoa as 
novas posturas municipais. 
(Santo André da Borda do Campo - A. Taunay) 

1594 - Aos edis da vila é requerido, por parte do procurador, "que 
esta villa andasse limpa", pois "andavão nella bãdos de por- 
quos que sujavão e entravão na igreja e cazas". Disse mais a 
"suas merces reucresê ao capitão afonso sardinha que man- 
dasse vigiar o caminho do campo por causa dos gentios". 
(Estado de S. Paulo) 

1739 - D. Luís de Mascarenhas assume o exercício de capitão-general 
de S. Paulo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1809 - O capitão-general França e Horta recebe a noticia de q u e  se 
insubordinam escravos de Itu, Sorocaba, S. Carlos, Campinas, 
Pórto Feliz e Itapetininga, fugindo a seus senhores e formando 
quilombos e quaãrilhas de ataque a viandantes e fazendas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1874 - A comarca da Capital é dividida em dois distritos, por ato 
do Presidente da Província, compreendendo, o primeiro, Sul 
da Sé, Brás, S. Bernardb e Santo Amaro; o segundo, Norte da 
Sé, Santa Efigênia, Consolaçãgo. Itapecerica, Parnaíba e 
Juqueri. 
(Estado de S. Paulo) 

1885 - Começa a funcionar, em Sentos, o Observatório Meteorológico, 
à Rua Dr. Cochrane. 

1889 - Evade-se, da Cadeia de Tatuí, o sentenciado Vitor Modesto, 
que se havia casado trés vêzes, estando vivas as suas mulhe- 
res. Esperava o resultado da apelação da xentensa a que fora 
condenado. 

1894 - E' concluíde, em Santos, a organização do Batalhão "Silva 
Jardim", que passou a integrar as fô r~as  de defesa do litoral. 
(A Rev. Seis de Setembro - Pedro Dias de Campos) 

1907 - E' instalada a vila de Novo Horizonte, antigo povoado d'e S.  
Jos4 da Estiva, criada pela lei 993, de 19-12-1906. 

Dia - 13 

1572 - Realiza-se a reunião da Câmara "nas cazas de jorge moreira 
vereador por não haver ai paso do Cóselho". 
(Correio Paulistano) 

1657 - A freguesia de  Guaratinguetá, fundada pelo paulista Domingos 
Leme, na região que teve o primitivo nome de "Hepacaré, é 
elevada a categoria de vila pelo capitãomor Dionísio Costa. 
loco-tenente do donatário. Há versão d'e que Guaratinguetá 
foi fundada por Jaques Felix, em 1636, que ali fora se esta- 
belecer, munido de uma carta de sesmaria, no local, já encon- 
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trando um aldeiamento de índios. É considerada data oficial 
da fundaçáço 1651, quando ali teria chegado Domingos Leme, 
como representante do donatário D. DLogo Faro e Sousa. 

1734 - O Conde de Sarzedas comunica a Bartolomeu Bueno que o 
Rei conferira ao ouvidor de S. Paulo, Gregório Dias da Silva, 
a superintendência das minas goianas, ficando Bartolomeu 
Bueno com a guarda-moria do arraial de Santana. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1765 - O povsado de Nossa Senhora da Conceição é elevado a cate- 
goria de Distrito, com o nome de Conceição de Jaguan, pas- 
sando a vila. com a denominaçãço de Vila Nova de Bragança, 
em 17 de outubro de 1797. 
(O Estado, "Distritos de Paz" - D. Forjaz e "Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros': que assinala o ano de 1763, para o 
acontecimento da elevação do povoado à vila). 

1841 - Nasce, em Campinas. Manuel Ferraz de Campos Sales, que 
viria a ser presidente do Estado e o quarto Presidente da Re- 
pública - (1898-1902). Faleceu a 28 de junho de 1913. A 
principal medida do seu notável govêrno foi a do saneamento 
das finanças nacionais. com a colaboraçãço do seu grande mi- 
nistro Joaquim Murtinho. 

1844 - Tatuí, antiga n. S." da Conceição de Tatuí. é elevada a ca- 
tegoria de vila, pela lei n.O 12. 

1884 - O têrmo de Sta. Cruz do Rio Pardo é elevado a categoria de 
Comarca. 

1902 - O Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, candidato 
à presidência da República, passa a presidência do Estado 
ao vice-presidente, Dr. Domingos Corrêa de Morais. que fica- 
ria no cargo até 17 de julho de 1902. 

Dia - 14 

1676 - Francisco Pedroso Xavier, natural da vila de Pamaiba, filho 
do famoso João Pedroso de Morais, comanda os paulistas, que 
tomam Vila Rica de1 Espírito Santo, destruindo, também, al- 
deias próxima do Paraguai, no lugar chamado Tapuitá, à mar- 
gem esquerda do Jejui. Chegam a S. Paulo, trazendo 4 .000  
índios apreados. cavalgaduras e bens das igrejas saqueadas. 
(R. B.) 

1782 - O Padre Bueno de Azevedo toma posse do novo descoberto 
das Itaquaras do Rio Pardo, barra de Bom Jesus, rico em 
minas de ouro. 
(J. R.) 

1852 - A Câmara Municipal, por ordem do Presidente da Província. 
inicia a construção da rua que, atravessando o quintal do Pa- 
lácio (no atual Pátio do Colégio), v i  ter ao rio Tamanduateí. 
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rua essa que teve os nomes de Municipal, João Alfredo e 
General Carneiro. 

1859 - E' criado o município de Brotas, antiga Fazenda Velha. Co- 
meçou o povoado em 1839 ou 1840, com uma capela man- 
dada construir por D. Francisca Ribeiro dos Reis, sob invo- 
cação de Nossa Senhora das Dores. 
(Folha, Diário da Noite e "Enciclopédia dos Municípios Bra- 
sileiros). 

1886 - Instala-se. em Campinas, o "Clube Republicano". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1899 - E' instalado o municipio de Mineiros, criado pela lei 581, de 
29-8-1898. O nome do mun:cípio passaria a ser. em 1944. 
Mineiros do Tietê. 

1900 - Nasce em Itápolis, o deputado Valentim Gentil. presidente da 
Assembléia Legislativa. falecido a 25 de junho de 1948. 
(Diário d2 Noite) 

1943 - O Govêrno Brasileiro determina a internasão, no interior de 
S. Paulo. de marujos italianos de navios apresados, por mo- 
tivo da guerra em que também se empenha o Brasil. 
(Folha de S. Paulo) 

1950 - Morre. em Presidente Prudente, o coronel Alfredo Marcondes 
Cabral, nascido em 1884, fundador de núcleos no interior. e 
cujo nome foi atribuído a um municipio - Alfredo Marcondes. 
(Diário da Noite) 

Dia - 15 

1502 - Chegam ao pôrto de Cananéia os navios de André Goncalves 
e de Américo Vespúcio, depois de terem explorado, por ordem 
do rei D. Manuel, pela primeira vez. o litoral brasileiro, do 
Cabo de S. Roque. para o sul, e já tendo descoberto o Rio 
de Janeiro. 
(Estado de S. Paulo) 

1564 - Declaração de João Ramalho, constante da ata da Câmara de 
S. Paulo dêste dia, de ser maior de setenta anos. 
(João Ramalho e Santo André - A. Taunay) 

1709 - Na Câmara da Vila de S. Paulo, debatem-se os acontecimentos 
nas Gerais entre paulistas e lusos. sendo condenada veemente- 
mente a traicoeira acão dos chamados emboabas, no Capão 
da Traição. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1777 - Pedro Taques de Almeida Pais Leme comeca a ditar suas últi- 
mas vontades ao tabelião João Batista de Morais. 
(Pedro Taques e seu tempo - A.  Taunay) 

1792 - E' entregue ao público o caminho de Cubatáo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



1894 - Inaugurada a Escola Politécnica, a esforços do secretário do 
Interior, Cesário Mota Júnior. E' seu primeiro diretor o m- 
genheiro Antônio Francisco de Paula Sousa, que já havia sido 
ministro de estado, no govêrno do Marechal Floriano Peixoto. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1898 - Desaparece o Teatro S. José, na Capital, sob pavoroso incêndio. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1944 - E' lançado, na Capital, o marco inicial da Cidade Universitária. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 16 

1591 - Os vereadores da Câmara de S. Paulo escrevem ao vigário- 
geral da Capitania, em Santos, Pa&e Jorge Rodrigues, pro- 
testando contra a chamada. aquela vila, de homens de S. Paulo, 
em tempo de guerra com os indígenas e sem razão suficiente. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1591 - Em vereança,determinam-se providências por estar a terra em 
vias de enfrentar os contrários, devendo-se alargar o espaço 
tia vila "para que fique a gente aguazalhada e aja espaço 
para pelejaren". 
(Correio Paulistano) 

1613 - Em vereança, determina-se "que todos os brãquos e negros 
podem entrar e sair com suas armas sem lhe serem impedi- 
dos para que desta maneira estejáo mais prestos para o que 
se oferecer". 
(Correio Paulistano) 

1731 - Ordem régia proibe que os governadores abram as cartas par- 
ticulares. Visava essa determinação Caldeira Pimentel, que, no 
govêmo da Capitania, violeva a correspondência particular pa- 
ra saber o que se azia de seu govêrno. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1822 - O Príncipe Regente cria, por decreto, um Conselho de Procu- 
radores Gerais das Províncias. Seriam escolhidos, por São 
Paulo: o desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oli- 
veira e o Tenente-General Manuel Martins Couto dos Reis. 
(Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1861 - Falece, em Itu, onde nasceu a 29-8-1791, D. Antonio Joaquim 
tie Melo, 7." bispo de S. Paulo, Conde Romano e Prelado Do- 
méstico de S. Santidade. 
(Cron. Paulista - Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1867 - I3 aberta ao tráfego público a Estrada de Ferro Santos a 
Jundiai. 
(Estado e outras fontes) 

1875 - Na Capital, é inaugurada a Escola Normal. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1880 - Manifesta-se violento incêndio no edifício da Faculdade de 
Direito, queimando-se grande parte do arquivo e a capela-mor 
da Igreja do Convento de São Francisco. 
(Cron. Paulista e Hist. da Civ. Paulista) 

1885 - O Visconde de Itu, Antônio Aguiar de Barros, faz doação de 
mil acões do Banco de Credito Real a Santa Casa de Mise- 
ricórdia da Capital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1894 - O presidente Bernarciino de Campos fez partir para o Paraná, 
a disposição do Coronel Pires Ferreira, comandante das forças 
legais, uma bateria Krupp, um contingente da guarda nacional 
de Campinas e o Batalhão Silva Teles. 

1903 - E' fundado, na Capital, o Colégio São Bento, sendo superior 
do mosteiro de S. Bento e primeiro reitor do colégio, D. Miguel 
Kruse. Entre os fundadores. está Afonso d'E. Taunay. 
(Folha de S. Paulo) 

1916 - I? a Prefeitura da Capital autorizada a abrir concorrência 
para escolha das armas da cidade. 
(Correio Paulistano) 

1921 - R_ pela Municipalidade, aberto crédito para a construção da 
Praça do Patriarca. 
(Correio Paulistano) 

1963 - Em reunião ordinária do Instituto Histórico e Geográfico de 
Sáo Paulo, em segunda e Última discussão, é aprovado o seu 
Regimento Interno, baseado no ante-projeto elaborado pelo 
sócio emérito Dr. Alfredo Gomes. 

1963 - E' inaugurado o sistema de comunicação telefônica entre S. 
Paulo e Mato Grosso, falando, da Capital, o governador Ade- 
mar de Barros e de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso, 
o Governador Fernando Costa. 

1967 - A Estrada de Ferro Santos a Jundiaí comemora com grandes 
festividades. o centenário d2 suas atividades. 

Dia - 17 

1629 - e, pela Câmara, proibido a qualquer mercador, "assim de fóra 
como da terra", tratar com negros e tapanhunos. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1676 - Francisco Pedroso Xavier, na sua invasão do norte do Paraguai, 
entra triunfante em Vila Rica. 
(A. Taunay) 

1694 - Amotina-se o povo de S. Paulo contra a execução da ordem 
real que manda reduzir o valor da moeda corrente. A exe- 
cução é sobrestada. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1803 - O governador da Capitania remete ao Govêrno Geral o resu-1 
tado da fabricação de pólvora por um indivíduo natural de 



Minas Gerais, ass;m como da do salitre, comu- 
nicando, outrossim, que o referido indivíduo exigia o salário 
de 400 réis diários ou a 8." parte do lucro da febricação. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1816 - Nasce, em Ipanema, ao tempo em que seu pai, Frederico Gui- 
lherme de Varnhagem, dirigia a Fábrica de Ferro do Ipanema, 
Francisco Adolfo de Varnhagem, historiador que viria a ser ba- 
rão e Visconde de Pôrto Seguro. Notável foi o seu trabalho 
de investigação histórica em Portugal, em Lisboa, na Tórre 
do Tombo, em Évora e em Coimbra. Como adido à Legação 
do Brasil, incumbido especialmente de pesquisas históricas, 
além de trazer uma cóp;a de informes. desincuinbindo-se magis- 
tralmente da tarefa pesquisadora que lhe fora confiada, obteve 
um vasto cabedal para a sua História Geral do Brasil, no tem- 
po que ficou em Portugal, entre 1842 e 1849, quando se 
passou para a Espanha, como secretário da legação e como 
encarregado de negócios. Voltou ao Brasil, em 1851. sendo 
eleito secretário do Instituto Histórico. Voltando à Europa, 
eiii desempenho de cargo diplomático, continuou suas pesqui- 
sas e estudos. Em países da América do Sul, onde estêve como 
diplomata. persistiu nos seus estudos e cogitações históricas, 
tendo feito estudos sóbre Colombo e Vespúcio. Por uma ter- 
ceira vez, indo à Europa, ali continuou o exame de códices 
inéditos, reunindo nova cópia de documentos. "Os seus conhe- 
cimentos e a sua intimidade com os arquivori portuguêses tor- 
naram-no um mestre de consulta obrigatória". Faleceu em 
Viena, onde estava como ministro do Brasil, a 29 de junho 
de 1878. 

1827 - É entregue ao trânsito público o trecho de Santos ao Cuba- 
táo, da Estrada do Mar. Antes, fazia-se o percurso dêsse tre- 
cho por água. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1843 - Nasce, na Capital, Antonio Bento de Souza e Castro, aboli- 
cionista que se notabilizou promovendo fugas de escravos. Le- 
vados ao pôrto de Santos eram embarcados para o Norte, ou 
reunidos em redutos, como o de Jabaquara. no município de 
Santos. 

1878 - Falece, na Capital, o Conselheiro José Maria de Aguiar Bro- 
tero, professor da Faculdade de Direito. 
(Folha de S. Paulo) 

1890 - O Govêrno do Estado nomeia o coronel do  Exército João Ne- 
pomuceno Pereira Lisboa para o cargo de comandante da Fòr- 
$a Policial Urbana. que, logo depois. tomaria a denominação 
de Fôrça Pública. 
("A Fôrça Pública de S. Paulo" - E. Andrade e E. Câmara) 



1891 - Nasce, em Piracicaba, o Profesor José de Mello Morais, que 
foi diretor da Escola Agrícola Luís de Queiróz e Secretário 
da Agricultura, na interventoria Fernando Costa. Faleceu n a -  
ta Capital. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1936 - Falece, em Ribeirão Prêto, João Pedro da Veiga Muanda, 
engenheiro, professor e ministro de Estado no Govêrno Epi- 
tácio Pessoa. 

1958 - Falece, na Capital, o escritor e poeta folclórico Cornélio Pires. 
1967 - E' instalado na Capital, por iniciativa da E. F.  Santas a Jun- 

diaí, o Museu Nacional Ferroviário, no velho edifício da rua 
Mauá, esquina da Rua Couto de Magalhães, onde estêve a 
antiga estação da Sorocabana. 

Dia - 18 

1519 - O povo e os oficiais da Câmara protestam contra as exigên- 
cias do vigário da Vara Padre Jorge Moreira, que ordena fôs- 
sem a sua presença, em Santos, todos os moradores que tives- 
sem questões ou negócios de sua jurisdição. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1808 - O capitão-general Antônio José da França e Horta dá noticia 
ao Govêrno Geral dos horrores advindos, na Capitania, da 
peste denominada "varíola", fazendo cair ao desamparo os 
atacados do mal: filhos abandonados pelos pais. mulheres pe- 
los maridos, amos e senhores pelos escravos e criados. In- 
forma, ainda sôbre as providências tomadas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1817 - A povoação de Nossa Senhora do Carmo de Franca, fundada 
em 1815 por Fabiano Alves de Freitas, em temtório da Cida- 
de de Franca, é elevada à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1842 - Santa Bárbara, povoação situada à margem do ribeirão do 
Toledo, iniciada com a edificação de pequena igreja, em ter- 
ras doadas por D. Margarida Graça Martins é elevada a ca- 
tegoria de freguesia. A sua denominação atual é Santa Bár- 
bara d80este. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - Pela primeira vez, visitam S. Paulo o Imperador Pedro I1 e 
a Imperatriz D. Teresa Cristina. Vieram do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catanna, na esquadra comandada por Gren- 
fell. Em Santos, ficaram até o dia 25, quando sobem a Capi- 
tal, empreendendo, a cavalo, uma excursão pelos lugares em que 
se verificaram os episódios da revolução de 1842. 
(Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



1876 - Tem iniclo a construção da linha da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, de Cordeiros à margem do rio Moji-Guaçu, 
em Pôrto Ferreira, passando por Araras, Leme e Pirassununga. 
(Hist. da Viação em S. Paulo de Adolfo Pinto) 

1887 - E' inaugurado o tráfego da Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro entre as estações de Visconde do Rio Claro e Jaú. 
(Hist. da Viação em S. Paulo de Adolfo Pinto) 

1894 - Chega a São Paulo o comunicado da rendição da guarnição 
legalista da cidade da Lapa aos revolucionários, depois de he- 
róica resistência, quando morreu seu denodado comandante 
Coronel Gomes Carneiro. 
(A Rev. de 6 de setembro) 

Dia - 19 

1622 - Álvaro Luís do Vale é, pelo Conde de Monsanto, constituído 
seu loco-tenente na Capitania de S. Vicente. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1655 - Mandaram os edis de S. Paulo afixar o seguinte quartel (e&- 
tal): "aquele ou aqueles que quizessem ir matar enorme ja- 
guaretê (onça) que perturbava e apavorava os viajantes do 
Caminho do Mar, receberam um tanto por seu trabalho". 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1811 - São criadas as comarcas de Paranaguá e Curitiba, da Capita- 
nia de S. Paulo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - A capela de N. S.= da Conceição do Embaú, edificada em 
1781, pelo Capitão-mor Antônio Lopes da Lavra, é elevada a 
categoria de freguesia, com a denominação de Cruzeiro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - E' criada a freguesia de Cajuru e, desrnembrada de Batatais, é 
anexada ao município de Casa Branca. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - A capela de N. S.a da Escada, atual Guararema, é elevada a 
categoria de freguesia, pela lei 9. 

1846 - E' elevada à categoria de freguesia a capela de Nossa Senhora 
de Cima da Serra, construída, em 1766, pelo paulista Simão 
Barbosa Franco. Essa capela só se constituira em centro de po- 
voamento, que evoluiria para a atual cidade de Botucatu, 
quando José Gomes Pinheiro Machado adquiriu a posse da 
sesmaria, antes concedida a João Pires, que ali formara fazen- 
da de criar e que doara o terreno do patrimônio. Mineiros ali 
chegados, cuidando da pecuária, intensificaram o povoamento, 
em destaque o chamado Joaquim Costa, antigo capataz, que 
se tornou abastado, tendo adquirido terras de José Gomes Pi- 
nheiro Machado, que, aliás, não residiu nos sítios de sua pro- 
priedade. 



1868 - Fere-se, no Paraguai, os aliados sob o comando de Caxias, a 
s-ngrenta batalha para tomada do Forte do Estabelecimiento, 
únde perdem a vida numerosos soldzdos do Exército Aliado 
entre os quais o heróico paulista Tenente Luiz Antônio da 
Costa Aguiar. 

1878 - Falece, no Rio de Janeiro, o conselheiro Carlos Carneiro de 
Campos,, visconde de Caravelas, nascido na Bahia a 1." de 
novembro de 1805. Foi professor: secretário e diretor da Fa- 
culdade de Direito de S. Paulo. Foi, também, senador e vice- 
presidente da Província em 1852. Ocupou mais de uma pasta 
ministerial e foi presidente da Província de Minas por três 
vêzes. 

1878 - Falece, no Rio de Janeiro, o Marquês de São Viente, José 
Antônio Pimenta Bueno, paulista, nascido a 4 de dezembro 
de 1803. Teve deztacada atuacão no Império. Jurista de no- 
meada, foi senador e ministro. Juntamente com o Marquês de 
Monte Alegre e com o Visconde de Mauá, teve a concessão da 
E. F. Santos a Jundiaí. 

1914 - Ao povoado de Severínia, atualmente município, seu fundador, 
José Severino de Almeida. doa 50 a!queires de suas terras, 
para formação do patrimônio. 

1936 - Falece, na Capital. o jurisconsulto Luís Barbosa da Gama 
Cerqueira, um dos fundadores do Partido Democrático e lente 
da Faculdade de Direito. Nasceu em Paraíba do Sul, Estado 
do Rio, a 24 de novembro de 1865. 
(Estado de S. Peulo) 

1946 - Falece, na Capital, com a idade de 64 anos. o ex-presidente 
Júlio Prestes de Albuquerque, natural de Itapetininga, recém- 
chegado de longo exílio. São imponentes as suas exéquias. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 

1962 - Osasco, que nasceu e evoluiu como subúrbio e distrito da Ca- 
pital, obtém, depois de porfiada questão, que foi até ao Su- 
premo Tribunal Federal, a sua autonomia como município, 
sendo, a 19 de fevereiro de 1962, empossados prefeitos e ve- 
readores eleitos a 4 de fevereiro. 
(Dos jornais) 

Dia - 20 

1677 - A denominação "bandeira". referindo-se a grupos de paulistas 
trucidados por índios do vale do S. Francisco, é empregada 
pelo govêrno interino, sucessor do Visconde de Barbacena. 
(Hist. cTa Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1696 - Carta régia proíbe que as escravas usem vestidos de sêda, de 
cambraia ou de holanda, com rendas ou sem elas, e também 
com guarnição de ouro ou prata. 
(Correio Paulistano) 



1706 - Amador Bueno da Veiga responde à carta em que o Padre 
Geral da Companhia de Jesus o contempla com o titulo de 
"Fundador do Colégio de S. Paulo". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1720 - Provisão régia dá, a Alfândega de Santos, atribuições iguais 
as do Rio de Janeiro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1720 - Provisão régia cria a Capitania de Minas Gerais, destacada da 
de S. Paulo e Minas. e para aquela despachando, como capi- 
tão-general, a Rodrigo César de Menezes. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - Taunay) 

1756 - Alvará régio concede 30.000 cruzados dos cofres reais para 
a edificação da catedral d e  S .Paulo. 
( Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1816 - Por aviso régio é determinado ao govêrno da Capitania de S. 
Paulo que fasa constar ao comércio que, havendo sido prêso 
e recolhido à Ilha de Santa Helena, o general Napoleáo Bona- 
parte, está proibida qualquer comunicação com essa ilha. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1841 - A capela de Santa Branca, povoação a nordeste da Capital, 
é elevada a categoria de freguesia. 
(Estado de S. Paulo) 

1841 - E, pela lei 12, elevada a categoria de freguesia a capela de 
N. S." dai  Dores de Itapecerica, atual Itapecerica da Serra. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1854 - O Padre Vicente Pires da Mota, paulista, toma posse da pre- 
sidência da Província do Ceará. 

1857 - Itatiha, então denominada Belém de Jundiaí, é elevada a ca- 
tegoria de vila, pela lei n.O 2. 

1866 - A capela do Senhor Bom Jesus de Tremembé passa a ser fre- 
guesia, pela lei n." 1. 

1866 - A capela de N. S.a dos Remédios da Ponte do Tietê, atual 
Anhembi, é elevada a categoria de freguesia, pela lei n.O 3. 

1877 - E' inaugurado o ramal da Ituana até Piracicaba. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. da Viagão Pauliste de 
A. Pinto) 

1896 - Lei desta data autoriza a construcão de um teatro municipal. 
(Correio Paulistano) 

1908 - E' inaugurado o Teatro Colombo, na Capital, com a peça 
"Maria Antonieta", pela Companhia Italiana dirigida pelo Co- 
mendador Antônio Bolognesi. 

1927 - Reune-se, na Capital, o Primeiro Congresso Brasileiro de Ser- 
viso Social. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1927 - Morre, na Capital, o político Carlos Augusto Pereira Guima- 
rães, nascido em Paraibuna, a 15 de janeiro de 1862. Foi vice- 



presidente do Estado. De 11 de outubro de 1913 a 4 de ja- 
neiro de 1915. exerceu a presidência, por motivo de moléstia 
do presidente Rodrigues Alves. 
(Diário de S. Paulo) 

1948 - E' inaugurada, nesta Capital, a Avenida S. João, a Casa do  
Estudante. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 21 

1564 - O procurador do Conselho da Vila de S. Paulo requer o levan- 
tamento da primeira fôrca na Vila. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1803 - O capitão-general Franca e Horta representa ao Govêrno con- 
tra a edificacão do prédio para hospital militar e botica no 
Campo da Luz, por ser quase um quarto de légua fora da 
cidade, em terreno em declive. com falta de água corrente 
que lave e dê saida aos despejos, longe dos quartéis e da 
povoaqáo da cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1810 - O capitão de engenheiros Frederico Guilherme de Varnhagen 
e o inspetor das minas Martim Francisco de Andrada. são in- 
cumbidos de dar parecer técnico -obre o aproveitamento das 
minas de ferro de Ipanema. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1864 - Nasce, em Caxias, no Maranhâo, o escritor Henrique Maximi- 
liano Coelho Neto. falecido no Rio de Janeiro e que, em Cam- 
pinas, foi professor no Colégio "Culto a Ciência". 

1867 - Nasce, na Capital. Frederico Vergueiro Steidel, falecido a 25 
de agosto de 1926. Foi professor da Faculdade de Direito. 
um dos fundadores e presidente da Liga Nacionalista de São 
Paulo, Foi. também, um dos fundadores da Sociedade de Cul- 
ture Artística e do Liceu Franco Brasileiro. 

1869 - Falece, em Lorena, vitima de atentado dois dias antes, o Ca- 
pitão José Vicente de Azevedo, chefe do Partido Conservador 
daquela cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - Por decreto imperial, é dada a concessão de estrada de ferro 
de Rezende a Areias ao engenheiro Rafael Arcanjo Galvão 
Filho. 
(Hist. da Viasão e S. Paulo - A. Pinto) 

1888 - A Assembléia Legislativa, presidida por Antônio Prado. apoia 
requerimento dos deputados Bernardino de Campos, Prudente 
de Morais e Campos Sales, com mosão de censura ao Presi- 
dente Rodrigues Alves. que suspendera e mandara processar 
as Câmaras de São Simão, São João da Boa Vista e outras. 



que haviam proposto modificaçóes na Constituição, lembrando 
a convocação da Constituinte. 

1945 - A Fôrça Expedicionária Brasileira, em ação na Itália, na Se- 
gunda Guerra Mundial, da qual faziam parte oficiais e sol- 
dados de unidades sediadas em S. Paulo, a saber: 6." Regi- 
mento de Infantaria de Caçapava, 6.O Grupo de Artilharia 
de Dorso, de Quitaúna. Formação Sanitária de S. Paulo, rea- 
lizou as 530 hs. da manhã, o ataque à posição alemã de 
Monte Castelo, onde os alemães, havia três meses, resistiam 
as forças aliadas; caíram as defesas inimigas as 17.30 horas, 
seguindo-se as operações de limpeza de parte &os brasileiros. 

1963 - Repercute em São Paulo, com gwal reprovação. o ato do 
Govêrno Francês, fazendo partir, para a região marítima do 
Nordeste Brasileiro, um navio de guerra, para proteger pes- 
queiros franceses na pesca da lagosta, em situação só permi- 
tida a nacionais. 
(Dos jornais) 

Dia - 22 

1512 - Falece. em Sevilha, Américo Vespúcio, que, em 1501, vindo 
na armada ae André Gonçalves, percorreu toda a costa da 
Capitania, apartando e dando as atuais denominações, de An- 
gra dos Reis, a 6 de janeiro, São Sebastião a 20, São Vicente 
a 22. 

1592 - Em veresnça, exigem os edis "o registro das pessoas que fa- 
zem marmelada para vender e mãdar para fora", zelando assim 
pela seleção e êxito do comércio. 

1720 - Carta régia ao governador da Capitania do Rio de Janeiro, 
determinando que se prossigam e que se terminem as obras 
da Fortaleza que João Massé, em companhia de Francisco Tá- 
vora, haviam começado em Santos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Varnhagem - 2." vol. pág. 208) 

1829 - Toma posse a primeira Câmara de S .  Paulo, eleita sob a novo 
regime decorrente da promulgação da Lei de 1 .O de outubro 
de 1828. 

1860 - Pela Câmara Municipal da Capital, são desapropriadas duas 
casinhas junto à Igreja N. S.a dos Remédios para formação 
duma praça, que se chamaria Prasa da Alegria, e depois, Sete 
de Setembro. 

1862 - E' autorizada a desapropriação de parte do terreno pertencen- 
te à Igreja de S. Gonçalo, a fim de ser alargada a rua detrás 
da cadeia, hoje, Rua da Assembléia, 

1868 - Lei Provincial n o  11, que estabelece o efetivo da Fôrça Pú- 
blica, em 300 homens, antes desfalcado pelos elementos que 
seguiram pera o Paraguai. 



1872 - Falece, na Capital, o médico Dr. Guilherme Ellis, inglês, pai 
do político Dr. Alfredo Ellis e avô do historiador Alfredo Ellis 
Júnior. 

1881 - S. Pedro é elevada a categoria de vila pela Lei 42. 
1883 - Avaré é elevada à categoria de comarca. pela lei n.O 3. 
i890 - Morre, em Petrópolis, Estado do Rio, o conselheiro Antônio 

Joaquim Ribas, professor da Faculdade de Direito de São 
Paulo, nascido no Rio de Janeiro, a 3 de maio de 1819. 
(Diário de S. Paulo) 

1943 - O centenário de nascimento do Visconde de Taunay é festi- 
vÊmente comemorado na ciaade de Casa Branca, junto ao 
monumento que recorda a passagem das forças que se diri- 
giram ao Paraguai e se imortalizaram na famosa Retirada de 
Laguna. 

Dia - 23 

1731 - São chamados para vereança alguns eãis, a fim de suhstitui- 
rem outros que haviam adoecido ou abandonado a cidade por 
causa das hexigas. 

1754 - Homens paulistas repelem, no Rio Pardo, no Sul, um ataque 
cerrado de guaranís das Missões Jesuíticas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1806 - O governador e capitão-general, França e Horta, diante da 
resistência oposta pelos chefes de família à inoculação dá va- 
cina, ordena que sejam presos aquêles que, admoestados, náo 
apresentem seus filhos e seus escravos para serem vacinados. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1833 - São criadas as comarcas de Campinas, Santos e Taubaté. 
(Folha de S. Paulo) 

1836 - E' autorizada, por lei, o estabelecimento, não muito longe da 
Capital, de uma Fazenda Normal, para o ensaio, ensino e aper- 
feiçoamento da agricultura e da fabricação rústica, a que se- 
riam recolhidos menores ódãos de qualquer nacionalidade, pa- 
ra aprenderem a ler, n q k s  elementares de mecânica e ad- 
quirirem prática de agricultura. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1844 - Falece, em Santos, o conselheiro Martim Francisco Ribeiro 
de Andrada, que ali nascera, em 1774. Diplomado em Coim- 
bra, em matemáticas, foi, em 1804, nomeado inspetor de minas 
e de bosques da Capitania de S. Paulo. Em 1821, foi eleito 
membro do govêrno provisório da Capitania. Com seu irmão, 
José Bonifácio, redigiu a gloriosa representação de 24 de fe- 
vereiro, primeiro brado contra a prepotência da metrópole, 
pelo que foi destituído de membro do govêrno provisório e 
conduzido, préso, para o Rio de Janeiro. Ali, aguardava-o 



completa vitória, pois foi chamado, a 4 de julho de 1822, para 
o Ministério da Fazenda. Foi deputado a Assembléia Cons- 
tituinte. Em 1823 (17 de julho), caindo o ministério de que 
faziã parte, alistou-se, com seus irmão% na oposicão, sendo, 
com a dissolução da Constituinte, prêso e deportado para a 
Franca. Voltando ao Brasil. foi novamente prêso, respondendo 
a processo, de que foi absolvido. E m  1830, eleito deputado 
pela Província de Minas Gerais, depois recusou-se a fazer 
parte do Ministério. E m  1837; foi eleito deputado por São 
Paulo, e sempre tomando parte nas grandes discussões como 
opositor ao governo, a última, por ocasião do projeto 
que declarava maior o Imperador D. Pedro 11. Apesar disso, 
foi, com seu iriiiáo Antônio Carlos, chamados para organiza- 
rem o novo ministério, ficando com a pasta da Fazenda, por 
9 meses, para voltar de novo a oposisáo. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1853 - E nomeado o engenheiro Antonio José Vaz para demarcar a 
rua projetada, da ponta do Acu, em frente ao Seminário das 
Educandas. hoje Rua Formosa. 
(Estaao de S. Paulo) 

1858 - Aparece, na Capital, o primeiro número do "O Talião", perió- 
dico de represálias, tendo por divisa "Ôlho por olho, dente 
por dente". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1888 - São suspensas as câmaras municipais de S. Vicente e Itatiba 
por apresentarem, ao Govérno. a conveniêncLa da convoca~ão 
de uma constituinte para revisão do artigo 4.O da Consti- 
tuição do Império. 
(Estado de S. Paulo) 

1889 - O Dr. Eduardo Guimarães, médico em Campinas, no sentido 
de serem tomadas. por autoridades e particulares a i  conve- 
nientes medidas, comunica ao jornal "Correio do Povo", um 
caso de febre amarela de sua clínica, aliás confirmado por 
onze colegas. 

1963 - Perdura, no Estado, a desagradável impressão da atitude do 
Govêrno Francês, enviando um vaso de guerra para proteger 
pesqueiros de lagostas na plataforma marítima do nordeste 
brasileiro. O Instituto dos Advogados - secção de S. Paulo. 
envia telegrama ao Presidente da República encarecendo a 
legitimidade dos nossos direitos ao monopólio local da pesca 
da lagosta". 
(Dos jornais) 

1965 - Reflete beneficamente no Estado a portaria interministerial, 
número 71, concedendo favores as emprêsas que não elevarem 
seus preços. 
(Resenha do Estado, referente a 1965) 



Dia - 24 

1876 - Santa Cruz do Rio Pardo, antiga Capela de S. Pedro, no mli- 
nicípio de Len~óis ,  é elevada à categoria de município, pela 
lei n* 6. 

1885 - O Dr. Rêgo Freites. presidente da Câmara Municipal, doa um 
. . terreno a Sociedade Italiana Vitório Emanuel I1 para constru- 

são de um hospital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - O Govêrno expede regulamento para os imigrantes europeu. 
ou asiáticos que venham a se estabelecer na  Província. 

1890 - Falece o Dr. José Joaquim Cardoso de Melo, nascido a 11 
de abril de 1834, em Areias, tendo sido advogado, promotor 
público, vereador, presidente da Câmara, deputado provincial. 
secretário do Govêrno e chefe de polícia. Deixou larga e 
ilustre descendência. 

1891 - E' promulgada a primeira Constitui$áo de República. Em de- 
corrência, o presidente Jorge T ib i r i~á  convoca o Congresso 
Constituinte do  Estado, para 20 de marfo, alterando, depois. 
a data para 30 de abril. 

1894 - O coronel Pires Ferreira forma, na fronteira do Paraná. uma 
divisão legalista, com ?.O00 homens, ali concentrados por ini- 
ciativa e determinação do presidente do Estado Dr. Bernar- 
dino de Campos. A divisão é formada de duas brigadas, apres- 
tadas para início da ofensiva contra os rebeldes que domina- 
vam todo o Estado do Paraná. 
(A Revolta de Seis de Setembro - P. de Campos) 

1911 - E' instalada a comarca Pitangueiras, criada pela lei 1.232. 
de 22-12-1910. 

1926 - Funda-se o Partido Democrático, que deita vibrante e subs- 
tancioso manifesto, conseguindo arregimentar combativo:: po- 
líticos e elementos sociais de São Paulo. 
(Estado e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1932 - A Frente Onica Paulista, na Prata da Sé, realiza comício mons- 
tro, em que se pedem, em altos brados e exaltados discursos 
a autonomia de São Paulo e a volta do Pais ao regime da lei. 
(Hlst. da Civ. Pauliste - A. Leite) 

Dia - 25 

i711 - Carta régia, louvando o zêlo do governador Antônio de Albu- 
querque Coelho de Carvalho, por ter conseguido a reconcilia- 
ção entre paulistas e os forasteiros que trabalhavam em co- 
mum na exploração das minas. 
(Cron. Paulista -- J. Ribeiro) 



A Câmara de São Paulo lavra têrmo de posse de 80 léguas da 
costa do Brasil, correspondente, com a respectiva região in- 
terior, à Capitania de Santo Amaro, doada a Pero Lopes de 
Sousa, e então pertencente ao Marquês de Cascais, de quem 
é compratia, por 40 mil cruzados. A Coroa é representada, 
nessa posse, por Pedro Taques de Almeida. 
Carta régia manda que sejam confiscados e incorporados a 
Coroa todos os bens pertencentes aos padres da Companhia de  
Jesus, excto os aplicados ao culto divino ou sujeitos a encar- 
go pio. 
(Diário de S. Paulo) 
O príncipe regente, atendendo à representaçáço dos morado- 
res do sertão de Batatas, resolve que seja criada, na estrada de 
Goiás, uma freguesia, sendo edificada uma capela no local, 
sob invocação do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Para o 
local já haviam afluído paulistas e mineiros, dando comêça 
ao povoado, em terreno doado por Manoel Bernardes do Na5  
cimento e Antônio José Dias, que mendaram buscar em Minas 
a imagem do Bom Jesus, entronizada na capela edificada. A 
sede do povoedo foi mudada para outro local próximo, aí pas- 
sando 2 denominar-se Senhor Bom Jesus da Cana Verde de 
Batatais. 
O Senado da Câmara, em sessáo, marca a diária de 160 réis 
aos cepitáes do mato Jerônimo Dias Figueirrdo, José Pulqué- 
rio e Antônio do Rosário, para guardas da cadeia da Penha. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
Nasce, na Capital, Antônio da Silva Prado, futuro Conselheiro, 
Ministro de Estado e Prefeito da Capital, fundador e presi- 
dente do Partido Democrático. Como Presidente da Compa- 
nhia Paulista de Estradas de Ferro, teve a iniciativa da suh 
eletrificação, sendo Inspetor Geral da Companhia o engenhei- 
ro Francisco Monlevade, com atuação de destaque na reali- 
zação dêsse notável melhoramento. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e outras fontes) 

A freguesia de N. S." das Dores de Casa Branca, pela lei 
n.O 15, é elevada a categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

D. Pedro I1 e a Imperatriz, depois da estada em Santos, por 
uma semana, sobem para S. Paulo pelo Caminho do Mar, 
passando no memorável sitio &o Ipiranga, onde são recebidos 
e conduzidos à Capital. 

Afonso Milliet assina, com o Govêrno, contrato para ilumina- 
ção da Capital por espaço de 5 anos, devendo a iluminação ser 
feita com 160 lampiões de mais luz que os atuais ilurninad- 
res com azeite. 



1887 - O Tribunal da Relação confirma a pena de morte, comutada, 
depois, em prisão perpétua a que foi condenado José Pinto de 
Almeida Júnior. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1923 - Felece, no Rio de Janeiro, o jurista e historiador Professor 
João Mendes de Almeida, ex-diretor da Faculdade de Direito 
de São Paulo, nascido a 30 de março de 1856. 

1945 - Falece o escritor Mário de Andrade. 

Dia - 26 

1609 - D. Francisco de Sousa, Diogo de Quadros e seu cunhado Fran- 
cisco Lopes Pinto, formam uma sociedade tendo por fim in- 
dústria e siderúrgica em Santo Amaro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e S. Paulo no século 16 - A. 
Taunay ) 

1629 - Falece Francisco Lopes Pinto, um dos fundadores da fábrica 
de ferro de Santo Amaro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1717 - D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, é nomeado gover- 
nador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, ficando 
no cargo até 5 de setembro de 1721, quanao substituído 
por Rodrigo César de Menezes. 

1731 - Por provisão real, passada ao Doutor Gregório Dias da Silva, 
ouvidor real e corregedor da Comzrca de S. Paulo, êste é man- 
dado como sucessor de Bartolomeu Bueno da Silva, na su- 
perintendência das minas de Goiás. 
(Noticias das Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1733 - Edita1 do Senado da Câmara determina que nenhuma pessoa, 
de qualquer grau de condição, ande com capote de capuz, 
outrossim, não ande magotes de negros, quer de Guiné, quer 
carijós, mulatos, mamelucos, índios, nem outros de fora da 
comarca com paus de ponta ou massa, nem embuçados em 
baeta, assim de dia como de noite, sob pena de p e r d e ~ m  os 
capotes e baetas e serem presos na enxovia por 30 dias e 
pagarem seis mil réis para as despesas do Senado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1738 - D. João V escreve ao governador, Conde de Sarzedas, infor- 
mando-o haver recebido a carta da Câmara de S. Paulo, suge- 
rindo a abertura de caminho por terra para Mato Grosso e 
Goiás, por ser mais breve e livre de assaltos. Atribuiam o atra- 
so daquelas regiões à falta da medida. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1846 - Chegam à Capital D. Pedro 11, a Imperatriz e comitiva, sendo 
recebidos com grandes demonstragóes de regozijo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1881 - Corre a primeira loteria, dai chamadas loterias do Ipiranga, 
permitidas pelo Govêrno Imperial, em beneficio das obras do 
Monumento do Ipiranga. Rende a soma. para a época enor- 
me, de mil contor de réis. 
(Guia da Seção Hist. do Museu Paulista - A. d'E. Taunay) 

1888 - Em Campinas, o tribuno republicano Silva Jardim profere hri- 
lhante conferência. Na ocasião, Francisco Glicério lê mani- 
festo sobre a sucessão do Imperador Pedra 11, francamente 
contrário a que tal sucessão girasse em terno da pessoa do 
príncipe consorte. O povo deveria, pelo seu voto soberano, 
pronunciar-se sobre o magno problema. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1906 - Reune-he, em Taubaté. com os presidentes de Minas e do 
Rio de Janeiro, o presidente do Estado, Jorge Tibiriçá. obje- 
tivando, no chamado Convênio de Taubaté, a defesa do café. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1929 - Lei municipal concede auxílio pecuniário ao maestro João 
Gomes de Araújo pela composição da ópera "Maria Petrowna". 
(O Estado de S. Paulo) 

1965 - Por decreto do Presidente da República, é fixado em 66 mil 
cruzeiros o salário-mínimo em São Paulo. 
(Resenha de 1965 do Estado) 

Dia - 27 

1814 - O sargento-mor Frederico Guilherme de Varnhagen é nomea- 
do diretor da Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. 
(Folha de S. Paulo) 

1818 - O tenente-coronel Frederico Guilherme de Varnhagen. em re- 
querimento ao Rei. solicita que seus três filhos Timóteo, José 
e Francisco Adolfo possam assentar praca como cadetes da 
Legião de S. Paulo e que o mais velho, Francisco Adolfo, 
depois disso, possa partir para a Alemanha, para prosseguir 
seus estudos. 

1827 - Falece o Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordáo, que desempe- 
nhou funfões públicas de relêvo. Proprietário da Fazenda do\ 
Campos, nas cabeceiras do ribeirão Piracuama, dêle adviria a 
denominacão de Campos do Jordão para a magnífica estância 
climatérica que ali surgiu. 

1812 - Silveiras. fundada em princípios do século 19, pelo Capitão 
José Ventura de Abreu e Francisco Guedes de Siqueira. é 
elevada à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1860 - Nasce, na Capital, o escritor e jornalista Eduardo da Silva 
Praào, falecido aos 41 anos, de febre amarela, contraída no 
Rio de Janeiro. aonde fora proferir uma conferência, no Ins- 
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tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por ocasião do terceiro 
centenário de Anchieta. Escreveu, entre outros trabalhos, o 
livro "A Ilusão Americana". Foi defensor ardoroso do regime 
monárquico. 
(Fôlha de S. Paulo e outras fontes) 

1881 - Aparece em Moji das Cruzei o primeiro número da "Gazeta 
de Moji das Cruzes". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1886 - Em Santos, em audiência especial do Juiz de Direito da Co- 
marca, são declarados livres, em virtude da Lei Saraiva, os es- 
cravos maiores de 65 anos. 
Funda-se, na mesma ocasião, uma sociedade para livramento 
de todos os cativos do município, que foi denominada "Socie- 
dade 27 de fevereiro". 

1931 - Falece, na Capital, o jurisconsulto e estadista Antônio Dino da 
Costa Bueno, professor da Faculdade de Direito, Senador Es- 
tadual e que ocupou a presidência do Estado, entre 27-4-1927 
e 14-7-1927. 
(Folha de S. Paulo) 

1945 - O D. I. P .  (Departamento de Imprensa e Propaganda) sus- 
pende de funcionamento a "Rádio Tupi" mas, sob pressão da 
opinião publica, teve de revogar, no dia seguinte, o ato de 
violência. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 28 

I598 - Pedro Colaço, procurador de Martim Afonso de Sousa, faz 
doação, a Câmara da Vila de S. Pzulo, de terras para o rocio 
e chãos para casas e para gado e para tudo aquilo de que seu 
povo tiver necessidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1675 - Carta régia, concedendo privilégio, por 10 anos, a Domingos 
Ferreira Pereira, morador na Capitania do Rio de Janeiro, 
para, na comarca de S. Paulo, minerar ferro, chumbo ou esta- 
nho, podendo estabelecer uma ou mais fábricas para caldear 
êsses metais. O concessionário nada faria. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1736 - São convocadas as pessoas da nobreza e povo para efeito de 
se dar ciência d h r e  medidas relativas ao consumo de sal nesta 
cidade e seu têrmo, de  acordo com instruçóes do "excelentis- 
simo conde-jeneral". 
(Correio Paulistano) 

1829 - A marquesa de Santos, D. Domitila de Castro Canto e Meio. 
repudiaàa pelo Imperador, volta a residir em S. Paulo. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 



1838 - E' restabelecida, por lei provincial, a freguesia de Itaquaque- 
cetuba, fundada em 1624 pelo Padre João Alvares. 
(Correio Paulistano) 

1838 - A povoaçáo fundada por Antônio Manuel de Oliveira, vulgo 
Antônio Machado, pelos anos de 1822 ou 1823_ e seus cunha- 
dos Ignácio e Francisco Câncrido, naturais de Minas Gerais. 
vindos das paragens de Itajubá, é elevada a freguesia. É, hoje, 
a cidade de São João da Boa Vista* pela lei 17. 

Em 1824, Antônio Machado e sua mulher, Mariena Maria 
de Jesus, doaram em cumprimento de um voto, a Santo Antônio, 
um terreno para patrimônio da futura povoação. Por êsse tem- 
po, Monsenhor João José Vieira Ramalho, que então residia 
na sua fazenda "Pinheiro", prometeu aos moradores obter a 
criação de uma capela no lugar, devendo ser, porém, o res- 
pectivo orago, São João Batista e não Santo Antonio, ao que 
acedeu Machado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
("Paulistas e Mineiros" - M. Leite) 

1838 - N. S.= da Ajuda de Itaquaquecetuba. atual Itaquaquecetuba, 
é elevada à categoria de freguesia, pela lei n." 17. 

1838 - A capela de N. S.a do Socorro do Rio do Peixe, em terri- 
tório do município de Bragança, é elevada à categoria de 
freguesia. 

1842 - A freguesia de Silveiras é elevada à categoria de vila. 
1844 - A capela, edificada em 1832, por José Ferreira da Silva, na- 

tural de Minas, no sítio onde já residiam outros mineiros e 
catarinenses, sob a invocação de N. S.a do Beléni do Des- 
calvado, é elevada à categoria de freguesia. 
("Paulistas e Mineiros" - M. Leite) 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1844 - N. S.a das Dores da Fazendinha, no município de Itapeti- 
ninga, é elevada à categoria de freguesia. com o nome de 
Sarapuí, pela lei n.O 22. 

1866 - $ elevado à categoria de freguesia, o curato de Santo Antônio 
da Alegria, na comarca de Batatais. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1866 - A antiga povoaçáo de Capela de Samambaia, é elevada ã ca- 
tegoria de freguesia, com o nome de Rio Bonito. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - Escada, atual Guararema, pela lei n.O 1, é reinstihiíàa como 
freguesia, categoria de que fora exautorada em 1850, pela 
lei n.O 6, de 23 de maio. 

1889 - S. Sebastião da Alegria, atual Pederneiras, é elevada à ca- 
tegoria de freguesia, pela lei n.O 22. 

1891 - Sáo João da Bocaina, atual Bocaina, é elevada à categoria de 
distrito de paz pela lei nP 131. 



1927 - Desce, na Reprêsa de Santo Amaro, o hidroplano italiano con- 
duzido pelo Marquês de Pinedo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 29 

1592 - Os oficiais da Câmara, reunidos, estabelecem "c6 ho porteiro 
francisco li50 que servise este ano pelo preso que até guora 
servio de mil quatrocêntos res cada anno". Francisco Leão foi 
encarregado de arrecadar o que fôsse devido aos cofres do 
Município pelos que cortavam carne, além das multas, das 
quais auferia a metade. 

1744 - Demanda do Mestre de Campo, Diogo Pinto do Rêgo com a 
Edilidade; por causa das terras dos índios da aldeia de São 
Miguel. 

1772 - E' determinada a prisão dos infratores e do confisco de gêne- 
ros, aos que vendessem gêneros pelas ruas, sem licenga e sem 
medidas aferidas. 

1896 - Por ato municipal. é reorganizada a Repartiqáo de Polícia e 
Higiene. 

1924 - Em virtude de ato municipal, é fixado o preço da carne de 
primeira, segunda e terceira, respectivamente, em mil e qui- 
nhentos réis, mil réis e quinhentos réis. 





M Ê S  D E  M A R C O  

Dia - 1.O 

1544 - Pedro Martins Namorado toma posse do cargo de juiz pedâ- 
neo da povoação de Santos; dep3is, foi Juiz Ordinário no Rio 
de Janeiro. (R. B.) 
(Rio Branco e Apontamentos - A. Marques) 

1721 - Carta Régia a Pedro Álvares Cabral, nomeado para Governa- 
dor e Capitão-General da Capitania de S. Paulo, comunicando 
que, tendo sido nomeado David Marques Pereira Tenente, 
Mestre de Campo General para servir no govérno, se lhe deve 
descontar, todos os meses, doze mil réis, que se consigne a sua 
mulher e que essa importância deve ser anualmznte remetida 
para o Reino, em moedas de ouro. 
(Estado e Cron. Paulista de J. Ribeiro) 

1750 - Em execução do alvará de 9 de maio de 1748, a Capitania 
de S. Paulo é novamente reunida à do Rio de Janeiro, supri- 
mindo-se o seu govêrno e retirando-se dêle o Capitão-General 
D. Luis de Mascarenhas. São Paulo não se conformaria jamais 
com essa afrontosa diminuição. A 2 de maio de 1751. - fa- 
lecido D. João V, responsável por essa injustica, os paulistas 
reclamariam: exaltadamente, o restabeleciiiiento de sua auto- 
nomia, sendo atendidos pela Carta Régia de 6 de janeiro de 
1765, quando foi nomeado Governador D. Luis Antonio de 
Sousa Botelho Mourâo, Morgado de Mateus. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite e Cron. Paul. - J. Ribeiro) 

1828 - E' instalada solenemente a Academia de Direito de S. Paulo, 
na antiga sacristia do Convento de São Francisco. estando pre- 
sentes o Presidente da Província, Conselhriro Tomás Xavier 
Garcia de Almeida, e o bispo diocesano, D. Manuel Joaquim 
Gonçalves de Andrade. 
( O  Estado, Diário da Noite, Cron. Paulita de J. Ribeiro e Hist. 
da Civ. Paulista de A. Leite) 

1832 - E' nomeado comandante do Corpo de Guardas Municipais 
Permanentes, primitivo nome da Forca Pública, o alferes de 
caçadores a pé José Gomes de Almeida. 
(A Fòrça Pública de S. Paulo - E. Andrade e Hely Câmara) 

1842 - São cr iad~s  sub-delegacias de Policia em tòdas as freguesias 
e capelas curadas da Província. em virtude da Lei de 3 de 
dezembro de 1841. 
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1870 - O fim da Guerra do Paraguai, com a morte de Solano Lops,  
junto ao riacho Aquidabã, é estrondosamente comemorado em 
S. Paulo, quando chega a Capital a noticia do fato. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1874 - E' concedido privilégio, por 50 anos, a Félix Guimaráes e a 
Diogo Rodrigues de Morais, para o estabelecimento de uma 
linha de bondes em Iguape, o que não se reelizou. caducando 
a concessão. 
(J. J .  R.) 

1881 - Aparece o primeiro número d' "A Comédia", de propriedade 
de Valentim Magalhães, Gustavo Júlio Pinto Paca e Adolfo 
Carneiro, sendo redatores os dois primeiros. 
(J. J. R.) 

1889 - Surge, em S. José do Rio Pardo, o jornal socialista "O Proleta- 
rio", dirigido por Euclides da Cunha e Francisco Escobar. 

1890 - E' instalada a comerca de Itaporanga. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1901 - Aparece, na Capital, o jornal anti-clerical "A Lanterna", diri- 
rido por Benjamim Mota. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1908 - Realiza-se a eleição presidencial do Estado, sendo eleito Al- 
buquerque Gns. Campos Sales recebe apenas umas centenas 
de votos. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1910 - Realizam-se, em S. Paulo, como em todo o Brasil, as eleições 
pare a presidência da República. No Estado, a chapa civilista, 
- Rui Barbosa - Albuquerque Lins -, obtém grande van- 
tagem sobre a antagônica. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1923 - Morre, em Petrópolis, o Conselheiro Rui Barbosa, nascido na 
Bahia, a 5 de novembro de 1849. Jurista, sociólogo, orador e 
filólogo, teve notável atuaçáo na política e nas letras. Diplo- 
mou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo. 

1926 - E' eleito presidente da República Washington Luis Pereira de 
Sousa, que, na ocasião, ocupa uma cadeira de Senador por 
S. Paulo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1930 - São eleitos presidente e vice-presicrente da República, Julio 
Prestes de Albuquerque, paulista, e Vital Soares, baiano. Não 
chegaram, porém a tomar posse, por motivo da revolução 
que seria vitoriosa a 24 de outubro. 

1950 - O deputado Horácio Lafer, em discurso na Cámara Federal, 
aponta o perigo, para a Nação, de uma catástrofe financeira. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1965 - Prossegue a greve dos estudantes da Escola de Engenharia 
de S. Carlos, deflagrada no dia 10 de fevereiro, para protestar 



contra a falta de objetividade da direção da Escola, no enca- 
minhamento do ensino e sistema de jubilação instituído no es- 
tabelecimento. 
(Diário Popular - resenha de 1965) 

Dia - 2 

I572 - Morre, na cidade de Salvador da Bahia, Mem de Sá. Terceiro 
Governador Geral do Brail. Teve destacada atuação na Ca- 
pitania de S. Vicente, que visitou em março de 1560. Por sua 
ordem, passaram-se os moradores de Santo An&é para São 
Paulo de Piratininga. Determinou, também, a abertura de novo 
caminho para o Planalto. Dai o "Caminho do Padre José". 

1596 - Os oficiais da Câmara de S. Paulo "assentarão que o pano 
comu de algodão se não vendesse daqui em diante a mais que 
a dozentos reis a vara c6 pena de quinhentos". 
(Estado de S. Paulo e Correio Paulistano) 

1711 - Ordem de El-Rei a Antônio de Albuquerque para que agra- 
deça à Câmara de S. Paulo "o amor e empenho" que haviam 
os paulistas demonstrado quando do assalto de Duclerc ao Rio 
de Janeiro. 

i731 - convocado o vereador transato, sargento-mor Cláudio Fur- 
quim, para substituir "hum vereador por se acharem os mais 
todos auzentes com p2vor das bexigas". 
(Correio Paulistano) 

1737 - Deliberou-se, em reunião da Edilidade, "que coarta feira de 
cinza se nam fizece por ser dia da igreja". 
(Correio Paulistano) 

1803 - O povoado de S. J0á3 de Queluz, atual cidade de Queluz, que 
teve início como um aldeiamznto dos Puris, em terras conce- 
didas pelo Governedor e capitão-general da Capitania de S. 
Paulo, Antônio Manuel de Melo e Castro Mendonça, é ele- 
vado à categoria de freguesia. 
(Fôlha de S. Paulo e Enciclopédia dos Municípios, I.B.G.E.) 

1864 - É Instalado o município de N. S.a do Rio do Peixe, atual 
Natividade da Serra. 

1872 - O presidente Dr. José Fernandes da Costa Pereira Júnior, assi- 
na, com Ângelo Tomás do Amaral, o contrato para construção 
da estrada de ferro de São Paulo a Cachoeira, que era, então, 
o término da Estrada de Ferro Pedro 11. 

1878 - Pela lei n.O 2 é anexado à comarca de São João de Capivari o 
município de Monte Mor. 

1888 - Falece, em São Paulo, o Dr. Martim Frencisco Ribeiro de 
Andrada (Martim Francisco 2.O), Conselheiro do Império, e 
professor da Faculdade de Direito. Fêz parte tio Gabinete Mi- 
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nisterial de 3 de agosto de 1866, no qual ocupou a pasta de 
Estrangeiros, e, depois, a da Justica. (Rio Branco) 

1889 - Nasce, em Bragança Paulista, Cásper Líbero, que viria a ser 
um dos mais notáveis jornalistas de S. Paulo. Faleceu em 
1943, em desastre de aviação. 
(Folha de S. Paulo) 

1891 - E' criado o distrito de paz de Tremembé, no município de 
Taubaté. 
(Estado de S. Paulo) 

1894 - Bernardino de Campos envia, para reforço de Itararé, a divi- 
são sob o comanào do Coronel Pires Ferreira, composta de 
258 homens da Guarda Nacional. 
(A Revolta de 6 de Setembro - P. Dias de Campos) 

1903 - E' fundado o povoado de São João Batista dos Olhos d'Agua, 
pelo engenheiro Roberto Reid, que chantou um cruzeiro para 
seu início. E' a atual localidede de Olímpia. 

1943 - No Largo São Francisco, realiza-se a solenidade do batismo 
do Avião "Rui Barbosa", doado, ao Centro Acadêmico ''Onze 
de Agosto", pelos alunos das escolas primárias do Estado de 
São Paulo. 
(Folha de S. Paulo) 

I945 - Povo e estudantes, apesar da chuva torrencial, promovem co- 
mício monstro na Praça da Catedral, quando é lida exaltada 
mensagem de Armando Sales de Oliveira, enviada do exílio 
a mocidade paulista. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

I963 - Com grande destaque, noticiam os jornais do dia, o início da 
solução do incidente França-Brasil, por motivo da invasão, por 
lagosteiros franceses, da região brasileira de pesca da lagosta, 
com a retirada, exigida pelo Govêrno Brasileiro, do navio 
"Tartui enviado precipitadamente pelo Govêrno Francês, para 
proteger os pescadores gauleses. O jornal "O Estado de S. Pau- 
lo" informa, porém, que a belonave froncesa continua, aparen- 
temente imóvel, a 110 milhas da costa brasileira. 

Dia - 3 

1534 - Martim Afonso de Sousa, partindo para a fndia, deixa p m  
curaçáo bastante à sua mulher D. Ana Pimentel para gerir 
seus negócios no Brasil. (Rio Branco) 

1544 - Os camaristas de São Vicente obrigam a Antônio Teixeira, 
chegado de Lisboa, a apresentar o alvará, revogando a proi- 
bisáo de comunicarem-se os habitantes da Vila com os de 
serra acima. 
(Apontamentoa - A. Marques) 



1640 - Em vereanga, são tomadas diversas medidas de ordem pú- 
blica, entre as quais a que determina "que nenhu morador 
consinta que negro seu venha a esta vila com pao de biquo 
nem arquo e frechas com pena de dous mil réis". 
(O Estado de S. Paulo) 

1650 - Duarte Correia Vasqueanes autoriza a Eleadoro ebano a fa- 
zer a quintagem do ouro, em Paranaguá e não na Casa da 
Moeda de S. Paulo. 
(A. Taunay) 

1661 - Povo e oficiais da Câmara de S. Paulo, resolvem convidar o 
governador geral, Salvador Correia de  Sá e Benevides, para vir 
a São Paulo, e receber as satisfações que lhe queriam dar pela 
ofensa que lhe haviam feito em novembro do ano anterior. 
(Estado e Cron. Paulista de J. Ribeiro) 

1661 - A Capela de N. S.= da Ponte - hoje Sorocaba -, fundada 
por Baltazar Fernandeq é elevada a categoria de vila. 

1681 - Lourenço Castanho Taques, Luís Porrate Penedo e João Fran- 
co Viegas comprometem-se com a Câmara de São Paulo a 
construir, à própria custa, em um ano, a estrada de São Paulo 
a Santos cabendo-lhe, em troca, o privilégio de venderem os 
líquidos de mar fora, dentro do têrmo da vila de S. Paulo. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1687 - O paulista Domingos Jorge Velho, por contrato escrito, com 
o governador de Pernambuco, João da Cunha Souto Maior, se 
compromete a destruir o quilombo de Palmares. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1700 - Carta Régia, promovendo o paulista Manuel Bueno da Fon- 
seca, neto de Amador Bueno, o Aclamado, a Capitão. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1700 - O Governador e Capitão-General da Repartição do Sul, Ar- 
tur de Sá Menezes, faz, em São Paulo, o Regulamento para 
as minas de ouro. 
(O Estado e R. Branco) 

1712 - Carta Régia, determinando à Câmara de São Paulo que faça 
restituir aos índios aldeiados as terras que Ihes foram usur- 
padas, despejando-se os intrusos. 
(Cron. Paulista - J. R~ixiro) 

1717 - D. João V nomeia como Capitão-General de São Paulo e Mi- 
nas de Ouro, D. Pedro de Almeida Portugal, Conde de Assu- 
mar. Tomou posse, perante a Câmara de São Paulo, a 14 de 
setembro do mesmo ano. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1718 - O conde de Assumar, capitão-general da Capitania de S. Paulo 
e Minas de Ouro, convoca os moradores da vila de Ribeirão 



do Carom, para ficar estabelecida a forma de pagamento do 
quinto, decidindo-se que caberá 25 arrôbas por ano. 
(Apontametos - A. Marques) 

1741 - Alvará determina que se marque com um F, a fogo, o negro 
fugido e que, em caso de reincidência, se lhe cortasse uma 
orelha. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1777 - Morre, em São Paulo, o genealogista e notabilíssimo paulista 
Pedro Taques. Estava, então, tão pobre que os seus funerais 
foram feitos por esmola. Escreveu: "Nobiliarquia das princi- 
pais famílias da Capitania de S. Paulo" e "Memórias Histó- 
ricas sôbre a fundação da Capitania de S. Vicente". Foi sepul- 
tado em jazigo dos Terceiros do Carmo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite e Escôrço biográfico de 
Pedro Taques - A. Taunay) 

1829 - O vereador Xavier Ferreira indica à Câmara Municipal, que, 
em observância da Provisão de 20 de julho d,z 1782, se con- 
tinue o registro dos fatos mais notáveis, dignos da História, 
que tiverem acontecido nesta Província. O livro estava em 
atraso, desde 1814, mas desapareceu do arquivo da Câmara. 

1847 - A povoação de N. S.= da Piedade de Sorocaba, no municí- 
pio de Sorocaba, é elevada a categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1866 - O vice-presidente Conselheiro Joaquim Floriano de Toledo, 
assume o govêrno da Província, que até esta data vinha sendo 
governada pelo paranaense Conselheiro João da Silva Carrão. 

1881 - Deixa a presidência da Províncie, seu quadragésimo termro 
presidente, Conselheiro Laurindo Abelardo de Brito, nascido 
em Montevidéo. Assumiria, no dia seguinte, 4 de março, o 
govêrno, o vice-presidente, Joaquim Egídio de Sousa Aranha. 
marquês de Três Rios. 
(Galeria Cronológica dos governadores de S. Paulo - Luís 
Silveira) 

1885 - Santa Rita do Passa Quatro, que adveio do povoado fundado, 
no mkicíp:o de São Simão, por Inácio Ribeiro do Vale, em 
1860, é elevada a categoria de município. 

1893 - Américo Brasiliense seita manifesto conclamando os republi- 
canos a formarem frente única, caso a revolução, que explodira 
no Rio Grande do Sul, tenha propósitos monarquistas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1954 - E' solenemente inaugurada, em São José dos Campos, a Fa- 
culdade de Direito do Vale do Paraíba. 
(Estado de S. Paulo) 

1958 - Paraibuna é elevada a categoria de sede de comarca pela lei 16. 
1963 - Fa!ece, em São Paulo, o Dr. Fábio Prado, pertencente a ilus- 

tre família e que foi prefeito da Capital, de notável atuação. 



Dia - 4 

1533 - Martim Afonso de Sousa passa carta de sesmaria a Francisco 
Pinto, cavaleiro fidalgo, irmão de Rui Pinto, no lugar deno- 
minado Tumiaru, fronteiro à Ilha de São Vicente. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1679 - Provisão que dá aos naturais do Brasil preferência para os 
postos militares, benefícios eclesiásticos e outros emplêgos 
públicos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1698 - Câmara e povo de S. Paulo pedem, à Metrópole, a criação de 
um govêrno independente do do Rio de Janeiro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1720 - Carta Régia declara o pôrto de Santos livre e franco aos na- 
vios do Reino. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1791 - Em Itu, nasce Antônio Pais de Barros, que viria a ser Barão 
de Piracicaba, falecendo a 11 de outubro de 1876. Foi o ini- 
ciador da cultura de café, o que fêz em sua fazenda, em São 
João do Rio Claro. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1839 - A Capela Curada de Amparo é elevada à categoria de fregue- 
sia, pela lei n.O 6. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1842 - A freguesia de Queluz é elevada à categofia de vila, pela lei 15. 
1842 - São elevados à categoria de freguesia, o arraial de N. S.a da 

Aparecida, o povoado do "Senhor Bom Jesus dos Aflitos", de 
Piraçununga, e São José dos Barreiros. Aparecida viria a per- 
der essa prerrogativa em 1844, para readquiri-la em 1880, 
pela Lei 131, de 25 de abril. 

1842 - E' criada, na Fazenda Santana, uma escola prática para cul- 
tura de chá. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1875 - O Govêrno da Província cria a Guarda Urbana, com o efetivo 
de 60 homens, como corpo auxiliar da Fôrça Pública, para 
policiamento da Capital. 
(A Fôrca Públice de S. Paulo - E. Andrade e H. Câmara) . ~ 

1876 - A freguesia de Santo Antônio do Pinhal. pertencente ao mu- 
nicípio de S. Bento do Sapucai, é exautorada por lei desta data. 
(Cron. Paulisia - J .  Ribeiro) 

1881 - Assume a presidência da Província, pela segunda vez, o vice- 
presidente, paulista, Joaquim Egídio d.2 Sousa Aranha, mar- 
quês de Três Rios, que governaria até 7 de abril do mesmo ano. 

I893 - Cêrca de 5.000 pessoas reunem-se no Largo de  S. Francisco, 
inclusive muitas vindas do interior do Estado, e dirigem-se ao 
Palácio do Govêrno para pedi  que o Presidente Bernardino 
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de Campos convoque extraordiniriamente o Congresso para 
decretar o preciso auxilio ao Govêrno da União, na defesa do 
Sul, ameaçado pelos federalistas, comandados pelos caudilhos 
Gumercindo e Aparício Saraiva, Juca Tigre e outros. 
Bernardino de Campos, no mesmo dia, convoca o Con- 
gresso, que vota a Lei 120, promulgada no dia 5, autorizando 
o Estado a prestar à União os auxílios necessários para 
ser mantida a integridade da Pátria e a instituição republicana. 

da Civ. Paulista e Cron. Paulista, respectivamente de 
A. Leite e J. Ribeiro) 

Dia - 5 

1677 - Falece, em avançada idade, Lourenço Castanho Taques, filho 
de Pedro Taques, elogiado por carta régia de 23 de março 
de 1674, por ter descoberto as minas de Cataguases e do ser- 
tão de Caeté. Outra carta régia agradece a Lourenço Casta- 
nho Taques a sua intervenção apaziguadora na hostilidade 
entre o governador Salvador Correia de Sá e Benevides e os 
moradores de S. Paulo, por motivo de ser, o primeiro, amigo 
e protetor dos jesuítas. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1688 - O capitão-m<rr de Taubaté, Felipe Carneiro de Alcaçouva, 
concede ao Capitão Mateus Vieira da Cunha e a João So- 
brinho de Menezes, as primeiras sesmarias, de que nasceria 
o povoado que é o atual município de S. Luís do Paraitinga. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1729 - Carta Patente, nomeando capitão de infantaria de ordenan- 
ças do sítio e barra da Bertioga, em Santos, Antônio Gonçal- 
ves Figueira, bandeirante que, por primeiro, levantou engenho 
no sertão de Brejo Grande, no rio São Francisco. Abriu cami- 
nhos no sertão das Gerais e formou f2zendas de gaào. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1822 - fi elevado à categoria de Freguesia o povoado de N. SP da 
Conceição de Tatuí. 

1836 - A capela Curada de Santo Antònio àa Cachoeire, município 
de São João de Atibaia, é elevada à categoria de freguesia. 
E' a atual Piracaia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1847 - Nasce, em Pôrto Feliz, Cesário Mota Júnior, primeiro presi- 
dente do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, polí- 
tico e higienista de notável atuação no Estado. Foi deputado 
provincial e secretário do Interior, no govêrno Bernardino de 
Campos. Durante a sua gestão como secretário, foi criada a 
Escola Politécnica, a de Farmácia, o Ginásio do Estado e a 
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Escola Normal de Itapetininga. Faleceu a 25 de abril de 1897. 
(Fòlha de S. Paulo) 

1855 - A povoasão de S. João Batistz do Rio Verde, erigida em vila 
em 1871, é elevada a freguesia. (JJR) 

1856 - A freguesia de Sta. Branca é elevada a vila pela Lei n. 1. 
1887 - E inaugurado o ramal da estrada de Ferro Franca a Jaguara. 

(JJR) 
1887 - A capela de Bom Jesus do Monte Alegre é elevada à cate- 

goria de freguesia, pela Lei 15. 
1888 - A Companhia Mojiana inaugura a navegação do Rio Grande, 

da estação ferroviária de Jaguara até Ponte Alta, com 51 qui- 
lômetros. No dia seguinte, abria ao tráfego ferroviário a mes- 
ma estação. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1890 - A freguesia de Ribeirão Bonito, no município de Brotas, é 
elevada à categoria de vila. 

1891 - Decreto Federal nomeando governador do Estado Américo 
Brasiliense de Almeida e Melo, que assumiria o govêrno a 
7 do mês. 
(Estado e Hist. da Civ. Pauiista - A. Leite) 

1903 - O presidente Bernerdino de Campos pede ao Congresso E 5  
tadual lei de defesa do café. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1919 - Falece, em S. Paulo, o professor Brasílio Augusto Machado de 
Oliveira, um dos fundadores da Academia Paulista de Letras. 
(Fòlha de S. Pauío) 

1929 - O povoado de Magda, fundado por Joáo Braga, dele recebe, 
por doação, seu patrimônio. 

1943 - Falece o escritor e ministro Alarico Silveira. 
(Folha de S. Paulo) 

1965 - Comemoram, na Capital, o 1 . O  centenário da fundação do 
trsbalho presbiteriano em S. Paulo, o Presbitério de S. Paulo, 
o Sínodo Oriental e Supremo Concilio das Igrejas Presbite- 
rianas Independentes do Brasil. 
(Resenha de 1965 do Diário Popular) 

Dia - 6 

1726 - O ouvidor de S. Paulo, Dr. Francisco da Cunha Lobo, dá sen- 
tensa contra Bartolomzu Pais de Abreu no processo que lhe 
move o guarda-mor Bartolomeu de Freitas Esmeraldo. 
(A. Taunay) 

1728 - Rodrigo César de Menezes comunica a D. Joáo V que o t1.4 
cho paulista da estrada para o Rio estava pronto, mas que 
ignorava o que sucedera ao trecho fluminense. 
(Estudos da Hist. Paulista - A. Taunay) 



1734 - Em vereança "se ordenou ao Alcayde notificasse aos sapateiros 
para na primeira camera virem fazer juis e escrivão do seu 
oficio". 
(Estado de S. Paulo - 6/3/66) 

1789 - Celebram-se, na Cepital e em todas as vilas, menos Taubaté, 
que é par isso censurada, exéquias solenes pelo príncipe D. 
José, filho de D. Maria I. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1790 - O padre guardiác do Convento S. Francisco é intimado a 
mandar consertar a ponte do Caminho de Santo Amaro, no 
Piques, "pela obrigação que se constituiu pela dádiva de terras 
que se lhe concederam". 
(O Estado de S. Paulo) 

1813 - Nasce Vicente de Souza Queiroz, que viria a ser Barão de 
Limeira e que morreu na Capital a 5 de setembro de 1872. 
(Diário de S. Paulo) 

1843 - Falece, na Corte, D. Francisco de Assis Mascarenhas, Mar- 
quês de S. João das Pelmas, que governou as capitanias de 
S. Paulo, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Representou S. Paulo, 
no Senado do Império. 
(Efemérides do Barão do Rio Branco) 

1846 - A povoação de N. S.= das Dores de Brotas, fundada, em 
1840, por D. Francisco Ribeiro dos Reis, é elevada h cate  
goria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1854 - Nasce. em S. Paulo. Brasilio Rodrigues dos Santos, que viria 
a ser professor da Faculdede de Direito da Capital. 
(Folha de S. Paulo) 

1856 - A freguesia de Sants Branca, antes pertencente ao Município 
de Jacareí, é elevada à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1868 - Nasce, em JunãLaí, José Feliciano de Oliveira, que viria a ser 
matemático, historiador, filósofo e professor. Faleceu em S. 
Paulo, com a idade de 93 anos, depois de ter passado uma 
parte de seu tempo de professor aposentado em Paris. Pro- 
fessava o credo positivista. 
(Folha de S. Paulo) 

1871 - A freguesia do Embaú, depois Conceição do Cruzeirc, é ele- 
vada à vila. 
(J. R.) 

1872 - A Legação Brasileira em Londres, recebe do Presidente da São 
Paulo Railway a declaração de que a Companhia desistia do 
direito de preferência para construção 80 prolongamento da 
Estrada para diante de Jundiaí até Rio Claro. A Companhia 



Paulists, de iniciativa de paulistas, viria a suprir galharda- 
mente essa omisrão. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1888 - A Companhia Mojiana inaugura o tráfego do trecho de Fran- 
ca a Jaguara. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1911 - Morre o Padre Bento Dias Pacheco, nascido em Itu, a 17 de 
setembro de 1819. Conviveu e trrtou de leprosos durante 40 
anos de sua vida, marcada pela caridade e altruismo. 
(Diário da Noite) 

1919 - Falece, no Rio de Janeiro, o Conselheiro Joáo Alfredo Correia 
de Oliveira, que foi presidente das províncias de Pernambuco 
e de S. Paulo. 
(Diário e Fôlha de S. Paulo) 

1923 - E' instalada a comarca de Nôvo Horizonte, criada pela Lei 
1887, de 8-12-1922. 

1927 - E' reinstalado o município de Nuporanga, antiga Capela do 
Divino Espírito Santo de Bstatais. 

1965 - Frente à ameaça de greve dos empregados da Companhia Te- 
lefônica, o Departamento de Estudos Municipais, às pressas, 
conclui estudos, ficando a Companhia autorizada a aumentar 
as tarifas: em 234 cruzeiros a dos telefones residenciais e em 
284 a dos telefones comerciais. 
(Diário Popular - Resenha noticiosa do ano). 

Dia - 7 

1727 - Rodrigo César de Menezes lança bando concitando os paulistas 
a novos descobrimentos de minas em Cuiabá. 
(Hst.  das Bande:ras Paulistas - A. Taunay) 

1738 - Falece Garcia Rodrigum Pais. filho e sucessor de Fernão Dias 
Pais. Foi nomeado Capitão-Mor das entradas e descobrimen- 
tos. Teve, depois, o título de Guarda-Mor das m'nas por três 
vidas, que findarem na pessoa de seu neto Fernando Dias 
Leme. (Apontamentos - A. Marques) 

1845 - A freguesia de S. João da Rio Claro, pela lei 13, é elevada 
à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1853 - Um pavoroso incêndio destrói a Igreja da Imaculeda Con- 
ceição de Itanhaém, - Igreja do Outeiro - que seria re- 
construída e de novo sagrada em 1865. 

1883 - Falece o Padre Joáo Vicente Valadáo, vigário colado da fre- 
guesia de N. S.a da Conceiçãço de Guarulhos. Natural de Mi- 
nas Gerais, foi em S. Paulo, deputado provincial em mais 
de uma legislatwa e vigário, aliás popularíssimo, cêrca de 
40 anos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1885 - E' prêso, em Campinas, José Pinto de Almeida Júnior, acu- 
sado como o autor do assassínio de Vitorino de Menezes. 
(J. R.) 

1890 - E' dissolvida a cãmara municipal de Itapetininga, sendo no- 
meado um conselho de intendência, composto de 5 membros. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - Premido por desavenças na família situacionista, Jorge Tibi- 
rirá passa a administração ao novo governador nomeado, Pro- 
fessor Américo Brasiliense de Almeida e Melo, a quem Deo- 
dor0 faz seu delegado, por decreto de 5 do mês. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1892 - Realizam-se, em todo o Estado, eleições para deputados e se- 
nadores para o segundo Congresso Estadual, que se instalaria 
a 7 de abril. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1925 - E' instalado o município de Paraguaçu, atual Paraguaçu Pau- 
lista, criado pela lei 2.032 de 30-12-1924. 

1931 - Ato municipal regula o funcionamento das casas de bilhetes 
de loterias, prados de corridas, clubes de sorteios de merca- 
dorias e congêneres. 
(O Estado de S. Paulo) 

1932 - O Embaixador Pedro de Toledo, paulista, assume a Interven- 
toria no Estado, tentando, sem resultado, conciliar os seus con- 
cidadãos em tórno da Ditadura. 

1935 - Pirangi, antigo povoado de Santo Antônio da Bela Vista, passa 
a ser município, pelo decreto 6.997. 

1953 - Inaugura-se, em Campos do Jordão, a primeira festa da maçã. 

Dia - 8 
1685 - Reunem-se os homens bons da vila de S. Paulo na Casa do 

Conselho, à vista dos rumores de que o povo tentaria outra 
vez a expulsão dos jesuítas. Elegem o bispo D. José Barros 
Alarcão e o Cap:tão-mor Pedro Taques para se entenderem 
com o provincial Padre Alexandre de Gusmão. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1709 - O povo representa à Edilidade sôbre prêço e venda de sal, que 
falteva em S. Paulo, não obstante haver, em Santos, numa 
fragata acostada, grande quantidade. 
(O Estado) 

1727 - Antônio da Silva Caldeira Pimentel é despachado para Go- 
vern~dor da Capitania, sem caráter d,e capitão-general, com 
a declaração de não ter jurisdição nas Minas de Cuiabá e 
nas de Guaianazes, enquanto se não recolhesse destas minas 
o General César, que, com efeito, chegou a S. Paulo em 1728. 
(Informayão sôbre as mines de S. Paulo - Pedro Taques) 



-- ~~ 

1746 - Ordena D. João V que o capitão-general de S. Paulo ajuste 
novamente com Antônio Pires de Campos a desinfesta~ão do 
caminho do Povoado às Minas de Vila Boa. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - 2.O vol. - A. Taunay) 

1842 - A freguesia de N. S.a das Dores de Tatuibi, hoje cidade de 
Limeira, é elevada à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1842 - A freguesia de Santíssima Trindade de Pirapora, hoje cidade 
de Tietê, é elevada à categoria de vila. 
(Fôlha de S. Paulo e Encic. dos Municípios Brasileiros) 

1852 - I? criado o Arauivo Público de S. Paulo. 
(Fôlha de S. Paulo e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1864 - O Dr. Francisco Ignácio Marcondes Homem de Melo, depois 
Barão Homem de Melo, é nomeado presidente da Província, 
presta juramento e recebe a presidência do Conselheiro Ama- 
ral Gurgel, governando até 24 de outubro do mesmo ano, 
quando pessa o poder ao vice-presidente, Joaquim Floriano 
de Toledo. 

1866 - Falece. no hospital de Corrientes, por ferimentos recebidos, 
Antônio Manuel de Melo, paulista nascido na Capital, coman- 
dante geral da artilharia do Exército Brasileiro contra o Pa- 
raguai. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1872 - A povoação denominada Palmital, no muncípio de Itapetinin- 
e, é elevada à categoria de freguesia, com a denominação de 
Esoírito Santo da Boa Vista. 
(Cron. Paulista - J. Rbeiro) 

1875 - Mato Grosso de Batatais, atual Altinópolis é elevada à ca- 
tegoria de freguesia. pela lei provincial n.O 5. 

1882 - E' criade a fremesia de Senhor Bom Jesus do Ribeirão Boni- 
to. no município de Brotas. 
(Cron. Paulista - J. R;beiro) 

1898 - Igaraoava, antiga Santa Rita do Paraíso, é elevada à categoria 
de cidade. 

1912 -. O presidente do Estado essina contrato com o Sindicato de 
Tóquio, para o estabelecimento da coloniza~ão japonêsa na 
rezião do rio Ribeira. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1917 - O Prefe;to Dr. Washington Luís cria o brasão do Município 
de S. Paulo, adotando a divisa "Non ducor duco", da levra de 
Gu'lherme ãe Almeida, sendo o desenho de José Wasth Ro- 
drigues. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1965 - Investido da dignidade cardinalície, rgressa a S. Paulo, D. 
Agnello Rossi, arcebispo metropolitano. 
(Diário Popular - Resenha noticiosa do ano) 



1965 - Depois de uma crise política que causou sensação, e com a 
normalidade em Osasco, reassume o cargo de prefeito o Sr. 
Marino Nicoletti. 
(Diário Popular - Resenha noticiosa do ano) 

Dia - 9 

1451 - Nasce, em Florença, o navegador Américo Vespúcio, que, em 
1500, percorrendo a costa do Brasil, desde o cabo de São Roque 
até o sul, deu nomes aos acidentes, ligando-os aos santos do 
dia. São Vicente foi tocado pelo navegador florentino a 22 
de janeiro dêsse ano de 1501. 
(Folha de S. Paulo e Hist. da Civ. Brasileira - P. Calmon) 

1625 - Bandeirantes de S. Paulo atacam as Missões entre o Uruguai 
e o Paraná. R. B. 

1669 - Requer o procurador do Conselho que "suas merses (os edis) 
mandasen paiar quarteis que todos os moradores dest2 vila 
e termo fizesen os caminhos pontes e estradas para suas fa- 
zendas". (Correio Paulistano) 

1793 - Em vereança "se arremsta a factura do curral do Concelho" 
de que foi arrematante Salvador Gonçalves. 
(Estado de S. Paulo - 9-3-66) 

1822 - I3 arrematado o consêrto das pontes do rio e aterrado do Fon- 
seca por Florentino Rodrigues da Silva por 1089000. 
(Estado de S. Paulo - 9-3-66) 

1829 - D. Manuel Joaquim Gongalves de Andrade, bispo diocesano, 
na qualidade de vice-presidente da Província, assume a ad- 
ministração. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1835 - Criação da Tesourarie Provincial de S. Paulo para arrecada- 
ção dos impostos da Província, pela lei número 2 desta data. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1840 - R. por ato legislativo, mandado aplicar o produto do impôsto 
predial, em iluminação, metrizes e cadeias dos respectivos 
municípios. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1844 - O engenheiro José Porfírio de Lima, encarregado pelo presiden- 
t e  da Província, Manuel Felizardo de Souza Melo, da explo- 
ração de uma mina de porcelana (caolim), na estrada que, 
da Capital, segue para Jundiaí, faz relatório positivo sobre 
o fato. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1859 - S. José do Barreiro é elevado à categoria de município, pela 
Lei n.O 6. 

1871 - O povoado de Guareí, sob a invocação de S. João Batista. é 
elevado, pela lei n." 14, à categoria de freguesia. 
(Estado de S. Paulo) 



1871 - A capela de N. S.= da Conceição de Livrnha é elevada à 
freguesia, pela lei n.O 16. E' a atual localidade de Itaberá. 

1873 - No Ceará, seu estado natal, p-10 bispo dioceseno D. Luís An- 
tônio dos Santos, é sagrado bispo, D. Lino Deodato Rodrigues 
de Carvalho, terceiro bispo de S. Paulo. 
(Diário de S. Paulo) 

I883 - A freguesia de N. S.= da Conceição dl- Caconde, atual Cacon- 
de, é devada à categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1898 - Matricula-se na Faculdade de Direito D. Ma& Augusta Sa- 
raiva, a primeira mu!her, e que chegaria a festejar, na profis- 
são, o seu meio século de formatura. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1899 - E' inst~lado o município de Jardinópolis, antigo distrito de 
"Ilha Grande". O município foi criado pela lei 554, de 27-7-1898 

1911 - Falece, em S. Paulo, o professor da Faculdade de Direito João 
Pedro da Veiga Filho, nasci60 em Campanha, Minas, a 18 
de meio de 1862. Foi um dos fundadores da Escola de Co- 
mércio Alvares Penteado, em 1902. 
(Diário de S. Paulo) 

1935 - Ato municipal regula o exercício da profissão de vendedor de 
jornais. 
(Estado de S. Paulo - 9-3-66) 

1954 - Transcorre o centenário do nascimnto de Francisco Mata- 
rezzo, que criou, em S. Paulo. com derivaçóes por todo o País, 
uma das maiores organizações industriais da América Latina. 
(Correio Paulistani) 

1965 - A tenista paulista Maria Ester Bueno segue para Nova Iorque 
para receb.sr prêmio outorgado por um canal 6e televisão à 
melhor esportista de 1964. 
(Diário Popular - Resenha noticiosa do ano) 

Dia - 10 

1657 - Constata-se estar "o caminho do mar muito ruin e mal se po- 
der servir por ele e asin que cada hun acuda a parte que 
lhe toquar". 

1732 - Ordem régia para que, do Brasil, e portanto de S. Paulo, não 
fôssem mulheres a Portugal, sem graça especial. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1768 - Parte de S. Paulo para Iguatemi a monção chefiada pelo sar- 
gento-mor Teotônio José Juzarte, composta de cêrca de 800 
pessoas, entre homens, mulheres, crianças e soldados. Chega- 
dos a Araritagueba, embarcaram em 36 canoas, para a viagem 
fluvial, que durou até 12 de junho. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1842 - A freguesia de N. S.a da Guia de Xiririca é elevada à cate- 
goria de vila, pela lei n.O 28. E' o atual município de Eldorado. - 

1842 - A capela de S. Simão, fundada no município de Casa Branca, 
pelo mineiro Simão da Silva Teixeira, é elevada à categoria 
de freguesia. 

1876 - E' elevado à categoria de município o distrito de Patrocínio 
do Sapucaí, pela lei 23. 

1876 - A vila de Queluz, à margem do rio Paraíba, é elevada 
à categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1880 - É, por disposição legislativa, autorizado o govêmo da Pro- 
víncia a organizar uma Seção de bombeiros, enexa à Compa- 
nhia de Urbanos da Capital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1883 - Espírito Santo do Pinhal, agora Pinhal, era elevada à catego- 
ria de  cidade. 

1885 - É encerrada a "Exposição Provincial" com a presença, em São 
Paulo, do Conde d'Eu e da Princesa Isabel. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1885 - O aistrito de N. S.a do Czrmo de Franca, atual localidade de 
Ituverava, é elevado a município com a denominação de "Car- 
mo de Franca", pela lei 24. 

1885 - Tem início a construção do Ramal de Poços de Caldas, da 
Companhia Mojiana, passando por S. João da Boa Vista. A 
linha seria inaugurada a 1.O de outubro de 1886. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - O distrito de Bom Sucesso é elevado à categoria de vila. 
E' a atual localidade de Paranapanema. 

1885 - fi elevada à categoria de vila a povoação de Santa Rita do 
Passa Quatro, na margem direita do rio Moji-Guaçu, fundada, 
em 1860, por Ignácio Ribeiro do Vale e seu filho, Francisco 
Deocleciano Ribeiro, que vieram de Pouso Alegre, em Minas 
Gerais, com o sogro de Ignácio Ribeiro do Vale, Alferes José 
Vieira da Fonseca, e com outros da mesma procedência, 
fixaram-se nessa região em 1839. A denominação de Santa 
Rita foi porque, à D. Rita Vilela, espôsa de Gabriel Porfírio 
Vilela, companheiro do Alferes José Vieira da Fonseca, deve-se 
a doação do patrimônio. 

1885 - E' criado o distrito de Serra Azul pela lei n.O 29. 
1885 - Campos Novos do Paranapanema, atual Campos Novos Pau- 

lista, era elevada à categoria de município, pela lei n." 25. 
1885 - E' elevado à categoria de freguesia o arraial de N. Sra. Apare- 

cida de Sertãozinho. 



1885 - São criados os municípios de Angatuba, Ituverava, Nuporanga, 
Palmital, Echaporã, Orlândia, Patrocínio do Sapucaí, Santo 
Antônio da Alegria, São Manuel e Barretos, êste fundado, em 
1845, pelos dois irmãos, Francisco José Barreto e outro, mais 
moço, vindos da região de Passos em Minas. 
(Fôlha de S. Paulo e "Paulistas e Mineiros", de M. Leite) 

1916 - Lei municipal proibe o hasteamento da Bandeira Nacional nos 
estabelecimentos comerciais, fora dos dEas de festa ou luto de- 
cretados pela União, Estado ou Município. 
(O Estado de S. Paulo) 

1925 - E' instalado o município de Monte Aprazível, criado pela lei 
2.008, de 23-12-1924. 

1947 - Pelo Tribunal Eleitoral são proclamados eleitos os deputados 
à Assembléia Constituinte e o Governador do Estado. 
(Estado de S. Paulo) 

1965 - Investiga-se sôbre a participação de Jânio Quadros, que tem 
seus direitos políticos cassados, na campanha eleitoral em prol 
de um dos candidatos a Prefeitura da Capital. 
(Diário Popular - Resenha notiicosa do ano) 

1966 - O Corpo de Bombeiros da Capital festeja o o u  86.O aniversário 
Não teve a comemoração o brilho dos anos anteriores, porque 
toda a Corporação, desde que se intensificaram as chuvas, pro- 
duzindo grandes inundações e mesmo alguns desabamentos, 
vem a braços com a luta aos efeitos da verdadeira calami- 
dade que se abateu sôbre a Cidade. 

Dia - 11 
1641 - Uma grande bandeira peulista, que fora ao alto Uruguai, dois 

anos após a derrota sofrida por Pascoal Leite Pais, irmão de 
Fernão Dias, em Caasapaguaçu, sofre nova derrota em M'bo- 
roré. Segundo Taunay, o comando supremo da bandeira pau- 
lista, composta de 40 brancos e cêrca de 2.500 tupis, era de 
Jerônimo Pedroso de Barros. As forças guaranis, sob orien- 
tação dos jesuítes, eram comandadas pelo morubixaba Abia- 
ru e pelo Paãre Altamirano. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

I647 - O governador geral do Brasil, Antônio Teles da Silva, reitera 
aos paulistas angustiante pedido de maior número de arcos 
e de grande quantidade de mantimentos, para resistir aos ba- 
tavos que ameaçavam a capital brasileira. Segundo Pedro Ta- 
ques, o socorro solicitado partiu de São Paulo, em julho de 
1647, sob o comendo de Antônio Pereira de Azevedo. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1656 - Manuel Dias da Silva "se obriga a dar carne ao povo por 
nove vinteis a aroba". 
(Estado de S. Paulo - 11-3-66) 



1658 - Ordem da Edilidade "contra os moradores que tiverem yndios 
em sua casa, das al&eias para que os repuzessem outra vez 
nelasn. 
(Estado de S. Paulo - 11-3-66) 

1687 - João da Cunha Souti Maior, capitão-general de Pernambuco, 
escreve ao Rei, comunicando-lhe que resolvera entregar a pau- 
listas a obra do arrasemento definitivo de Palmares. De fato, 
a 3 de março, assinara Souto Maior, com o paulista Domingos 
Jorge Velho, contrato naquele sentido. 
(Hist. das Bandeiras Peulistas - A. Taunay) 

1698 - Tomé Monteiro d* Faria, procurador bastante de Francisco 
Luís Carneiro e Sousa, concede a Luís Lopes de Carvalho uma 
sesmaria de 4 léguas de terres em quadra, no lugar denomi- 
nado Piraçoiaba, para levantar uma fábrica para fundição de 
ferro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1707 - Em vereança se requer "que se pagzce ao ouvidor geral os 
vinte mil reis de sua correição e quatro mil reis do estandarte 
e tresmil e dozentos reis, a David Miranda, do conserto do 
pelourinho". 

1771 - Instala-se o municíeo de Itapetininga, elevado à vila pelo 
Morgado de Meteus. 

1808 - O príncipe D. João organiza o primeiro ministério que se 
constituiu no Brasil. 
(Correio Paulistano) 

1822 - O govêrno provisório da Província pede a S. A. Real, o prin- 
cipe regente, a remessa para a Província de um algoz perito 
para as axecuçóes. Responde o príncipe que o govêrno se ser- 
visse de algum prêso, pois, no Rio de Janeiro, não 
havia quem tivesse a perícia exigida em casos tais. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1858 - Por lei desta data, a vila de Nossa Senhora das Neves de 
Iguape passa a denominar-se Senhor Bom Jeeus de Iguape. 
(Estado de S. Paulo) 

1872 - E' elevada à categoria de freguesia, com a denominação de 
Divino Espírito Santo da Boa Vista, a antiga =pela do Ri- 
beirão Grande de Palmital. É, atualmente, município, com a 
designação de Angetuba. 

1899 - Bebedouro é elevada a categoria de cidade pela Lei n.O 34. 
1908 - Lei municipal isenta o Instituto Histórico e Geográfico de 

S. Paulo, do pagamento de emolumentos para a construção 
de edifício social. 
(Correio Paulistano) 

1920 - E' instalada a comarca de Pirajuí. 
1926 - E' instelado o município de Guará, criado pela Lei n.O 2.088, 

de 19-12-1925. 



1933 - Funõa-se, na Capital, a Liga Confederacionista, com a presi- 
dência do escritor René Thiollier. Lança manifesto e em se- 
guida publicaria 6 números do BoletLm Confederacionista. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 12 

1594 - Na ata de vereança, consta o seguinte: '+E outrosi se lansara 
pregoã que niguem corte pinheiros sen licensa da camara com 
pena de quinhentos reis para o conselho e có isto concluirão 
por oje". 
(Estado de S. Paulo) 

1633 - Em vereança, foi requerido "da parte de sua magestade, man- 
da sen pasar precatorio para a camara da vila de Santos pu- 
sese cobro no sal por quanto o tinhão fechado". 
(Correio Paulistano) 

1676 - O espanhol João Dias de Andino, na luta contra os paulistas 
de Francisco Pedroso Xavier, ocupa Vila Rica. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1681 - Parte de S. Paulo, rumo às Gerais, 2 leva de D. Rodrigo de 
Castel Blanco. 
(Informações sôbre as Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1694 - Carta régia, reiterada a 15 do mês, ordena ao governador do 
Rio de Janeiro, Antônio Pais de Sande, passasse para S. 
Paulo, com a administração das suas Minas e descobrimentos, 
com 600$000 de ajuda de custo. Falecendo no Rio de Janeiro 
o Governador Sande, é encarregado do govêrno o mestre 
de campo Sebastião de Castro e Caldas. 
(Informações sôbre as Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1723 - O governador e capitão-general Rodrigo César de  Menezes 
manda publicar bando, proibindo o costume introduzido na 
Capital de andarem as pessoas de dia e de noite com capotes 
e capuzes metidos na cabeça, sob pena do que fôr apanhado 
ser prêso por dois meses e pagar 20 mil réis de multa, além 
de perder o capuz para quem o prender. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1764 - Falece, na Capital, D. Frei Antônio da Madre de Deus Gal- 
rão, segundo bispo da diocese, nascido em Lisboa, a 26 de 
maio de 1697. 
(Diário da Noite) 

1794 - A catedral de S. Paulo, não possuinõo até então estatutos for- 
mados e confirmados por Sua Majestade, seu Cabido for- 
ma os estatutos para serem confirmados por S. M. Fidelíssima 
e ter o seu real beneplácito. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1838 - Assume a presidência da Província o fluminense Dr. Venâncio 
José Lisboa, que governaria até 11-7-1839, quando subiria ao 

- . ' poder o mineiro Dr. Manoel Machado Nunes. 
(Estado de S. Paulo) 

1840 - Lei número 12, que cria em S. Paulo, sob a designação de 
Gabinete Topográfico, uma escola de engenharia, tendo por 
fim especial o ensino da construção de estradas. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1841 - N. Sra. do Rosário de Serra Negra é eleveda à categoria de 
freguesia, com a denominação de Serra Negra, pela lei n.O 23. 

1889 - São Bernarcro do Campo, ainda com a denominação de São 
Bernardo, é elevado à categoria de município pela lei n P  38. 

1889 - Falece, na Capital, o Dr. Rafael de Aguiar, um dos fundado- 
res do jornal "A Província de S. Paulo", hojz "Estado de S. 
Paulo". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Decreto estadual, reformando a Escola Normal e convertendo, 
em escolas-modêlo, as escolas anexas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - O Govêrno Provisório decreta a dissolução das Câmaras Mu- 
nicipais substituídas pelas Intendências Municipais. 

1891 - Na vila de Jaú, recebe estrondosa manifestação popular o 
Dr. Américo Brasiliense de Almeida Melo. 
(Estado de S. Paulo) 

1896 - Lei Municipal autoriza a construção de um necrotério central. 
(Estado de S. Paulo - 12-3-66) 

1901 - Falece, em sua fazenda. aos 74 anos, o Dr. Antônio Carlos de 
Arruda Botelho, Conde do Pinhal. 
(Estado de S. Paulo - 12-3-66) 

1923 - E' instalada a comarca de S ~ l t o  Grande, criada pela Lei n.' 
1.887, de 8-12-1922. 

1927 - Visita S. Paulo o grande escritor inglês Rudyard Kipling. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1935 - È' criado o distrito de paz de ~eadinho,  atual Riolândia, pelo 
decreto 7.010. 

Dia - 13 

1531 - A esquadra de Martim Afonso de Sousa chega à Bahia de 
Todos os Santos. 
(Diário de S. Paulo) 

1616 - Paulo da Rocha de Siqueira toma posse do cargo de ouvidor 
e capitão da Capitania de S. Vicente. 
(correio paulistano) 

1621 - O procurador do Conselho "João Rodrigues de Moura é con- 
denado em um tostão Dor não comparecer à vereanca dêste dian. 
(Correio Paulistano) 
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1662 - Reunidos os "oficiais camaristas com as duas cabeças de pyres 
e camargos, he por eles todos de conformidade; foi assentado 
pera quyetasão de todo este povo ficasse a eleysão sostada; 
até a vynda do sor. ouvidor geral para que ele a fasa cón jus- 
tiça como dele se espera; por evitar roinas he des~nsois que 
o caso está prometendo. 
Nota: - A eleigáo era a da renovação da Câmara. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo) - A. Taunay) 

1663 - Falece, em avançada idade, o paulista Amador Bueno, filho 
de Amador Bueno, o Aclamado. 
(Estado de S. Paulo) 

1673 - Data da patente nomeando Matias Cardoso de Almeida, ca- 
pitão-mor substituto de Fernão Dias Pais: governsdor. 
(Notícias das Minas de São Paulo - Pedro Taques) 

1715 - O Capitão-general D. Brás Baltazar da Silveira convoca os mo- 
radores da vila de Ribeirão do Carmo, para nova forma de pa- 
gamento do quinto. Foi ajustsdo que se pagasse daí em diante 
24 arrôbas, ficando livre para o fisco o direito das cargas, 
gado e escravos. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1821 - O capitão-general João Csrlos Augusto de Oyenhausen, oficia 
à Câmara, convidando os edis a comparecerem ao Palácio pa- 
ra ouvirem a notícia de que D. João VI havia aprovado e 
jurado as bases da Constituição que se estava elabsrando em 
Portugal. 
(Estado de S. Paulo) 

1852 - Os habitantes da Cepital são convidados a iluminar as suas 
casas na noite de 21 do mês, por ocasião de um "Te-Deum", 
em ação de graças pela vitória alcançada nos campos de MO- 
ron, em Buenos Aires, no dia 3 de fevereiro pelo Exército 
Brasileiro. 
(Estado de S. Paulo) 

1855 - São elevadas à categoria de cidades as vilas de Moji das Cru- 
zes, Itapetininga e Ubatuba. 
(Estado de S. Paulo) 

1858 - E' criada a Colônia Militar de Avanhandava, à margem do 
Tietê, no Distrito de Araraquara. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1858 - Decreto n.O 124 prorrogando, por dois anos, o prazo para for- 
mação da companhia concessionária da E. Ferro de Santos 
a S. Paulo e Interior. 
(Hist. da Viação - A .Pinto) 

1872 - Sarapuí, ant;ga N. S.a das Dores da Fazendinha, é elevada 
à categoria de município. 



1888 - A Assembléia Legislativa sugere, ao Congresso Nacional, a abo- 
lição incondicional da escravatura. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1890 - E' assinado contrato entre o Govêrno do Estado e a Compa- 
nhia de Carril de Ferro do Bom Retiro e Bela Vista, para o 
estabelecimento de novas linhas de bondes. 
(Estado de S. Paulo) 

1891 - S. João do Curralinho, atual Joanópolis, é elevada à categoria 
de distrito, pela lei 135. 

1896 - Na Igreja dos Jesuítas, na Capital, contígua ao Palácio do Go- 
vêrno, desabam parte do telhado e um trrcho da parede, ser- 
vindo isso de pretexto para demolição do restante, do que foi 
encarregado o engenheiro Teodoro Sampaio. que disso faz um 
relato, na Revista do I .H.G.  S.P. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1923 - Nova Paz do Bálsamo, é elevada à categoria de distrito poli- 
cial pela lei. 112. 

1947 - Deixa a interventoria do Estado, que vinha ocupando desde 
3-11-45, o paulista DT. José Carlos de Macedo Soares. 

1958 - Lançamento da pedra fundamental do novo Isolamento e Sede 
da Profilaxia da Lepra. 
(Estado de S. Paulo) 

Dia - 14 
1595 - Toma posse da Capitania de S. Vicente, como capitão-mor, 

nomeado pelo Governador D. Francisco de Sousa, João Pereira 
de Sousa, que foi assassinado, no sertão, antes de 1606. 
(R. Branco) 

1736 - Pedro de Morais de Siqueira e seu irmão Bartolomeu Bueno 
de Siqueira, no caminho de Cuiabá, no lugar denominado Ca- 
randa, no Rio Paraguai, são atacados pelos índios paiaguás, 
que, depois de encamiçado combate, são destroçados, mas fi- 
cando entre os mortos o bravo chefe paulista e frei Antônio 
de Nascentes, que acompanhava a expedição paulista. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1756 - Nasce, na Capital, José Arouche de Toledo Rendon, diploma- 
do em Coimbra, e que viria a ser o primeiro Diretor da Fa- 
culdade de Direito. 
(Estado de S. Paulo) 

1801 - A Câmara de Pôrto Feliz oficia ao Governador para solicitar 
que seja concedida licença a Vicente Ferreira de Campos, mo- 
rador da vila, para abrir uma escola, de ver que tem suficiên- 
cia para o mister. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1808 - Ordem do Capitáo-General Antônio José Franca e Horta aos 
comandantes das vilas do interior da Capitania para prenderem 
e remeterem para a Capital, a fim de serem devidamente cas- 
tigados, os moços solteiros que não tiverem modo de vida e 
que forem desrespeitadores e valentões e, no caso de estarem 
atacados de qualquer doença, que sejam corrigidos no lugar 
onde residirem. 
(Estado de S. Paulo) 

1833 - Por resoluçáço da Câmara, as freguesias de N. S.= do 6, São 
Bernardo, Conce4ão de Guarulhos, Juqueri, Santa Ifigênia e 
Brás formarão cada uma um distrito de Paz. As freguesias da 
Penha e Sáo Miguel formarão outro distrito. A freguesia de 
Cotia e a de M!Boi, outro. A freguesia da Sé fica dividida em 
dois distritos. 

1837 - Lei provincial n.O 19, desta data, criando o impôsto de 40 réis 
por saco de arroz exportado, para ser o resultado empregado 
na construção do Canal de Iguape, ligando o rio Ribeira e o 
Mar Pequeno. 

1839 - A freguesia de Batatais, antiga de Senhor Bom Jesus da Cana 
Verde de Batatais, é elevada à categoria de vila, pela lei pro- 
vincial n.O 7. 

1844 - São anistiados, por decreto imperial, os cidadãos comprometi- 
dos na ~ v o l u ç ã o  de S. Paulo e Minas. 
(Estado de S. Paulo) 

1847 - Nasce, na freguesia de Muritiba, comarca de Cachoeira, na 
Bahia, Antônio de Castro Alveq o grande poeta da abolição, 
que passou parte da mocidade em S. Paulo. Faleceu aos 24 
anos de idade, na cidade de Salvador. 
(Estado de S. Paulo) 

1857 - Amparo é elevada à categoria de município, pela lei n.' 5. 
1872 - Nasce, em Sorocaba, o jornalista Manuel Lopes de Oliveira 

Filho (Manequinho), diretor do Departamento de Matas, 
Parques e Jardins da Prefeitura Municipal. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1886 - $ aberto ao tráfego a linha de ferro para Santo Amaro, na 
Capital. 

1894 - A vila de Brotas é elevada à categoria de cidade pela lei n. 16. 
1926 - $ solenemente instalado o município de Taquarituba, antigo 

S. Roque do Taquari. 
1942 - Funda-se, na Capital, a Associaçáo Brasileira de Escritores. 

(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
1947 - Assume o govêrno do Estado o governador eleito, o paulista 

Dr. Adhemar Pereira de Barros, que ficaria no cargo até 30 
de janeiro de 1951. 



Dia - 15 

1564 - Chega a S. Vicente Estácio de Sá, em busca de socorros na 
guerra contra franceses e tamoios, então senhores do Rio de 
Janeiro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1592 - E' dirigido à Câmara, que em vereança toma conhecimento, 
uma precatória do provedor Pero Cubas, em que solicita "oito- 
centos aliqueires de farinha para se mãdar ao senhor gover- 
nador geral a pernãbuquo". 
(Correio Paulistano) 

1622 - Álvaro Luis do Vale é nomeado, eos 19 de fevereiro, capitão- 
mor da Capitania pelo Conde de Monsanto. Em seguida, a 
15 de maryo, para o mesmo cargo é nomeado, pela Condéssa 
de Vimieiro, João de Moura Fogaça. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1731 - Carta régia estranhando Asperamente que o capitã-general An- 
tônio da Silva Caldeira Pimentel mandasse prender o paulista 
sargento-mor Bartolomeu Peis de Abreu como suposto cabeça 
dos motins das minas de Goiás. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1782 - Deixs a administração da Capitania, depois de um govêrno 
desastrado e pernicioso, Martim Lopes Lopo Saldanha. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

2844 - A freguesie de Silveiras, passa do município de Lorena para 
o de Areias pela lei 34. 

1845 - O Brigadeiro Manuel da Fonseca Lima e Silva, presidente da 
Província, determina às Câmaras Municipais que procurem 
todos os documentos que se relacionem com a história pátria, 
em seus erquivos e os remetam ao Arquivo Público do Império. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1861 - A Câmara Municipal concede permissão para que -e continuem 
os enterramentos no antiga cemitério anexo a igreja do Brás, 
até que se marque outro lugar para êsse fim. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1870 - E' começada a construção da estreda dr ferro de Jundiai a 
Campinas, na extensão de 45 quilômetros. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1936 - Realizam-se, em todo o Esta80, disputadiss:mas eleições mu- 
nicipais, que decorreram com notável liberdede e lisura. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 16 

1572 - E' assentado, em vereança, "que todos fizessen as pótes e co- 
brisen as cercas da publicação a oito dias cón pena de dous 
tostões". 



(Estado de S. Paulo - 16-3-66) ~. 

1636 - A povoação do litoral, S. Sebastiáo, por provisão do Conde 
de Monsanto, é elevada à categoria de vila. 
(Estado de S. Paulo) 

1669 - Pela edilidade, é recomendado "que nenhuma pessoa de qual- 
quer qualidade he condição que seja leve indios das aldeas 
ao sertão com pena de sincoenta cruzados". 
(Correio Paulistano) 

1681 - Matias Cardoso de Almeida aparece na Câmara e represent~ 
"aos oficiais della fizessem vir àquella assembléia ao Mineiro 
João Alvares Coutinho para dar as causas porque se escusava 
do Real Serviço e jornada do sertão de Sabarabuçu estando 
pronta para toda a gente desta Leva". (Refere-se à expedição de 
D. Rodrigo Castel Branco). 
(Informaçóes sobre as Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1776 - São Paulo festeja com luminária e folguedos o malogro do 
atentado contra o Marquês de Pombal. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1782 - D. Francisco da Cunha Menezes assume a administração da 
Capitania, em sucessão de Martim Lopes Lôpo Saldanha, de 
execrada memória, pelos desmandos do seu govêrno. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1822 - Ofício do Govêrno determina que a Câmara faça o calçamento 
dos Pátios do Colégio e São Gonçalo. 
(Estaao de S. Paulo - 16-3-66) 

1833 - É instalada a vila de Bananal. 
1837 - A Assembléia Legislativa da Província cria uma companhia 

de municipais permanentes, destinada ao devassamente do 
Campo de Palmas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1840 - O desembargador Manuel Machado Nunes, Presidente da Pro- 
víncia, expede regulamento para o servico de iluminaçáo pú- 
blica da Capital e da cidade de Santos, devendo o da Capital 
ser feito com 101 lampiões de 4 luzes e o de Santos com 60. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - E' criada, na Capital, uma Escola Normal, com um curso de 
dois anos, de línguas, gramática geral e nacional, teoria e 
prática de aritmética até proporçóes, noções de geometria, 
caligrafia e princípios de religião do Estado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1847 - E' elevada à categoria de freguesia a povmção de Caragua- 
tatuba. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1871 - A capela de S .  Sebastião do Tijuco Prêto é elevada à categoria 
de freguesia. E' a atuzl Piraju. . . 



1873 - Augusto Cesar Miranda de Azevedo, Saldanha Marinho e ou- 
tros assinam mensagem, dirigida pelos republicanos do Brasil, 
a Leon Gambeta e Emílio Castelar. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1876 - As vilas de Jundiaí, de Botucatu e de Itatiba sáo elevadas a 
categoria de cidade pela lei 18. 

1880 - Pela lei n.O 9, é criado o distrito de paz de Ribeiráozinho, atual 
locelidade de Taquaritinga. 

1880 - A freguesia de Guareí é elevada à categoria de vila pela lei 9. 
1880 - A capela de S. Sebastião da Boa Esperança é elevada à ca- 

tegoria de freguesia pela lei n.O 9. E' o atual município de 
Boa Esperança do Sul. 

1914 - Falece na Capital, o professor José Luís de Almeida Nogueira, 
lente de Economia Política da Faculdade de Direito, autor 
de "Tradições e Reminiscências da Feculdade de Direito de 
S. Paulo", em 9 volumes. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1915 - Ato municipal regulamenta e dispõe sobre matadouros-frigo- 
ríferos. 

1930 - Instala-se o município de Cedral, criado pela lei 2.399, de 
27 de dezembro de 1929. 

Dia - 1 7  

1531 - A esquadra de Martim Afonso de Sousa, que a 13 entrara no 
pôrto da Bahia, levanta ferros e continua sua navegação, rumo 
ao sul, em demanda de S. Vicente. 
(R. Branco) 

1585 - Qs oficiais da Câmara de Santos, de acordo com o Padre Cris- 
tóvam de Gouveia, resolvem fundar o Colégio dos Jesuítas, 
naquela vila. 

1590 - Estando os índios alvoroçados, a Edilidade faz um apêlo ao 
capitáo-mor Jerônimo Leitão, e promove medides adequadas 

defesa da Vila. 
(Estado de S. Paulo - 17-3-66) 

1688 - Os camaristas de S. Paulo explicam, em carta ao Governador 
Geral, o motivo por que haviam demorado em dar posse a 
Pedro Taques, como capitão-mor. E' que averiguações passa- 
das contra Taques só então foram concluídas, com a inculpa- 
bilidade do mesmo. 
(Hist. da Cidade de S.Paul o - A. Taunay) 

1750 - E' confirmada a nomeação de Frei Antônio da Madre de Deus 
Galráo como segundo bispo de São Paulo, falecido a 19 de 
marça de 1764, após haver regido, com muito saber, a igreja 
paulopolitana. J JR. 



~p 

1823 - É, por decreto imperial, concedido à Cidade de S. Paulo o 
título de Imperial Cidade e 21 de Itu o de Fidelíssima. 
(Estado de S. Paulo) 

1833 - E' solenemente instalada a vila de Bom Jesus do Livramento 
do Bananal, que, por decreto de 10 de junho de 1832, fora 
elevada a essa categoria. 
(Estado de S. Paulo) 

1855 - Por Lei Provincial 495, fica o Govêrno autorizado a conce- 
der a garantia adiciona! de dois por cento de juros à Compa- 
nhia que contratar com o Govêrno Imperial a construção da 
estrada de ferro para a Capital e interior, partindo de Santos, 
uma vez que o referido Govérno Imperial conceda uma garan- 
tia não inferior a cinco por cento. 
(Hist. da Viação Pauiista - A. Pinto) 

1856 - O Coronel Francisco Dias Baptista e outros fazem doação de 
100 alqueires de terra para patrirnônio da nova freguesia de 
Ssnta Bárbara do Rio Pardo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1858 - Aparece o primeiro número do "O Azorrague", redigido por 
Pedro Taques de Alrneida Alvim. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

L889 - Em Cemphas, é fundada a sociedade 'Cruz Verde", com o 
fim de socorrer indigentes atacados de horrível epidemia rei- 
nante na Cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Chega i Capital, vindo da Côrte por Santos, o Conde dEu. 
receb:do friamente e com prova de desagrado por alguns. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Joaquim Eugênio de Lima e José Coelho Pamplona adqui- 
rem, no Alto de Caaguaçu, na Capital, terrenos nos quais 
assentariam parte do traçado da atual Avenida Paulista, inau- 
gurada a 8-12-1891, pelo primeiro ideada. 

1903 - Falece, na Capital, o jornalista e parlamentar Francisco Ran- 
gel Pestana, nascido no Rio de Janeiro, a 26 de novembro de 
1839. Foi redator e um dos dirigentes da "Província de S. 
Paulo", atua! "Estado de S. Paulo". Foi deputado a Assembléia 
Provincial e Senador da República. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1907 - Visita S. Paulo o General Júlio Rocca, Presidente da Argen- 
tina. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1918 - E' instalado o município de Cerqueira César, criado pela lei 
n.O 1.556, de 10-10-1917. 

1920 - E' instelado o distrito de Poá, criado pela lei n.O 1.574, de 
3 de dezembro de 1919. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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Dia - 18 

1688 - O jesuíta Padre Dias Tanho, vindo de Lisboa, aporta no Rio 
de Janeiro, onde publica a Bula Pontifícia, que fulmina a es- 
cravidão e muito especialmente o cativeiro e o tráfico de ín- 
dios. Causou o feto grande revolta da gente que se dava a 
infame nwrcância e sofreriam os jesuítas reação dos an~otinados, 
não fôra a intervencãço do Governador Salvador Correia, que 
gozava de estima pública. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1694 - Carta régia de D. Pedro I1 declarando que seria remunerado 
com fóro de fidalgo e o hábito, de qualquer das três ordens 
militares, to60 aquêle que descobrisse minas de ouro e prata 
no Brasil e que, além da propriedade das minas, seria conce- 
dido só pagar o quinto pera a Real Fazenda. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1813 - O povoado de Caçapava Velha, atual Caçapava, é elevado à 
categoria de freguesie, por alvará do Govêrno Real. 
(Enciclopédia dos Municípios - I .  B .  G. E .  ) 

I836 - Lei provincial n.O 51 estabelece um plano grandioso de cami- 
nhos de ferro e de vias fluviais para S. Paulo. Esta lei, antes 
de ter comêço de execução, szria substituída pela de número 
115, de 30 de marçi de 1838, que reproduz 2 primeira com 
pequenas alteracóes. 
(Hist. da Viação Paulista - A.  Pinto) 

1865 - A freguesia de S. Bento de Cajuru, no município de Batatais, 
é elevada à categoria de vila. 
(Dist. de Paz do Estado - Dep. de Estatística) 

1865 - Pela lei núm-ro 15, a freguesia de S. Carlos do Pinhal, atual 
S. Carlos, no municipio de Araraquara, 6 elevada à categoria 
de vila e de município. 
(Dist. de Paz do Estado - Dep. de Estatistica) 

1875 - Morre, na Cspital, João da Silva Machado, natural do Rio 
Grande que, vindo de situação humilde (tropeiro), chegou a 
deputado provincial, geral e a senador. Foi agraciado com o 
título de Barão de Antonina. Dirigiu a Fábrica de Ferro de 
Ipanema. 

1878 - O Govêrno da Província nomeia comandante do Corpo Policial 
Permanente o Tenente-Coronel Francisco de Paulo Tolo Mar- 
tins. 
(A Fôrça Pública de S. Paulo - E. Andrade e Hely Câmara) 

1880 - Comissão nomeada pela Câmara Municipal da Capital para 
promover leilão de prendas, cujo produto seria destinado ao 
estabelecimento de um hospital de veriolosos, dirige ao Pre- 
sidcnt.2 da Edilidade oficio dando conta do resultado da pie- 
dosa tarefa, juntando à mensagem a importância arrecadeda 



de trinta e quatro contos, duzentos e quarenta e nove mil tre- 
zentos e vinte réis. O edifício do hospital foi levantado na 
es t r~da cie Pinheiros, quando p~s iden te  da Câmara o Conse- 
lheiro Antonio Prado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1894 - O Marechal Floriano Peixoto comunica ao Presidente do Es- 
tado, Dr. Bernardino de Campos, haver nomeado o General 
Ewerton Quadros, comandante das forças legais da fronteira 
de S .  Paulo com o Peraná, em substituição ao Coronel Ferreira. 
(A Rev. de 6 de setembro - P. D. Camposj 

1897 - A Câmara Muncipal da Capital, pela resolução 58, dá a deno- 
minação de General Carneiro à via pública que liga o Largo 
do Tesouro ao Parque D. Pedro 11, em homenagem ao Gene- 
ral Gomes Carneiro, que tombou heròicemente no Cêrco da 
Lapa, em 1894. 
(Relatório da 2.a Região Militar) 

1922 - E' instalado o município de Pedregulho, criado pelo lei 1.829, 
de 21-12-1921. 

1954 - Falece, na Capital, o engenheiro Armando de Arruda Pereira, 
que tomou parte etiva na Revolução Constitucionalista de 
1932, tendo, sóbre a atijação dos engenheiros, escrito o livro 
"Os engenheiros de S. Fsulo em 1932". Ocupou o cargo de 
prefeito da Capital e foi presidente do Rotary de S. Paulo e 
do Rotary Internacional. Como Prefeito da Capital cons- 
truiu a cripta do Monumento da Independência, no Ipiranga, 
e foi o principal promotor da remoção das cinzas da Impe- 
ratriz Leopoldina para êsse local. 

Dia - 19 

1534 - Nasce em La Laguna, Ilha de Tenerife, José de Anchieta, fi- 
lho de Juan &e Anchiete, biscainho, e de D. Mência Diaz de 
Clavijo y Llerens. Ainda como irmão da Ordem dos Jesuítas, 
veio para o Brasil com a leva de padres e noviços incorporada 
à armada de Duarte da Costa. Depois de permanemr alguns 
meses na Bahia, vem para S. Vicente, onde chega a 24 de 
dezembro d~ 1553. Aí teria a sua mais destacada atuação, na 
fundação e na consolida~ão do Burgo Piratiningano, denomi- 
nado São Paulo, por ter tido início a 25 de janeiro de 1554, 
dia do Apóstolo São Paulo. Vindo como irmão. no Brasil foi 
padre, superior e provinciel, tendo morriào em Reritiba, atual 
cidade de Anchieta, no Espírit3 Santo, em 9 de junho de 1597. 

1681 - D. Rodrigo de Castel Branco, nomeado provedor-mor e admi- 
nistrador geral das Minas de Paranaguá e Sabarabuçu, depois 
de ter permenecido por mais de três meses na Rio de Janei- 



ro e em S. Paulo, parte para as Gerais, à frente de grande 
comitiva, tendo como orientador e coordenador da expedição 
o paulista Matias Cardoso de Almeida. 
(Dicionário dos Bandeirantes - Carvalho Franco) 

1704 - Pedro Taques de Almeida Pais Leme obtém, para si e para 
os filhos, uma concessão de terras no Sul, no caminho de So- 
rocaba para Curitiba, desde Iguaricatu e Itambé ao rio Hyapó. 
(Pedro Taques e seu Tempo - Afonso d'E. Taunay) 

1736 - No lugar denominado Canadá, é assassinado pelos índios paia- 
guás o bandeirante paulista Bartolomeu Bueno de Siqueira, 
filho de José Nunes de Siqueira. 
(Dicionário 80s Bandeirantes - Carvalho Franco) 

1764 - Falece Frei Antônio da Madre de Deus Galrão, 2P bispo da 
Diocese de S. Paulo. 

1774 - Entrada solene. em S. Paulo, do terceiro bispo da Diocese, 
Frei Manoel da Ressurreição, nomeado a 7 de junho de 1771. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1786 - Assenta praça, como tenente agregado à Companhia de Cava- 
laria de Itu, Luis Antônio de Sousa, importante fazendeiro e 
negociante. Faleceu a 30 de maio de 1819, já reformado com 
a patente de brigadeiro, conhecido por Brigadeiro Luis Antônio. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1796 - Posse do 4." bispo de S. Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira. 
1815 - Nasce, em Pôrto Feliz, José de Toledo Piza e Almeida, ilus- 

tre paulista que participaria da revolução de 1842. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1846 - Visita do Imperador a Fábrica de Ferro do Ipanema. Ali se 
demorou até o dia 21. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1850 - Nasce, na Capital, Alfredo Ellis. filho do Dr. Guilherme Ellis, 
e de D. Maria do Carmo da Cunha, paulista descendente de 
Amador Bueno. Diplomado em Medicina, na Pensilvânia, E.U., 
viveu na sua terra, onde foi destacado homem público. Fale- 
ceu, na Capital, a 29 de junho de 1925. 
(Diário de S. Paulo) 

1872 - I3 considerada curada a capela do bairro de Capivari, no mu- 
nicípio de Caçapava. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1883 - Na cidade de Rio Claro, é inaugurada uma enfermaria, pela 
benemérita Sociedade Rioclarense, destinada a indigentes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1888 - A Câmara Municipal de Campinas propõe, ao Presidente da 
Província, a execuçáço da lei provincial que estabelece o im- 
pôsto de 400 mil réis por escravo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1889 - Falece, na Capitel, o poeta Teófilo Dias de Mesquita, nascido, 
em Caxias, no Maranháo, a 28 de fevereiro de 1857. 
(Diário de S. Paulo) 

1925 - O advogado Francisco Morato apresenta, perante a Justiça 
Federal, a defesa do Prefeito Municipal Firmiano Pinto, con- 
seguindo sua absolviç50. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1964 - Primeira e grande reação em S. Paulo contra os desmandos 
do Govêrno Federal, com a passeata e comício na Praça da Sé. 
A passeata foi denominada "A Marcha com Deus pela Liber- 
dade". A 31 de março, sairia vitoriosa a Revolução, que fora 
provocada naquele dia. 

Dia - 20 
1553 - Pedro Correia, morador na ilha de S. Vicente, que entrara 

para a Companhia de Jesus, em 1550, doa suas terras à Con- 
fraria dos Meninos de Jesus. O irmão Pedro Correia consi- 
derado o protomártir da Companhia de Jesus na América, é 
trucidado pelos carijós, em 1554. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1570 - Lei feita em Rvora proibe o cativeiro dos índios, à exceção 
dos tomados em justa guerra. 

1585 - Brás Cubas dá meia légua de terreno, à beira-mar, de suas 
terras no Distrito da Vila de Itanhaém, aos índios que se acha- 
vam pelas praies de Peruíbe, para fazerem sua aldeia. Essa 
doação foi aceita, em nome das índios, pelo Padre Diogo Soares. 

1588 - Lopo de Sousa, donatário da Capitania, constitui, pela segunda 
vez, loco-tenente ao Capitão-mor Jerônimo Leitão. 

1676 - Sério encontro entre a força invasora do Paraguai, conduzida 
por Francisco Pedroso Xavier e a do ex-governador castelhano 
Juan Dias de Andino. 

1714 - Em tremendo combate travado nas proximidades de Poa- 
tugal entre três harcos piratas e a valorosa guarnição da 
nau "Nossa Senhora do Carmo", que levava carga e passa- 
geiros do Brasil para Lisboa, tem papel destacado a intrépida 
paulista Rosa Maria de Siqueira, filha de Francisco Luiz Castelo 
Branco e Isabel Costa Siqueira, cuja bravura foi providencial 
para a vitória contra os temíveis corsários argelinos. 

1857 - 20 - Em 3 . O  e último julgamento é condenado pelo juri de 
Capivari a morte pela forca o terrível malfeitor Euzébio Dias, 
vulgo Tôco, que nos anos de 1848 a 1852 trouxera alarmada 
a Província de São Paulo e inclusive a própria corte do Im- 
pério pelas tropelias e mortes que praticava, a mando de 
poderosa família de fazendeiros. 



110 REVISTA DO IKSTITUTO HIST~RICO B GEOGRÁFICO DE S. p . 4 ~ ~ )  

1865 - Nasce, na cidade fluminense de São João Marcos, o escritor 
e jurisconsulto Alfredo Pujol, membro da Academia Paulista 
de Letras, felecido na Capital, a 20 de maio de 1930. 

1885 - S. José do Rio Pardo é elevado à categoria de município pela 
lei n." 49. 

1885 - A freguesia de Santa Cruz das Palmeiras, fundada em 1876 
por Antônio Valério, com a construção de uma capela em ter- 
reno de sua fazenda, é elevada & categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Enciclopédia doi Municípios 
Brasileiros - I.B.G.E. Nesta o nome do fundador é Manoel 
Valério do Sacramento). 

1915 - E' instalado o distrito de Monte Aprazível. 
1915 - Falece, em Montreux, na Suíça, o engenheiro Alfredo Maia, 

nascido no Rio de Janeiro, a 12 de outubro de 1856. Teve, 
em S. Paulo, notável atuaçáo, tendo sido, na presidência de 
Cerqueira César, diretor da Secretaria da Agricultura e Obras 
Públicas e, na de Rodrigues Alves, diretor da Estrada de Fer- 
ro Sorocabana-Ituana, em seguida à sua encampação pelo Es- 
tado. Foi, também, diretor da S. Paulo Tranway Light And 
Power. 
(Arquivo histórico de J. G. Oliveira Mendonça Cortes) 

1919 - e instalado o município de Ourinhos, criado pela lei n.O 1.618, 
de 13 de dezembro de 1918. 

1937 - O povoado de S. João da Saúde é elevado à categoria de fre- 
guesia, com a denominação de Comandante Arbues. Atual- 
mente, denomina-se Mirandópolis. 

1954 - Realiza-se, em Itapetininga, a solenidade da inauguração da 
I1 Exposição de Inseminação Artificial. 
(Correio Paulistano) 

1958 - Falece, na Capital, com 2 idade de 82 anos, Afonso Teixeira 
d'Escragnolle Taunay, nascido na cidade de Florianópolis, a 
11 de julho de 1876, quando seu pai, Visconde de Taunay, 
era presidente da província de Senta Catarina. Vindo para S. 
Paulo, em 1899, aqui teve uma atuação das mais fecundas, 
como professor, diretor do Museu Paulista e do Museu Repu- 
blicano de Itu, como escritor e como historiador. Foi membro 
e presidente honorário do Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo, membro da Academia Paulista de Letras. Fora do 
Estado, teve grande projeção no âmbito cultural do País e 
do estrangeiro, tendo sido membro do Instituto Histórico e 
Geogfáfico Brasileiro, da Academia Brasikira de Letras e de 
institutos culturais estrangeiros. 

O número de volumes de sua vasta produção é de quase 
uma centena e meia, destacando-se a História Geral das Ban- 



deiras Paulistas, com 11 volumes, e a História do Café no 
Brasil, com 15 volumes. 
(Do livro "Afonso d'Escragnolle Taunay", de M. Leite) 

Dia - 2 1  

1587 - Em vereança, reclamou o Procurador do Conselho providên- 
cias sôbre a limpeza pública «porquanto a villa possuia mais 
matos que outra cousa". 
(Estado de S. Paulo) 

1811 - O Capitão-generel Franca e Horta toma providências para a 
volta a Capitania de muitos paulistas solteiros que se têm afas- 
tado para Santa Catarina e Rio Grande, atendendo a que a 
Capitania está quase deserta de gente, "de três anos a esta 
parte, princip21mente3'. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1849 - Lei da Assembléia Provincial elevando à categoria de vila a 
antiga freguesia de Guarapuava e determinando que Campo 
das Palmas fizesse parte do nwo município. (R. Branco) 

1863 - D. Sebastião Pinto do Rêgo, eleito bispo da diocese de S. 
Paulo, faz sua entrada solene na diocese. Faleceu a 30 de 
abril de 1868. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - E' concedido privilégio ã Companhia Mogiana para constru- 
ção e exploração da linha ferroviária de Campinas a Moji- 
Mirim, com um ramal para Amparo, pelo prazo de 90 anos, 
com a garantia de juros de 756 ao ano. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1874 - E' cantada no Teatro Carlo Felice, de Gênove, pela primeira 
vez, a ópzra "Salvador Rosa", de Antônio Carlos Gomes. 

1879 - S. José do Rio Prêto é elevada i categoria de freguesia, pela 
lei n.O 4. 

1885 - O Presidente da Privincia nomeie uma comissão integrada pe- 
los cidadãos Dr. José Vieira Couto de Magalhães, Dr. Rafael 
de Aguiar Paes de Barros, Dr. Nicolau de Sousa Gueiroz e 
Dr. João de Sá e Albuquerque para escolha do terreno mais 
apropriado, na Capital, para edificaçáo da Hospedaria de Imi- 
grantes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - E' elevada à categoria de cidade a vila de Santo Antônio da 
Cachoeira, que, depois, passaria a denominar-se Piracaia. 

1858 - E' sancionada a lei 54 de concessão de loteria cujo resultado 
seria aplicado na construção de catedral na Capital. Procla- 
mada a República, com a separação da Igreja do Estado, foi 
mandado aplicar êsse resultado, pelo Presidente Prudente de 
Moraes, na construção do edifício para o Escola Normal. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1894 - O Coronel Pires Ferreira, apesar de já exonerado do comen- 
do das forças legais, sem aguardar a chegada do seu substi- 
tuto, General Ewerton Quadros, comunica ao Presidente do 
Estado, Bernardino de Campos, que, com a maior parte da 
divisão de Itararé, ia fazer a invasão do Paraná, o que, horas 
após, de fato, efetivou, partindo as suas forças de Itararé, Rio 
Verde, Ribeira e Paranapanema, tendo, como objetivo, a ci- 
dade paranaense de Castro. 

1899 - Lei municipal autoriza a construção de monumento à memó- 
ria do Dr. João Mendes, na praça do mesmo nome. 

1926 - E' instalado o município de Pindorama, criado pela lei n.O 
2.125, de 21-12-1925. 

1926 - E instalado o município de Potirendaba, antigo povoado de 
Três Córregos. 

1965 - Eleição municipal em vários municípios; no da Capital, para 
escolha dos sucessores do prefeito Francisco Prestes Maia e 
vice-prefeito Freitas Nobre. 
(Diário Popular - Resenha noticiosa do ano) 

1965 - São elevados à categoria de município, os seguintes distritos: 
Campo Limpo, desmembrando-se do município de Jundiaí; 
Raffard, antigo distrito de Capivari, que foi desmembrado do 
município de Capivari. O Supremo Tribunal Federal, conhe- 
cendo em grau de recurso das razões apresentadas pela Câmara 
Municipal dei Capivari, anulou a resolução da Assembléia 
quanto a Raffard. Francisco Morato - antigo distrito de 
Belém, formado junto da estação de Belém, da Estrada de 
Ferro Santos a Jundiai, com a elevação do município, foi des- 
membrado do município de Franco da Rocha. 

1966 - Visita São Paulo o Sr. Francisco Neto de Carvalho, Ministro da 
Saúde de Portugal. 
(Dos jornais) 

Dia - 22 

1603 - O Capitáo e ouvidor da Capitenia de S. Vicente determina 
"que ninguem vá ao sertão sem grandes penas". 
(Correio Paulistano) 

1642 - Em vereança, foi requerido "se fizessem os caminhos e pontes. 
(Correio Paulisiano) 

1653 - Os chefes de facção, na luta de paulistas com os jesuítas, opi- 
nam a que de tudo se dê cumprimento às sentenças de Sua Ma- 
jestade. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1681 - O Marquês de Cascais, donatário da Capitania, expede provi- 
são mudando a sua sede de vila de S. Vicente, para a vila de 



S. Paulo, em atenção ao "zêlo e fidelidade com que os mora- 
dores da dita Vila de S. Paulo servem ao Príncipe meu Se- 
nhor e a mimn. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1719 - Morre, em São Paulo, Domingos Dias da Silva, bandeirante 
paulista, que tomou parte na Guerra com os Emboabas, tendo 
sido o imediato de Amador Bueno da Veiga no comando doa 
paulistas. 
(Dicionário dos Bandeirantes - C. Franco) 

1735 - Decide-se em vereança fazerem-se "luminárias e festa no nas- 
cimento da sereníssima Princesa da Beiran. 
(Estado de S. Paulo) 

1767 - O Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Sousa, encontra os 
padróes de pedra com as quinas de Portugal, colocadas por 
Martim Afonso de Sousa no ponta1 da Barra de Cananéia a 
12 de agosto de 1531. Vamhagem constata-os de novo em 
1841. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1767 - Carta Régia aprovando a criação do presídio de Iguatemi 
pelo Capitão-General Luís Antônio de Sousa Botelho Mou- 
ráo, Morgado de Mateus. 

(Apontamentos - A. Marques) JJR. 
1803 - A povoação de S. João Batista de Queluz, atual Queluz, an- 

tigo aldeiamento de índios Purís, criado pelo Capitão-Gene- 
ral Antônio Manuel de Me10 e Castro Mendonça, é elevada 
à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1813 - O Marquês de Alegrete. Luis Teles de Silva, Capitác-General 
de S. Paulo, agradece a S. A. Real a concessão de medalhas 
à sua valorosa Tropa de Exército, pacificadora de Buenos 
Aires, da qual psrticipou a Legião de Tropas L;geiras da 
Capital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1875 - S. Miguel do Piquete é elevado i categoria de freguesia, 
pela lei 10. E' a atual localidade de Piquete. 

1887 - O Deputado Provincial, Dr. Joaquim Celidônio Gomes dos 
Reis, indica, à Assembléia, a instituição de Livro de Honra. 
a fim de nêle serem inscritos os nomes de pessoas que quei- 
ram contribuir para a emancipação da escravidão na Pro- 
víncia. 
(JJR) 

1889 - É concedido a Celso Rodovalho Marcondes dos Reis e Fran- 
cisco Cândido de Oliveira privilégio por 50 anos para cons 
trução de uma ferrovia de bitola estreita de Queluz ao Ser- 
tão dos Macacos e Serra da Bocaina, passando por Silveiras. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1894 - Chega a S. Paulo e parte para Itararé, para assumir o co- 
mando das forças em operações contra os rebeldes federa- 
listas, o General Ewerton Quadros, que leva como escolta o 
Segundo Batalhão de Voluntários Paulistas com o efetivo de 
233 homens. 
(A Revolta de Seis de Setembro - Pedro Dias de Campos) 

1899 - E' solenemente instalado o município de Matá3, criado pela 
Lei 567 de 27-9-1898. 

1916 - Lei 1499. criando o município de Santa Adelia, na comarca 
de Taquaritinga. 

1926 - É instalado o município de Nova Granada, antiga Pitangueiras. 
(Estado de S. Paulo) 

1934 - Avanhandava passa a denominar-se Planalto. 
1953 - Realizam-se as eleições para prefeit3 e vice-prefeito da Ca- 

pital, saindo vitoriosos Jãnio Quadros e Porfírio da Paz. 
(Correio Paulistano) 

Dia - 23 

1629 - Antônio Bicudo de Mendonça, um dos captae, da tropa de 
Antônio Rapôso Tavares, invasora das reduções de Guaíra, 
ocupa a aldela de S. Miguel de Ibituruna. que encontrou deserta. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1652 - Em vereanp, na vila de S. Paulo, trata-se do corte da car- 
ne, obrigando-se o concessionário a dar "cada arrôba de car- 
ne por dous tostõesn. 
(Correio Paulistano) 

1664 C a r t a  Régia, elogiando a Lourenço Castanho Taques por ha- 
ver sido um dos descobridores das minas de Cataguases e 
dos sertões de Caeté. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1702 - Carta Régia. doando terras, isentas de dizimos. por cinco 
anos. aos paulistas ~acificadores de Palmares, em Anadia, ser- 
tão de Alagors, vila por eles fundada. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite e Apontamentos de A. Mar- 
ques. nestes com a data de 23-3-1703). 

1720 - Bartolomeu Paes de Abreu, paulista, bandeirante e abridor 
de caminhos, propõe ao govêrno abrir uma estrada entre a 
vila de Laguna e a Colônia do Sacramento, mediante largas 
recompensas que, pelo seu vulto, sacrificaram o empreendi- 
mento. 
(Estado de S. Paulo e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1771 - E' desmembrado do termo de Sorocaba. Santo Antônio das 
Minas 6e Apiai. atual município de Apiai. 

1773 - O capitão João Alves Ferreira, comandante da praça de 
Iguatemi, comunica ao Capitáo-General de S. Paulo haver 



descoberto os fundamentos de uma grande povoação que pre- 
sume ser a antiga cidade real de Guaira, entre o rio Pequiri 
e um ribeiráo. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1846 - O imperador Pedro 11. de volta da visita à Fábrica de Ferro 
de Ipanema, chega a Itu, onde assiste, no dia 25, a uma 
caçada de veados, partindo a 26 para Campinas, onde assis- 
tiu as cavalhadas, nos dias 28 e 29. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1861 - A povoação de Santo Antônio do Pinhal, atual vila de mesmo 
nome, no município de S. Bento do Sapucai, é elevada a ca- 
tegoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1870 - O bairro de N. S.a da Consolação, na Capital. é elevado a 
categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1877 - O paulista Domingos Correia de Morais, nascido em Tietê, 
a 12 de maio de 1851, recebe o grau de Engenheiro Civil, 
na Universidade de Comell (N. Y., U. S. A.), exercendo com 
proficiência sua profissão em São Paulo e sendo elemento 
atuante na política nacional. 
(JJR) 

1878 - A capela de Espírito Santo do Turvo, na comarca de Len- 
sóis, é elevada à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1894 - A divisão comandada pelo Coronel Pires Ferreira, composta 
de duas brigadas, uma contando três batalhóes da Fôrça Pú- 
blica e o Batalhão Silva Teles, outra de forças do Exército. 
no seu avanço em direção a Castro, ocupa a Fazenda Nova, 
no interior do Paraná. 
(A Rev. de Seis de Setembro - P. Dias de Campos) 

1906 - Chegs a S. Paulo a Missão Militar Francesa chefiada pelo 
Coronel Balagny, contratada para instrução da Fôrça Pública. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 

1918 - E' instalado o município de Viradouro, criado pela lei n." 
1.522, de 26-12-1926. 

1923 - Ato municipal determina que. aos sábados, os bondes não pa- 
rem em certos trechos da Rua Direita. 

1923 - E' instalada a comarca de Presidente Prudente, antiga Vila 
Gou!art, do nome do seu fundador, Francisco de Paula Goulart. 

1926 - E' instalado o município de Borborema, criado pela lei 2.089. 
de 19-12-1925. 

1964 - Moradores da Rua da Consolação e vizinhanças e alguns ve- 
readores reuniram-se na esquina dessa rua com a Alamêda Jaú 
em protesto contra a mudança do nome do trecho inicial da 



tradicional via pública para "Rua Padre Donizetti Tavares de 
Lima". A placa, com o novo dístico, foi arrancada por um 
popular. 

1966 - Chega a S. Paulo, recebida com toda a solenidade, vinda do 
Rio de Janeiro, com uma parada em Aparecida,a relíquia do 
Venerável José de Anchieta, um fêmur do taumaturgo, que é 
exposta à visitação pública, no edifício do Monumento da 
Fundação de São Paulo, no pátio do Colégio. 

Dia - 24 

1635 - Em vereança, requer o Procurador do Conselho "puzesen cobro 
no alpendre e galpáo da casa do conselho que estava para 
cahir". 
(Estado de S. Paulo - 24-3-66). 

1733 - O Conde de Sarzedas comunica ao seu colega de Minas Ge- 
rais, Conde das Galveas, os motivos de sua opinião acêrca 
do encaminhamento do ouro goiano para Vila Rica. Deveria 
ser todo conduzido a S. Paulo, sob pena de Sua Majestade 
vir a perder muito dos seus reais quintos. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1835 - Começa a funcionar, na Capital, o Gabinete Topográfico, re- 
cebendo os que vieram a concluir o seu curso, cartas de enge- 
nheiros topógrafos de estradas. 
Seu primeiro diretor foi o Marechal Daniel Pedro Muller. 
(S. Paulo: Vetera et Nova - A. d'E. Taunay) 

1850 - Mudança da catedral, da Igreja do Colégio para a Sé, depois 
de concluídos os consertos desta Última. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1857 - As freguesias de S. Miguel de Areias e a de N. S.a da Piedade 
de Sorocaba, à margem esquerda do rio Puapora, são eleva- 
das à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1857 - Una, pela lei provincial n." 10, é elevada a categoria de mu- 
nicípio. $ a atual localidade de Ibiuna, assim denominada 
desde 1944. 

1857 - Salesópolis, antiga S. José do Paraitinga, é elevada à catego- 
ria de município pela lei n." 9. 

1859 - A povoação de Jaú, começada na margem do ribeirão Jal, 
onde passava o caminho aberto, entre Piracicaba e a margem 
do rio Paraná, por Joaquim Francisco Lopes, mineiro de 
Piunhi, irmão do inolvidável Guia Lopes, é elevada à categoria 
de freguesia, sob invocação de N. Sra. do Patrocínio. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e "Paulistas e Mineiros" de 
Mario Leite). 



1859 - As freguesias de N. S.a da Candelária de Indaiatuba e de 
Cabreúva são elevadas à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1859 - Pela lei provincial n.' 12, é elevada à categoria de vila, a 
freguesia de Santo Antônio da Cachoeira, atual localidade de 
Piracaia. 

1859 - S. João da Boa Vista é elevada à categoria de vila pela lei 
provincial n . O  12. Também Serra Negra, antiga capela de  N. 
S? do Rosário da Serra Negra, pela mesma lei, passa de 
freguesia a vila. 

1860 - O povoado de Paiolinho, no município de Taubaté, à elevado 
à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1860 - Pela lei provincial n." 3, a capela curada de Espírito Santo do 
Pinhal, atual Pinhal, é elevada à categoria de freguesia. 

1869 - Morre, no Rio de Janeiro, o Dr. Antônio Gonçalves Barbosa 
da Cunha, natural de Atibaia, que foi deputado e um dos mais 
eloqüentes oradores de S. Paulo. 
(Estado de S. Paulo) 

1871 - São elevadas a categoria de vila, as freguesias de N. S." do 
Socorro do Rio do Peixe, hoje Socorro, de N. S.a do Paüro- 
chio de Araras, no município de Lmeira, e a de N. S.= do 
Patrocínio de Água Choca, antigo Capivari de Cima, com a 
denominaçtio de Monte-Mor. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1771 - E' elevada à categoria de vila a freguesia de S. Sebastião da 
Boa Vista, atual Mococa. 
(Estado de S. Paulo) 

1880 - Falece, em Pindamonhangaba, o Engenheiro Jéan Félix Vidal* 
francês que vindo para o Brasil adotara esta cidadania. Prestou 
servisos relevantes, inclusive o levantamento da planta geral 
da cidade do Rio de Janeiro. 
(R. Branco) 

1880 - Guarulhos, antigo aldeiamento de índios, é elevada à categoria 
de município, pela Lei 34. 

1888 - E' instalado, ne Capital, o Banco Popular, com a diretoria 
composta dos Srs. Pedro Vicente de Azevedo, Ismael Dias 
da Silva e Manuel de Freitas Paranhos. 
(Estado de S. Paulo) 

1889 - Em Faxina, atual Itapeva, surge o primeiro número de "O 
Sertanejox, redigido por Augusto Piedade. Mais tarde denc- 
minou-se "Sul de São Paulon. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1898 - Lei municipal autoriza a construqão do Mercado da Concór- 
dia, prédio em que veio funcionar o Teatro Colombo. 
(Estado de S. Psulo - 24-3-61) 



1924 - E' instalado o município de Cândido Mota, criado pela Lei 
1.956, de 28-12-1923, 

1925 - E' instalado o município de Maracai, criado pela lei 2.000. 
de 19-12-1924. 

Dia - 25 

1576 - Afcnso Sardinha, o Velho, emposse-se no cargo de veread~r 
da Câmara de S. Paulo. Viriam a pertencer-lhe todas a> terras 
de Carapicuíba. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1722 - E' remettido prêso para Lisboa o pulista J~cinto  Barbosa 
Lopes, Provedor da Fazenda Real das Minas de Cuiahá, zcu- 
sado de haver trocado sete arrôbas de ouro do real erário, por 
sete arrôbas de chumbo. Depois de muito sofrer, durant- anos 
de cárcere, pôde provar sua inocência. O furto, porém. atri- 
bui-se, ao Governador Rodrigo César de Menezes, e, quase com 
certeza, &o Provedor da Fazenda, Sebastião Fernandes da 
Rêgo, que teve os bens confiscados e. logo restLtuídos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1769 - E' inaugurada a fortaleza de N. Senhora dos Prazeres da 
Barra do Paranaguá. mandada construir pelo capitão-general 
D. Luis Antônio de Sousa Botelho Mouráo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1795 - Ocorre ligeiro maremoto em Cananéia, alarmando a população. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1822 - A conselho de José Bonifácio, D. Pedro segue para M m s ,  a 
fim de conciliar os ânimos exaltados e chamar a obediência 
a Junta Governativa, o que consegue com grande facilidade. 
(Estado de S. Paulo) 

1824 - Com a proi~~ulgaçãço da Coostitui~ão Imperial, nesta data. co- 
meqaria a Província a ser governada por presidente da escolha 
do Monarca. O primeiro presidente, empossado a 1-4-1824, 
foi o Dr. Lucas Antônio Mbnteiro de Barros. 

1876 - Na cidade de Taubaté, é fundado o Hospital Sta. Isabel, a 
cargo da Santa Casa de Misericórdia. 
(Estado de S. Paulo) 

1876 - Aparece "O Constitucional", órgão acadêmico, sendo redator o 
quintanista de direito Luís Paulino Pereira Pinto. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - São inaguradas, no govêrno do Conselheiro José Luís de Al- 
meida Couto, as obras do Monumento do Ipiranga, em come- 
nioracáo da Independência do Brasil. O "Diário Popular" do 
dia 26 traz circunstanciada noticia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. da Cidade de São Paulo 
- A. Taunay) 
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1890 - Ato do Governador do Estado, Prudente de Morais, suspende 
o ensino re1ig:oso nas e*colas do Estado. em obediência a dis- 
positivo federal. consagrando a liberdade de culto no Brasil. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1892 - Insubordinam-se soldados do 7.O Batalhão de Infantaria, que 
atacam o Corpo de Urbanos, resultando do conflito mortos e 
feridos. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1894 - Na Fazenda Nova, no interior do Paraná, o Coronel Pires 
Ferreira, comandante da Divisão, recebe e lê para a oficia- 
lidade um telegrama de Bernardino de Campos, felicitando a 
tropa pelo seu vitorioso avanço. 
(A  Revolta de Seis de Setembro - P. Dias de Campos) 

1895. - E' rezada a primeira missa na vila do Senhor Bom Jesus das 
Palmeiras, sendo esta data considerada como a de sua fun- 
dação. E' a atual localidade de Matão. 

1896 - Falece, no Rio, ocupando o cargo de ministro do Supremo 
Tribunal, o Dr. Américo Brasiliense, que governou o Estado, 
nomeedo por Deodoro, desde 7 de março de 1891 a 11 de 
junho, quando passa a governar como presidente por sufrágio 
c13 Congresso Constituinte Estadual. até 15 de dezembro do 
mesmo ano. Nesse dia. deixa a presidência, premido por tu- 
multuosa situasão com menifesta~ões hostis e motins na Ca- 
pital, que não pode conter. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1914 - Lei desta data autoriza o Prefeito a alugar, mediante contra- 
to, o prédio da Rua Líbero Badaró. n." 27, por dezoito contos 
de réis por mês. para a instalação da Prefeitura Municipal. 

1914 - Aparece, na Capital, "A Cigarra", revista ilustrada, tendo co- 
mo diretor Gelásio Pimenta. 

1935 - Getulina, fundada em 1917, é elevada a categoria de municí- 
pio, pelo Decreto 7.028. 

1935 - Itirapina. antigo povoado de Itaqueri, depois "Morro Pelado" 
é elevada a categoria de município pelo decreto 7.031. 

1935 - E' criado,   elo decreto 7.032, o distrito de S. João do Paraí- 
so, atual localidade de Nhandeara. Teve comêço no povoado 
de que foi fundador Joaquim Salviano. natural de Bebedouro. 
( I . B . G . E . )  

Dia - 26 

1575 - Em reunião da Câmara, em casa do vereador Antônio Cubas, 
o procurador do Conselho, João Fernandes, requer que lhe 
dêem uma casa onde pudesse recolber bens do Conrelho que 
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tinha consigo, "por cuanto elle procurador a não tinha nesta 
Villa". 
(Estado de S. Paulo) 

1585 - E' fundado, na vila de Santos, o colégio dos padres jesuítas. 
sendo visitador da Companhia o Padre Cristóvam de Gouveia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

16.36 - A povoação de São Sebastião, no litoral, fundada no fim do 
sgculo anterior por Diogo Unhate e João Ahreu. é elevada à 
categoria de vila pelo capitão-mor Pedro da Mota Leite, fi- 
cando desmembrada do município de Santos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1724 - O Senado da Câmara da Capital manda vir à sua presença o 
cirurgião Antônio da Mota e informe, sob juramento, o nú- 
mero de pessoas atacadas de bexigas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1726 - D. Lourenço de Almeida, governador das Minas, denuncia ao 
governador do Rio de Janeiro, Luis Vahia Monteiro, que, em 
S. Peulo e Santos, "se furtaram as marcas reais com que se 
marcam as barras de ouro fazendo-as falsas". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1796 - Alvará régio, autorizando o bispo docesano, D. Mateus de 
Abreu Pereira, a dividir a paróquia da Sé, a única existenteo 
e a criar a de N. S.= do Ó e a da Penha de  França. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1803 - O governador Franca e Horta manda admoestar Manuel Lei-  
te de Miranda, que vivia, em Cunha, escandalosamente atnan- 
cebado com uma mulher de Moji das Cruzes, de nome Inácia, 
desleixando de seus deveres de pai e marido. ordenando que 
a dita mulher seja mandada para a vila, donde viera. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1829 - O padre José Antônio dos Reis, que faleceu como Bispo de 
Mato Grosso, então Fiscal da Câmara Municipal, pede demis- 
são do cargo a fim de que seja nomeada outra pessoa "com 
dignidade e aptidão" por não poder servir bem no emprêgo, 
visto estar sobrecarregado com os estudos do Curso Jurídico. 
(J. R . )  

1346 - Chega a Campinas, de volta da Fábrica de Ferro do Ipanema, 
D. Pedro IIo que ali assiste às cavalhadas, nos dias 28 e 29. 
(Apontamentos - A. Marques) 

1866 - A!axoinha, no município de S. Luisl é elevada i freguesia. 
1866 - Pela lei provincial número 23, é criada a Guarda Municipal, 

a fim de substituir, no serviço de policiamento, o Corpo F'r- 
visório que partira para a Campanha de Laguna. 
(A Fôrça Púb!ica de S. Paulo - Euclides de Andrade e Hely 
Câmara). 



1877 - E' inaugurada a estação de Roseira da Estrada de Ferro Cen- 
tral do Brasil, antiga Pedro 11. 1 
(Estatística Ferroviária Nacional) 

1894 - A Divisão do Coronel Pires Ferreira ocupa Jaguariaiva, no 
Paraná, abandonada pelos revolucionários. 
(A Revolução de Seis de Setembro - P. Dias de Campos). 

1928 - Ato municipal proibe o funcionamento de altc-falante, gra- 
rnofones, aparelhos rádio-telefônicos e congêneres, a não ser 
em câmara apropriadas, construídas mediante licença, de mo- 
do a não perturbar o sosségo público. 
(Estado de S. Paulo - 2 6 3 6 6 )  

1949 - E' instalado o município de Ipuã, criado pela lei 233, de 24 
de dezembro de 1948. 

Dia - 27 

1705 - Nasce, em São Paulo, o moralista Matias Aires Ramos da 
Silva de Eça, autor de "Reflexões sôbre a Vaidade dos Ho- 
mens", livro que é publicado em Lisboa, no ano de 1752. 
Morreu, na mesma cidade, a 10 de dezembro de 1761. 

1803 - O Governador de S. Paulo remete para Portugal dois caixões 
com 14 palmeiras de Curitiba e outros dois com toros de 
mangue, com o informe de que sua lenha é excelente para 
fogo doméstico e sua casca própria para curtume e, ainda, 
que a plantação deve ser feita em terreno banhado por água 
salgada. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1819 - João Natterers, naturalista austriáco, enviado pelo imperador 
da Austria para uma excursáo científica pelos rios Tietê e 
Paraná, em Pôrto Feliz, é tolhido pelo comandante local, que 
exige "ordem expressa do govêrno da Capitania para que o 
naturalista possa viajar em território de sua jurisdição". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1868 - E' nomeado comandante do Corpo Policial Permanente o te- 
nente-coronel Carlos Maria de Oliva. 
(A Fôrça Pública de S. Paulo - E. Andrade e H. Câmara) 

1872 - A vila de N. S.a das Dores de Casa Branca, adtinda de pou- 
so de bandeirantes (o primeiro que passou na região talvez 
tenha sido Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangiiera), pela 
lei 22, passa a cidade. 
(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - I .  B. G.  E .  ) 

1876 - Falece Antônio José de Almeida, professor de música, que, 
por muitos anos, foi mestre da Capela da Catedral. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1877 - Falece o paulista José h'ianuel da Silva. Barão de Tietê. que 
se destacou na plítica, tendo sido deputedo provincial e geral 
e vice-presidente da Província. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1879 - Falece, em Campinas, Hércules Florence, nascido em Nice. 
França, a 29 de fevereiro de 1804. Tomou parte na expediçãa 
de S. Paulo a Belém do Pará. organizada em 1825 pelo Ba- 
rão de Langsdorf, tendo escrito sôbre a viagem o livro Yia -  
gem Fluvial do Tietê ao Amazonas". 

I886 - E' autorizado o Govêrno. pela lei provincial desta d a t ~ ,  a des- 
pender até a quantia de 50 contos de réis com o início doi 
habalhos de levantamento de cartas geográficas, topográficas, 
itinerárias, geológicas e agrícolas, da Província. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1887 - Aparece. na Capital, o primeiro número da "Farpa", perió- 
dico humorístico. de propriedade de uma associacão. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - A freguesia de N. S.a do Monte Serrate de Saito de Itu. é 
elevada à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - A freguesia de N. S." do Destêrro de Juqueri, atual Mairi- 
porá, é elevada à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Ato legislativo autoriza o Govêrno a converter o Jardim da 
Luz em Jardim Botãnico e Zoológico. Não teve efeito êsse ato. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - E' criada a freguesia de Bom Jesus do Ribeirão Grande. mu- 
nicípio de Botucatu. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1923 - Lei municipal dispõe sobre a adocáo de taxímetros em autos 
de aluguel. 

I942 - Assume o comando da Quarta Zona Aérea, instalada provi&- 
riamente no Campo de Marte, desta Capital. o brigadeiro do 
ar Gervásio Duncan de Lima Rodrigues. 
(Relatório da Quarta Zona Aérea) 

1944 - A Associa~ào Comercial de Santos promove reunião de enti- 
dades interessadas para se tratar do aflitivo problema do con- 
gestionamento do porto. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 

1926 - E' instalado o distrito de pez de Águas da Prata, atualmente 
município. 

1947 - O Coronel da arma de cavalaria do exército, Mário Xavier, é 
nomeado comandante geral da Força Pública do Estado. 
(Almenaque da Fôrqa Pública - 1960) 

1949 - Presidente Epitácio, localidade paulista, na margem esquerda 
do rio Paraná. é elevada à categoria de município. 
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Dia - 28 

1543 - Por Provisão de D. Ana Pimentel, mulher e procuradora de 
Martim Afonso de Sousa, toma posse. em S. Vicente, do Go- 
vêmo da Capitania, Cristóvão de Aguiar de Altero. 
(R. Branco) 

1643 - Em vereanqa, tendo o procurador comunicado que muita quan- 
tidade de vinhos havia na terra. foi resolvido que se vendesse 
"por quatro patacas a canada e pelos vereadores foi assentado 
que não se vendesse por mais outrosim assentarão que todas 
as vacas femeas desta vila se tirase para a vila de santos 
pagase o compredor do dito gado quatro vinteis por cada ca- 
beça", como imposto. 
(Estado de S. Paulo) 

1682 - Explode. em S. Paulo, tumulto, por motivo da entrega dos ín- 
dios aos ]~suítas. Numerosa turba tenta invadir a Câmara, pa- 
ra exigir que não fosse cumprida a decisão régia de 1." de 
abril de 1680, naquele sentido. 
(Hist. das Bandeiras Psulistas - A. Taunay) 

1752 - O síndico do Convento de São Francisco de N. S.a do Carmo 
compra ao alferes José Pedroso, tutor de um órfão de nome 
Diogo. meia légua de terras no lugar denominado Una (Igua- 
pe) por "20 mil réis para aumento do aldeiamente dos índios 
de Itanhaém". 
(Cron. Paulista J. Ribeiro) 

1822 - E' eleito grão-mestre do Grande Oriente do Braril, o Conse- 
lheiro José Bonifácio de Andrada e Silva. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1865 - As vilas de Amparo e de Jundiaí. pela Lei 24, são elevadas a 
categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1865 - Delibera a Câmsra da Capital dar a denominação de "25 de 
Março" à chamada Rua de Baixo, assim fixando a lembran~a 
do Juramento de fidelidade a Constitui$áo, pelo Imperador e 
pela Imperatriz, a 25-3-1825 
(Ruas e Tradições de S. Paulo - G. Marques) 

1865 - A povoaçção do Divino Espírito Santo dos Dois Córregos, no 
município de Brotas. atual cidade de Dois Córregos, é elevada 
à categoria de freguesia. sob a invocação de N. S.a das Dores. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
(Enciclopédia dos Municípios - I.B.G.E.) 

1865 - A povoação do Divino Espírito Santo do Rio do Peixe, atual 
Divinolândia, é elevada a freguesia, pela lei 25. 

1877 - Nai;ce, no Arraial dos Sousas (Campinas), Francisco de Cam- 
pos Barreto, que viria a ser bispo. falecendo em Campinas. a 
28 de agosto de 1941). 
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1888 - E' expedido regulamento para cobrança ao imposto de capta. 
çáo a favor do fundo escolar. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - E' publicado o "Correio de Franca", órgão do Partido Con- 
servador e sob a direção de Alvaro Abranches Lopes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Na ciclade de Taubaté, o povo, revoltado pela atitude de=- 
forada de um frade, expulsa-o da loczlidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1896 - Ato municipal faculta aos proprietários a arborizaçáo das ruas 
e praças fronteiras as suas propriedades. 
(Estado de S. Paulo - 27-3-66) 

1902 - O fazendeiro Elói Pompeu, desgostoso com sentença proferida 
pelo Tribunal de Justiça contra sua pessoa, tenta matar. a 
tiros de revólver, o Ministro Ignácio Arruda. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1926 - E' instalado o município de Glicério, antigo povoado "Czsti- 
lho". O município foi criado pela lei 2 .  114, de 30 de dezem- 
bro de 1925. 

1926 - E' solenemente instalado o município de Inácio Uchóa, atual- 
mente Uchôa. 

1928 - E' instalado o município de Presidente Alves, criado pela lei 
2 .216  de 2-12-1927. 

1948 - Visita a Capitel o bispo de Kansas City, D. Edwin V. O'Hara. 
(Estado de S. Paulo - 27-3-66) 

Dia - 29 

1549 - Chegam a Bahia, com a armada de Tomé de Sousa, os padres 
jesuítas Manuel da Nobrege, Leonardo Nunes, João de Aspil- 
cueta Navarro e Antonio Pires, e os irmãos Vicente Rodrigues 
e Diogo Jácome. Os três primeiros e o irmão Vicente Nunes 
viriam a ter notável atuação na Capitania de S. Vicente. 

I639 - Uma junta composta de 3 espanhóis e 3 portuguêses, para 
dar parecer sobre as questões suscitadas pelas incursões pau- 
listas no Paraguai, envia seu relatório a Felipe IV, com tre- 
mendo requisitório contra os paulistas. 
(Hist. das Bandeiras Peulistas - A. Taunay) 

1831 - Organiza-se, na Capital, a Sociedade Defensora da Constitui- 
ção e das Leis", em forte opos:ção a D. Pedro I e em conjii- 
gaçáo com os liberais da Côrte e de outras províncias. Os or- 
ganizadores agitam a Capital, em demonstraçóes publicas con- 
tra o comandante das amas.  A abdicação de D. Pedro I ocor- 
reria uma semana depois, a 7 de abril. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
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1876 - É concedida à Estrada de Ferro Paulista, a concessáo para 
uso e gozo de ramal partindo da linha de Campinas a Rio 
Claro, com direção a Porto Ferreira, passando por Araras. 
Lei número 35. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1876 - A capela de Bom Jesus da Cachoeira, à margem do Paraíba. 
que foi patrimônio do Capitão Manuel da Silva Caldas, pela 
lei 37, é elevada à categoria de freguesia, com a denominação 
de Santo Antonio da Cechoeira. E' a atual Cachoeira Pau- 
lista. 
(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - I.B.G.E.) 

1883 - Cunha é elevada a sede de comarca. 
1883 - Bom Jesus de Ribeirão Branco é elevada a freguesia. 
I884 - I? sancionada a lei 28, (provincial) que autoriza o Govêrno 

a auxiliar imigrantes europeus das ilhas dos Açôres e Caná- 
rias que queiram vir para S. Paulo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1884 - Recebe o govêrno da Província, como vice-presidente, o Dr. 
Luís Carlos de Assunção. natural da Capital, ficando na presi- 
dência até 4-9-1884, para passá-la ao Conselheiro José Luís 
de Almeida Couto. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1889 - A freguesia de N. S? do Destêrro de Juquerí, à margem di 
reita do ribeirão do mesmo nome, é elevada à categoria de 
vila. O livro Distrito de Paz do Estado dá a data de 27 de 
março de L889 para êste acontecimento. 
(Estado e Distritos de Paz do Estado) 

1894 - O presidente do Estado. Bernardino de Campos, faz segui: 
para Itararé, para reforço das fòrgas legeis em operações con- 
tra os rebeldes federalistas, o 1.- Regimento de Cavalaria, com 
o efetivo de 400 praças e 30 oficiais. 
(A Revolta de Seis de Setembro - Pedro Dies de Campos) 

1915 - E' instalado o município de Pirajuí, antigo povoado de São 
Sebastião 60 Pouso Alegrr, fundado por sitiantes e confinan- 
nantes da extensa Fazenda da Faca, em 25 de novembro de 
1904, conforme ata lavrada e assinada pelos 31 presentes: 
paulistas e mineiros de Ouro Fino, de Pouso Alegre e de 
Baependi, e entre êles um baiano e um fluminense. Foi doa- 
dor do patrimônio Antônio Rodrigues da Silva, natural dc 
Ouro Fino. 
("Paulistas e Mineiros" - M. Leite) 

1931 - E' oferecido. no Clube Comercial, um grande banquete ao 
Príncipe de Gales e a seu irmão. Duque de Kent, hóspedes 
do Estado. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 



Dia - 30 

1583 - Em vereança, se providenciou contra os que "compravam e 
traziam fazenda a esta vila e a vendiam por presos descon- 
venientes". 
(Estado de S. Paulo) 

1709 - Falece Fernando Pais de Barros. um dos homens ricos de S. 
Paulo, que se notabilizou pelas extraordinárias de~pesas que 
fazia quando tinha de hospedar os recomendado-. reais. 
(Cron. Paulista - J. Rikiro) 

1742 - Falece, em Parnaiba, o bandeirante Rodrigo Bicudo Chassin. 
Quando se achava nas catas em Minas, armou a sua custa 200 
homens. com os quais desceu para o Rio, em 1711, para aju- 
dar na expulsão dos franceses. 

1786 - O capitão Carlos Bartolomeu de Arruda. da vila de Itu, ad- 
quire de Manuel Martins dos Santos Règo, pela quantia de 
trinta mil novecentos e sessenta réis, três léguas, em quadra, 
onde se assenta atualmente a cidade de São Carlos. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1799 - Aviso régio manda informar o requerimento em que o Dr. Mar- 
tim Francisco Ribelro de Andrada Machado e Silva. bacharel 
em matemática e filosofia, pede que, em S. Paulo, sejam cria- 
das cadeiras de aritmética, geometria e princípios de algebra. 
ciências ainda desconhecidas na Capitania e que S. M. fosse 
servida provê-lo nas ditas cadeiras, tudo em atenção aos seus 
merecimentos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1830 - Iguape é elevada a sede de comarca pela lei 16. 
1838 - Lei provincial n." 115 autoriza o Presidente da Província a 

conceder carta de privilégio a companhia de Aguiar Viúva Fi- 
lhos & Cia. Platt & Reid para construção de estrada de ferro, 
ou equivalente, para o transporte de gêneros e viajantes, des- 
de a vila de Santos até às de São Carlos, Constituição, Itu 
ou Pôrto Feliz, como. também, da Vila de Santos para a de 
Moji das Cruzes, podendo juntar os rios Paraíba e Tietê. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1846 - Depois de longa excursão pelo interior da Província. na qual 
visitou a Fábrica de Ipanema e as localidades de Sorocaba. 
Itu, Pôrto Feliz, Campinas, Jundiaí, regressa a Capital D. 
Pedro 11. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1853 - Por decreto desta data, os Cursos Jurídicos de S. Paulo, e 
Olinda, passam a denominar-se Faculdades. 

1858 - A cidade de Itu é instituiída em comarca. a quarta da Pro- 
víncia. 



- 

1871 - E' miada a comarca de Sorocaba pela lei 39. 
1876 - E' elevada a categoria de freguesia a capela do bairro dcs 

Pereiras, no Município de Tatu:, atual Pereiras. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1876 - N. S." das Dores de Capivan, atual Jambeiro, é elevada a 
categoria de município pela lei 56. 

1876 - É resolvida, por estudantes republicanos, a criação do Clube 
Republicano Acadêmico. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - Aparece. na cidade de Bragança. o primeiro número do jornal 
"A Cidade de Bragança". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - Pela Lei 143, é elevada à categoria de distrito de Paz Cru- 
zeiro, antiga Conceição de Embaú. 

1891 - É criado o distrito de paz da estaçáo de Bocaina, município 
do mesmo nome. 
(Cron. Paulista - 1. Ribeiro) " 

1929 - E' instalado o município de Aparecida, criado pela lei 2.312. 
de 17-12-1928. 

1942 - A Base Aérea de Santos reinicia o serviço do Correio Aéreo 
do Litoral, que havia sido interrompido. 
(Relatório da 4.a Zona Aérea) 

Dia - 31 

1558 - Em reunião da Câmara de Santo André, o procurador Joane 
Anores requer que se "repaurasen los muros da Villan. 

1560 - O governador geral Mem de Sá: depois de ter obtido vanta- 
gens em luta com os franceses e tamoios no Rio de Janeiro, 
chega a S. Vicente para consertar os navios e, entre outras 
providencias, determinou a mudansa da vila de Santo André, 
para junto da Casa de São Paulo, construída pelos jesuítas; 
no alto. Foi levado a isso por insinuaçks dos padres, que lhe 
fizeram ver a conveniência. Determinou, também, a mudança 
do caminho de acesso ao Planalto, por Piaçagiiera e Piraquê, 
por ser o primeiro inkstado de índios inimigos. 
(Varnhagem - vol. I e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1590 - O procurador João Maciel alerta os vereadodes sôbre a segu- 
rança da vila, havendo necessidade de "por gente para guarda 
e defesa delan. 
(Estado de S. Paulo - 31-3-66). 

1627 - Carta de sesmaria concedida a Amador Bueno, de uma légua 
de terras, nos Campos de Juquerí, temtório pertencente à Ca- 
pital. Amador Bueno alega vários serviços, ao fazer o reque- 
rimento da dita sesmaria. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1735 - O conde de Sarzedas escreve à Câmara de Cuiabá, jubilosif- 
simo pela vitória alcançada sobre os paraguaios. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1846 - De volta da visita à Fábrica de Ferro de Ipanema e a locali- 
dades situadas no itinerário, chega à Capital o Imperador D. 
Pedro 11. 
(Cron. Paulista -- J. Ribe'ro) 

1850 - A sede da Freguesia de Caçapava é transferida para o atual 
local, em terreno doado pelo Coronel João Dias da Cruz Gui- 
marães, com a denominação de N. S.a da Ajuda de Caçapava. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - E' inaugurado o primeiro trecho da linha da Companhia Pau- 
lista de Estradas de Ferro, entre Jundiai e Valinhos. 
(Relatório da Cia. Paulista - 1960) 

1872 - Inaugura-se a iluminação pública a gás, na Capital, sendo co- 
locados, nas ruas e praças, setecentos combustores. 

1891 - Fartura é elevada à categoria de vila pela lei 145. 
1896 - Lei desta data restabelece as escolas municipais, criadas pelo 

Dr. Lamartine Delamare. 
1904 - Deixa a presidência do Estado, que vinha interinamente de- 

sempenhando, desde 10 de janeiro, o vice-presidente, Dr. Do- 
mingos Correa de Morais, paulista de Tietê. 

1920 - E' instalado o distrito de paz de Conchal, antiga estação de 
Engenheiro Coelho, pela lei 1.725, de 30-12-1919. 

1964 - Eclosáo, em Minas Gerais, com a participação do govêrno es- 
tadual e das forças do exército, da revolução que teve ime- 
diatamente a adesão do govêrno de S. Paulo e do I1 Exército. 
Vitoriosa, no dia seguinte, foi estabelecido novo govêrno em 
Brasília. 



MÊS D E  ABRIL 

1628 - O ouvidor geral do Sul, Dr. Luis Nogueira de Br'to procede. 
em S. Paulo, a longa correisão, apontando uma série de me- 
didas, exceto sobre indios e sòbre en t~ada i  no sertão. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1641 - Amador Bueno é aclamedo rei da Capitania de São Vicente. 
tendo respondido. porém. com sua manifestacão de fidelidade 
ao rei D. Joáo IV. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1680 - Carta régia do príncipe regente. abolindo a escravidão dos 
índios, o que provoca, em São Paulo. violentos protestos. 
(Hist. das Bandeiras Paulistes - A. Taunay) 

1709 - Edis e povo, reunidos, "nomeavam e elegiam p3r cabo uni- 
versal, para qualquer invasão e defesa e conservação da pátria 
an Capitam Amador Bueno da Veyga". 
(Correio Paulistano) 

1816 - Nasce, em São Paulo, Gabnel José Rodrigues dos Santos, que, 
foi deputado a a~sembléia geral e tomou parte saliente na Re- 
volução de 1842. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1824 - Assume a presidência da Província o mineiro Lucas Antônio 
Monteiro de Barros. depois Visconde de Ccngonha do Campo. 
que governaria até 5 de abril de 1827, q u a n d ~  passa o zovêr- 
no aq vice-presidente, Luís AntÒn:o Neves 6e Carv~lho, na- 
tural de Portugal. 

1881 - Aparece. em Jundiai, o primeiro número de "0 I'ir: 1 l smp3~.  
(Cron. Peulista - J. Ribeiro) 

1889 - São Miguel Arcanjo passa à categoria de município pela lei 89. 
1889 - Pela !ei 88, são concedidos foros de cidade a Ribeirão Prèto. 

(Estado - 19-6-66) 
1890 - Por decreto estadual, n." 40, é mudado o nome da Cidade d? 

Penha do Rio do Peixe para o de Itapire 
1891 - O povoado de S. Joáo de Itatinga. atual Itatinga, é instituído 

como distrito de paz. 
1908 - Lei municipal isenta do imposto, por cinco anos, o primeiro 

grande hotel que seja instalado, na Capital, em edifício adre- 
de construído. 
(Estado) 



1913 - Lei municipal autoriza o Prefeito a dispensar os emolumen- 
tos pela aprovação do projeto e plantas da nova catedral. 
(C. Paulistano) 

1927 - Ato muncipal regulamenta a iiiatrícula dos criados de servir. 
(C. Paulistano) 

1966 - O presidente da República visita Santos e Sáo Paulo. Em Pia- 
çagiiera, preside à inauguraçãço das instalações da Companhia 
Siderúrgica Paulista - C. O .  S. I. P.  A. : que passou a se cha- 
mar Usina José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Dia - 2 

1551 - Carta régia de D. Joáo 111, confirmando o estabelecimento da 
Santa Casa de Misericórdia da vila de Santos, com oc privi- 
légios das casas de misericóràia do Reino. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1580 - E' determinado que se deitassem pregões "que nenhiia pesiia 
vende vinho sen o amostrar ao almotacer pera lhe por O 

preso sob pene de tresentos res outrossin que não presam o 
d t o  vinho senào por medidas afiladas por os padrois do con- 
selho com pena de tresentos res quem o contrario fizer". 
(Estado) 

1826 - O padre Antônio Joaquim da Silva, vigário da freguesia de 
Santa Ifigénia, responde à Câmara sôbre população da mesma 
freguesia. que era, em 1825, de 3.107 almas. sendo 1.034 
brancos e o restante de prêtos e mulatos, libertos e cativos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1856 - A antiga freguesia de N. S.a do Monte Serrate de Cotia, atual 
Cotia, é elevada à categoria de vila. 
(Estado) 

1857 - criado o município de Capáo Bonito de Paranapanema, atual 
Capão Bonito, pela lei 17. 

1861 - Comeca-se a construir. no bairro do Arouche, a capela de  
Santa Cecília e de São Joáo. 

1870 - A vila de Araras é elevada a categoria de cidade pela lei 27. 
1870 -- A capela de Ribeirão Prêto, erigida em patrimonio doado por 

José Borges da Costa e outros, em louvor de S. Sebastião3 é 
elevada a categoria de freguesia. 
(Estado e outras fontes) 

1872 - E' inagurada a linha telegráfica de Santos a Iguape. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1876 - Aparece o primeiro número do jornal "Academia de S. Paulo'', 
tendo como redator-chefe o acadêmico Antônio Tibúrcio Fi- 
gueira. 

1881 - Aparece o primeiro número da "A 1nstru:ão Paulista". dirigi- 
da por Inglês de Sousa. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



1889 - O presidente da Província assina contrato com Justo Azam- 
buja e Francisco de Sousa Paulista para exploração de uma 
linha de bondes do Largo da Sé à Colina do Ipiranga. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1894 - Ato municipal manda que se fechem as 10 horas da noite os 
cafés servidos por mulheres, para evitarem-se desordens. 
(C. Paulistano) 

1903 - Lei municipal prorroga, até o fim de 1904, o prazo concedido 
a Jules Martin para constru~áo de uma Galeria de Cristal. 
(C. Paulistano) 

1913 - Começa a funcionar. na Capital, a Faculdade de Medicina, in 
tegrante atual da Universidade de S. Paulo. 
(Dos jornais) 

I940 - Pelo decreto-lei federal 2104. Vila Paraíso passou a denomi- 
nar-se "Paraíso", Vila Polôni sòmente "Polòni" e Vila Sabino 
apenas "Sabino". 

1945 - Cêrca de 500 advogados do País iiiipetram ao S .  T. F. habeas- 
corpus a favor dos exilados políticos Armando Sales de Oli- 
veira, Paulo Nogueira Filho e Otávio Mangabeira. que seria 
concedido em 11 de abril. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1949 - E' instalado o município de Pongai. antigo povoado de "Sal- 
tinho". 

1950 - O governador do Estado. Ademar de Barros, através do espe- 
tacular menifesto, desiste de sua candidatura à Presidência da 
República. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1954 - Inauguração da I.= Retrospectiva do Cinema Brasileiro. 
(C. Paulistano) 

1955 - E' instalada a comarca de Adamantina, criada pelo lei 2456. 
de 30-12-53. 

Dia - 3 

1609 - Em vereança, o marido de uma índia "se queixa do agravo de 
portuguêses de lhe tomarem sua mulher e filhos". 
(Estado) 

1641 - Na vila de Sáo Paulo, é aclamado D. Joáo IV rei de Portu- 
gal e do Brasil. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1708 - Em vereança, foi resolvido "que se fizessem hun quartel e que 
constase de que toda pesoa que fizesse nesta villa asoada ou 
aruidos com arma de fogo qualquer pesoa de qualquer calibre 
que seja se procederia contra ela e fose presa trinta dias a 
arma por perdida e da cadea pagaye vinte mil res para a terra". 
(C. Paulistano) 
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1209 - Carta Régia aos paulistas, determiando que não obedeçam ao 
ouvidor-geral, desembargador João Soares üe Carvalho, nem 
a Bento do  Amara1 e Silva, deixado por êle no lugar. Alerta, 
também, sobre a existência de moeda falsa na Capitania, con- 
forme representação de Pedro Taques nesse sentido. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1719 - O Conde de Assumar comunica ao rei a descoberta das minas 
de ouro de Cuiabá, por Pascoal Moreira Cabrel. 
(Hist. das Bandeiras Paulista - A. Taunay) 

1849 - As vilas de Pindamonhangaba, Jacareí. Moji-Mirim, Bananal 
e Iguape, são elevadas à categoria de cidade, pela lei provin- 
cial n.O 17. 
(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros - I .  B. G .  E .  ) 

1863 - Lei prcvincia! resolve sobre a n~vegação do rio Paraíba. entre 
Jacareí e Cachoeira, e sobre o prolongamento da estrada de 
ferro. de Escada a Jacareí. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1866 - Lei Provincial autoriza o alistemento de 300 homens par:* 
formação do Corpo Provisório, destinado a substituir, no po- 
liciamento da Província. o Corpo Policial Permanente, en- 
quanto permaneça êste em operações de guerra em Mato 
Grosso. 
(A Fôrça Pública de S. Paulo - E. Andrade e H .  Câmara) 

1873 - E' e!evada a categoria de vila, pela lei 39. a freguesia de 
Iporanga. antigo povoado de Guapira. 

1876 - A freguesia de Santa Bárbara do Rio Pardo é elevada a ca- 
tegoria de vila, pela lei 82. 

1881 - O govêrno provincial aprova o projeto do Museu Paulista. 
apresentado pelo arquiteto italiano Tomás Gaudêncio Bezzi. 
(Guia da Seção Histórica do Museu Paulista - A. Taunay) 

1920 - Instaiado o município üe Avaí, criado pela lei 1672, de 2 
de dezembro de 1919. 

1920 - E' instalado o distrito de paz de Mirassol, criado pela lei n.O 
1.667, de 27-11-1919. 

1940 - Falece, na Capital, Ricardo Severo da Fonseca Coste. enge- 
nheiro português, que muito contribuiu. na companhia de Ra- 
mos de Azevedo, para a remodelação da cidade de S. Paulo. 
Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo 
e de outras instituições culturais paulistas. Nasceu em. Lisboa, 
a 6 de novembro de 1869. 
(Folha de S. Paulo) 

1949 - São instalados os municípios de Cerquilho e de Reginópolis, 
criados pela lei 233, de 24-12-1948. 

1963 - E' instalada a comarca de São Caetano do Sul. 



1964 - Falece. na Capital, o poeta, escritor e jornalista Afonso Sch- 
midt. Foi membro da Academia Paulista de Letras e membro 
do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. Conquistou 
o Prêmio "Juca Pato", como "intelectual do ano". 

1966 - O presiciente da República, Marechal Castelo Branco, dá iní- 
cio às obras de construção da Usina Hidroelétrica da  Ilha 
Solteira, no rio Paraná, empreendiniento que constitui a 2.0 
etapa do Sistema Krubupungá, a maior hidroelétrica do mun- 
do ocidental, compreendendo a Usina Jupiá e a Usina Saltei- 
ra. com um total de 4,4 milhóes de quilovates. 

Dia - 4 

1620 - Em vereanga, "acordarão fezer-se postura sobre os vinhos a 
vender porquanto na falta de dinheiro acordarão que o que 
o trouxesse o vendese a troquo de fazenda da t,erra a saber, 
couros, carnes, sera. farinhas de triguo, pano de algodão e que 
o que não quizer dar pelas couzas acima ditas o não vendão 
com pena de seis mil reis". 
(C. Paulinstano) 

1752 - Carta régia declarando que aquêles que se cacassem com ín- 
dias não seriam considerados infames, mas, antes, tornar- 
-se-iam dignos da real atenção para honras e empregos. 
(Cron. Pauli~ta - J. Ribeiro e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

-(Nesta vem o ano de 1755). 
1801 - O bacharel Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado 

e Silva. diretor geral das minas da Capitania, tendo sido pro- 
movido ao pôsto de coronel de milícias, declarando que ná3 
poderia manter-se com quinhentos mil réis, que são os hono- 
rários de diretor geral, requer a S. Alteza que os seus venci- 
mentos sejam aumentados do que vencem os coronéis em 
Portugal, quarenta mil réis mensais. S. Alteza atende, em par- 
te. concedendo-lhe 20 mil réis mensais. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1883 - Assume o cargo de diretor da Faculdade de  Direito o conse- 
lheiro Dr. André Augusto de Pádua Flewy. 
(Cron. Psulista - J. Ribeiro) 

1883 - Francisco de  Carvalho Soares Brandão, quadragésimo quinto 
presidente da Província, passa o govêrno a Antônio Aguiar de 
Barros. que o exerce pela segunda e última vez. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1887 - Falece o Dr. Clemente Falcão de Sousa Filho, nascido, na 
Capital, em 1834. Foi lente da Faculdade de Direito, Presi- 
dente da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e funda- 
dor da Companhia que empreendeu a constru@o da linha fér- 
rea de S. Paulo a Cachoeira. 
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1887 - Nasce, em Taubaté, Duarte Leopoldo e Silva, que viria a ser 
bispo e arcebispo de S. Paulo, investido desta dignidade s 7 
de junho de 1908. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - A capela de Santa Cruz, na Capital, é elevada à categoria de 
freguesia, com a denominação de Santana. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Pereiras é elevada à categoria de município, pela lei 93. 
1889 - Aparece, em Guaratingueta, o primeiro número de "O Impar- 

cial", de propriedade de A. M. de Sousa. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - E' elevada à categoria de freguesia, pela lei 95, Bom Jesus 
do Rio das Pedras, atual Rio das Pedras. 

1891 - E' restabelecido o distrito de Aparecida, pelo decreto 147. 
1892 - E' instalado o distrito de Óleo, criado pelo decreto n.O 205, 

de 6-6-1891, 
1900 - Nasce, na Fazenda Fortaleza, em Jaú, João Ribeiro de Bar- 

ros, que viria a ser o primeiro aviador brasileiro a cruzar o 
Atlântico. 
(Estado de S. Paulo) 

1929 - E' instalado o município de Marília. A àenominaçâo de Mari- 
lia foi sugerida por Bento de Abreu Sampaio Vidal. 

1966 - Em Marília, é fundado o Instituto Histórico Geográfico e Ge- 
nealógico de Marília. 

Dia - 5 

1560 - E' transferido. por ordem de Mem de Sá, o foral da Vila de 
Santo André para a povoação de São Paulo de Piratininga. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1659 - Em vereança, decidiu-se reconstituir o Caminho do Mar "as- 
sim do mar como das entradas desta villa". 
(Correio Paulistano) 

1745 - E' comecada a construção da catedral de S. Paulo, bob a di- 
reção do Padre Mateus Lourenço de Carvalho, com as esmo- 
las dos fiéis. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1803 - Nasce, na Capital, José Manuel da Fonseca que, diplomado 
pela Universidade de Coimbra, viria a governar a Província em 
1839, como vice-presidente. Foi senador do Império. Faleceu 
a 10 de março de 1871. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1856 - A povoação, hoje cidade de Mococa. fundada por slernentos 
das famílias de Diogo Garcia da Cruz e José Cristóvam de 
Lima, originários de Minas Gerais, é elevada à categoria de 
freguesia com a denominacão de S. Sebastião da Boa Vista. 
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(Cron. Paulista - J .  Ribeiro e "Paulistas e Mineiros" - M. 
Leite) 

1859 - E' fundeda. no município de Campinas, a Colônia Tapera, 
pelo Senador Francisco Antônio de Sousa Queirós. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1864 - A freguesia de Caconde, fundada por mineiros, atraídos pelas 
areias auríferas do corrêgo Bom Sucesso, é elevada a vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e "Paulistas e Mineiros" - Mario 
Leite) 

1866 - Nasce, em Santos, o poeta Vicente de Carvalho, membro da 
Academia Brasileira de Letras, da Academia Paulista de Le- 
tras e do Instituto Histórico e Geográfico & S. Paulo. 

1870 - O povoado de Jacupiranga. município de Iguape, é elevado a 
categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1887 - Em Piracicaba, aparece o primeiro número do "O Espanador". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1887 - Inauguração, até Franca, da Linha do Rio Grande, da Compa- 
nhia Mogiana de Estradas de Ferro. 
(Hist. da Viação Paulista - A. Pinto) 

1889 - Com o título "A Febre Amarela", é distribuído e afixado em 
pontos da Capital o seguinte boletim: 

"A Inspetoria de Higiene reclama auxílios para impedir a 
propagação da febre amarela e o Govêrno nega-os. 
O Govêrno diverte-se em Caxambun. 

1920 - E' instalada a nova vila de Cedral, pertencente a comarca de 
S. José do Rio Prêto. 

1935 - Decreto criando o distrito de paz de João Ramalho, no mu- 
nicípio de Quatá. 
(Estado de S. Paulo) 

1946 - Falece o Coronel Artur Diederichsen. natural de Sentos, que 
prestou relevantes servicos ao País. 

1966 - A memória do poeta Vicente de Carvalho. no transcurso do 
centenário do seu nascimento, é reverenciada em S. Paulo de- 
dicando-lhe os jornais páginas com a descrição de sua vida 
e obra. 

Dia - 6 

1692 - E' requerido aos edis da vila de S. Paulo "que mandassem no- 
tificar ao contratador dos vinhos para que mandasse consertar 
o caminho do mar por estar muito danificado. 

1718 - São descobertas as   rime iras minas de ouro em Mato Grosso, 
junto ao Corripó-Mirim, pelos paulistas Pascoal Moreira, An- 
tônio Pires de Campos, João Antunes Maciel e outros. 
(Estado de S. Paulo) 
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1838 - Falece, em Niterói, na rua do Ingá, José Bonifácio de An- 
orada e Silva? aos 73 anos de idade. Os despojos do grande 
brasileiro são trasladados para Santos e sepultados na capela- 
-1nor da igrejado Convento do Carmo, passando depois para 
o monumento contíguo à mesma igreja, aos 7-9-1923, hoje 
Panteáo dos Andradas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1866 - E' mandado adotar, nas escolas públicas, o catecismo pub:- 
cado pelo venerando paulista D. Antonio Joaquim de Melo. 
bispo diocesano. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - Pela lei provincial número 36, de 6 de abril de 1872, é dada 
a concessão da estrada de ferro, que, partindo de ponto con- 
veniente da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, passasse por 
Bragança e fôsse terminar nas raias de Minas Gerais. (E. F. 
Bragantina). 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1872 - Sáo criadas, pela lei 46, as comarcas de Casa Branca, de Ita- 
peva de Faxina, atual Itapeva, de S. José dos Campos e de 
Uhatuba. 

1876 - Aparece, na Capital, o primeiro número do jornal "A Cons- 
ciência", tendo como redatores Afonso Celso Júnior, Alberto 
Fialho, Carlos França, Ezequiel Freire, Fernandes da Cunha 
Filho e Magalhães Castro. 
(Estado de S. Paulo) 

1880 - Lei provincial institui as Loterias do Ipiranga, como auxílio a 
construçáço do Palácio do Ipiranga. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1885 - Um grupo de italianos, em Sáo Carlos do Pinhal, ataca a ca- 
deia pública, com a intenção de soltar os presos ali recolhidos, 
sendo, porém, energicamente contidos. 
(Cron. Paul'sta - J. Ribeiro) 

1887 - E' criado o Fundo Escolar, que seria constituído de donativos, 
!egad?s, produtos de multas, impôst~  de capitação e doaçóes 
orçamentárias. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1887 - E' crieda, pela lei 92, a comarca de Cajuru, que seria insta- 
lada a 8 de abril de 1890. 

1949 - Rifaina, antigo Arraial do Cervo, instalase como município, 
criado pela lei 233. de 24-12-1948. 

Dia - 7 

1601 - A "carne de vaqua fresqua" é vendida a 12 vinténs. "Senda 
causo que falte algh sabado com carne que fiquem (sem ela) 
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de seis homes para cima paguara dous mil res" (o marchante). 
A carne "não ha de ser polhida nem morta a escopeta". 
(Estado de S. Paulo) 

1642 - Em Lisboa! é queimado, em efigie, o Padre Manuel Morais, 
natural de São Paulo, por haver abjurado o catolicismo e se 
ter caiaáo, em Amsterdam, com uma holandesa. 

1651 - Delibera-se "chamar Brás Cardoso para dar resão porque não 
deu carne ao povo e faltou com elan. 
(Estado de S. Paulo) 

1738 - Carta régia aprova a arremataçáo feita por Cosme Damião de 
Gouveia dos dizimos do povoado de Santos por 75:000$000. 
por três anos, sendo 50:000$000 para o real erário. 
(Cron. Paulista - J .  Ribeiro) 

1766 - Assume o Govêrno da Capitania D. Luís Antònio de Sousa 
Botelho e Mourão, Morgado de Mateus. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1831 - Abdicasão de Pedro I. 
1831 - O Dr. Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, passa o go- 

vêrno da Província ao vice-presidente D. Manuel Joaquim 
Gonçalves, que o exerceria até 20 de junho de 1831. 

1835 - Diogo Antonio Feijó é eleito, pela Nação, por 4 anos, regente 
do Império, apesar de derrotado na Capital, Santos, Iguape, 
S. Sebastião, Moji-Mirim, Jacarei e Constituição (Piracicaba). 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1851 - O povoado de Santa Rita do Paraíso, atual Igarapava, fun- 
dado pelo mineiro Anselmo Barcelos, em terrenos da Fazenda 
Soledade, é elevado à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e "Enciclopédia dos Municípios" - 
do I . B . G . E . )  

1857 - O distrito de Campo Largo de Sorocaba, atual Aragoiaba da 
Serra, é elevado à categoria de município, pela lei provin- 
cial n.O 23. 

1860 - A povoação de Rio Novo, antigo Capela do Major, atual Ava- 
ré, fundada sob invocação de N. S.a das Dores, pelos minei- 
ros Major Vitoriano de Sousa Rocha e Domiciano José de 
Sant'Ana, é elevada à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e "Enciclopédia dos Municípios" 
do I .B.G.E.)  

1860 - Aparece o primeiro número de "O Kaleidoscópio", órgão do 
Instituto Acadêmico Paulistano. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1867 - Verificam-se sérios conflitos, na Capital, entre portuguêses e 
estudantes, que se prolongam até o dia 10. 

1879 - Pela lei provincial n.O 34, a povoaçáo de S. Sebastião do R -  
beirão h ê t o  teve seu nome mudado para "Entre Rios", por 
situar-se entre os rios Pardo e Moji, o que causou protestos 



dos moradores que, em 1881. conseguiram a volta da designa- 
ção de Ribeirão Prêto. 

1880 - S. Manuel 60 Paraíso, é elevada a categoria de freguesia. 
Passaria, depois, a ter a denominação atual de São Manuel. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1581 - Assume a presidência da Província o rio-grandense-do-sul Dr. 
Florêncio Carlos de Abreu e Silva, que a recebe do vice-pre- 
sidente Joaquim Egídio de Sousa Aranha, Marquês de TrSs 
Rios (Cron. Paulista - J. Riúeiro e Relação Cron. dos Go- 
vernadores - Luis Silveira) 

!886 - São expedidas instruções para estudos do rio Paranapanema, 
realizados por T. Sanipaio. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1887 - Aparece o primeiro número do "A Sentinela", redigido por 
Amir Itabirano e A. Diana Terra. 
(Cron Paulista - J. Ribeiro) 

1896 - Inaug~ra-se a Biblioteca Pública do Estado, com 6000 volumes. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 

1918 - E' instalado o município de Olímpia. antigo São João Batista 
de Ólhos d'Ãgua. O município foi criado pela lei n." 1571, 
de 7-12-1917. 

Dia - 8 

1553 - Antònio d'oliveira, loco-tenente de Mart:m Afonso, acompa- 
nhado de Brás Cubas, provedor da fazenda, levanta pelouri- 
nho na povoação de João Ramaiho, elevada à categoria de 
vila, dando-lhe a denominação de Santo André. 
(Hist. da Capitania de S. Vicente - Pedro Taques) 

1695 - Os moradores de Sorocaba intimam os reiigiosos do Mosteiro 
de São Bento, que haviam recebido ordem superior para se 
mudarem. a não saireili da vila, no que foram obedecidos. 
(Cron Paulista - J. Ribeiro) 

1718 - A bandeira de Pascoal Moreira Cabra1 Lemz descobre as 
primeiras minas de ouro do Coxipó. 
("Um arande bandeirante - Bartolomeu Pais de Abreu" - 
A. ~ a u n a y )  

1812 - A "Legião de São Paulo". sob o comando do General Oliveira 
Álvares. no Passo de Alcorta. na Banda miental. derrota 
forças dos caudilhos Germano Machario e Rúbio Marques. 
(Estado e Hist. da Civ Paulista - A. Leite) 

L829 - A povoação de Amparo é instituída como capela curada. 
1850 - Nasce, na Bahia, o Dr. Antônio Amâncio Pereira de Carvalho. 

Foi o fundador da Escola de Farmácia e Odontologia de São 
Paulo e catedrático da Faculdade de Direito e da Faculdade 
de Medicina. Faleceu a 18 de julho de 1928. 
(Diário da Noite) 



1857 - O Govêrno da Província é autorizado a contratar, com Aquiles 
Martins Estadens, a aduyão da água da Cantareira para o 
abastecimento da Capital. 

1875 - Pela lei n.O 20, as vilas de Caçapava. de Batatais e de São 
Sebastião da Boa Vista, são elevadas à categoria de cidade. 
esta última com a denominação de Mococa. 

1885 - Falece, na Capital. o Conselheiro Laurindo Aùelardo de Brito. 
Presidiu a Província e foi o fundador da Escola Mornial. Nas- 
ceu em Montevidéu, a 8 de setembro de 1827. 
(Diário da Noite e Estado) 

1891 - Itaberá é elevada à categoria de município pela lei 152. 
1963 - Em programa de televisão, no Rio, no dia 7, o Governador 

do Estado. Ademar de Barros, faz referências a situa~ão anor- 
mal do Govèmo Federal, tolerando comunistas no Govêrno e 
contribuindo, com iss3. para a intranquilidade no País. 
(Estado do dia 9 )  

Dia - 9 

1590 - Pedem os camaristas da vila de São Paulo que o capitão-mor 
Jerônimo Leitão os auxilie na defesa da vila contra os índios 
tupinambás e tupiniquins. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1645 - Salvador Correia de Sá e Benevides comunica. em carta a Câ- 
mara de São Paulc, a sua nomeação para Governador Geral 
das Minas e de ter nomeado tesoureiro e escrivão da Casa da 
Moeda de S. Paulo ao Padre Fernando Faria e a Francisco 
Barbosa de Aguiar. 
(A. Taunay) 

1690 - E' requerido aos oficiais da Cámara para que "os almotasseis 
almotassen os vinhos pelo preso que lhe paresesq estava 
beii ao povo, o que elles prometerão fazer". 
(Estado de S. Paulo) 

1711 - Sáo Paulo é elevada a categoria de cidade. Governava a Ca- 
pitenia Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho. 
(Estado de S. Pau!o) 

1825 - Ofíci2 65. dirigido ao Presidente da Província, pelo Ministro 
do Império. Estêvam Ribeiro de Rezende, determinando que 
seja levantado. no próprio sítio do Piranga, o monumento que, 
em São Paulo. se pretende erigir em memória da proclama- 
$50 da Independência do Brasil. 
(Guia do Museu Paulista - Afonso d'E. Teunay) 

1858 - E' lançada a pedra fundamental do primeiro "Teatro S. José", 
que acabaria por incendiar-se nos   rime ir os anos da República. 
(Hist. da Civ. Pauliste - A. Leite) 
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1877 - Pele lei provincial n.O 17. é criado o município de Espírito 
Santo do Pinhal, atual Pinhal. 

1877 - E' apresentado, no Senado do Imperio, o projeto de um banco 
de crédito, em favor da agricultura e colonização, pelo Mar- 
quês de S. Vicente. 
(Hist. da Civ. Paulists - A. Leite) 

1877 - A freguesia de N. S." da Conceição de Moji-Guaçu é ele- 
veda a categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - E' fundado, na Capital. o Clube Ensaio Literário. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Morre, em Taubaté, o Dr. Francisco de Paula Toledo, antigo 
deputado geral e provincial, membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1949 - E' instalado o município de Cosmorama, criado pela lei 233, 
de 24-12-1948. 

1949 - Cubatão, na Baixada Santista, é elevada a categoria de mu- 
nicípio. 

1963 - Restabelece-se. no Estado. como em todo o Pais. relativo sos- 
sêgo da população, antes alermada com os Últimos tumultos 
provocados pelos extremistas, que culminariam com um 
comício programado para o cFia 9, quarta-feira, no Rio. evitado 
pela solicitação do Presidente da República. 

1965 - E' ofic'almente declarado ponto culminante do Brasil o "Pico 
da Neblina". junto à fronteira com a Venezuela, com a alti- 
tude de 3.014 metros. O Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, tendo conhecimento da descoberte dêsse ponto 
mais alto da orografia nacional, dirigiu ofício ao Ministério do 
Exterior, com a finalidacre de cientificarse mais seguramente 
do fato, tendo recebido a confirmação de notícia trazida por 
jornais. 

Dia - 10 

1585 - Reunem-se as Câmaras de Santos e S. Vicente e representaui 
ao Capitão-mor Jerònimo Leitão, sòbre a necessidade de guerra 
aos índios. 

1603 - Domingos Luís. alcunhado o Carvoeiro, por ser de Carvoeira, 
em Portugal, e sua mulher D. Ana Camacho, inauguram, no 
Guaré, atual bairro da Luz, a capela de N. S.a da Luz. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1610 - Determina a Câmara de São Paulo que os habitantes apron- 
tem bacélos e que semeiem trigo a bem da terra. 
(Hist. da Cidade de S. Pzulo - Taunay) 
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1844 - Frei Custódio Alves Serráo, diretor do Museu Nacional, infor- 
ma ao Govêrno Geral sôbre a descoberta de minas de prata e 
de diamantes no município de Itapetininga e no Rio Verde, 
município de Itapeva da Faxina. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1865 - Partzm, de São Paulo para o Paraguai, via Mato Grosso, sob 
o comando do Coronel Manuel Pedro Drago, as primeiras fôr- 
ças compostas do corpo de guarnição da Província e do Pa- 
raná, do Corpo Policial e de uma companhia de cavalaria de 
linha. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1866 - A povoação de Santa Rita do Passa Quatro, que teve inicio 
com a vinda. para a região, dos mineiros de Pouso Alegre: 
alferes José Vieira da Fonseca, Inácio Ribeiro do Vale, Luis 
Ribeiro da Fonseca e Juliáo Ribeiro Salgado e outros, é ele- 
vada a categoriz de freguesia (lei 36). 

1872 - A capela de Capivari de Caçapava, atualmente município de 
Jambeiro, é elevada à freguesia, pelo lei 52. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1874 - São criadas as comarcas de Moji das Cruzes e São Sebastião. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1877 - Inauguração, até Araras, do prolongamento da linha da Com- 
panhia Paulista de Cordeiro com direção a margem do Moji- 
Guaçu. 
(Hist. da Via~ão em S. Paulo - A. Pinto) 

1877 - Decreto regulamentando a Lei 1.456, que dispóe sôbre imi- 
gração e colonização na Província. 
(Estado de S. Paulo) 

1877 - Decreto organizando o Pósto Zootécnico Central na Capital. 
(Estado de S. Paulo) 

1882 - Assume o govêrno da Província o pernambucano Conselheiro 
Francisco de Carvalho Soares Brandáo, que ficaria na presi- 
dência até 4-4-1883, para passá-la ao vice-presidente, Antônio 
Aguiar de Barros, Marquês de Itu. 

1917 - Povo, em destaque os estudantes, reune-se no Largo de São 
Francisco, para protestar contra o torpedeamento do navio 
"Paraná" pelos alemães. Dali, dirige-se para o "Diário Ale- 
mão, na Rua Líbero Badaró, empastelando o jornal. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1918 - Instala-se o município de São Joequim da Barra, criado pela 
lei 1588, de 26-12-1917. S. Joaquim chamou-se "Capáo do 
Meio" e S. Joaquim de Oiçai, antes da designação atual de 
S. Joaquim da Barra. 



1945 - Aparece o "Jornal de S. Paulo", dirigido por Guilherme de 
Almeida. É suspenso. pouco depois. pelo D.I.P., voltando a 
circular em 21 de junho. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 11 

1650 - Antão de Morais arremata o corte de carne, devendo vendè- 
-1a "por preso de cento e sessenta reis a arroba". 
(Estado de S. Paulo) 

1715 - Ordem régia para recolherem-se ao Reino os padres que va- 
gassem pela Capitania de S. Paulo e Minas, sem emprêgo, por 
haver a experiência mostrado que êles são nocivos à tranqui- 
lidade pública. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1828 - O govêrno da Província, em ofício ao Secretário do Estado, 
dos Negócios do Império. reclama sôbre o funcionamento das 
fábricas de fisçáo existentes na Provincia, em especial a de 
que é administrador e sócio o Marechal José Arouche de Toledo 
Rendon, que ainda não trabalha em tecidos de lá pela falta 
de f i a ,  e sôbre a desartnonia entre sócios para resolverem 
sôbre o progresso da fábrica. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1835 - Lei provincial cria o cargo de prefeito municipal, tirando. ar- 
sim, aos presidentes das amaras ,  a funcáo executiva. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1885 - O presidente da Província, Dr. José Luís de Aimeida Couto. 
nomeia comissões, em todos os municípios. para angariarem 
donativos pecuniários, destinados à erecção de um túmulo Gigno 
para os restos mortais de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
Patriarca da Independência. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Assume a presidência da Provincia o Dr. Antônio Pinheiro de 
Ulhôa Cintra, Barão de Jaguara, paulista, que ficaria no go- 
vêrno até 10 de junho de 1889. Teve de enfrentar, durante 
os meses de govêrno, pavorosa epidemia de febre amarela, no 
litoral e no interior da Província. 

1892 - Lei 26 que autoriza o Govèrno a fundar uma escola de agri- 
cultura e outra de engenharia. 

1913 - Lei municipal autoriza o Prefeito a conceder licença para 
instalação e exploracão de matadouros frigoríficos (packing- 
houses) no território dO Município. 
(Diário de S. Paulo) 

1954 - Encerra-se, na Capital, a XXI Exposição de Aniniais, que se 
realizou despertando grande atengáo da Cidade e do Interior. 
(Diário de S. Paulo) 
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1954 - Realiza-se, em Mirandópolis, a I Festa da Soja. com real in- 
terêsse dos municípios vizinhos. 

Dia - 12 

1625 - Reunida a Câmara, o procurador Sebastião Coelho solicita que 
seja condenado a certa pena o estancieiro da época, Gaspar 
Gomes, por ter conduzido gado para Santos sem permissão 
dos poderes competentes. 
(Estado de S. Paulo) 

1725 - Rodrigo César de Menezes escreve carta enérgica ao seu cole- 
ga de Minas Gerais, Dom Lourengo de Almeida, por Ih? 
constar que êste persistia em abrir ceminho das Minas Gerais 
a Cuiabá. 
(Hist das Bandeiras Paulistss - A. Taunay) 

1832 - A Câmara Municipal da Capital resolve marcar a diária de 
100 réis, além da de 60 réis, que já percebia, ao encarregado 
de acender os candieiros da cadeia pública. para ser também 
o agente, comprador o distribuidor da comida para os pr0sos 
ali recolhidos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1835 - O Govêrno da Província póe à disposição da Câniara Municipal 
a quantia de 3 contos e seiscentos niil réis para as desapro- 
pria~ões necessárias a abertura da Rua Formosa. ligando c 
Acu com o Piques. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1861 - E' criada a freguesia de Alambaril no município de Itapeti- 
ninga. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1861 - A povoação fundada sob a invocação de S. Pedro, no munici- 
pio de Piracicaba, é elevada à categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1864 - E' nomeado o tenente-coronel José Mzria Gavião Peixoto. c0- 
mandante do Corpo Policial Permanente. 
(Revista Militia, vol. 7, pág. 30)  

1871 - O Govêrno da Província assina contrato com o engenheiro Ni- 
colau Rodrigues dos Santos França Leite para construção de 
uma linha de diligências, por meio de trilhos de ferro, e a tra- 
ção animal. nesta Capital, sendo que a linha para a Luz terá 
como ponto de partida o Largo do Carmo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1871 - E' criado, pela lei 67, o município de S. Sebastião de Ribeirão 
Prêto, atue1 Ribeirão Prêto. 

1872 - Inaugura-se a linha telegráfica entre Santos e Iguape. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



144 R ~ r i s r x  m Tss~rruro  Hiir6nico r. G ~ a , ~ l r i c n  ui- S. I'.xnui 
-- ~ 

1876 - Aparece, na Capital, o primeiro número da "Instrução Púb!i- 
ca", sendo redator José Raimundo de Vasconcelos. 
(Cron Paulista - J. Ribeiro) 

1877 - Instala-se, na Capital, o "Ateneu Jurídico Literário e Beno- 
ficente". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1909 - Santa Rosa de Viterbo, que teve comêço no meado do século 
passado, é instituída como paróquia, por D. Alberto José Gon- 
çalves, primeiro bispo de Ribeirão Prêto. 

1916 - Falece, no Rio de Janeiro, o paulista General Francisco Gli- 
cério, natural de Campinas. Teve destacada atuação na poli- 
tica de S. Paulo, assim como na política nacional, nos últimos 
anos do Império e na República, de que foi propagandista. 
Foi sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de 
S. Paulo. 

Dia - 13 

1647 - Foi determinado, em vereança, qu2 "todas as pessoa que ti- 
vesen pesoas fugidas as trouxesen a esta vila até o dia rla 
festa com pena de seis mil res". 
(Correio Paulistano) 

1746 - Requerimento de um indivíduo prêso "por ter sido curado de 
bexigas em sua casa contra posturas do Senado". 
(Correio Paulistano) 

1769 - Parte de Pôrto Feliz. com destino ao Iguatemi, a grande ex- 
pedição de Teotônio José Jusarte, com 36 grandes embar- 
cações. 
(Um meniiscrito sóbre Iguatemi - A. Taunay) 

1821 - O Governador João Carlos Augusto d'oyenhausen. por ocasião 
das eleições para deputado as cortes de Lisboa, pede ao bispo 
diomsano que recomende a todos os párocos que, por sermões 
promovam nos seus paroquianos a prudência necessária para 
um caso de tanta importância. como êsse das elei~ões. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1839 - Nasce, ein São Paulo, o General Antônio Olímpio da Silveira, 
que tomou parte, com destaque de atuação. na Guerra do Pa- 
raguai e na Campanha de Canudos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro, Estado e os "Sertões") 

1864 - A capela de S. Pedro. no município de Conrtitui~ão. atual 
Piracicaba, é elevada 'a categoria de freguesia, pela lei 12. 

1871 - O Padre Pires da Mota, pela quinta e derradeira vez, rembe 
o Govêrno, do Conselheiro Antônio da Costa Pinto e Silva, pas- 
sando-o. a 29 de abril, a José Manuel da Silva (Baráo do 
Tietè). 



1880 - São José do Rio Nôvo, cosiderado o povoado mais antigo do 
ex-sertão do Paranapanema, fundado por José Teodoro de 
Souza, é elevado a distrito de paz, com a denominação de 
Campos Novos. E' a atual Campos Novos Paulista. 

1913 - E' assassinado, na Capitel, pela própria espôsa e parceiros, 
João Antônio de Oliveira, o Tenente Galinha, terror dos ban- 
didos que infestavam o interior do Estado. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1917 - Falece, na Capital, o Engenheiro Antônio Francisco de Paula 
Sousa, diretor da Escola Politécnica desde a sua fundação, em 
14 de novembro de 1893, antigo Ministro da Viação. 
(Anuário da Escola Politécnica da Univ. de S. Paulo) 

1919 - Realizam-se eleições para presidente da República, sencfo elei- 
to Epitácio Pessoa. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1966 - Morre, em Paris, com 82 anos de idade. o esaitor Georges 
Duhamel, membro da Academia Francesa. O notável literato 
estêve em S. Paulo, em 1947, aqui pronunciando conferências. 

Dia - 14 

1575 - Em vereança, tomam-se medides moralizadoras contra "todo 
o mancebo asim solteiro como casado que se achar peguan- 
do algua negra que vá a fonte ou ao rio", o qual deveria pa- 
gar R multa de 50 reis. 
(Estado de S. Paulo) 

1732 - Carta régia ao Capitão-mor de São Paulo, proibindo que si- 
gam, para o Reino, mulheres sem licença prévia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1736 - E' requerido aos edis que "se pase mandado para concertar o 
sino como também mandar reedificar as casas do Senado e se 
consignase casa fora da cidade para os bexiguentos". 
(Correio Paulistano) 

1855 - As freguesias de N. S a  da Ajuda di. Caçapava e de Botucatu 
são elevadas à categoria de vilas. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1873 - E' dada concessão a Joaquim Eugênio de Lima, com privilég:~ 
por 40 anos, para construir chalés e quiosques no Jardim P Ú -  
blico da Capital. 

Em fevereiro de 1874, o presidente da província, João 
Teodoro Xavier, pediria ao Congresso da Província a revo- 
gação do privilégio. 

I873 - Igarapava, quando ainda denominada Santa Rita 60 Paraíso, é 
elevada a categoria de vila, pela lei provincial n.O 51. 
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1873 - E' elevada à categoria de freguesia a Capela do Divino E ~ p i -  
rito Santo, atual Nuporanga. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1875 - A Compenhia Mojiana de Estradas de Ferro assina, com o 
Govêrno da Província, nôvo contrato para prolongamento da 
linha de Moji-Mirim a Casa Branca. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1879 - Violento incêndio na casa do Cabido da Catedral. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - Em Santos, é inaugurada a linha de bondes da cidade para 
a barra. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - Salto Grande é elevado à categoria de distrho de paz, pela 
lei 155. 

1894 - A cidede de Castro, no Paraná, é ocupada pelas forças legais, 
comandadas pelo Coronel Pires Ferreira, depois de um com 
bate de duas horas com as forças rebeldes do Coronel Piragibe. 
Da luta, ao lado da legalidade, participou o Batalhão Campi- 
neiro de S. Paulo. 
(A Revolta de Seis de Setembro - Pedro Dias de Campos 
pág. 323). 

1896 - E' criado o Jardim da Infância, anexo à Escola Normal da 
Capital. 

1903 - Morre, na Capital, Elias Antônio Pacheco Chaves, nascido eni 
Itu, que foi chefe de polícia e vice-presidente da Província 
em 1885. 
(Diário de S. Paulo) 

1918 - Catanduva, para cuja fundasão, em 1892, doou 10 alqueires 
de terreno, o minèiro natural de Conceçáo do Rio Verde, An- 
tônio Maximiano Rodrigues, é elevada à categoria de muni- 
cípio. Não é estranho ao início do povoamento local Joaquim 
Figueiredo, também natural de Minas, dado como iniciador 
do povoado de Cerradinho, no sítio onde surgiu a localidade 
atual. 
("Paulistas e Mineiros" - Mário Leite) 

1920 - E' instalada a vila de Cafelândia, criada pela lei 1663, de 
27 de nvoembro de 1919. 

1926 - Funda-se, na Capital, o Círculo Israelita de S. Paulo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1928 - Gália, or:ginada.do antigo povoado de S. José das Antas, é ele- 
vada à categoria de município, criado pela lei 2229, de 20 
de setembro de 1927. 

1935 - Morre, no Rio de Janeiro, o escritor e parlamentar paulista 
Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira. 
(Fôlha e C. Paulistano) 



1939 - E' instalado o município de Paulo de Faria, criedo pelo de- 
creto 9.775, de 30-11-1938, que deu, também, essa denomi- 
nasão, que é a atual. A denominação primitiva era "Patos". 

Dia - 15 

1600 - Pelos oficiais da Câmara da Vila de S. Paulo, é concedida, a 
favor 60 Mosteiro de São Bento, uma sesmaria, limitada pelos 
rios Grande (no caso, o Tamanduateí) e Anhangavay - 
(Anhangabaú) . 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1801 - Carta régia determinando que José Bonifácio de Andrada e 
Silva recebesse, gratuitamente, o cape10 doutoral na Faculdade 
de Filosofia de Coimbra. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1830 - O presidente Conselhe:ro José Carlos de Almeida Torres, vis- 
conde de Macaé, passa o govêrno da Província ao vice-pre- 
sidente, D. Manuel Joaquim Gongalves de Andrade. 

1831 - Pedro I ebl'icara em 7 de ebril e, a 15 de abril, o povo pau- 
lista festeja o fato com grandes cYemonstraçóes de alegria. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1836 - Nasce, em Santo Amaro, o poeta Paulo Emílio de Sales Eiró, 
que comecou a fazer versos ao5 5 anos de idade e que faleceu 
a 27 de junho de 1871. 
(Diário de S. Paulo e Estado) 

1845 - Aperece o primeiro número de ''O Censor", órgão do Partido 
Liberal. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1862 - E' nomeado para o cargo de comandante do Corpo Policia1 
Permanente o Tenente-Coronel João Homem Guedes Portilho. 

1873 - E' criada a comarca de Descalvado, pela lei n . O  65. 
1873 - O erraial do "Cervo", no município de Franca, é elevado à 

categoria de distrito com a denominacão de Santo Antônio da 
Rifaina, atual Rifaina. 

1884 - Aparece o primeiro número do "Diário Mercantl", na Capital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1886 - E' concedido privilégio, por 50 anos. a Tobies de Freitas No- 
vais e ao Eng.O Carlos Americano Freire, para uma linha de 
bondes entre a Vila de Pinheiros e o estacão de Lavrinhas, 
na E. F.  Pedro 11. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1886 - E' concedido privilégio por 50 anos para uma estrada de ferro 
Econômica entre Cunha e Lorena, a Samuel Lucas Fruner e 
José Augusto Pereira Querido. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - E' instalado o município de Salto de Itu, atual Salto. 
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1891 - Nossa Senhora dos Remédios da Ponte do Tietê, atual Anhem- 
bi, é elevada à categoria de vila, pelo decreto 158. 

1891 - E' inaugurado o prolongamento da Companhia Mojiana de 
Estradas de Ferro, 2té Canoas. 

1896 - O presidente Bernardino de Campos passa o govêrno do Es 
tado ao vice-presidente Francisco de Assis Peixoto G>rn.de, 
que ficaria no cargo até 1.O de maio do mesmo ano. 

1898 - Falece, em Taubaté, o bispo Dom José da Silva Barros. 
1925 - Instala-se o município de Iacanga, criado em 27 d.2 dezembro 

de 1942, tendo sido desmembrado do município de Pedernei- 
ras. Foram iniciadores do povoado, que evoluiu para a flores- 
cente 1ocalidad.e de hoje, os irmãos Rodrigues de Campos, 
originários de Botucatu. 
(Diário de S. Paulo de 22-4-66) 

1936 - A Academia Paulista de Letras comemora o centenário de nas- 
cimento do Poeta Paulo Eiró. 

Dia - 16 

1639 - A governança da Vila de S. Paulo, da que1 fazia parte Ama- 
dor Bueno, determinou a publicação de quartis (editais) "para 
se limparê e carpirê as ruas e estradas e tirarê formigueiros 
cada híi de seus chãos c6 penas que a sua merce paresese". 
(Estado de S. Paulo) 

1845 - Nasce, em Sabará, Minas - o escritor, jornalista e filólogo 
Julio Ribeiro, que por muito tempo viveu em São Paulo, ten- 
do redigido jornais, entre outros, o "Sorocabano" e a "Gazeta 
Comercial", em Sorocaba, onde escreveu o romance-histórico 
"Padre Belchior de Pontes". Foi o idealizador da bandeira 
paulista de 13 listras. 
(Folha e Prefácio do livro "Padre Belchior de Pontes"). 

1851 - Morre Francisco de Paula Sousa e Melo, senador pela Pro- 
víncia. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1853 - A capela curada de Santo Antonio do Juquiá, é elevada à 
categoria de freguesia pela lei n.O 11. 

1858 - A vila de Pôrto Feliz, antiga Nossa Senhora cla Mãe dos Ho- 
mens de Araritaguaba, é elevada à categor:a de cidade, Lei 24. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Enciclopédia dos Municípios). 

1858 - A freguesia de S. Bento do Sapucaí é elevada à categoria de 
município, pela lei n. 23. 

1874 - A povoasão fundada por Francisco Barreto e seu irmão, ori- 
ginários de Minas, é elevada à categoria de freguesia, com a 
denominação de Divino Espírito Santo de Barretos, hoje Bar- 
retos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Enciclopédia dos Municípios) 



1874 - As capelas de Santo Antônio da Ponta da Serra, no municí- 
pio de Itapeva de Faxina e de São José do Rio Pardo, são 
elevadas à categoria de freguesia. A primeira passou a deno- 
minar-se Santo AntÔnzo da Boa Vista, tendo atualmente a de- 
nominação de Itaí, que lhe veio em 1920, pela lei 1.748. 

1874 - A freguesia de Araçariguama, na povoação fundada pelo Padre 
Guilherme Pompeu de Almeida e outros, é elevada à categoria 
de Vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1874 - A freguesia de Dois Córregos é elevada à categoria de Vila, 
pela lei 43. 

1876 - Aparece, na Capitel, o primeiro número de "O Polichinelo", 
editado por P. P. Carneiro. 
Cron. Paulista - J. Ribeiro e O Estado de S. Paulo) 

1888 - Pinhal liberta todos os escravos do seu município. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1908 - Primeira viagem de São Paulo a Santos, de automóvel, por 
iniciativa de Antônio Prado Júnior, gastando-se nela 30 horas. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1929 - E' instalzdo o município de Coroados, criado pela lei 2.339, 
de 29-12-1928. 

1966 - Pela lei desta data, é transformado na "Fundação Instituto 
Butantá", o Instituto Butantã, com novas e importantes atri- 
buições, entre outra, a de assisténcia aos órgãos de saúde pú- 
blica, M combate a surtos epidêmicos e de pomoção de 
cursos de especialização, em colaboração com as Universidades. 
(Estadg de S. Paulo, de 17-4-66) 

Dia - 17 

1635 - Determina a edilidade afixação de edita1 proibindo a venda de 
aguardente aos negros às quintas e sextas-feiras santes. 
(Correio Paulistano) 

1762 - São convocados pela edilidade quatro mercadores da cidade 
para se encarregarem das festas reais que se realizavam pelo Es- 
pírito Santo, nas quais se incluia a "função de touros". 
(Correio Paulistano) 

1768 - O Morgedo de Mateus, capitão-general. nomeia Simão Bar- 
bosa Franco para escolher o local onde deveria ser começado 
o povoado de Itapetininga. 

1794 - Nasce, na Alemanha, Karl Friedrich Philipp von Martius, que, 
em companhia do zoólogo Johan Bapt:st von Spix, veio ao 
Brasil no séquito de D. Leopoldina, primeira imperatriz do 
Brasil. Ainda de parceria com von Spix, escreveu o livro 
"Reise in Brasilien (Viagem pelo Brasil). 
(Do livro "Viagem pelo Brasil" - Von Martius e von Spix) 



1797 - Nasce. em Mariena, Minas Gerais, o Conselheiro José Joa- 
quim Fernandes Torres, professor da Faculdade de Direito 
de São Paulo. 
(Fólha de S. Paulo) 

1846 - Nasce, em Araraquara. o professor Rafael Correia da Silva 
Sobrinho, da Faculded~ de Direito de S. Paulo. 
(Folha de S. Paulo) 

1860 - O desembargador Policarpo Lopes Leão, baiano, assume a 
presidência da Província, governando-a até 22-10-1860. 
(Cron. Paiilista - J. Ribeiro e Correio Paulistano) 

1873 - E' ineugurada e aberta ao tráfego a linha entre Jundiaí e Itu, 
da Companhia Ituana, da qual era presidente o Dr. José Elias 
Pacheco Jordão. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1874 - E' criada a comarca de Capivari. 
(Folha de S. Paulo) 

1875 - São criadas as  comarcas de Jundiaí, Queluz e São Luís do 
Paraitinga. 
(Folha de S. Paulo) 

1875 - Morre, na Capital. Antônio da Silva Prado. Nascera a 13 de 
junho de 1788, na Capital. Foi, em 1825, capitão-n~or da Ci- 
dase de S. Paulo. E m  1842, por ocesião da Revolugão Liberal, 
manifestou-se fiel ao Govêrno Geral, pelo que foi agraciado 
depois. com o título de Barão de Iguape. 
(Estado e Apontamentos - A. Marques) 

1886 - Lei que autoriza o presidente da Província a abrir concor- 
rência pera o serviço de iluminação a gás da Capital. 
(Correio Paulistano) 

1887 - E' transfer'da aos herdeiros <o Coronel Henrique Isidoro Xa- 
vier de Brito, por decreto, a concessão para lavrar ouro e 
outros minerais em Saputu, comarca de Xiririca. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - O presidentr do Estado, Dr. Américo Brasiliense de Almeida 
Melo, resolve nomear pessoel para instalação de um museu 
que o Estado pretende fundar sob o nome de Museu Paulista. 
(Guia da S e ~ á o  Histórica do MUSEU Paulista - A. Taunay). 

1923 - Realiza-se em Itu, no 50.O aniversário da Convenção Repii- 
blicana, a ineuguracão do Museu Republicano, instalado no 
histórico sobrado em que se reuniram os convencionais de 1873. 

1966 - Tem início, em Taubaté, a XIV-Semana Monteiro Lobato, 
com novas homenagens a memória do grande escritor, nas- 
cido nessa Cidade, na Chácara do Visconde, em 18-4-1882. 
(Estado de 17-4-66), 



Dia - 18 

1563 - Os Padres Manuel da Nóbrega e José de Anch'eta, em dois 
barcos de José Adorno, pertem de S. Vicente para Iperoig, 
com a finalidade de negociar a paz com os tamoios. 
(Cartas dos primeiros jesuítas - 3.O vol. - pág. 565) 

1648 - Perante a Câmara de S. Paulo, tama pose de Tesoureiro da 
Casa da Moeda de S. Paulo, Bartolomeu Fernandes de Faria. 
(A. Taunay) 

1657 - A freguesia de N. Senhora da Candelária de Itu, antiga Ca- 
pela de N. Senhora da Candelaria, é elevada à crtegoria de 
vila, por provisão do ouvidor Miguel Cabelo de Vasconcelos. 
Essa prerrogativa já tinha sido atribuída a Itu, em 1653, pelo 
Capitão-mor de S. Vicente, Gonçelo Coura~a de Mesquita, 
tendo sido, porém, êsse ato julgado arbitrário e ilegal, por 
protesto das Câmaras de S. Paulo e de Parnaíba. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Enciclopédia dos Municípios - 
I .B .G.E . )  

1662 - O paulista Francisco Dias Velho pprte, com a família e 500 
índios, de S. Paulo, para instalar-se no Pôrto dos Patos, em 
Santa Catarina, fundando o povoado de Nossa Senhora do 
Destêrro, atual Florianópolis. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. das Bandeiras Paulistas 
de Afonso d'E. Taunay) 

1721 - Por determinação de S. Majestade, o Senado da Câmara, para 
que os Pires e os Caniargos se reconciliassem, toma providên- 
cias no sentido de que elementos das duas famílias servissem 
no mesmo Senado. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e C. Paulistano) 

1828 - O presidente Tomás Xavier Garcia passa o govêrno da Pro- 
víncia ao vice-presidente, Bispo Dom Menuel Joaquim Gon- 
çalves de Andrade, que ficaria no cargo até 5-10-1828. 

1855 - l?. autorizada, por lei, a construção de um lazareto, para 200 
doentes, na Fazenda Santana. Não foi levada a efeito a ccns- 
truçáo por falta de recursos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1855 - l?. autorizada. por lei, a ereção de monumento comemorativo 
da Independência, no local da proclamação, por meio de sub- 
scrição. 
(Azevedo Marques) 

1863 - A vila de N. Senhora das Dores de Tetuibi, atual Limeira, 
pela lei número 13, é elevada à categoria de cidade. 
(Enciclopédia dos Municípios - I .  B . G. E .  ) 

1870 - Por lei provincial, é autorizada a construção de uma cadeia, 
na Capital, nos terrenos contíguos à Penitenciária, sendo, pos- 



teriormente, declarado de utilidade pública., para êsse fim, 
terreno pertencente ao Convento da Luz. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1872 - Pela lei provincial número 54, é concedida garantia de juros 
de 7% ao ano sôbre o capital da linha, em trecho paulista. da 
Companhia de Estrada de Ferro de Resende a Areias. Só foi 
constmído o trecho do Barreiro a Surubi, com 38 quilôme- 
tros, de há muito com trilhos arrancados. 
(Hist da Viação Paulista - A. Pinto) 

1873 - Convenção do Paredo Republicano, em Itu, de que adveio, 
segundo Taunay, para a localidade, a denomina<áço de Meca 
Republicana. Segundo outros, essa denominação foi dada a 
Campinas. 

1882 - Nasce, em Taubaté, o escritor José Bento Monteiro Lobato, 
falecido na Capital, a 4 de julho de 1948. Existem mais de 
duas centenes de edições das obras de Monteiro Lobato. Além 
de escritor, teve, no Brasil, notáveis iniciativas, em realce a da 
defesa do petróleo brasileiro. 
(Monteiro Lobato - Edgard Cavalheiro) 

1932 - Tem lugar, em S. Paulo, em casa de Leôncio Néri, uma reu- 
nião de caráter conciliatório, a que comparecem o General 
Góis Monteiro, elementos da Frente Onica e representantes cio 
Partido Popular Paulista. Náo teve, porém, resultado. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

Dia - 19 

1774 - Nasce, em Santos, Martim Francisco Ribeiro de Andrada e 
Silva. Bacharel em matemática pela Universidade de Coimbra. 
Foi, em São Paulo, inspetor das minas, membro do govêrno 
provisório de 1821 e deputado pela Província de Minas, 
deputado à assembléia constituinte pela Província do Rio de 
Janeiro, e ministro da Fazende. Com a dissolução da Cons- 
tituinte, em 1823, foi prêso e deportado para a França; em 
1837, foi eleito deputado por São Paulo e novamente m'nis- 
tro no segundo Império. Faleceu a 3 de fevereiro de 1844. 
(C. Paulistano e Apontamentos - A. Marques) 

1826 - D. Pedro I nomeia os primeiros membros do Senado. Coube- 
ram a S. Paulo 4 cadeiras, de que foram ocupantes D. Fran- 
cisco de Assis Mascarenhas - Conde de S. João da Palma, Dr. 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, D. José da Silva Coutinho - 
Bispo do Rio, e Lucas Antônio Montei10 de Barros. 
(C. Paulistano e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1853 - E' nomeado senador por S. Paulo o Dr. José Antônio Pimen- 
ta Bueno - Marquês de S. Vicente. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



1861 - A capela curada de Patrocín:~ d.2 Santa Isabel é elevada à 
categoria de freguesia. 

1877 - Pela lei 21, a cidade de Constituicão, que recebera esta de- 
nominação em homenageiii à Constituicão Portuguesa, de 
1821, retorna a sua prim'tiva denominação - Piracicaba. 

1887 - Moji Guasu passa à categoria de município, pela lei n.O 16. 
1935 - Chega a S. P ~ u l o .  para proferlr conferências. Jddu Krish- 

namurti, teósofo indu. Funda, na Capital, a Instituição Cultu- 
ral Krishnamurti. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1947 - Falece, em S. Paulo, Benedito Carneiro Bastos Barreto, que, 
com o pseudônimo de Belmonte, celebrizou-se no Estado e 
mesmo no Exterior, como caricaturista e escritor. Foi o criador 
da figura de "Juca Paton. Pertenceu ao Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 

1953 - E' inaugurada a Escola de Engenharia de São Carlos. 
(Estado de S. Paulo) 

1966 - Começa a funcionar, na Capital, devidamente autorizada, a 
exemplo de outras no estrangeiro, uma agência matrimonial, 
com 14.700 inscrições, das quais 8.400 mulheres, instalada 
à Av. Ipiranga, 952. 

1966 - Instala-se, na Capital, com 350 participantes, o "Congresso 
Pan-Americano de Conservação do Solo". 
(Estado de S. Paulo) 

Dia - 20 
1592 - Pelo Capitão-mor da Capitania de S. Vicente, Jorge Correa, 

é nomeado o paulista Afonsi Sardinha para reger e governe1 
a vila de São Paulo. 
(Apontamentos - A. Marques) 

Nota: - Sóbre a efeméride supra: Carvalho Franco re- 
fere-se, perece que erradamente. a Afonso Sardinha, pai. 
Nos Apontamentos. como na Cronologia Paulista, está, 
com procedência, que se trata de Afonso Sardinha, pau- 
lista, filho do de igual nome, português. 

1709 - Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o "Padre Voador". natural 
de S~ntos,  lança-se ao ar na sua "Máquina Aerostátca", no 
Castelo de São Jorge, em Lisboa, descendo no terreiro do Paço. 
(Anais do Museu Paulista - A. Taunay) 

1797 - O capitão-general Antônio Manuel de Me10 Castro e Men- 
donça propõe à Santa Casa que seja concedida uma mesada 
d.2 mil e seicentos reis a cada morfético para sua alimentação, 
até que se obtivesse um hospital adequado para recolhimento. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1859 - A povoaçáo de Bom Sucesso, atual Paranapanema, é levada 
categoria de freguesia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Estado) 

1866 - São criadas as comarcas de Lorena, Guaratinguetá e de BO- 
tucatu pelo lei n.O 61. 

1872 - A capela de S. Pedro, no município de Lengó;s, é elevada à 
categoria de freguesia, com o nome de Santa Cruz do Rio 
Pardo, pela lei 77. 

1875 - É criada por lei desta data a Comarca de Limeira. 
1897 - Falece, em Tremembé, o Desembargador Aureliano de Sousa 

e Oliveira Coutinho, professor da Faculdade de Direito. 
(Folha de S. Paulo) 

1905 - Orientado pelo chamada "Teoria havanesa", já demonstrada 
em São Paulo por Emílio Ribas e Perzira Barreto, Oswaldo 
Cruz inicia, no Rio de Janeiro, o combate h febre amarela. 
(Estado de S. Paulo) 

1927 - Morre, no Rio de Janeiro, Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada, o terceiro. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1963 - Com a participação de cêrca de 1.800 atletas, componentes 
de 23 delegações, são ineugurados, no Estádio do Pacaembu, 
na Captal, os IV Jogos Pan-Americanos. 
(Dos jornais) 

1965 - Realiza-se homenagem h memória de Monteiro Lobato, junto 
. . ao seu túmulo, no Cemitério da Consolação, promovida pela 

Comissão Executiva da "Semana Monteiro Lobato". 
(Resenha de 1965, do Diário Popular) 

Dia - 21 
1660 - Baltazar Fernandes faz doação da Capela de N. S.a da Ponte 

aos pa8res de S. Bento, no lugar chamado Sorocaba. 
1863 - Lei provincial autorizando o Presidente da Província a con- 

tratar a construção de u~na via férrea de Capela de Escada 
a estação do Rio Grande, ligando, assim, o Vale do Paraíba 
à Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1873 - E' criada a comarca de Amparo. 
(Folha de S. Paulo) 

1880 - As capelas de Samambaia, depois Rio Bonito, atual Bofete, 
e a de M'Boi (Embu), antigo alàeiamento de índios, são ele- 
vadas à categoria, de vila. a primeira, e de freguesia, a segunda. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1880 - A vila de S. Carlos do Pinhal, atual São Carlos, é elevada à 
categoria de cidade, pela lei provincial 36. 



1881 - Aparece, na Capital, o primeiro número 'e "A República", 
órgão republicano acadêmico. 

1885 - É criada a comarca ds  J~~boticabal. 
(Fólha de S. Paulo) 

1885 - Serre Negra é elevada à categoria de cidade, pela lei provin- 
cial n.O 113. 

1890 - Stanley Spenc=r emociona a Capital, subindo a grande altura, 
em aerostato, do qual desce em paraquedas. 

1890 - Foi estrepitosamente festejado em São Paulo o Dia de Tira- 
dentes. Realizaram-se numerosas solenidades, alvorada pelas 
bandas do Corpo Policial Permanente e do 10." Regimento, 
O Jornal da Tarde ornementou a fachada do prédlo em que 
funcionam a redasão e ofic:nas e publicou na l.a página o re- 
trato do glorioso mártir, acompanhado da seguinte exposição: 

"&te retrato é a reprodrção fidelíssima de uma fotogra- 
fie do retrato a óleo de Tiradentes; pintura grosseira feita 
não sôbre tela, o que naquela época era desconhecid:, nesta 
parte da América, mas sobre tábues de p:nho unidas e pre- 
gadas em sentido horizontal. 

Desejando os parentes de José Joaquim da Silva Xavier 
possuir um retrato do mártir e não tendo ainda, por êsse tem- 
po, sido descoberta a fotografia, o que aliás seria inútil, por- 
que Tiradentes não deixou retrato que pudesse ser reprod* 
zido, recorreram a um pintor. 

Como êste não conhecesse o grande patriota, reuniu a 
família do mesmo e encetou o árduo trabalho de, mediante 
informações circunstanciadas d b r e  a fisionomia de Tiraden- 
tes, reconstruí-la por parte com o pincel, sendo somente de- 
pois de afanosos esforços que os parentes do glorioso morto 
acordaram em aceitar um dos retratos feitos por julgá-lo pa- 
aecido. 

Foi dêste grosseiro mas autêntico trabalho que cs paren- 
tes de Tiradentes mandaram mais tarde tirar fotografias e foi 
de uma delas que o conhecido artista Jules Martim copiou o 
retreto com que brindamos nossos favorecedores. 

Temos pois razões para acreditar que de todos os retra- 
tos de Tiradentes, dados pela imprensa brasileira é o do Jornal 
aquele que mais fielmente reproduz a simpática firionomie 
do mártir'. 
(Henrique Raffard - Alguns Dias na Paulicéia - 1890) 

1920 - E' instalado o município de Palmital, criado pela lei 1693, 
de 18-12-1919. 

1920 - Inaugura-se a primeira parte da Penitenciária do Carandiru. 
(Estado de E. Paulo) 



1920 - E' instalado o município de Albuquerque Lins, primeiramente 
chamado "Santo António do Campestre", cuja criacão data 
de 1919. Em 1928, a progressista localidade que teve como 
seus iniciadores alguns mineiros, passou a denominar-se "Lins". 

1926 - Colina, fundada pelo Coronel José Venâncio Dias, é instalada 
na categoria de município, criado pela lei estadual 2096, de 
24 de dezembro de 1925. 

1966 - Em São Paulo, neste d:a, consagrado à memória de Tiraden- 
tes, são prestadas homenagens ao grande mártir da Inconfi- 
dência Mineira. Uma parada militar, em que desfilaram 5.000 
homens da Fórga Pública, realizou-se no vale do Anhangabaú. 

Dia - 22 

1639 - Breve do Papa Urbano VI11 excomunoa os mercadores e epre- 
sadores de índios. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1653 - Pedro de Souza, administrador das Minas, por ordem do Rei 
D. João IV, inicia as investigações sobre as minas auriferas 
da região de Iguape e Paranaguá. 

1733 - Proíbe-se que se ande "desde as avemarias por diante com 
capote de capus": os negros e índios não poderiam trazer 
"paus de ponta, massa, rebuçados de baeta, com pena de se- 
rem presos além de multa". 
(Estado de 224-66) 

1745 - Carta régia cria bispado de S. Paulo, abrangendo os territó- 
rios da Colônia do Sacramento, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarine, tendo sido seu primeiro titular D. Bernardo Rodri- 
gues Nogueira. 
(Estado de 224-66) 

1815 - O Conde da Palma, Cap:táo-general de S. Paulo, dirige re- 
comendação ao Marquês de Aguiar, no sentido de providências 
para aumento e reforma de um pequeno "trem", orgenizado 
para consêrto das armas da Tropa de Linha e milícias de toda 
a Capitania. &se "trem" estêve montedo na Rua do Quartel, 
pelo que se denominou Rua do Trem. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1826 - O presidente da Província. Lucas Antonio Monteiro de Bar- 
ros, passa o govêrno ao vice-presidente, Coronel Luís Antônio 
Neves de Carvalho, que fica no cargo até 22 de setembro 
do mesmo ano. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1836 - Nesce, na Capital. D. Antônio Cândido de Alvarenga, que su- 
cederia a D. Joaquim Arcoverd.e de Albuquerque Cavalcanti, 
no bispado de S. Paulo, em 1899. 
(Estado de S. Paulo) 
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1844 - O brigadeiro Manuel Felizardo de Sousa e Melo passa o go- 
vêrno da Província ao vice-presidente, Joaquim José de Morais 
Abreu, que ficaria no cargo até 1." de junho do mesmo ano. 

1864 - As vilas de Capivari, São Roque e São José dos Campos são 
elevadas a categoria de cidade, a Última com a denominação 
de S. José do Paraíba. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1865 - As freguesias de S. Simão e d.2 Descalvado. antiga N. Senhora 
do Belém do Descalvado, são elevadas à categoria de vila. 
Essas duas localidades advieram da grande imigração de mi- 
neiros, tendo sido a primeira fundada por Simá3 da Silva 
Teixeira e a segunda por José Ferreira da Silva, ambos en- 
trados na província, vindos de Minas, no fim do 1.O quartel 
do século 19. 

1873 - Lei provincial, núm-r3 79, ai;tor:za o Presidente da Provín- 
cia a conceder privilégio, por 30 anos, para o estab2lecimento 
de navegação a vapor nos rios Tietê, Piracicaba e Moji-Gua- 
çu, nas extensões suscetíveis de utilização. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1874 - E' criada a cimarca de Capivari, pela lei n.O 27. Capivari 
denominava-se, então, São João Batista de Capivari. 

1876 - Aparece, na Capital, o primeiro número de "A Sentinela", 
órgão político e católico, tendo como redator o Dr. João 
Mendes de Almeida. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1877 - E' instalada, na Capital, a Caixa de Socorros Mútuos Fra- 
ternidade, tendo como presidente o Dr. Arnérico Brasiliense 
de Almeida e Melo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - Salto, no município d.= Itu, pela lei 123, é elevada a cate- 
goria de freguesia. 

1887 - E' concedido, a Compenhia Paulista de Estradas de Ferro, 
privilégio por 10 anos para navegação dos rios Moji-Guaçu, 
Pardo e Grande, desde a foz do Sapucaí. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1889 - I2 fundada, em Santos, a Associação Protetora da Infância 
Desvalida. 

1901 - Ilhabela, antes chamada, suessivamente, de Vila Bela do Prín- 
cipe e de Formosa. é elevada à categoria de cidade. 

1911 - Lei municipal autoriza a entrega, à comissãa do monumento 
comemorativo da fundação de S. Paulo, da importância de 
80 contos de réis. 
(Estado de S. Paulo) 



Dia - 23 
1683 - A vila de S. Paulo é elevada à categoria de sede da Capitania. 

(C. Paulistano, Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1725 - Carta régia ordenando ao capitão-general Rodrigo César de 
Menezes que providenciasse sobre o regresso, de Goiás, de 
Bartolomeu Bueno da Silva, que, havia três anos, se achava 
naquele sertão à procura de ouro. Bartolomeu da Silva só 
voltaria a S. Paulo em outubro, com a notícia de que encon- 
trara as minas que seu pai havia descoberto 40 anos antes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Estedo) 

1725 - D. João V comunica a Rodrigo César de Menezes que resol- 
vera tomar efetivas as comunicaçóes terrestres entre S. Paulo 
e Rio, "por entendê.las convenientes à segurança da real 
fazenda. 
(Taunay) 

1765 - Em vereança "se passou bilhete para o porteiro trazer em 
praça o conserto da ponte dos Pinheiros a quem por menos 
fizer". 
(Correio Paulistano) 

1802 - Nasce, em Porto Feliz, o Conselheiro Manuel Dias de Toledo, 
professor da Faculdade de Direito. Foi vice-presidente de S. 
Paulo, e presidente de Minas Gerais. Faleceu a 8 d.? março 
de 1874. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro, Diário e Folha) 

1844 - Assume a presidência da Província o seu vice-presidente, Co- 
ronel Joaquim José de Morais Abreu. 

1849 - São revogadas as leis anteriores, de 1835 e 1840, que dispu- 
nham sobre o fundação do Gabinete Topográfico. 

1866 - A freguesia de Jaú é elevada à categoria de vila, pela lei n. 60. 

1873 - Nossa Senhora do Patrocínio, atual Igaratá, é elevada à ca- 
tegoria de vila, pela lei provinc.al n.O 80. 

1893 - Aprece. na Capital, o primeiro número de "O Mensageiro 
Popular", fôlha católica, de publicação quinzenal. 
(Correio Paulistano e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1929 - Morre, no Rio de Janeiro, o Conselheiro Antônio da Silva 
Prado, nascido, na Capital, a 25 de fevereiro de 1840. Foi 
deputado provincial e deputado geral. No Ministério Cotegipe, 
foi ministro da Agr;cultura e do Estrangeiro, no ministério 
João Alfredo. Na República, desempenhou o cargo de pre- 
feito de S. Paulo. Foi um dos fundadores da Companhia Pau- 
lista de Estradas de Ferro e seu presidente, durante 35 anos. 
Foi também fundador e presidente do Partido Democrático. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite, Diário e Fôlha) 



1930 - Herculândia, antiga povoação de Santana, é instituída como 
distrito de paz. A sua atual denominação de Herculândia ad- 
veio de uma homenagem ao Professor Herculeno de Freitas. 

Dia - 24 

1589 - José Adorno doa ao Convento do Carmo, em Santos, a capela 
de N. S.= da Graça. 

1715 - E' instalado, na Capital, o primeiro hospital da Santa Casa 
de Misericórdia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1723 - Os oficiais da Câmara de S. Paulo requerem ao governador 
Rodrigo César de Menezes data de sesinaria de meia légua 
de terra por banda para rossio da cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1725 - O governador Rosrigo César de Menezes dirige-se ao gover- 
nador da Metrópol.=, dando noticia de que se encontra, há 
três anos, no sertão, Bartolomeu Bueno da Silva, pesquisando 
ouro e prata e que iria mandar socorrê-lo com gente e pólvora. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1856 - A antiga povoação do Pôrto de Hepacaré, depois N. S.a da 
Piedade, devada a freguesia em 1718, desmembrada da pa- 
róquia de Guaratinguetá, recebe os foros de cidade, com a 
denominação, que é atual, de Lorena. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1856 - A vila de Constituição, atual Piracicaba, é elevada a cate- 
goria de cidade. 

1856 - A vila Franca do Imperador é elevada a categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1858 - N. S.a do Rio do Peixe, atual município de Natividade da 
Serra é elevada a categoria de freguesia pela lei n.O 33. 

1858 - A capela curada de São Carlos do Pinhal. atual S. Carlos, é 
elevada à categoria de freguesia, pelo lei 33. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1868 - O Conselheiro Joaquim Seldanha Marinho, guerreado pela 
Assembléia Provincial, deixa as rédeas do govêmo da Provin- 
cia, passando-as ao vice-presidente, Conselheiro Joaquim Flo- 
riano de Toledo e voltando para a Côrte, para sentar-se na 
sua cadeira da Câmara dos Deputados. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1889 - Em Botucatu, aparece o primeiro número de "O Correio de 
Botucatu". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - E' nomeado comandante da Fôrqa Pública do Estado o Co- 
ronel Guilherme José do Nascimento. 



("A Fôrça Pública de S. Paulo", por Euclides de Andrade e 
Hely Câmara) 

1904 - Faz sua entrada solene na Capital D. José de Camargo Bar- 
ros, 11.O bispo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1915 - Icém, antigo povoado de Agua Doce, é instituído como dis- 
tnto de paz, pela lei n." 1.449. 

1962 - Falece, em Ribeirão Prêto, o arcebispo D. Luís do Amara1 
Mouzinho. 
(Fôlha de S. Paulo) 

Dia - 25 

1562 - Brás Cubas escreve ao Rei, comunicando haver encontrado 
ouro perto da vila de S. Paulo. Dá, também, conta de sua 
viagem de 300 Iégues ao sertão. 

1735 - O Conde de Sarzedas, para "conservação e aumento das mi- 
nas dos Guayanazes" nune  os notáveis da cidade, sendo, en- 
tre outras, tomada a decisão de só haver para elas o cami- 
nho aberto de S. Paulo e a proibição do curso de ouro em 
pó como moeda. 

1764 - E' fundado, em Taubaté, o Convento de São Francisco, por 
Frei Jerônimo de São Brás. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1808 - Têm início, na Capital, as grandes f e s t ~ s  pela chegada da Fa- 
mília Real ao Rio de Janeiro. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1819 - João Carlos Augusto Oyenhausen, depois Marquê, de Aracati, 
nomeado capitão-general e govzrnador de S. Paulo. assume 
o govêrno. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1827 - Nasce, em Santos, Augusto Fomm, que foi redator do "Jornal 
do Comércio". Por ser republicano, recusou a cadeira de in- 
glês de Escola Militar. Presidiu o Clube Republicano que, 
depois, se chamou Clube Federal. 
(Estado e Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1852 - Falece, no Rio de Janeiro, o poeta Manuel Antônio Alvares 
. . de Azevedo, nascido em S. Paulo a 12 de setembro de 1831. 

(Diário de S. Paulo) 
1857 - A povoação de Buquira, atual município de "Monteiro h b e -  

to", no município de Taubaté, é elevada à categoria de fre- 
guesia (lei 40). 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1859 - O arraial de Santana dos Olhos d'Ãgua, atual Ipuã, no muni- 
cípio de Batatais, é devado ã categoria de freguesia, pela lei 23. 
(Cron. Pauliita - J. Ribeiro) 
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1865 - A freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Lençóis é ele- 
vada à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1869 - Deixa o govêrno da Província o Conselheiro Cândido Borges 
Monteiro, barão de Itaúna, carioca, passando-o ao vice-presi- 
dente Antônio Josquini da Rosa, barão de Itapetininga. 

1870 - Regressa do Paraguai o 35.O de Voluntários, formado dos re- 
manescentes do 7.O e 42:" batalhões, sendo recebido em triun- 
fo pela população paulista. Numa das festas, em regozijo. 
orou o bacharelando Francisco de Paula Rodrigues Alves. 
Orou, também, Rui Barbosa. que terminou convidando os sol- 
dados para nova campanha, em favor dos escravos. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite e "O Espírito Militar Pau- 
lista'' de Pedro Dias de Campos) 

1873 - E' elevada à categoria de freguesia a Capela do Senhor do 
Bom Jesus dos Perdões. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1880 - As freguesias de N. Senhora da Conceição de Alagoinha e a 
de São Sebastião do Tijuco Prêto, atual Piraju, são elevadas 
à categoria de vila. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1884 - E' aberta, no bairro da Luz, a Rua Helvetia. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1897 - Falece, no Rio de Janeiro, Cesário de Azevedo Mota Ma- 
galhães Júnior, nascido em Pôrto Feliz, a 5 de março de 1847. 
Foi Secretário do Interior no govêrno de Bernardino de 
Campos. 

1925 - E' instalado o distrito de paz de Jaborandi, criado pela 
lei 2019, de 26-12-1924. 

1933 - Alto Pimenta, atual município 'Bento de Abreu", é elevado 
à categoria de distrito de paz, pelo decreto 5.888. 

1937 - Pela lei 2.950. o distrito de paz de "Vila de Santa Cecilia" 
tem a sua designação mudada para "Álvaro de Carvalho". 

1966 - Inaugura-se, na Cidade Vniversitária de S. Paulo, o edifício 
do Departamento de História e Geografia, da Faculdade de 
Filosofia. 

Dia - 26 

1721 - O conc'e de Assumar baixa ato demarcando os limites da co- 
marca de Rio das Velhas com a capitania da Bahia. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1730 - Carta régia proíbe o estabelecimento de correios na Capitania 
de S. Paulo. Só 63 anos depois se inagwou êese serviço 
entre nós. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Estado de 26-4-66) 
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1735 - Aviso régio declara ao governador de S. Paulo que fica apr* 
vada a arrematação de todo o consumo de sal feita por Ma- 
nuel de Barros Viana por 91.000 cruzados para o erário real. 

1820 - Em vereança, manda-se @r um marco de pedra a meia légua 
na estrada que vai para Santo Amaro. Seria um dos quatro 
marcos limitando o rócio nas quatro direções da cidade, per- 
tinho do Largo da Sé. 
(O Estado de 6-4-66) 

1856 - Decreto 1759, do Govêrno Geral, concedendo à companhia 
que f b e  organizada pelo Marquês de Monte Alegre, Costa 
Carvalho, Marquês de S. Vicente, José Antonio Pimenta Bue- 
no, e Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Sousa, para 
construção da Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, o pri- 
vilégio pelo prazo de 90 anos para sua exploração, uso e gozo. 
(Hist. da Viação em S. Paulo - A. Pinto) 

1880 - Nasce, em Cuiabá, Mato Grosso, o Professor Prudente Giral- 
des Tavares da Veiga Cabral, lente catedrático de direito civil 
da Faculdade de Direito de S. Paulo. 
(Diário e Correio Paulistano) 

1880 - Buquira, a t u ~ l  Monteiro Lobato, é elevada à categoria de 
vila, pela lei provincial 149. 

1885 - E' lançada a pedra fundamental da Santa Casa de Miseri- 
córdia de Casa Branca. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1885 - Na cidade de Jundiaí, trata-se da fundação da Santa Casa 
de Misericórdia, sendo aclamado presidente da comissão o 
padre João José Rodrigues. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1386 - Deixa o govêrno da Província o Conselheiro João Alfredo Cor- 
rea de Oliveira, pernambucano, assumindo o cargo, na qua- 
lidade de primeiro vice-presidente, Antônio de Queirós Teles, 
Barão de Parnaíba, natural de Jundiaí. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

i920 - E' inaugurado, em Porto Feliz, à margem do Tietê, o Monu- 
mento às Mon~ões. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1928 - E' instalada a comarca de Pederneiras. 
(Folha de S. Paulo) 

1938 - Nomeado pelo Govêrno Ditatorial, assume a interventoria no 
Estado o Dr. Ademar Pereira de Barros, substituindo o Dr. 
José Cardoso de Me10 Neto. que fora destituído do cargo na 
véspera. Durante 24 horas, entre 25 e 26 foi interventor, em 
S. Paulo, o general Francisco José da Silva Júnior. 

1945 - O Regimento Ipiranga (6.O R.I . ) ,  formado de soldados pau- 
listas, coopera decisivamente no combate de Fornuovo, na 



Itálie, com a vitória para as forças brasileiras comandadas 
pelo Coronel Nelson de Melo. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1965 - Falece, na Capital, o engenheiro Francisco Prestes Maia, que, 
pela segunda vez, estava no cargo de prefeito de S. Paulo. 
Deve-lhe a cidade grandes melhoramentos, assim como seu 
plano urbanístico. Nasceu em Amparo, a 19 de margo de 1896. 

Dia - 27 

1618 - Alvará régio concedendo permissão para a extração de péro- 
las e aljôfares na Capitania de S. Vicente. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1724 - Rodrigo César de Menezes, governador de S. Paulo, nomeia 
Fernando Dias Falcão governador das minas de Cuiabá. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1842 - E' solenemente inaugurado, na Capital, o serviço de ilumi- 
nação pública a azeite. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1847 - Nasce em Santos, o escritor e p e t a  João Cardoso de Mene- 
zes e Silva, barão de Paranapiacaba. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1888 - Deixa o Govêrno da Província o Conselheiro Francisco de 
Pada  Rodrigues Alves, natural de Guaratingiktá passando 
o cargo ao Conselheiro Francisco Antônio Dutra Rodrigues, 
vice-presidente, que nêle ficaria até 23 de junho do mesmo ano. 

1893 - Cravinhos, que, no seu início, teve a proveitosa influência 
do ilustre Dr. Luís Pereira Barreto, é instituído como distri- 
to de paz, pela lei estadual n.O 125. 

1911 - São desapropriados seis prédios na Rua Brigadeiro Tobias, 
pela importancia total de 153 contos, para construção do 
viaduto de Santa Ifigênia. 

1917 - E' aprovado o contrato feito pelo prefeito da Capital, Dr. 
Washington Luís, com o escultor Rodolfo Bernardelli, para 
construção, no Cemitério da Consolação, do túmulo de Cam- 
pos Sales. 

1927 - Falece, na Capital, quando no exercício do cargo de presi- 
dente do Estado, o estadista Carlos de Campos, nascido em 
Campinas, a 6 de egôsto de 1868. Deputado estadual, sena- 
dor e deputado federal, em 1924, sucedeu a Washington Luís 
na presiàência do Estado. Em seu govêrno ocorreu a revolu- 
ção chefiada pelo General Isidoro Dias Lopes, que foi domi- 
nada em São Paulo. 
(Diário de S. Paulo) 



1927 - Como presidente do Sen~do, em virtude da renúncia do vice- 
presidente 80 Estado, Coronel Fernando Prestes, assume o 
govêrno, vago com o falecimento do presidente Carlos de 
Campos, o Dr. Antônio Dino da Costa Bueno, natural de Pin- 
damonhangaba. 

1928 - E' instalada a comarca òe Piratininga, criada pela lei n . O  

2.256, de 31-12-1927. 
1929 - Instala-se o município de Tapiratiba, antiga capela de Nossa 

Senhora Aparecida, fundada por Tomás José Dias, em ter- 
ras òesbravadas por Domiciano José de Sousa e Virgilato 
José Dias. 

1940 - Inaugura-se, na Capital, o Estádio Municipal do Pacaembu. 
(Folha de S. Paulo) 

Dia - 28 . 
1646 - São convocados pela Câmara de São Vicente os procura- 

dores das demais viles da cagtania para "se tratar sobre a 
matéria dos reverendos paàres da companhia e se saber a 
causa fundamento e rezáo com que foram aceitos na villa de 
Santos sem parecer das demais villas". 
(Correio Paulistano) 

1679 - O Conde da Ilha do Príncipe, Francisco Luís Carneiro de 
Sousa, terceiro neto de Martim Afonso de Sousa, tenòo rein- 
vindicado toda a Capitania de S. Vicente, com as 100 lé- 
guas constantes da doação. toma dela posse por seu procura- 
dor, o Capitão-mor Luís Lopes de Cervalho. perante a Câ- 
mara de S. Vicente, que volta a ser cabeça cre toda a Capi- 
tania. Para isso ter conseguido foi-lhe preciso vencer, em 
longo processo, o marquês de Cascais, que se conservava na 
donataria e passe da vila desde 1624. 
(Hist. da Cap. de S. Vicente - Pedro Taques) 

1711 - Carta régia manda prender Bartolomeu Fernandes de Faria, 
homem rico e de projeção, por haver, no ano anterior, à frente 
de 200 homens armados, saqueado o depósito de sal em Santos, 
pagando o mesmo sal pelo preço da lei, distribuindo-o em 
abundância. 

1854 - Decreto desta data reorganiza os cursos jurídicos do Império, 
constituídos em faculdades de direito e regidos por um di- 
retor e uma junta composta de todos os lentes, que se de- 
nominaria "Congregagão". 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro, O Estaòo e Diário de S. Paulo) 

1868 - Morre o Conselheiro Clemente Falcão de Sousa, doutor pela 
Universidade de Paris e lente da Faculdade de Direito de 



-- 

S. Paulo, nascido em Pernambuco, a 29 de novembro de 1798. 
(Cron. Paullsta - J. Ribeiro, O Estado e Diário de S. Paulo) 

1878 - Morre o Senador pela Província de S. Paulo, Conselheiro 
Cerlos Carneiro de Campos, Visconde de Caravelas. 
(Estado de S. Paulo) 

1883 - Criação da comarca de Capáo Bonito, instituída pela lei 
provincial 91. 

1894 - Atendendo-se a um pedido do almirante Gonçalves, coman- 
dante da esquadra legal é mendado para Paranaguá, onde 
ainda existiam bandos esparsos de revolucionários, o 2.O Ba- 
talhão da Fôrça Pública de S. Paulo. 
(O Espírito Militar Paulista - Pedro Dias de Campos) 

1928 - E' instalada a comarca de Lins, criada pela lei 2 .  199, de 
27 de setembro de 1927. 

1966 - O 6.O Regimento de Infantaria, aquartelado em Caçepava, 
comemora mais um aniversário do combate de Fornuovo, na 
Itália, consideracto dos mais importantes feitos da Fôrça Ex- 
pedicionária Brasileira, em 1945, na 2.a Grande Guerra, no 
qual se empenhou, obrigando a rendição da 148.a Divisão 
de Infantaria Alemã. 
(Estado de 2 8 4 6 6 )  

Dia - 29 

1557 - A Câmara de S. Vicente pede ao govêrno da Metrópole que 
mande levantar dois engenhos para nêles moerem-se as ca- 
nas dos vizinhos. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

16?1 - Em vereança, foi requerido "que se mandasse botar pelo 
porteiro coartel para que todos os moradores desta vila de 
S. Paulo e seu termo váa fazer o caminho do mar cada um 
em suas instâncias como he uzo e costume". 
(Correio Paulistano) 

1673 - Em vereança, foi requerido que "qualquer pessoa que tiver 
milho e feijão o traga a esta vila para se lhe comprar e 
mandar à cidade da Bahia". 
(Correio Paulistano) 

1698 - Artur de Sá e Menezes, capitão-general, coni sede no Rio 
de Janeiro, visita S. Paulo e, de volta ao Rio, escreve a Dom 
Pedro 11, mandando-lhe alvisareiras notícias sôbre a paci- 
ficação dos ânimos que se encontravam revoltados e com res- 
peito às 'minas de Taubaté", situadas a 100 léguas dessa 
vila "fertilíssimas". 
(Hist. das Bandeiras Paulistes - A. Taunay) 



166 REVISTA m INSTITUTO HIST~RICO E GEOCRÁFIOD DE S. PAUW 

1826 - O recenseamento da Capital registra a existência de 2.298 
fogos e uma população de 3.165 brancos, 2.852 pardos, 
568 prêtos e 3.463 escravos, ou um total de 11.048 habi- 
tantes. O recenseamento, segundo o "Correio Paulistano", de- 
ve ter sido muito incompleto, pois, na véspera da indepen- 
aéncia, já era de 25.000 a população da Capital. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro e Correio Paulistano) 

1856 - O Dr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, mineiro, as- 
sume a presidência da Província. Ficaria no governo até 22 
de Jeneiro de 1857, para, então, passá-la ao vice-presidente 
Antônio Roberto de Almeida. 

1858 - A povoação de Lençóis, é elevada à categoria de freguesia, 
sob a invocação de N. S a  da Piedade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1871 - O Conselheiro Vicente Pires da Mota, vice-presidente da 
Província, passa o argo cre presidente, que vem desempe- 
nhando desde o dia 13 do mesmo mês, ao vice-presidente, 
José Manoel da Silva, Barão de Tietê. 

1874 - Tem início a estáncia de Campos do Jordão, com a constru- 
ção de uma capelinha e de uma pensão para tísicos, à mar- 
gem do córrego Imbiri, por Mateus da Costa Pinto. O po- 
voado chamou-se Vila de S. Mateus do Imbiri. E' a atual 
Vila Jaguaribe. 

1874 - Pela lei 17 Nossa Senhora do Patrocínio do Sapucaí, atual 
Patrocínio Paulista, passa a ser freguesia. 

1889 - A Câmara Municipal contrata, com Guilherme Rudge, o es- 
tabelecimento de mais duas linhas de bondes, como adita- 
mento ao contrato da linha da Penha, uma partindo da Luz, 
outra partindo da Rua Vinte e Cinco de Março. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1894 - O coronel José Jardim, comandante do Distrito Militar, comu- 
nica ao Presidente Bernardino de Campos a partida, ru- 
mo ao Paraná, para operações de guerra contra os rebeldes 
federalistas, do 2.O Batalhão da Fôrça Pública, com o efe- 
tivo de 600 homens, sob o comando do tenentecoronel Al- 
berto de Barros. 
(A Revolta de 6 de Setembro - Pedro Dias de Campos) 

1966 - Encerra-se, na Capital, o I Congresso Panamericano de Con- 
servação do Solo, tendo sido constituída a Comissão Paname- 
ricana de Conservação do Solo, presidida pelo representan- 
te do Brasil e integrada por representantes dos Estados Uni- 
dos, da Argentina, Peru e Jamaica. 
(Estado de 29-4-66) 
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Dia - 30 

1531 - Martim Afonso de Sousa, donatário *a Capitania de S. Vi- 
cente, chega à baía do Rio de Janeiro, onde fica até l." 
de agosto. 
(Hist. da Cidade do Rio de Janeiro - Max Fleiuss) 

1786 - Posse do 12.O capitão-general de S. Paulo, Bernardo José de 
Lorena. 

1836 - O Dr. José Cesário de Miranda Ribeiro, mineiro, natural de 
Ouro Prêto, deixa a presidência da Província, assumindo o 
cargo o vice-presidente, José Manoel de França. 

1856 - Aparece. na Capital, o primeiro número do "O Guayaná", 
jornal político e literário, redigido por acadêmicos e de pro- 
priedade de Antônio Lousada Antunes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1857 - E' elevada, pela lei 43, à categoria de freguesia a povoação 
fundada por Joáo Pinto Ferreira, então denominada Pontal 
do Rio Pardo, com o nome de  Jaboticabal. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1857 - A vila de S. Joáo Batista do Rio Claro, atual Rio Claro, é 
elevada à categoria @e cidade, pela lei n.O 44. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1857 - As vilas de S. Luís de Paraitinga e de Santo Antônio de Pa- 
raibuna, sáo elevadas i categoria de cidade. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1858 - A freguesia de N. Sa. da Conceição do Falcon. depois Vila 
de N. S.= da Conceigão de Cunha, é elevada à categoria de 
cidade com a denominação de Cunha. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1868 - Falece D. Sebastião Pinto do Rego, 7.O bispo de São Paulo. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Chega a S. Paulo o Dr. Campos Sales, Ministro da Justiça 
do Govêrno Provisório. sendo recebido com mandes aclama- - 
çóes. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1891 - Procede-se, em todo o Estado, à eleição para o Congresso 
Conitituinte de S. Paulo. 
(Cron. Paul'sta - J. Ribeiro) 

1915 - fi instalado o distrito de paz de Brigui, criado pela lei n.O 
1.426, de 10-11-1914. 

1937 - E' inaugurada, nesta Capital, a Sociedade Bandeirante de 
Rádio Difusão, PRH-9. 
(Correio Paulistano) 

1955 - Castilho, povoado que evoluiu com as obras da Usina àe 
Urubupungá, torna-se município, a que foi elevado por lei 
de 1953, assim se separando do município de Andradina. 



1957 - O Ministro Vicente de Paula Lima, Secretário da Eüucação, 
regulamenta pelo Ato n.O 19 o funcionamento dos Museus His- 
tóricos e Pedagógicos do Estado, 

1965 - A reprêsa Billings,, manancial da Usina de Cubatão, está 
com a cepacidade (usinas a céu aberto e subterrânea) de 
864.000 quilovates, que, com a longa estiagem, chegou a se 
esgotar, com graves efeitos no fornecimento de energia à 
indústria e à população, readquire e ultrapassa, com as chu- 
vas de verão, seu nível normal, ficando totalmente cheia. 
(Resenha de 1965 do Estado) 



M E S  D E  M A I O  

Dia - 1 .O 

1585 - A Câmara de São Paulo toma providências contra a pira- 
taria que já ameaça Santos. Formam-se grupos armados, en- 
quadrando índios amigos. 
(Hist. da Civ. Paulista, 1954 - 2.a Ed. - Aur. Leite) 

1589 - A Câmara e o Povo da Vila de São Paulo representam ao 
Governador Geral da Província, pedindo a nomeagáo de um 
v:gário e a remessa de ornamentos e sinos para a Matriz que 
se acha em construção. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 507) 

1732 - ]E nomeedo Franoisco Martins Lustosa, casado com Dona 
Maria Soares de Jesus, para exercer o cargo de Tabelião Pú- 
blico, Judicial e Notas, Escrivão das Execuções, àbs brfáos, 
da Câmara e Almotaçarias, da vila de Moji das Cruzes. esse 
Francisco Martins Lustosa, luso radicado na Capitania, em 
1746, à frente de cêrca de 200 paulistas, luta na região do 
rio Sapucaí, na disputa de descobertas auríferas. Foi Martins 
Lustosa um dos povoadores dessa região, tendo sido investido 
pelo Capitão-mor de São Paulo, no cargo de guarda-mor do 
sul de Minas Gerais, atribuindo-lhe, Aureliano Leite, a funda- 
ção de Ouro Fino, e o historiador Amadeu Queirós, tendo-o 
como um dos iniciadores do Arraial de Descoberto, atual lo- 
calidade de Delfim Moreira. 
(Isaac Grimberg - Hist. de M. das Cruzes - pag. 34) 

1804 - É posta em execução, em São Paulo, a ordem régia que 
estabelece o impôsto do sêlo, sendo nomeado o Dr. José Arou- 
che de Toledo Rendon cobrador, em caráter interino, com o 
prêm:o de oito por cento. 
(Cronol. Paul. de J. J. Rib. - pág. 507) Fôlha de S. Paulo 

1825 - O Desembargador Manuel da Cunha de Azevedo Couti- 
nho Sousa Chichorro, proclama, em Taubaté, o regime ahso- 
luto. Essa tentativa, denominada "CHICHORRADA", feliz- 
mente fracassou. 
I) Cron. Paul. J. J. Rib. - pág. 507 - 11) Hist. da Civ. Paul. 
Aur. Leite, 2.a Ed. 1954 pag. - 111) Cronol. Azevedo Mar- 
ques, pág. 444. 

1828 - Nesce, em Moji-Mirim, João Teodoro Xavier de Matos, 
que viria a ser professor da Feculdade de Direito e Presiden- 
te da Província, de 1872 a 1875. 
(Fôlha de S. Paulo e Diário de S. Paulo) 



-- - - 

1836 - Nasce, em Itu, o Dr. Manuel de Moraes Barros, que 
foi deputado à Assembléia Provincial, deputado à Constituin- 
te da República e, mais tarde, Senador. 
(Cronol. Paul. J. J. Rib. - pág. 507) 

1837 - Nasce em Pindamonhangaba, Francisco Inácio Marcon- 
des Homem de Melo, de grande renome como geógrafo, his- 
toriador e estadista, tendo sido agraciado com o título de 
Barão. Autor de trzbalhos notáveis, principalmente de geo- 
grafia. Sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo. Faleceu a 14 de janeiro de 1918. 
(Do O Estado, Fôlha e Diário de S. Paulo) 

1852 - E  reeleito e empossado como deputado à Assembléia 
Provincial de São Paulo o Dr. Salvador José Correa Coelho, 
Juiz Municipal e de Órfãos de Moji das Cruzes. 
(Isaac Grimberg - Hict. de M. das Cruzes) 

1857 - O Dr. Carlos Carneiro de Campos toma assento no Se- 
nado, como representante da Província de São Paulo. 
(Jornal) 

1869 - Assume o govêrno da Província o vice-presidente, Dr. José 
Elias Pacheco Jordão, que governaria até 19 do mesmo mês. 
(Cronol. dos Governadores de S. Paulo - Luís Silveira) 

1873 - Manoel Dias Ferreira e José Agnácio dos Santos Filho, mi- 
neiros, vindos de Jacutinga. doam o patrimônio para ereção 
da capela sob evocação de N. S.a do Patrocínio. no arraial 
de Buritis, por êles fundado, que deu origem à localidade de 
Buritizal, assim chamada pela lei estadual 514, de 3 de  agosto 
de 1897. 

1882 - Em Salto de Itu, inaugura-se uma fábrica de tecidos com 
49 teares. 
(Cronol. Paul. - J. J. Rih. pag. 513 - Hist. Civil. Paul. - 
Aur. Leite, 1954 - 2.a Ed., pág, 203) 

1891 - O distrito de paz de Santo Antônio da Boa atual 
"Itaí", é elevado à categoria de município pela lei 163. 

1894 - e nomeado, pelo Govêrno do Estado, o tenente-coronel do 
Exército José Carlos da Silva Teles, comandante geral da 
Fôrça Pública. 
(Almanaque da Fôrça Pública) 

1894 - O 2.O Batalhão da Fôrça Pública de São Paulo parte de 
Paranaguá e ocupa Curitiba. quando os remanescentes rebel- 
des federalistas abandonavam, às pressas, a Capital paranaense. 
("A Revolta de Seis de Setembro" - P. Dias de Campos) 

1896 - Bernardino de Campos, que governava o Estado desde 23 de 
agosto de 1892, passa o govêrno ao pres:dente eleito Ma- 
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noel Ferraz de Campos Sales, que, pouco depois de empossado, 
se veria a braços com sanguinolentas arruaças generalizadas 
nas principais ruas da Capital. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1900 - Assume o govérno do Estado, recebendo-o do vice-presidente 
em exercício, Fernando Prestes de Albuquerque, o ve- 
lho monarquista Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues 
Alves, eleito a 15 de fevereiro. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1904 - Recebe o govérno do Estado o Dr. Jorge Tibiriçá. Pela 
segunda vez, iria governar São Paulo. Caber-lhe-ia, em espe- 
cial, a defesa do @fé, caído a preço vil. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1908 - Jorge TibiriCá transmite o govêrno do &tado a Manuel 
Joaquim de Albuquerque Lins, natural de Alagoas, eleito a 
1.O de março. a 
(Hist. da  Civ. Paulista - A. Leite) 

1912 - Albuquerque Lins conclui seu quatriênio na governança do 
Estado, passandc-a ao Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues 
Alves que, pela 3.a vez, toma o leme do Estado natal. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1916 - Altino Arantes, presidente eleito do Estado. toma posse 
para o período governamental 19 16 - 1920. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1917 - O Dr. Deodato Wartheimer apela para que a população 
de Moji das Cruzes coopere com donativos para criação de 
uma maternidade. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes - pág. 156) 

1920 - Altino Arantes, passa o govémo do Estado ao novo pre- 
sidente eleito a 1.O de março, Dr. Washington Luís Pereira de 
Sousa, natural de Macaé, ex-prefeito da Capital e instituidor 
da divisa "Non ducor duco" no brasão da cidade. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1924 - É instalado o município de Promissão, criado pela lei 
n.O 1934, de 20-11-1923. 

1924 - Washington Luis transmite o govérno de São Paulo ao 
presidente eleito Dr. Carlos de Campos, filho de Bernardino 
de Campos e natural de Campinas. Viria a falecer a 27 de abril 
de 1927, assumindo a presidência o Dr. Antônio Dino da Cos- 
ta Bueno, presidente do Senado Estadual. O Cel. Fernando 
Prestes, vice-presidente, não assumiu o govêrno para não se 
incompatibilizar com a candidatura à presidéncia do Estado 
de seu filho Júlio Prestes. 

1928 - É instalada a comarca de Sento Anastácio, criada pela 
lei 2.222, de 13-11-1927. 



1946 - E inaugurada, em Campos de Jordáo, a Vila Operária Jaguaribe. 
(Estado de S. Paulo) 

1947 - E inaugurado, no Belènzinho, Capital, o primeiro centro 
do Serviço Social do Comércio. 
(Estado de S. Paulo) 

1966 - E inaugurada, em Jaú, a I1 Feira Industrial de JaÚ. - 
(F. I . J .A.)  
(Estado de 3-5-66) 

Dia - 2 

1703 - Carta régia a Garcia Rodrigues Pais, autorizendwo a nomear 
guardas e substitutos nas partes mais distantes das minas. 
(Informação sóbre Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1751 - Deixa São Paulo, rumo a Araritaguaba, a grande "monção" de 
D. Antônio Rolim de Moura, conde de Azambuja, que só lar- 
garia Tietê abaixo, a 9 de agôsto, por ter de esperar, em Ara- 
ritaguaba, o crescimento do milho. 
(Hist. das Bandeiras Paulista - A. Taunay) 

1757 - Carta régia mandando construir uma ARMAÇÃO para a pesca 
de baleia, na Praia Grande, Vila de Santos. 
(Cronol. Paul. - J. J. Ribeiro, pág. 513) 

1769 - Fundadas São Luís e Santo Antônio do Paraitinga e a Igreja 
de Nossa Senhora dos Prazeres, entre Taubaté e Ubatuba, por 
autorização do Morgado de Mateus, Dom Luís A2tônio d'e 
Sousa Botelho Mowão. Em 1773, foi a nova povoafáo eieva- 
da à categoria de vila. 
(Cronol. Paul. - J. J. Ribeiro, pág. 513) 

1789 - A Câmara Municipal de Pôrto Feliz representa ao Governa- 
dor, mostrando a conveniência de se nomear um tabelião para 
a vila e pede, também, provisão de sal para atender às iie- 
cessidades da população. 
(Cronol. Paul. - J. J. Ribeiro, pág. 513) 

1817 - O Conde da Palma, governador da Capitania, faz correr um 
"BANDO" para fazer cessar toda e qualquer correspondência 
com os revolucionários de Pernambuco, em ,movimento rebelde 
que se propagou a Alagoas e ao Ceará, considerados em crime 
de lesa-majestade os que contrariarem essa decisão. podendo 
ser punidos sumàriamente. 
(Cronol. Paul. - J. J. Ribeiro, pág. 513) e 
(Hist. da Civ. Paulista, 2.a Ed. - Aw. Leite, pág. 116) 

1840 - Surge "O Solitário", órgão que ataca o Presidente da Provín- 
cia, Dr. Manuel Machado Nunes, e o Bispo Dom Manuel Joa- 
quim Gonçalves d9Andrade. Com caráter nativista e de opi- 
siçáo, e redigido pelo Conselheiro Campos Melo. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro - pags. 513 e 514) e 
(Hist. da Civ. Paulista, 2.a Ed. - Aur. Leite, pág. 149) 
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1868 - Eleiçáo do cónego Dr. Joaquim Manuel Gonçalves de Andrade 
para Vigário Capitular da Sé. vacante, pelo falecimento, r1o 
dia 10 de abril, do Bispo Diocesano Dom Sebastióo Pinto 
Rêgo. 
(Crônica de Azevedo Marques, pág. 457) 

1872 - Ao benemérito paulista, Baráo de São Joáo do Rio Claro, o 
Presidente da Província agradem vultoso empréstimo em di- 
nheiro, cedido ao Estado, sem cobrança de prêmio, pgr esnaço 
de seis meses, assim como o propósito de prorrogação do pra- 
zo de vencimento do titulo e ainda ter pósto à disposição do 
govêrno, meis 100 contos. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro) 

1889 - O Ministro Eduardo Carlos Pereira celebra, na Igreja Pro- 
testante desta Capital, o cassmento do ex-padre católico José 
Firmino dos Santos, que fora vigário em Jaú e que abjurara 
o catolicismo. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 514) 

1889 - Publica-se, em Santos, o jornal "A Cruz Branca" (único nu- 
mero) impresso pelos Voluntários da Cruz Branca, para ~b tzn-  
çáo de numerário a fim de se auxiliar, com produto de sua 
venda, as famíliasdos sócios que faleceram atacados de febre 
amarela. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 514) 

1890 -- E' instalado o município de S. Bernardo, atue1 S. Bernardo do 
Campo, então criado pela lei 38 de 12 de março de 1889. 

1911 - Antenor de Sousa Me10 inicia, em Moji das Cruzes, o 
serviço de táxis, colocando na praga o primeiro carro. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 125) 

1922 - Felece, em Moji das Cruzes, o Dr. Antônio Cândido Vieira. 
Juiz de Direito da Comarca, durante 18 anos. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 180) 

1924 - O atual município de Macaubal é fundado com a denomina- 
ção de Coqueiros, pelo paulista Tomás Teixeira de Sousa e pe- 
los portugueses Joáo Caires e Manuel Figueiredo. 
(Estado de 1-5-66) 

1951 - Falece, na Capital, o Professor Geraldo Horácio de Paula 
Sousa, diretor da Faculdade de Higiene. 
(Estado de S. Paulo) 

Dia - 3 

1580 - O testamento de João Rsmalho é averbado no cartório de 
notas da vila de S. Paulo pelo tabeliáo Lourenço Vaz. 
(Joáo Ramalho e Santo André da Borda do Campo - A. Tau- 
nay). No arquivo de José Bonifácio, foi encontrada uma cópia, 
pois o original se perdera. (Jornal) 



1758 - Falece Jerônimo Pedroso de Barros, natural da Vila de Par- 
naíba. Foi provedor dos quintos nas minas de Ceetés. 
(Cronologia Paulista de J. J. Ribeiro, pág. 514) 

1850 - Explode violenta insurreição de escravos em Campinas, que 
foi, porém, sufocada imediatamente. 
(Hist. da Civ. Paulista, 2P Ed. pág. 58 - Aur. Leite) 

1856 - A capela de Nossa Senhora do Patrocínio do Jaú, onde teve 
origem a localidade de Jaú, é elevada a Cwato, por provisão 
do Bispo de S. Paulo, D. Antônio Joaquim de Melo. 

1875 - Inauguração da Secção da Estrada de Ferro Mojiana entre 
Campinas e Jaguari. 
(Cronol. - Azevedo Marques, pág. 461) 

1877 - E' elevado à categoria de município o distrito de Paiolinho 
que, a 10 de fevereiro de 1888, por um manifesto de sua 
gente, dá liberdade a seus escravos. Passou, com êsse ato, a 
denominar-se Redenção, atual Redenção 8a Serra. 

1886 - Surge, na Capital, "O Provincianon, fôlha liberal, redigido pe- 
los Drs. Martim Francisco Bueno de Andrade e Teófilo Dias. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515) 

1886 - E' instalado o município de Santa Cruz do Rio Pardo, fundado 
nos meados do século XIX pelos mineiros Manuel Francisco 
Soares e Pedro Manuel de Andrade. 
(Encic!opedla dos Municípios Brasileiros) 

1887 - Aparece o primeiro número de "A Pena'', quinzenal, literária 
e noticiosa. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515) 

1889 - Em Araras, é lançada a pedra fundamental para edificação do 
Hospital da Santa Casa de Misericórdia, obra benemérita de 
iniciativa do Barão de Araras. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515) 

1911 - Funda-se, em Moji das Cruzes, o Centro Dramático e Recrea- 
tivo Internacional. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruze$ pág. 125) 

1923 - l3 instalado o distrito de paz de Ibirarema, antiga "Pau 
d'Alho", criado pela lei de 11-12-1922. 

1930 - E' instalado o Distrito de Paz de Alecrim, atual município 
de Pedro de Toledo. asse distrito foi criado pela lei 2.384 
de 13 de dezembro de 1929. 

1939 - O Gen. de Divisão Maurício José Cardoso assume o coman- 
do da Região Militar, com sede na Capital de S. Paulo. 
(Relatório da 2.= R. M.) 

1944 - Nasce, com uma cruz invocando a protecão de S. Sebastião, 
o povoado de Jacilándia, que é, hoje, o município de Valen- 
tim Gentil. 



1950 - Morre, na Capital, Morvan Dias de Figueiredo, nascido em 
Rec'fe, a 11 de setembro de 1890. Pioneiro industrial, funda- 
dor e sócio da firma Nadir Figueiredo & Cia. Ltda. Diretor 
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi Mi- 
nistro do Trabalho de 1946 a 1948. 

Dia - 4 

1661 - Na vila de Santos, nasce o Padre Gaspar Gonçalves de Araújo, 
que foi vigário dessa Paróquia e provisor Geral do Bispado 
da Bahia. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515) 

1707 - Surge, na pessoa do Doutor José Rodrigues de Abreu, o pri- 
meiro médico formado da Capitania. 
(Hist. da Civ. Paulista - 2.a Ed., pág. 71 - Aur. Leite) 

1761 - D. José I, por decreto, isenta o café do pagamento & direitos. 
A plantação dessa rubiácea começa em S. Paulo, em pequena 
escala, no fim do século XVIII, e viria constituir sua principal 
cultura. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515 e Hist. da Civ. 
Paulista - A. Leite) 

1765 - Os oficiais da Câmara Municipal de Itu representam a El-Rei 
contra os incômodos que experimentam os moradores de "Ara- 
ritaguaba" , hoje Pôrto Feliz, obrigados a pagar, anualmente, 
cada pessoa, "Meia Pataca de Conhecença" ao respectivo vi- 
gário. Conhecença, na sua antiga significação, prêmio, reconhe- 
cimento, gratificação. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 515) 

1816 - Nasce, em Olinda, Joaquim Saldanha Marinho, que viria a ter 
destacada atuação em São Paulo, tendo sido presidente da 
Província entre 24 de outubro de 1867 e 24 de abril de 1868. 
Durante o seu govêrno, foi fundada a Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro, pera o que. expressivamente, contribuiu a 
sua esclarecida orientação. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1816 - Em vereança, é nomeado o capitão João Gonçalves de Olivei- 
ra para fiscal da fundição. A fundição duraria até es proximi- 
dades da Independência. 
(Estado de 4-5-66) 

1826 - São nomeados senadores por S. Paulo e tomam posse Dom 
Francisco de Assis Mascarenhes, então Conde e depois Mar- 
quês da Palma, e o Doutor José Feliciano Fernandes Pinheiro, 
Visconde de São Leopoldo. 
(Cronol. Paul. - J. J. Ribeiro, págs. 515/6) 
(Hist. da Civil. Paulista - 2.= Ed., pág. 134 - Aur. Leite) 
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1826 - O Brigadeiro Gavião Peixoto, encarregado pela Câmara Mu- 
nicipal da Capital de felicitar o Imperador pela heróica re- 
solução de ficar no Brasil, desincumbe-se da missão. 
(Hist. da Civ. Paulista - 2.a ed., pág. 134 - Aw. Leite) 

1854 - Procede-se ao recenseamento da população da Província de 
S. Paulo, obtendo-se o seguinte resultado: - população da 
Província 400.000 habitantes. 

1861 - Nasce, na cidade de Itu, Firmiano de Morais Pinto, que viria 
a ser deputado federal por São Paulo e prefeito da Capital. 
(Folha de S. Paulo) 

1873 - A Assembléia Geral dos ecionistas da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro autoriza a Diretoria a contratar, com o 
Govêrno, a construção do trecho de Campinas a Rio Claro, nas 
mesmas condições do contrato enterior. 
(Hist. da Viação Pública de S. Paulo - A. Pinto) 

1877 - E' distribuído. nesta Capital, o primeiro número de  "Reação", 
órgão do Círculo de Estudantes Católicos. 
(Cronol. Paulista de J. J. Ribeiro, pág. 517) 
(Hist. da Civ. Paulista - Aw. Leite - 2.a Ed. pág. 197) 

1881 - E' fundado, na Capital, o "Clube Internacional", por iniciativa 
de Francisco Archer Upton, com finalidades recreativas. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1892 - A Câmara Municipal de Moji das Cruzes oficia ao Presiden- 
te da Província, participando que nova avassaladora epide- 
mia de varíola ali irrompera. 
(Isaac Gnnberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 82) 

1899 - Os amigos do doutorando Galváo Bueno realizam, em Santos, 
a entreg2 do mimo que lhe ofereceram como prova de gratidão 
pelos importantes serviços prestados por éle aos enfermos no 
lazareto da Cruz Branca. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1903 - Assume o govêrno do Estado o vice-presidente Dr. Domingos 
Correa de Morais, que ficaria no cargo até 8 de julho de 1903. 

1931 - Cria-se, na Força Pública de São Paulo, o cargo de General- 
Comandante, em substituição ao de Coronel-Comandante, com 
vencimentos iguais aos oficiais generais do Exército. 
(A Gazeta Esportiva) 

1937 - Falece, na Capital, o poeta, escritor e historiador Paulo de 
Oliveira Leite Setúbal, nascido em Tatuí a 1.O de jan. de 1893. 
Era membro da Academia Paulista de Letras. 
(Folha de S. Paulo) 

1940 - Vila Paraíso, antiga S. SebastXo do Turvo, pelo decreto es- 
tadual 11.069, passa a denominar-se, simplesmente, "Paraíso". 

1943 - E' festivamente recebido na Capital, o General Higino Mar- 
tinez Morínigo, presidente da República do Paraguai. 
(Fôlha de S. Paulo) 



Dia - 5 

1563 - Nóbrega e Anchieta chegam à aldeia de Iperoig para negociar 
a paz entre os Tamoios e os colonos portuguêses. 
(Efem. Bras. - Barão do Rio Branco) 

1682 - Carta Régia autorizando o alcaide-mor Jacinto Moreira Cabral 
e outros a levantarem uma fábrica de ferro em Araçoiaba 
(hoje Ipanema). 
(Cronol. Paul. rle J. J. Ribeiro, pág. 517) - (Hist. da Civ. 
Paulista - Aur. Leite, 2.a Ed., pág. 62) - (Efem. Brasileiras 
- Barão do Rio Branco) 

1707 - Por essa época, vai ter a Iguape e é recolhida pelo povo a 
imagem de Bom Jesus, que se destinava ao Rio de Janeiro. Fô. 
ra lançada ao mar pelos marinheiros, temendo um ataque 
dos herejes. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aur. Leite, 2." Ed., pág. 62) 

1707 - Exéquias soleníssimas em homenagem ao Rei D. Pedro 11, de 
Portugal, sfio celebradas na Capitania. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aur. Leite, Ed., pág. 62) 

1786 - Francisco José Raimundo Chichorro da Gama Lobo, nomeado 
governador de São Paulo, assume a administração, conser- 
vandb-a até 4 de junho de 1788, quando tomou posse do go- 
vérno o Capitão-General Bernardo José de Lorena. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 
(Efem. Brasil. Barão do Rio Branco) 

1809 - Em virtude de Carta Régia, envizm-se tropas paulistas para 
o Sul, sob o pretexto de defesa contra desembarque de fran- 
ceses, em picardia aos coroados fugidos de Lisboa. Procede- 
se, para isso, s recrutamento, forçado e violento. 
(Hist. da Civ. Paulista de Aur. Leite, 2.3 Ed., pág. 109) 
(Cronol. de Azevedo Marques, pág. 432) 

1824 - Falece Dom Mateus de Abreu Pereira, 4.O Bispo Diocesario. 
Assume a Diocese o vigário capitular eleito, Arcedíago Ma- 
nuel Joaquim Gonçalves de Andrsde. Dom Mateus, cujos res- 
tos mortais repousam na cripta da Catedral de São Paulo, 
fêz parte do 1.O triunvirato que governou São Paulo, de 10 
de setembro de 1822 até 9 de janeiro de 1823, ao lado de 
José Correia Pacheco e Silva e do Marechal de Campo Xavier 
de Almeida e Sousa. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aur. Leite, 2.a Ed., pág, 132) 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, págl 517) 
(3.O Jornal) 

1851 - Bula Pontifícia, confirmando a eleição de Dom Antônio Joa- 
quim de Melo, 6? Bispo da Diocese. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 
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1852 - E' regulamentada a Casa da Correção da Capital. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1886 - A capela curada das Pedras, atual Itápolis, fundada pelo mi- 
neiro procedente de Jacutinga, Pedro Alves de Oliveira, ou 
Pedro Afonso de Oliveira, é elevada à categoria de distrito, 
pela lei 87. 

1889 - E' publicado, na cidade de Franca, o jornal "O Jasmim". 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1889 - Falece, em Santos, Dona Francisca Amália de Assis Faria, 
iniciadora do abolicionismo naquela cidade. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1889 - $ convocada pelo govêrno, extraordinàriamente, a Assem- 
bléia Provincial à vista da anormaiidade nas cidades de Cem- 
pinas e Santos, face à epidemia irrompida em ambas as lo- 
calidades. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1890 - S. José da Bela Vista, antigo povoado de S. José das Pitan- 
gueiras, é instituído em distrito de paz pela lei estaõual n . O  496. 

1893 - É inaugurada em Jaboticabal, a estação ferroviária da Com- 
panhia Paulista. 

1897 - E' criado o Distrito de Paz de São José da Bela Vista. 
1928 - E' oficialmente inaugurada a estrada de rodagem Sáo Paulo 

Rio de Janeiro. 
1945 - Pelo lei 14.680, Socorro é instituída em estância sanitária. 
1950 - E' lancada a oedra fundemental da sede da Associacão Cívica 

Feminina de São Paulo. 

Dia - 6 
1716 - Alvará Régio, criando as dignidades da Sé paulopolitana de 

arcediago, arcipreste, chantre, tesoureiro-mor, cônego e cura- 
-colado. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 517) 

1801 - Prisão do Vereador da Câmara Municipal João Gomes Gui- 
marães, ordenada pelo Governador Antônio Manuel de Me10 
Castro e Mendonça, por nela contrariar as opiniões do dito 
Governador e fomentar uma representação contra a providên- 
cia dada acêrca do contrato do sal. Sem processo, foi a vitima 
retida na Cadeia até 15 de dezembro do mesmo ano, em que 
o Governador o mandou soltar, dizendo, em portaria, que o 
julgava suficientemente castigado. 
(Secretaria do Govérno dè São Paulo, registro de ordens para 
a Capitania - Arquivo da Câmara de São Paulo, registro de 
portarias) - (Azevedo Marques - Cronologia) 

1886 - Falece o Dr. Francisco Quirino dos Santos, natural de Cam- 
pinas, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. POR 
ta e jornalista, redigiu "O Lírio", jornal literário, tendo como 
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companheiros Range1 Pestana. Em 1860, fundou a "Gazeta 
de Campinas". 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 521) 

1887 - Por Decreto Imperial, é concedido privilégio à Cia. Mojiana 
por 10 anos, para a navegação a vapor no Rio Grande, e a 
Cia. Paulista de Vias Férreas e Fluviais, por igual tempo, para 
a navegacão a vapor nos rios Moji-Guaçu, Pardo e Grande. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 521) 

1888 - Falece o paulista Antônio de Queirós Teles, natural de Jun- 
diaí, Conde de Parnaíba, que foi vice-presidente e presidente 
da Província. Foi grande incentivador da imigração. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 54) 

1888 - Toma posse, como Coadjutor da Paróquia de Moji das Cruzes, 
o Padre João Lourenço de Siqueira, natural desta cidade. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cnizes, pág. 80) 

1894 - A vanguarda da divisão legalista, comandasa pelo Coronel 
Firmino Pires Ferreira, entra em Curitiba e empossa na chefia 
do Govêmo do Estado do Paraná o Dr. Vicente Machado. 
(A Fõrça Pública de São Paulo - E. Andrade e Hely Câmara) 

1913 - A Companhia Bragantina instala, em Moji das Cruzes, seu 
primeiro telefone pera ligações com São Paulo e Rio de Ja- 
neiro. Ao mesmo tempo, inicia a colocação da rêde urbana de 
aparelhos telefônicos nas residências e casas comerciais. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 136) 

1928 - Com a presença do Dr. Júlio Prestes, Presidente do Estado 
e demais altas autoridades, inaugura-se, em Moji das Cruzes, 
o Asilo de Santo Ângelo, destinado aos portadores do Mal de 
Hansen. sendo entregues suas instalações à Administração da 
Santa Casa de São Paulo. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 199) 

1934 - O general de divisão Benedito Olímpio da Silveira toma pos- 
se do cargo de Comandante da 2.a Região Militar, com sede 
na Capital de São Paulo. 
(Relatório da 2.= R . M .  - Cel. Arrisson) 

1945 - Falece, em Ribeirão Prêto, Dom Alberto José Gonçalves, bis- 
po daquela Diocese, nascido na cidade de Palmeira, Estado 
do Paraná, a 20 de junho de 1850. 

1946 - Falece Frei Maria de Sant'Ana, bispo de Botucatu, desde 1938. 
Pertencia a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. 

1948 - Funda-se o Centro de Cultura de Moji das Cruzes. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág, 278). 

1967 - Instala-se, em Aparecida, a VI11 Assembléia Geral dos Bispos 
do Brasil. Compareceram 194 bispos e 3 cardeais. 

1967 - Inaugura-se no Ibirapuera, Capital, a 62.a exposição do Kenel 
Clube Paulista. 

1967 - Abre-se, em Barretos, a XVI exposição de animais. 



Dia - 7 
1723 - Rodrigo César de Menezes reune em Palácio os Oficiais da 

Câmara, o Ouvidor e várias pessoas para decidirem sôbre a 
cobrança do "Quinto do Ouro" e sôbre outros assuntos. Foi 
resolvida a nomeação de Lourenço Leme da Silva, potentado 
paulista, para essa cobrança. Antes dessa nomeação, fôra no- 
meado Lourenço Leme cobrador de impôsto, e seu irmão 
João Leme, Mestre de Campo e, mais tarde, guarda-mor das 
Minas de Cuiabá. Tais foram as violências dos Lemes em 
Cuiabá que Menezes, ao ter conhecimento, ordenou a Balta- 
zar Ribeiro a captura dos mesmos. Travaram luta com seus 
captores, sendo Lourenço morto a tiro e, seu irmão, prêso e 
enviado para a Bahia, onde lhe foi aplicada sentença de morte. 
Esse triste episódio daquêle período serviu de tema ao r+ 
mance "Os Irmãos Leme", do escritor paulista Paulo Setúbal. 
(Cronol. Paulista de J. J. Ribeuo, pág. 522) e 
(Crônica de Azevedo Marques, pág. 407). 

1789 - Avisado de que fôra descoberta a conspiração mineira e de 
que estava sendo perseguido pela polícia o Alferes Joaquim 
José da Silva Xavier - o Tiradentes - homisia-se, na casa 
de Domingos Fernandes, pauiista de Moji das Cruzes, resi- 
dente no Rio de Janeiro, à Rua dos Latoeiros, hoje Rua Gon- 
çalves Dias. O Mojiano -, solteiro, tinha ali uma oficina 
de ourives e morava nos fundos do estabelecimento. Três 
dias depois, entretanto, delatado ainda uma vez por Silvério 
dos Reis, Tiradentes ê prêso naquele enderêço e, mais tarde, 
condenado à fôrca. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes) 

1830 - O bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves determina ao Juiz 
de Paz da Freguesia da Sé que instaure processo contra os 
que, humilhando os emblemas cívicas, enfe: %taxam um asno 
com êles, enrolando-lhe ao pescoço um colar de fitas verdes 
e amarelas e colocando-lhe à cabeça um tope nacional, o que 
é atribuído a cidadãos portuguêses. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aur. Leite - 2.a Ed., pág. 139) 

1855 - Disposição legislativa concede empréstimc a João Gu:lherme 
Emblinger, como auxílio à sua fábrica de fundição e galvani- 
zaçáo, com a obrigação de manter na mesma, como aprendi- 
zes, oito meninos maiores de 12 anos do Seminário de San- 
t'Ana. A emprêsa, ao que parece, fracassou. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 522) 

1856 - Morre, no Rio de Janeiro, o Conselheiro José Cesário de Mi- 
randa Ribeiro, visconde de Uberaba. Foi Senador pela Pro- 
víncia de São Paulo. 



1876 - Aparece, na cidade de Itu, "Imprensa Ituana", jornal dedica- 
do aos interêsses do Município. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 524) 

1877 - E' criada a Corilarca de Lençóis, atual Lençóis Paulista, pela 
lei 25. Seria cassada essa prerrogativa em 1901 e só resta- 
belecida em 1954, em virtude da lei 2.456 de 30 de dezem- 
bro de 1953. 

1877 - São criadas as comarcas de Agud'os, Jaú, Pindsmonhangaba e 
Tatuí. 
(Jornal) 

1880 - Falece, na Capital, o Coronel reformado do Exército Fran- 
cisco de Paula Camargo, natural de Campinas, e veterano da 
Guerra do Paraguai. 

1891 - Pelo decreto estadual n.O 166, é elevado à categoria de mu- 
nicípio o distrito de Vila Vieira de Piquête, atual Piquête. O 
município foi instalado em 15 de junho do mesmo ano. 

1895 - Inaugurase com grandes festas, na colina do Ipiranga, o Mu- 
seu Paulista. 

1900 - Circulam os bondes elétricos das primeiras linhas eletrificadas 
da Capital. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1906 - E' nomeado o sorocabano Tenente-Coronel Tosé Pedro de Oli- " 

veira comandante geral da Força Pública em substituição do 
Coronel do Exército Argemiro Sampaio, que se demitira por 
motivo da vinda da Missão Francesa. 

1950 - Inaugura-se, em Moji das Cruzes, o Pòsto de Puericultura. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 285) 

1952 - Falece, em São Paulo, o adkogado e jornalista Pelágio Alva- 
res Lobo, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, 
natural de Campinas. 

1966 - E' oficialmente inaugurada, em Barretos, a I Exposição Na- 
cional de Animais. 
(Estado de 8-5-66) 

Dia - 8 

1553 - Parte de Lisboa para Bahia, onde chegou a 13 de julho, o 
segundo Governador Geral D. Duarte da Costa, trazendo em 
sua companhia os jesuítas Luis da Grã, superior, Brás Lou- 
renço, Antônio Pires e os irmãos João Gonçalves, António 
Blasques, Gregório Serrão e José de Anchieta. 
(Azevedo Marques - Cronologia) (Vide Simão de Vascon- 
celos - Crónica e Vida do Padre José de Anchieta) 

1630 - O padre António Gomes, da Companhia de Jesus, passa do- 
cumento certificando que os moradores de várias vilas, entre 
as quais a de Moji das Cruzes "vão todos ao sertão, levan- 



do para isso capitães e mais oficiais de guerra aos índios que 
estão em suas terras em paz e de paz, sem ofenderem a 
viv'alma . . . " 

1653 - Chegando do Rio, o Ouvidor Geral Joáo Velho de Azevedo e 
indo à Câmara, encontra as portas fechadas: havia fugido com 
as chaves, depois de ter armado conflito, o juiz ordinário Fer- 
nando Camargo, "o tigre". Fê-las arrombar, assim como o cofre 
e, mandando queimar os pelouros velhos, convoca os vereado- 
res do ano passado para continuarem em exercício, até nova 
eleição. 
(Cronologia - Azevedo Marques) 

1725 - D. Rodrigo César de Meneses convoca os oficiais da Câmara 
para deliberarem sobre a conveniência da abertura do cami- 
nho de Minas Gerais para Cuiabá, o que queria saber sua 
Majestade. A resposta categórica foi "não". 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1732 - Carta Régia ao Conde de Sarzedas sôhre medidas de cautela 
com relação eos gentios paiaguás, "não deveria êle inventar 
ação alguma e sim se conservar na defensiva" J. Jacinto Ri- 
beiro encerra com esta observação judiciosa: - O ilustre Con- 
de, cordialmente, aceitou o salutar conselho e não foi à guerra. 
(Cron. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 524) 

1735 - Oficieis da Câmara da Vila de Santos representam a El-Rei 
contra o Ouvidor e Corregedor Joáo Rodrigues Campelo, que, 
abrindo correição, deu monopólio ao letrado Francisco Ân- 
gelo Xavier d'Aguirre, que cobrava três mil réis de cada par- 
te, prejudicando o Povo. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 524) 

1758 - Ordem régia de D. José I estende, aos índios de todo o Brasil, 
favores concedidos aos do Pará e Maranháo, entre outros, re- 
provação da sua escravidão e da usurpaçáo dos seus bens. 
(Estado de 8-5-66) 

1850 - Nasce, em Itu, o pintor José Ferraz de Almeida Júnior, 
assassinado, em Piracicaba, a 13 de novembro de 1899. 

1867 - Começa a Retirada da Laguna, dirigida pelo Coronel Carlos 
de Morais Camisáo. Da coluna de retirantes, faz parte o Cor- 
po Policial Permanente de São Paulo, atual Fôrça Pública, 
que, enquadrado no Exército Nacional, participou de tôdas as 
vicissitudes da guerra contra o Paraguai. 

1877 - A freguesia de Nossa Senhora de Itapecerica, atual Itapecerica 
da Serra, é elevada à categoria de Vila e de Município. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 524) 
(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros I. B . G. E. ) 

1877 - A Vila de Nossa Senhora das Dores de Caçapava passa a de- 
nominar-se Vila Jambeiro. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 525) 



1889 - E' assassinado, em Santos, o negociante Matias da Costa, fun- 
dador da Vila Matias. 
(Cronol. Paul. de J. J. Riixiro, pág. 525) 

1915 - Falece, no Rio de Janeiro, o poeta paulista Manuel Batista 
Cepelos, de humilde família, filho de professor primário, nas- 
cido em Cotia. Alistou-se na Força Pública do Estado, onde 
fêz carreira, atingindo o pôsto de Capitão, honrando o oficia- 
lato por sua bravura e competência. Diplomou-se pela Facul- 
dade de Direito de São Paulo, onde se distinguiu como aluno 
brilhante. h t a  suavíssimo, publicou vários fivros de poesias. 
cantando sua terra, à qual amava com devoção e ternura. 
Morreu, moço ainda, em um acidente. 

1917 - R instalado o distrito de paz de Sales de Oliveira, criado pela 
lei 1031 de 14-12-1906, povoado que se formou e se desen- 
volveu com a chegada dos trilhos da Companhia Mojiana, em 
1901. A denominação de Sales de Oliveira foi dada pela Mo- 
jiana à sua estação no local, em homenagem ao engenheiro 
Francisco de Sales Oliveira. 

1927 - fi fundada, em São Paulo, a Liga des Senhoras Católicas. 
(O Estado de S. Paulo) 

1938 - Circula, em Moji das Cruzes, o primeiro número do semaná- 
rio "O Comercial", dirigido por Sebastião Reis e tendo como 
redator Mateus Marcondes do Amaral. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 241) 

1947 - Funda-se, em Moji das Cruzes, a Associação dos Expedicioná- 
nos Mojianos, que congrega várias centenas de ex-combaten- 
tes que, dêsse Município, partiram para a 2.a Grande Guerra. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. dasc Cruzes, pág. 275) 

1947 - Falece, em Campinas, o estadista Heitor Penteado, que go- 
vernou o Estado como vice-presidente, em substituição ao 
presidente Júlio Prestes, que se candidatara à presidência da 
República. 

Dia - 9 

1600 - A Câmara da Vila de São Paulo concede aos Padres de são' 
Bento, em doação perpétua, as terras que Ihes haviam sido 
anteriormente atribuídas, fora da  vil^, e onde já estavam esta- 
belecidos. 

1640 - A divisão do mestre de campo Luís Barbalho Bezerra, da 
qual partiipam companhias de paulistas na guerra holande- 
sa, comandadas por Antônio Raposo Tavares, irmãos Valen- 
tim de Barros e Luís Pedroso de Barros, Manuel Fernandes de 
Abreu e João Pais Florião, executam a famosa retirada do 
cabo de S. Roque e atravessam o rio São Francisco. 



1748 - Alvará régio, assinado pela Rainha Dona Maria Ana da hus- 
tria determina as seguintes medidas sobra a Capitania de S. 
Paulo: a )  Tira desta o direito de governar-se, mandando re- 
colher à Metrópole seu Capitá-General; b) Desmembra os 
territórios de Goiás e Mato Grosso; c) Anexa a Capitania à 
do Rio de Janeiro. ficando sob a administração de Gomes Frei- 
re de ~ n d r a d a .  
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pág. 90) - (Cronol. 
Paulista de J. J. Ribeiro, pág. 525) - (Crônicas de Azevedo 
Marques, pag. 418). 

1774 - Nasce, em Santos, o estadista e escritor Dr. José Feliciano 
Fernandes Pinheiro, visconde de São Leopoldo. Presidente da 
Província do Rio Grande do Sul, ali funda a Colónia de São 
Leopoldo e monta a primeira tipografia. Foi Ministro da Co- 
roa, Conselheiro de Estado e Senador. 
(Cron. Paul. de J. J. Ribeiro, págs. 525/526) - (Jornal) 

1783 - Morre, em Mariana, o Capitão-Mor Pedro Dias Paes Leme, 
neto do célebre sertanista Fernão Dias Paes. Por seus serviços 
e de seus antepassados, teve a pensão enual de 5.000 cruza- 
dos, por carta régia de 20 de outubro de 1753. Deixou nu- 
mer;sa descendência. 
(Efem. Mineiras - Pedro Xavier da Veiga, vol. 11, pag. 241) 

1819 - No ataque a São Nicoleu, na Campanha Cisplatina, morre o 
Tenente-Coronel Arouche, natural de São Paulo, autor da "Me- 
mória Histórica da Campanha de 1816". 

1833 - Nasce, em Pôrto Feliz, o Dr. Joaquiin de Almeida Leite de 
Morais, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, da 
qual foi lente catedrático da cadeira de Direito Criminal, mais 
tarde Deputado à Assembléia Provincial e Presidente da Pro- 
víncia de Goiás. Fundou, em 1879, com Paula S O U S ~  e 
Brasílio Machado, "Constituinte", órgão do Partido Liberal. 
Foi, também, o fundador do "Diário de S. Paulo", sendo 
coadjuvado pelo Dr. Augusto de Sousa Queiroz, aparecendo 
o primeiro número a 17 de janeiro de 1883. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 529) 

1850 - Alvares de Azevedo discursa romanescamente na instalação 
da "Sociedade Acadêdica", num saláo do velho Convento 
Franciscano. 
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pág. 158) 

1852 - A Câmara Municipal de Itu, pnvendo os lestimosos sucessos 
que se dariam na Província, durante as eleições dêsse ano, 
envia circunstanciada carta ao Imperedor, reclamando medi- 
das preventivas. Aliás, já antes disso as Câmaras de Sorocaba, 
Campinas, Araraquara, Capivari, Jundiai e Parnaíba, supli- 
caram que se retirassem os pleitos das Igrejas. 
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pag. 197) 
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1852 - Falece o Comendador José Manuel de França, natural de 
Guaratinguetá. Foi vereador da Capital, Conselheiro Geral da 
Província de 30 de abril a 31 de agôsto de 1886. 
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pag. 533) 

1855 - Nasce, em Benanal, o Coronel Luciano de Almeida Valim, 
Barão de Almeida Valim, agraciado com êsse título em 1888. 
Foi senador ao Congresso do Estado, após aceitar o advento 
da República. 
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pag. 533) 

1869 - Nasce, em Jundiaí, o político republicano Bento Pereira Bue- 
no, que viria a ser Secretário da Justiça e da Segurança Pú- 
blica de São Paulo, em 1924, quando se verificou a deflagra- 
ção revolucionária chefiada pelo General Isidoro Dias Lopes, 
Miguel Costa e outros. 
(Dos jornais) 

1877 - Desocupa-se a cadeia do Largo de São Gonçalo (atual Praça 
João Mendes) e abre-se a do bairro da Luz, na Avenida Ti- 
radentes (Capital). 
(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite, 2.a Ed., pag. 197) 

1963 - A televisão Tupi - Canal 4, inicia, na Capital, a transmissão 
a cores, acontecimento inédito, até então no Brasil. O sucesso 
foi momentâneo, nada indicando a continuação dêsse melho- 
ramento em S. Paulo. 

1967 - Encerra-se em Aparecida a VI11 Assembléia dos Bispos do 
Brasil, sendo dirigida expressiva mensagem aos brasileiros. 

Dia - 10 

1720 - Expõe o Conde de Assumar a D. João V, interessante aspecto 
do dssídio entre paulistanos e taubateanos nascido com as 
primeiras descobertas de ouro. 
(Hist. das Bandeiras Paulista - 1 . O  vol. - A. Taunay) 

1726 - O capitão-general D. Rodrigo César de Meneses dirige-se eo 
rei sôbre o caso da estrada de Minas Gerais a Cuabá, já agas- 
tado com os mineiros que, contra o ponto de vista dos pau- 
listas, insistem na construçãço do caminho partindo de Pitan- 
gui e indo a Cuiabá, passando por Goiás. 
(Hist. das Bandeiras Paulista - 2 . O  vol. - A. Taunay) 

1734 - O conde de Sarzedas baixa um regimento para as aldeias de 
índios da Capitania. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aur. Leite, 2.= Ed., pag. 85) 

1743 - Ordena D. Luís de Mascarenhas, czpitão-general, ao ouvidor 
da comarca de S. Paulo, João Rodrigues Campelo, que vá à 
Campanha do Rio Verde ou do Sapucaí (por ficar metido entre 
os dois rios) para repor Bartolomeu Correia Bueno na Super- 
intendência dos minas novamente descobertas, assim como pa- 
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ra recolocar os marcos de divisa, que era pela passagem 
chamada "Caxambu". A Câmara do Rio das Mortes andou 
mais depressa: Tomou posse, féz retirar Bartolomeu Correia 
e nâo fêz caso da ordem do capitão-general. 

1768 - Em ofício de 10 de maio à Metrópole, o Morgado de Mateus 
da cintas da terrível epidemia de Icterícias, na Capitania, de 
que nãri ficou pessoa isenta, falecendo algumas con tanta pres- 
sa que não tiveram tempo para sacramentar-se. Atribui o an- 
dato a fenômenos atmosféricos, com luminosidades, raios e 
trovoadas. Nessa mesma carta, declara-se essustado com a 
propagação da morféia, comunicando o plano de fundar um 
lazareto em Parnaíba. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aur. Leite. - 2.a Ed., pág. 96) 

1789 - Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é prêso no Rio 
de Janeiro à rua dos Latoeiros, na casa db paulista de Moji 
das Cruzes, Domingos Fernandes da Cruz, que também foi 
detido. 
(Hist. da Conjuração Mineira - J. Norberto de Sousa e Silva) 

1822 - O Príncipe Regente do Brasil nomeia Governador das Armas, 
em São Paulo, o Marechal de Campo, José de Arouche To- 
ledo Rendon. 
(Cronol. Paul. de J. J. Ribeiro, pág. 537) 

1822 - O Príncipe Regente ordene, ao Governador de São Paulo, a 
ida do Presidente da Junta Governativa, o Conselheiro João 
Cerlos de Oyenhausen para a Côrte e que êste passe a presi- 
dência a seu iiiiediaro, por ser precisa sua estada na mesma 
Corte. 
(Cron. Paul. - J. J. Rib., pág. 534) 

1842 - A Capela curada de São Simáo, fundada pelo mineiro Simáo 
da Silva Texeira, é elevada à categoria de freguesia, com obri- 
gação de construirem, os fregueses, a Igreja Matriz. 
(Cron. Paul. J. J. Rib., pág. 537) 

1842 - O Juiz Municipal de Sorocaba. acompanhado de fórça. dirige-se 
ao paço da Câmara Municipal com as novas autoridades cria- 
das p l a  lei de 3 de dezembro de 1841, a fim de serem em- 
pomadas, mas não o conseguiu, por encontrar a Câmara já 
guardada de força insurgente, que lhe intimou a retirada. A 
17, rompia a rebelião naqela Cidade, sendo auclamado Pre- 
sidente da Provinc:a o Coronel Rafael Tobias de Aguiar, pela 
Câmara e pelo Povo, ao qual ele dirige uma proclamação, 
relatando os motivos pelos quais aceita o cargo. 
(Cron. Peul. J. J. Ribeiro pág. 537) 

1875 - 2 recolocada, no campo do Ipiranga, a pedra comemorativa 
da Independência, plantada ali, em 1825, por Lucas Antônio 
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Monteiro de Barros, Visconde de Congonhas do Campo, pri- 
meiro presidente da Província. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Lete 2." Ed., pág. 195) 

1885 - A freguesia do Espírito Santo do Turvo, na Comarca de Len- 
çóis., é elevada à categoria de Vila. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 538) 

1889 - É criada a Comarca de Socorro. 
(Jornais) 

1890 - Inaugura-se, na Capital, a Companhia Industrial de São Paulo, 
a qual passou à propriedade da Fábrica de Fósforos de Se- 
gurança, fundada na Vila Mariana, por João Eisembach. 

1892 - É inaugurada, em Riberáo Bonito, a estaçáço provisória da 
Companhia Paulista. 

1894 - O 2.O Batalhão de Fôrça Pública, a primeira unidade legalista 
que entrou em Curitiba, recebe a missão de voltar a Parana- 
guá, para operação de limpeza e perseguição dos rebeldes 
federalistas na região de Morretes, Antonina e Restinga Sêca. 
("A Revolta de Seis de Setembro" - P. Dias de Campos) 

1919 - A Revista "Fon-Fon", do Rio de Janeiro, publica reportagem 
do lançamento da pedra fundamental do Asilo Santo Ângelo, 
destinado aos hansenianos, bem como da visita do Presidente 
do Estado, Doutor Altino Arantes e altas autoridades a Moji 
das Cruzes) no dia 29 de abril, por ocasião dessa solenidade. 
(Isaac Grinberg, Hist. de M. das Cruzes, pág. 168) 

1930 - Morre em desastre em viagem da Argentina para o Brasil, 
o bravo revolucionário paulista Antônio Siqueira Campos, 
nasc:do em Rio Claro a 18 de maio de 1898, e um dos sobre- 
viventes da marcha dos "18 do Forte de Copacabana", ein 1922. 

1948 - Solenidede da inauguraçáço da Escola Normal Estadual de 
Moji das Cruzes. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes pag. 279) 

Dia - 11 

1680 - O arcebispo, vice-rei do Peru, assinala ao seu Rei os recentes 
triunfos das armas espanholas sôhre a s  bandeiras paulistas, 
que haviam sido rechaçadas do Paraguai. 
(Hist. das Bandeiras Paulista - 1.O vol. - A. Taunay) 

1748 - O Juiz Ordinário, Manuel Roiz da Cunha, manda fazer o 
traslado do Foral da Cimara da Vila de Moji das Cruzes "por 
se achar (o original) muito roto.. . para melhor estar em 
forma de a todo o tempo se ver o fundamento desta vila.. ." 
Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 38) 

1804 - O capitão-general França e Horta comunica ao Visconde de 
Anadia a formatura de 16 alunos que frequentavam a aula de 
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cirurgia do Hospital Militar, de que era lente o físico-tnor 
Mariano José do Amaral. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 538) 

1813 - Carta Régia 20 Governador de S. Paulo, declarando haver o 
Govêrno resolvido enviar à Capitana o mestre fabricante de 
tecidos - Tomás Rodrigues, contratado com os vencimentos 
de 600 réis por dia. por seu trabalho de ensinar a dirigir 
teares. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 538) 

1820 - Bando publicado pelo Govêrno de São Paulo oferece van- 
tagens aos que desejarem povoar os campos de Itapetininga. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 538) 

1822 - Falece Francisco Xavier dos Santos, brigadeiro reformado de 
Milícias e tesoureiro da Junta da Fazenda da Capitania de 
São Paulo. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 538) 

1835 - Deixa o govêrno da Província o Brigadeiro Rafael Tobias de 
Aguiar, que estêve na presidência desde 17-11-1831. 
Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1859 - I3 o Govêrno autorizado a comprar a Casa da Tabatingüera, 
de propriedade do Conego Joaquim do Monte Carmelo, para 
nela estabelecer o Hospício de Alienados. 
(Cron. Paulista - J. J. Ribeiro - pág. 540) 

1877 - concedido o privilégio, por 40 anos, ao Dr. Martiniano 
Brandáo e Joaquim Barbosa de Carvalho ou à Companhia 
por êles organizada para construqão, uso e gozo de uma 
estrada de rodagem macadamizada entre Caçapava e Parai- 
buna, passando por Capivari e São Bento do Sapucaí. 
(Cron. Paulista - J. J. Ribeiro - pág. 540) 

1885 - É instalada a Coletoria da cidade de Tietê. 
1889 - Aparece, na Capital, o 1.O número da "FANFARRA", sob a 

direção de Enéias Marcondes e Marinho de Andrade. 
(Cron. Paulista - J. J. Ribeiro - pág. 540) 

1889 - 2 publicado o 1.O número de "A VERDADE" jornal impar- 
cial, críitco e literário, sob a direçáo de J. k h b e r ê ,  E. Leão 
e outros. 
(Cron. Paul. J. J. Ribero, pag. 541) 

1935 - É instalado o distrito de paz de Nhandeara criado pelo de- 
creto 7032 de 25 de marso de 1935. Nhandeara advém Bo 
povoado de São João do Paraíso, fundado por Joaquim Fer- 
nandesr de Melo, mais conhecido por Joaquim Salviano, natu- 
ral de Bebedouro, que, a 24 de junho de 1928, chantou, no 
local, um cruzeiro, que foi o marco inicial do atual município. 

1958 - O Govêrno do Estado, pelo decreto n.O 32.203, autoriza a 
instalação do Museu Histórico e Pedagógico Visconde de Tau- 
nay e Afonso de Taunay, em Casa Branca. 



Dia - 12 

1548 - Luís de Góis (irmão de Pero de Góis, donatário da Paraíba 
e do autor de "Crónica de el-rei Dom Manuel", Damião de Góis) 
comunica à Coroa que os franceses perturbavam a vida da 
Capitania, açulando os tamo:os contra os núcleos portuguê- 
ses e pede socorros. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Leite. 2? Ed., pág. 26) 

1565 - Representaçãço dos Cemaristas da Vila de São Paulo, dirigida 
a Estácio de Sá, capitão-mor da armada real, sobre a situa, 
çáo de insegurança em que se encontra a Vila, ameaçada pelos 
ataques dos tamoios e tupiniquins, bem como pelas incursões 
feitas por franceses, assessorados pelos índios, a Santo e São 
Vicente, e solicitando providências. Assinam: - João Fer- 
nandes, escrivão da Câmara, que escreve por mandado dos 
seguintes oficiais: - Antonio de Mariz, Lopo Dias, Diogo 
Vaz, Baltazar Rodrigues. (Arquivo da Câmara de São Paulo 
- livro de Vereanças título 1565. 
(Hist. da Civil. Paul. - Aur. Leite - 2.a Ed.) 

1597 - Morre, em Sentos, Brás Cubas, fundador da Cidade, nascido 
em Portugal, em 1500. Organizou o primeiro hospital de 
misericórdia do Bras.1. Ocupou por duas vêzes o cargo de ca- 
pitão-mor e loco-tenente do donatário, a mais alta investidura 
administrativa na Capitania de Sáo Vicente. O ano da morte 
de Brás Cubas é muito discutido, sendo para alguns indicado 
1592, para outros 1597, sendo êste o mais provável. O mesmo 
se verifica com o dia e mês do falecimento do ilustre luso, 
fundador de Santos. Apesar da dúvida, consigna-se a efemé- 
ride como homenageiii ao ilustre homem. 

1645 - Protesto, em vereança, contra "alguns moradores d-sta vila e 
seus têrmos que tiravão os índios de suas aldeias forçosa e 
violentamente e os levavão pera o sertão dezunindo-os e 
apartando-os em grende damno do real serviço". 
(Estado 12-5-66) 

1653 - No Senado da Câmara, na Vila de São Paulo, presentes os 
Juízes ordinários Domingos Rodrigues Mesquita e Domngos 
Garcia Velho, os Vereadores Calixto da Mota, Francisco Cubas, 
Gasper Correa, o Procurador do Conselho Sebastião Martins 
Pereira e o Doutor Ouvidor-Geral do Rio de Janeiro e Repar- 
tição do Sul Dr. Joáo Velho Se Azevedo, resolve-se em solene 
tratado de paz, que os religiosos Jesuítas fossem aceitos em 
São Paulo, concordando o Provincial com certas condigóes 
escritas, entre outras, a da desistência, par parte dos inacianos, 
de qua:squer queixas, acçóes e apeleçóes que andassem em 
juizo. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - 1.O Vol.) 



1653 - Sob festas, voltam finalmente os Jesuítas pelas mão de Fw- 
não Dias Pais e Joáo Pires. O Rei agradeceria aos paulistas1 
essa readmissáo. É de se notar que, para outros núcleos 
jesuíticog como o de Santos, os inacianos já haviam regressado 
muito antes. 

1798 - Dona Maria I dá liberdade aos índios do Brasil. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Leite - ,2." Ed., pág. 106) 

1873 - O Dr. Clemente Falcão de Sousa Filho. presidente da Com- ~- 
panhia-~aulistaTassina, com o presidente d a  Província, Dr. 
Joáo Teodoro Xavier, contrato para construçáço de uma es!- 
trada de ferro de Campinas até à cidade de São João do Rio 
Claro, passando pela de Limeira. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 543) 

1877 - É criada a Comarca de São Simão. 
1877 - O acadêmico Diana Terra tenta fazer uma conferência repu- 

blicana no Largo da Sé, sendo impedido pelo Major Manuel 
Antônio de Lima Vieira, finalizando a ocorrência em grande 
motim. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 543) 

1891 - Pilar, atual Pilar do Sul, é elevado à categoria de vila 
pelo decreto estadual n.O 168. Pilar teve início em 1868, com 
a construçãço de uma capela pelo paulista tenente Antônio 
de Almeida Leite. 

1894 - O 1.O Batalhão da Fôrça Pública, que integrava a divisáo 
legalista do comando do coronel Pires Ferreira, e que ocupara 
Curitiba, parte para a região do Rio Negro, com a missão de 
libertá-la da ação dos últimos rebeldes federalistas. 

1915 - I3 instalado o município de Monte Azul, atual Monte Azul 
Paulista, criado pela lei 1.143, de 22-12-1914. Chamou-se 
quando foi fundado, em 1897, por Felipe Cassiano, "São Bom 
Jesus de Avanhandava". 

1956 - É criado em S. Paulo o Corpo Especial Policial Feminino. 

Dia - 13 
1598 - Chega à Capitania, Diogo Gonçalves Laço, env:ado da Bahia 

por Francisco de Sousa, administrador das minas então des- 
cobertas nas Serras do Jaguamimbeba, Jaraguá, Vituruna e 
Biraçoiaba. 
(Minas de S. Paulo Pedro Taques) 

1666 - Dão comêço ao povoado de Santo Antônio do Paraibuna, 
atual Paraibuna com a construção de uma capela, sertanistas 
partidos de Taubaté. 
(Estado 13-5-66) 
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1722 - Entre providências tomadas pelo Rei de Portugal para impe- 
dir o livre acesso às Minas de Cuiabá, está a ordem de vedação 
das três veredas, que, de Moji das Cruzes, iam a S ~ n t o s  fi- 
cando o trânsito permitido apenas pelo Caminho do Mar por 
uma picada de Santo Amaro a Itanhaém e por outra de Tau- 
baté à Ilha Grande. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 33) 

1762 - São intimados a comparecer ao Senado da Câmara de São 
Paulo vários artífices: - pedreiros, taipeiros, carpinteiros etc., 
que exerciam a profissão irregularmente. Estavarn todos os 
chamados oficiais mecânicos sujeitos à arregimentação 
de origem medieval, com juizes de ofícios e outros cargos. 
(Hist. da Civ. Paul. Aur. Leite - 2." Ed. pág. 93) 

1810 - Alvará criendo o cargo de juiz de fora de São Paulo, sendo 
nomeado o Dr. Estevam Ribeiro de Rezende, depois, senador, 
conselheiro de Estado e Marquês de Valença. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 543) 

1825 - Aviso Imperial declara que o govêrno, mantendo a Constitui- 
ção reprova a tentativa de estabelecer-se, em várias localida- 
des de São Paulo, o regime absoluto. Ficou desta formo 
abortada a "Chichorrada" de Taubaté. 
(Cron. Azevedo Marques, pag. 444) 

1842 - Costa Carvalho, Barão de Monte Alegre, presidente da Pro- 
víncia, valendo-se da navega~çào a vapor. já nesse dia punha 
o Gabinete da Côrte informado da revolução que irrompera 
em Sorocaba. 
Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1888 - O niinistério conservador, presidido por João Alfredo, s a a  
ciona a "Lei Aúrea", que liberta inteiramente os escravos do 
Brasil, lei essa assinada pela Princesa Isabel, regente do Im- 
pério. Concorreram para a aprovação dessa lei d o i  minis- 
tros paulistes: Antônio Prado e Rodrixo Silva, ambos do Par- 
tido conservador. 

- 

(Hist. da Civ. Paul. - Aur. Leite 2.a Ed., pág. 215) 
Cron. Paulista - T. I .  Ribeiro. D ~ Z .  544) - - ' .  - 

1889 - Instala-se, em Santos, o Asilo de Órfãos, mantido pela Astio- 
ciaçáço Protetora da Infância Desvalida. 
Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 544 e Jornal) 

1889 - Em Amparo, é inaugurado o Jardim Público, oferecido pelo 
Barão de Socorro, Luís de Souza Leite. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 544) 

1901 - Misael Anacleto de Sousa, natural de Minas, estabelece mora- 
dia nas paragens do alto rio Turvo, dendo início ao povoado 
com a denominaçáo de Monte Verde, que é a atual localidade 
de Cajobi. 
(Estado em 13-5-66 e Enciclopédia dos Municípios Brasileiros) 



1925 - I3 instalado o município de Tanabi, antigo arraial de Tatuí. 
O município foi criado pela lei 2.009, de 23-12-1924. 

1927 - I3 instalado o município de Presidente Venceslau, criado pela 
lei 2.133 de 2-9-1926. 

1958 - O Govêrno do Estado, pelo decreto n.O 32.230, cria em Franca 
o Musm Histórico e Pedagógico D. Pedro 11. 

1967 - R promulgada a nova Constituição do Estado, contendo 149 
artigos e disposições transitórias em 19 artigos. 

1967 - Chega a S. Paulo o Marechal Artur da Costa e Silva, Presi- 
dente da República para fazer da Capital, por 5 dias, a sede 
Govêrno Federal. 

Dia - 14 

1633 - A Câmara Municipal da Vila de São Paulo expulsa do seu 
seio o procurador Geraldo da Silva. por exercer a profissão de 
"Oficial Mecânico indigno do Mandato". 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1652 - As Câmaras de Santos e de São Paulo guerreiam-se mùtua- 
mente por motivo do monopólio de sal na cidade praieira! 
dificultando, com seus preços extorsivos, a v:da em S. Paulo, 
cuja Câmara, em represália, proíbe a exportaçãço de farinhas 
e de carne para o litoral. 
Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1653 - R assinado têrmo na Cârriara de São Vicente por oficiais e ho- 
mens bons do povo, com os padres jesuítas, ratificando ajus- 
te de 12 do mês em São Paulo, pelo qual os ditos padres eram 
restituídos aos seus Cológios na Capitania. 
(Hist. das Banãeiras~ Peulistas - 1.O Vol.) 
(Expansão dos Jesuítas de São Paulo - Pedro Taques) 

1708 - Os padres jesuítas Antônio da Cruz, superior, e Tomás D'Aquho, 
fazem sua entrada na antiga vila de  Paranaguá e 
aí são recebidos pelo povo, com mostras de alegria e, debaixo 
do pálio, conduzidos a Igreja Matriz, onde é cantado solene 
"Te Deum". 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 544) 

1814 - Na Vila de Curitiba, comarca de São Paulo, nasce o Dr. João 
da Silva Carrão. Formado pela Faculdade de Direito de São 
Paulo, após concursos foi nomeado lente da mesma Faculdade. 
deputado à Assembléia Geral Legislativa em várias legisla- 
turas e senador pela Província de São Peulo. Advogado e 
jornalista, redigiu o "Novo Farol Paulistano", 1835, "O Ipi- 
ranga" em 1849, e o "Americano" em 1844. Foi presidente 
das Províncias do Pará e de São Paulo. Faleceu no Rio de 
Janeiro. em 1888. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 544) 



1818 - Tropas de São Paulo colaboram nas operar$& vitoriosas, no 
Uruguai, unidas com outras de Rio Grande do Sul. São con- 
duzidas pelo paulista e wrocabano Bento Manuel Ribeiro, 
depois general e, mais tarde, marechal do Exército. Durante 
a noite, na Vuelta de São José, atravessaram o n o  Uruguai e 
destruíram as baterias que Artigas fizera levantar na margem 
direita, territóro de Entre Rios. 
(Hist. da Civil. Paul. - Aw. Leite - 2.a Ed.) 
(Efemérides Brasileiras - Barão do Rio Branco) 

1842 - O Presidente da Províncias Barão de Monte Alegre, comuni- 
ca ao Ministro da Guerra, Jos' Clemente Pereira, o rompi- 
mento da sediçáo em Sorocaba e pede remessa de fôrças com 
urgência. 
(Cron. Azevedo Marques, pag. 448) 

1852 - I3 instalado, na Capital, o hospício de alienados, sendo prerli. 
dente da Província José Tomás Nabuco de Araújo. O noso- 
cômio foi criado pela lei provincial de 12 de setembro de 1846. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro, pág. 544) 

1855 - A Câmara Municipal da Capital pede ao govêrno, como au- 
xílio, um adiantamento de cinco contos de réis, a fim de poder 
mandar fazer os passeios das casas "dos proprietários pobres" 
ou dos que desejassem encarregar a Câmara de "fazer ua t e s  
tada" na Rua Diretia, visto o mesmo govêrno ter mandsdo 
macadamizar a dita rua e "náo possuir" a mesma Câmara os 
fundos prec:sos. 
(Cron. Paul. J. P. Ribeiro, pág. 546) 

1861 - Deixa a presidência da Província o paraibano conselheiro 
Antônio José Henriques, que vinha governando desde . . . . . . 
17-11-1860. Passa o govêrno ao vice-presidente Conselheiro 
Manuel Joaquim do Amara1 Gwgel. 
(IV Cent. da Fund. de S. Paulo) 

1873 - Toma posse o Senador pela Província de São Paulo, Dr. Joa- 
quim Floriano de Godói. 
(Jornais) 

I873 - 2 publicado, na Capital, "O Constitucional", órgão dos Acadk- 
micos Conservadores. 
(Cron. Paul. J. P.  Ribeiro, pág. 546) 

1889 - Em Pindamonhangaba, é cantado solene 'Te Deum", em as80 
de graças pela libertação dos escravos, oficiando o venerando 
Bispo Dom Lino. 
(Cron. Paul. J. P. Ribeiro, pág. 546) 

1889 - Aperece na Capital, o 1.O número do "Estudo", pequeno jor- 
nal do Clube Freire da Silva, sendo redatorshefe o acadè- 
mico Alberto Gomes Cardoso de Melo. 
(Cron. Paul. J. P. Ribeiro, pág. 546) 



1943 - A Academia Brasileira de Letras, agracia com o prêmio 
"Ramos Paz", o escritor paulista Afonso Schm:dt, pela novela 
"O Irmão sem Nome". 
(Jornais) 

1943 - Inaugura-se oficialmente a Bólsu de Café e Mercadorias de 
Santos, instituída por Decreto do Interventor Fernando Costa. 
(Jornais) 

1950 - Funda-se a Associação Rural de Moji das Cruzes. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 25) 

Dia - 15 

I555 - Chega a São Vicente o venerável Padre Luís da Grã, a fim 
de reunir-se aos seus dois companheiros, Padre Manuel de 
Paiva e José de Anchieta, para prosseguirem na catequese dos 
índios. 
(Crônicas de Azevedo Marques) 

1716 - A Vereança da Câmara de São Paulo delibera eleger novo 
vereador para substituir o Alferes Augustinho Dias que iria 
fazer longa viagem marítima. 
(Jornais) 

1728 - Os edís chamam o juiz do ofício de s,apateiro, Francisco Xa- 
vier, e reclamam contra o preço dos sapatos, que estavam 
muito caros, estabelecendo o preço de 5 patacas. Não con- 
cordando: êste requer substituto, alegando que, com aquela 
medida, não lhe convinha trabalhar. 
(Jornais) 

1730 - Parte de Cuiabá para São Paulo a monção do ouvidor Antônio 
Alves Lanhas Peixoto, que seria destroçada pelos paiaguanos, 
morrendo Lanhas Peixoto e mais 100 monçoeiros. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas 3:' vol.) 

1734 - Em oficlo ao Presidente da Província, a Câmara denuncia 
evasão de rendas; de acordo com a Lei, tóda rês que fosse desta 
Vi!a (Moji das Cruzes) para Santos, pagaria 12 vinténs por 
cabeca. Acontece, entretanto, que os negociantes estão levan- 
do suas reses por outro caminho a fim de não pagarem o init 
posto. Pede providências policiais. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M.  das Cruzes, pág. 35) 

1818 - O Generel Bento Manuel Ribeiro, paulista de Sorocabas der- 
rota, a margem do Uruguai, em Entre Rios o Coronel Gregó- 
rio Aguiar, na Galera do Barquim, e o Tenente-coronel Faus- 
tino Tejera, Peruche-Berna. 
(Efemérides Braslileiras - Barão do Rio Branco) 

1860 - Com a presenqa do Desambargador Policarpo Lopes de Leão 
Presidente da Província, e de grande concorrência de povo, 
eni Santos, são iniciados os trabalhos da Estreda de Ferro de  



Santos a Jundiaí. h e s  trabalhos se completariam em 1867, 
sob orientação de um grupo de inglêses e com o afastamento 
do Barão de Mauá, do Marquês de São Vicente e do Marquês 
de Monte Alegre, ques na verdade. como concessionários, fo- 
ram os iniciadores da execuçáço do projeto, adquirido da viúva 
do prussiano Frederico Fomm. &se cometimento de Mauá 
influiu decisivamente no descalabro financeiro da Casa Mauá. 
O grande brasileiro relata, na sua auto-biografia, as causas 
dêsse desastre financeiro: que ahieram principalmente da 
intervenção, no negócio, da firma Rothschild & Sons. 
(Auto-Biografa de Mauá) 
(Hst. da Civ. Paul. Aure. Leite, 2.a Ed: pag. 170) 

1875 - Nasce, em Itapetininga, o General Ataliba Leonel; falecido eiii 
Piraju, a 29 de outubro de 1934. 

1886 - É recolhido a cadeia da Capital, procedente de São Simão, 
o facínora Francisco Pereira das Chagas. vulgo Mutuca, acusa- 
do ter assassinado, para roubar, um negociante de gado, ha- 
vendo retalhado o cadaver da vítima, cozendo os pedacos 
nwna panela e os enterrando em diversos lugares. 
(Cron. Paul. de J. J. Rib.) 

i887 - Aparece o I.<' número de "Tentãmen", pequeno jornal redi- 
gido por A. Mendes, e Jarhas Guaianás. 
(Cron. Paul. de J. J. Rib.) 

1895 - Lei Municipal autoriza a construçáço de um cemitéria na fre- 
guesia da Penha de Fransa. 

1896 - Nasce. em São Paulo o caricaturista, escritor e jornalista 
Benedito Bastos Barreto, conhecido como "Belmonte". 

1898 - E instalado o município de S. João de Itatinga. atual Itatinga. 
1948 - Falece, nesta Capital, Bento de Abreu Sampaio Vidal, la- 

vrador, político, financista e parlamentar. Era natural de 
Campinas. 
(O Estado) 

Dia - 16 

1818 - Bento Manuel Ribeiro, paulista de Sorocaba, comandando 
tropas escolhidas de Sáo Paulo e do Rio Grande do Sul, com 
um efetivo de apenas 600 homens de cavalaria, entra em Ar- 
roio de La China (hoje Concepción de1 Uruguai) e apodera- 
-se dos navios inimigos e dos depósitos de munição, derrotando 
1300 entrerianos, fazendo 366 prisioneiros, entre os quais o 
Coronel Gregório de Aguiar. 
(Efemérides Bradleiras - Barão do Rio Branco) 

I839 - É elevada a categoria de Capela Curada o povoado do muni- 
cípio de Rio Claro, denominado Serra de Itaquerí, atual Ita- 



querí da Serra, que passou para o município de Itirapina (anti- 
go Morro Pelado). 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro e Distritos de Paz do Estado) 

1845 - Nasce, no Rio de Janeiro, João Pereira Monteiro, que viria a 
ser, em São Paulo, professor e diretor da Faculdade de Direito. 
(Fôlha de S. Paulo) 

1848 - Deixa a presidência da Província o vice-presidente Bernardo 
José Pinto Gavião Peixoto, que vinha governando deside . . . 
5-1 1-1847. 

1855 - José Antônio Saraiva, tendo governado a Província menos de 
onze meses, passa o poder ao vice-presidente, Dr. Antônio 
Roberto de Almeida. Foi, essa, uma época de rápidas perma- 
nências. De 1856 a 1865, estiveram. no Govêrno de São 
Paulo, nada menos de oito presidentes e cinco vice-presiden- 
tes. 
(Hist. da Civ. Paul. Aur. Leite e Hist. da Cid. de S. Paulo - 
A. Taunay) 

1867 - O 21.O batalhão de infantaria da linha de São Paulo, o cor- 
po de cavalaria de Goiás e o corpo policial permanente de 
São Paulo, atacam, de surprêsa, o acampamento paraguaio pr& 
ximo a Laguna, conseguindo impor-se ao adversário. Era a 
primeira vitória da Coluna do Coronel Carlos de Morais Ca- 
misão, que realizaria, depois, a famosa Retirada da Laguna. 
(Espírito Militar Paulista. Pedro Dias de Campos) 

1880 - Júlio Ribeiro, então redator-chefe da "Gazeta do Povo". dirige, 
ao Presidente da Pkovíncia, pedido de garantia, contra a 
agressão de que o estava ameacando um major de urbanos, 
por motivo de ter publicado artigo sôbre os sucessos na noite 
de 12 do mês. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1902 - A Comissão designada pelo Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, integrada por Teodoro Sampaio, Derby, An- 
tônio de Toledo Piza, João Mendes J h i o r  e Manuel Pereira 
Guimarães, para opinar teria sido oq não João Ramalho analfa- 
beto, depois de acuradm estudos declara que, a seu ver, 
Ramalho não sabia escrever o próprio nome; usava sinal para 
assinatura. 
(João Ramalho e Sto. André da Borda do Campo. A. Taunay) 

1906 - Circula, na Capital, o primeiro número de "A Gazeta". 
(Fôlha de S. Paulo) 

1917 - O Prefeito de Moji das Cruzes promulga lei da Câmara que 
torna obrigatório o ensino em todo o município, arbitrando 
multas para os faltosos. 
(Isaac Grinberg - Hist. M. das Cruzes, pág. 156) 



Dia - 17 

i642 - É proibido que saiam, da Vila de São Paulo, prata e outros 
m&&s que representem valores. Nessa época, as moedas 
escasseavam e as que havia eram economizadas, já nãocomo 
propriedade individual, senão como verdadeiro tesouro da 
comunidade. 
(Jornais) 

1732 - Em vereança, escreve-se da Câmara da Cidade de S. Paulo a 
Câmara da Vila de Parnaíba cobrando-se-lhe trinta mil réis 
da ponte de Pinheiros. 
(Estado 17-5-66) 

1791 - Nasce o Erigadeiro Bexnardo José Pinto Gavi5o Peizroto, 
filho do Marechal José Joaquim da Costa Gavião Peixoto na- 
tural do Além-Tejo, e de sua esposa, a Paulista, Dona Maria 
da Anunciação Pinto de Moraes Lara. Tomou parte nas cam- 
panhas do Sul, de 1817 a 1821, como cadete, galgando todos 
os postos, por ato de baawa, até Coronel, sedbrmando-se 
como brigadeiro. Exerceu vários cargos de eleição popular e 
administrou a Província de São Paulo, como seu presidente, 
de 2 de agosto de 1836 até 12 de março de 1838 e. como Vice- 
Presidente, desde 5 de novembro de 1847 até 15 de maio de 
1848. Foi deputado provincial e exerceu o mandato de depu- 
tado geral por S. Paulo ans e 7.= Legislaturas. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1842 - Chefiada pelo Brigadeiro Tobias, tendo a colaboraçáção dos 
Senadores Feijó e Vergueirq dos Andradas, Paula Soma, 
Ramalho, Rodrigues dos Santos, estala, em Sorocaba. a Revo- 
lução Liberal. O movimento, já em preparacão desde 10 de 
maio. em combinação com destacadas figuras de Minas e Rio 
Grande do Sul, é logo atacado pela açáo fulminante do Ba- 
rão de Caxias enviado pelo Ministro da Guerra, José Cle- 
mente Pereira, depois do aviso do Presidente da Província, 
Barão de Monte Alegre, que, prevenido por traidores, vinha 
acompanhando o movimento dos conspiradores. 
(Hist. da Civ. Paul. Aur. Leite - 2.a Ed., págs 151-2) 

1844 - Nas'ce, na cidade fluminense de S. João da Barra, Antônio 
Caetano de Campos, que viria a ser grande educador e. em 
São Paulo, diretor da Escola Normal da Praça da República, 
atual Escola Caetano de Campos. 

1873 - O Dr. João Teodoro Xavier, Presidente da Província, apoiado 
em dispositivo legal, desapropria, por utilidade pública, uma 
casa residencial e terrenos pertencentes à D. Maria Joana da 
Luz, para prolongamento da Rua 25 de Marco. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 
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1888 - O Presidente da Província aprova a planta executada pelo 
Engenheiro Puca, para a avenida que partindo do Ipiranga 
em linha reta, vá a Igreja do Brás, atravessando a Rua da 
Mooca. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

I934 - Fundação da Estância Hidro Mineral "Águas de São Pedro" 
por Carlos Patrício Carrêta, Antònio Albino Ribeiro e Joviano 
Nouvier, conforme escritura desta data. no 2 . O  ofício da Cn- 
marca de S. Padro. 

1944 - Falece, em São Paulo, o Reverendíssimo Padre Dr. Cicero 
do Revoredo. que foi Vgário da Paróquia de Moji das Cruzes, 
cêrca de 9 anos. 
(ísaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes pág 259) 

1945 - Falece, na Capital, Armando de Sales Oliveira, ex-governador 
do Estado. que estivera exilado, por motivo de sua oposição 
ao ditador Getúlio Vargas. 

Dia - 18 

1641 - A Câmara de São Vicente convida a de Sáo Paulo a que 
admita outra vez os jesuítas debaixo de certas condicóes, a 
vista das perseguições e prisões que estavam alguns do povo 
sofrendo por causa da expulsão. A Câmara e o Povo de São 
Paulo respondem que aceitam a volta dos padres com condi- 
còes escritas e assinada* mas, no dia seguinte (19), revolta- 
se o povo por lhe haver constado que os padres náo queriam 
assinar quaisquer condições. pelo que exige que OS oficiais da 
Cârnara se reunam imediatamente e risquem o assento tomado 
na véspera, sob pena de Ihes tomarem as varas. Disto se la- 
vrou auto no livro de vereanças. 
(Crónicas de Azevedo Marques) 

1697 - O padre Dr. Guilherme Pompeu de Almeida, natural de Par- 
naíba e filho do capitá-mor do mesmo nome, faz doação por 
escritura desta data à Capela de Nossa Senhora da Ccnceicão. 
ereta na sua fazenda de Araçariguama, de dois currais com 
terras e sítio em Ituguaçu, da mesma fazenda. trés moradas de 
casa em Parnaíba, toda a prata lavrada e 101 escravos do 
gentio da terra, cuja doasão ratificou eiii seu testamento, 
escrito a 30 de janeiro de 1710, elegendo para administradores 
de seus bens e capela os padres da Campanhia de Jesus do 
Colégio de São Paulo, aos quais lega também a sua livraria. 
(Cartório de Notas de Parnaíba, livro de Notas de 1697) 
(Cmnol. Azevedo Marques) 

1801 - Carta Régia determinando ao Governador que não conceda 
sesmaria a pessoa alguma sem que o sesmeiro se obrigue a 
cultivar alguma parte dela com arado. assim como não se 



embarace a entrada de povoadores do Rio de Janeiro, de São 
Paulo e de Santa Catzrina que se encarreguem de ensinar o 
modo por que se deve trabalhar com o mesn~o arado. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1801 - Carta Régia nomeando José Bonifácio de Andrada e Silva 
intendente geral das minas de Portugal e domínios e como en- 
carregadb da administração das minas e fundição de ferro 
de Figuerés dos Vinhos e inspetor das matas e sementeiras flo- 
restais, com a pensão vitalícia de oitocentos mil réis anuais. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1842 - Itrompe a Revoluçãco Liberal na ciílade de Itu, sendo acla- 
mado presidente da Província o Coronel Rafael Tobias de 
Aguiar, entrando na cidade 140 homens a cavalo, que foram 
de Sorocaba. O movimento estende-se às vilas de Capivarí, 
Porto Feliz, Pirapora, Itapetninga e Campinas. 
(Resumo citado por Azevedo Marques, pág. 448 e que consta 
da obra - Hist. da Civ. Paul. Aureliano Leite, Z.a Ed: pág. 
152) 

1842 - Nasce, em Santos. Joaquim José Vieira de Carvalho, cate- 
drático da Faculdade de Direito de São Paulo. 
(Fôlha de S. Pau!o) 

1850 - Decreto Imperial noirreando Juiz Municipal de Órfãos c4e 
Moji das Cruzes e Santa Isabel. o Deputado Dr. Salvador 
José Correa Coelho. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pag. 59) 

1861 - É sagrado, em Petrópolis, o 7.O Bispo de São Paulo, Dom 
Sebastião Pinto do Rêgo. 

1862 - Nasce, em Campanha (Minas Gerais), João Pedro da Veiga 
Filho, que, diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo, 
viria a ter, na Província e no Estado, destacada atuacão como 
político (vereador e deputado em várias legislaturas), escri- 
tor e professor dessa mesma Faculdade e fundador da Escola 
de Comércio Alvares Penteado. Falecido, na Capital, a 9 de 
março de 1911. 
(Fôlha de S. Paulo) 

I867 - A coluna expedicionária brasileira, que invadira o Paraguai, 
sob o comando do Coronel Carlos de Morais Camidáo. em- 
preende a memorável Retirada da Laguna. O Corpo Policial 
Permanente. futura Fôrça Pública de São Paulo, tomou parte 
nessa epopéia de abnegacão e de patriótico sacrifício. 
(Espírito Militar Paulista - Pedro Dias de Campos) 

1885 - O Conselheiro José Luís de Almeiaa Couto, baiano, passa o 
Govêrno da Província ao Dr. Antônio de Sousa Queirós Filho. 
vice-presidente, que nêle ficaria até 2 de ~etembro, quando o 
transmite ao Dr. Elias Antônio Pacheco Chaves. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 



200 REVISL.. I W  1~511~010 HIST~>KICO E G ~ ; L Á F I < u  DE S. I'AUUi 
p~ -~ 

1889 - E publicado, na Capital, o 1.O número da "Fôlha Acadêmica", 
sob direção e redação de uma brilhante plêiade de moça aca- 
dêmicos. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1896 - E insttalado, na Escola Normal da Praça da República, atual 
Instituto de Educação Caetano de Campos, o Jardim da In- 
fância. 
(Estado 10-5-66) 

1898 - Nasce, em Rio Claro, Antônio de Siqueira Campos, que, como 
tenente do Exército, foi um dos "Dezoito do Forte de Copa 
cabana" e, depois, participante da revolucinária Coluna Pres  
tes. Faleceu a 10 de maio de 1930. 
(Diário de S. Paulo) 

1929 - E instalado o município de Guaira. antigo povoado de Corre- 
deira. A elevação à categoria de município verificou-se pela 
lei 2.328 de 27-12-1928. 
( W a d o  17-5-66) 

Dia - 19 

1736 - É arrematada a constniçáço da ponte de Pinheiros pelo preça 
de noventa e nove mil réis por José Peres Bueno. 

1842 - Sob o comando da Caxias, partem, do Rio de Janeiro para San- 
tos, as primeiras tropas enviadas pelo Govêrno para combater 
a insurreição dos liberais de S. Paulo. 
(Efemérides Braiileiras - Barão do Rio Branco) 

1852 - Assume o govêrno de São Paulo, na qualidade de Vice-Presi- 
dente, o Dr. Hipólito José Soares de Sousa, que serviria até 12 
de setembro do mesmo ano. Substitui o presidente Codlhei-  
ro José Tomás Nabuco de Araújo, baiano, no govêmo, desde 
27 de agosto de 1852. 
(IV Centenário da Fundação de S. Paulo) 

1862 - Por ato legislativo, é autorizado o Govêrno a contratar com o 
Engenheio D. M. Fox a exploração do Rio Paraíba, desde 
a fregues:a da Escada, (hoje Guararema), até à povoação de 
Cachoeira, município de Lorena, para o reconhecimento de 
sua navegabilidade e das obras necessárias e bem assim cu 
estudos de uma estrada de ferro a tração animada ou de ro- 
dagem que, partindo de Zanzalá (Entre São Bernardo e Rio 
Grande, a antiga estrada Vergueiro de São Paulo a Santos). 
ou outro ponto da estrada inglêsa até a citada freguesia da 
Escada, passando por Moji das Cruzes). 
(Hist. da Viaçio Pública de S. Paulo - A. Pinto) 

1869 - Assume a presidência da Província o vice-presidente, conse- 
lheiro Vicente Pires da Mota, que ficaria no govêmo até 30 
de julho de 1869. 
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1869 - Diversos cidadãos, a convite de Antônio Pompeu de Camargo, 
na cidade de Campinas, fazem surgir a benéfica e importante 
instituição - Colégio Culto a Ciência. 

1876 - Aparece, nesta Capital. o 1.O número de "A República" órgáo 
do Clube Republicano Acadêmico, sendo redatores: Laurindo 
Pita, Antônio Lara da Fontoura Palmeira, Joaquim Vaz do 
Amaral, José A. de Paula Sousa, Salvador Leite de C. Pentea- 
do, José G. Pinheiro Machado e Brasilio Rodrigues dos San- 
tos. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1889 - Vítima da epidemia de febre amarela que assola Campinas, 
falece, em Itu, para onde seguira já atacado do mal, o Dr. João 
Guilherme da Costa Aguiar. Como médico que era, dirigira o 
Hospital Italiano, depois de haver sido um dos diretores do 
Hispital Municipal de Campinas. Morre aos 33 anos. 

1897 - Dourado é elevada à categoria de município pela lei 502. 
1921 - 9 Estadista italiano, natural de Palermo, Vitor Emanuel Or- 

lando, visita o interior do Estado de São Paulo. 
(Jornais) 

1934 - São criadas as Comarcas de Birigui, Cafelândia e Cruzeiro. 
(Jornais) 

1936 - Falece, em São Paulo, o senador Antonio de Lacerda Franco. 
(Jornais) 

Dia - 20 

1516 - Representação da Câmara da vila de São Paulo ao Govêrno 
da Metrópole, pedido armas para a defesa contra os contí- 
nuos ataques dos índios selvagens, e bem assim que o produto 
dos dízimos seja gasto em fortificar-se a vila, como, também, 
que venham degredados para povoar a TERRA, mas que não 
sejam ladrões. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1561 - O Capitão Brás Cubas estabelece uma fazenda ou sítio no 
lugar em que alguns anos depois teria início a povoação de 
Moji das Cmzes. 
(Crônicas de Azevedo Marques) 

1697 - Em obediência a ordem régia de 1695, para ter curso o di- 
nheiro cunhado na nova Casa da Moeda da Bahia, depois de 
lutas e dissensões causadas pela medida, dá-se baixa ao 
dinheiro, para ter início a partir de 6 de junho (Corpus Cristi) 
O novo curso. 
Hist. da Cidade de S. Paulo - A. Taunay) 

1733 - O Conde de Sarzedas, governador da Capitania, escreve ao 
governador fluminense, Milton de Campo Manuel de Freitas 
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Fonseca, protestando contra as dificuldades opostas pelos jesuí- 
tas de Santa Cruz aos abridores da estrada entre São Paulo 
e Rio de Janeiro. 
(Estudos da Hist. Paulista - A. Taunay) 

1757 - Toma conta do Govêrno da praça de Santos Alexandre Luis 
de Sousa Meneses, também investido da administracão de 
São Paulo. mas eni dependência com a do Rio de Janeiro. 
(Hist. da Cvil. Paul. - Aur. Leite - 2.a Ed., pág. 9 2 )  

1762 - No Convento do Carmo, em Moji das Cruzes, conforme re- 
vela D. Duarte em seu livro 'Wotas de História Eclesiádtica": 
reunem-se os irmãos: sob a presidência do prior Domingos 
Fernandes da Cruz, a fim de escolherem alguém que vá à 
procura do irmão José de Faria Rainho, que há cêrca de 14 
ou 15 anos saíra com o Menino Deus em direçãco às "Minas 
dos Goiazes", a fim de tirar esmolas para a Ordem. 33 esco- 
lhido o irmão Manuel de Siqueira Alonço, que parte logo a 
seguir. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes. pág. 40)  

1821 - Eleição na paróquia da Capital de São Paulo de 31 compro- 
missáricd para nomearem eleitores, que teriam de eleger depu- 
tados para as Côrtes Gerais e Constituintes do Brasil. 
(Cron. Azevedo Marques, pág. 435) 

1824 - Nasce na vila de Pindamonhangaba, o Cônego Tobias da 
Costa Rezende, que viria a falecer, na avancada idade de 74 
anos, a 7 de agôsto de 1898. Foi coadjutor e depois pároco 
de Pindamonhangaba e Inspetor Literário do Distrito. Exer- 
ceu vários cargos de eleiqáo, como vereador da Câmara Mu- 
nicipal e deputado provincial, em dois triênios. Era membro 
do Partido Conservador no tempo do Império, e, com a pro- 
clamação da República, retraiu-se. dedicando-se exclusivamente 
à vida sacerdotal. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1833 - Comêço da execuçáço, na província de Sáo Paulo, do novo 
Código do Processo Criminal. 
(Cron. Avezedo Marques. pág. 446)  

1840 - É fundado por gente de Smocaba, tendo à frente Vicente Gar- 
cia, o povoado de Nossa Senhora de Piedade atual Piedade. 
(Estado 20-5-66) 

1850 - Em Itu, é batizado José Ferraz de Almeida Júnior. nascido 
no dia 8 do mês e ano, nessa cidade. Dedicou-se à pintura, 
revelando-se notável artista, deixando extensa galeria de qua- 
dros, que ainda hoje se destacam pelo realismo impressionante 
de suas figuras. Frequentou a Academia de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, sendo laureado com a grande medalha de 
ouro, tendo já então recebido. como recompensa à sua apli- 



~ação,  outras seis pequenas medalhas. e prêmio de viagem a 
Europa, estudando em Paris. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1887 - É nomeado comandante do Corpo Policial Permanente da 
Província o tenente~oronel Francisco de Castro Canto e Melo. 
(A Fôrça Pública de S. Paulo - E. Andrade e Hely Câmara) 

1889 - A cidade de Limeira é abandonada por sua população, ater- 
rorizada pelo flagelo da febre de mau caráter (febre ama- 
rela) que ali se desenvolve. Comércio paralisado, fôro sus- 
penso, a vida ativa e laboriosa de seus habitantes completa- 
mente entorpecida. O Dr. Andrade e Silva, médico ilustre e 
voz autorizada. é que aconselha êsse êxodo para evitar o recru- 
descimento da epidemia. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1930 - Morre, na Capital. o estritor e jurisconsulto dr. Alfredo Pujol. 
(Estado 20-5-66) 

1947 - Eclipse total do sol, visível no Brasil. na Cidade de Bocaiuva. 
São Paulo. 
(Jornais) 

1950 - É fundada. em S. Paulo, a Faculdade de Filosofia Sedes 
Sapientiae. 
(O Estado 20-5-66) 

Dia - 21 

1664 - É d.espachado por governador e administrador das Minas de 
São Paulo, Agastinho Barbalho Bezerra, natural da Bahia, 
com 600 niil réis de ordenado. 
(Informações sôbre as Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1721 - Ao deixar a govêrno da Capitania. que acabava de ser des- 
membrada, escreve o Conde de Assumar a Cámara de São 
Paulo: "Exporei a Sua Majestade a fidelidaàe que tenho ex- 
perimentado dos Paulistas os quais tiveram a fortuna de se 
não misturarem em nenhuma das desordens dêste Govêrno. 
E assim, se para essa Câmara ou para ésse Povo for necessário 
alguma coisa, estejam Vossas Mercês certas que ninguam será 
melhor prcurador que eu". 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay 1.O Vol.) 

1821 - Eleiçáo primária em São Paulo, para escolha dos deputados 
às Côrtes Constituintes de Lisboa. O processo eleitoral era. 
então, de três graus em todo o Brasil. 
(Efemérides Brasileiras - Barão do Rio Branco, 2.' Vol) 

1826 - O Brigadeiro Bernardo José Pinto Gavi3o Peixoto, tendo 
sido encarregado, pela Câmara Municipal da Capital, de, em 
nome dela, congratular-se com Sua Majestade o Sr. Dom 
Pedro I pela heróica resolucão de ficar no Bresil, dá conta 
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de sua comissão, apresentando a mesma Câmara a cópia do 
discurso que proferiu perante o mesmo Senhor. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1832 - Na tradicional Sorocaba, nasce o Coronel Emídio José Pie- 
dade que fêz brilhante carreira na Guarda Nacional, onde 
conqu:stou os postos, desde o de alferes de cavalaria, em Ta- 
tuí, no ano de 1850, até o de comandante superior. 

1848 - Nasce, em Tietê, então Vila de Pirspora de Curugá, Otaviano 
Alves de Lima, importante lavrador e grande propagandista 
do café na República Argentina. 
(Jornais) 

1851 - Falece, no Rio de Janeiro, de febre amarela, o Engenheiro 
Antônio Alexandre dos Passos Ourique, dedicado cultor das 
letras; deixou escritos de grande valor. Nasceu em São Paulo, 
em 29 de junho de 1819. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 
(Jornais) 

1881 - Por decreto desta data, é dividida a Província de São Paulo 
em 9 Distritos, compreendendo 211 secçóes eleitorais. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1885 - fi fundado, na Capital, "O Grêmio Literário Normalista". 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1887 - Por Francisco de Sousa Lopes e Joaquim de Sousa, é doado 
o patrimônio compreendendo o local onde já começara o 
povoado de Jataí, atual município de Tansbi. 

1889 - Aparece na Capital, o 1." número da "Estréa", órgão da 
Congresso Culto às Letras, tendo como rrdator principal Afon- 
so Celso Garcia da Luz. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1890 - Aparece, na Capital, o 1.O número da "Pátria" sob a direçáço 
do Cônego Joáo Evangelista Braga. 

1934 - Ribeira e Pilar, atual Pilar do Sul, perdem a sua prerrogativa 
de município por fôrça da lei 6.448, readquinndo-a, porém, 
em 1936. 

1934 - Lagoinha e Lavrinhas voltam a categoria de distrito pela ki 
6.449, readquirindo a prerrogat:va de município Lapoinha em 
1953 e Lavrinhas em 1947. 

1934 - Decreto desmembrando do município de Bofete e anexando 
ao de Anhembi, Comarca de Botucatu, o distrito de paz de 
Pirambóia. 
(Jornais) 

1934 - O município de Santa Isabel volta a ser distrito de par por 
fôrça da lei 6.448. Viria a ser elevado de novo a município 
em 1938. 



1934 - Ribeirão Vermelho, atual Ribeirão Vermelho do Sul, volta a 
categoria de distrito de paz, por força de Lei 6.448. Só seria 
reconduzido à categoria de município em 30-12-53. 

1934 - O município de Sarapuí, antiga Capela de N. S. das Dores da 
Fazendinha, perde sua prerrogativa de município pela lei . . . 
6.448 de 27 de maio de 1934. 

1958 - Fundação do P.E.N. Clube de São Paulo. Na sigla correspon- 
de o P. a poetas, E. a ensaistas, N. a novelistas. 

1966 - Cajuru comemora, com festejos públicos, o centenário da ins 
talação do município, a que passou pela lei 15 de 188-1865. 

Dia - 22 

1531 - Martim Afonso faz voltar a Portugal seu irmão Pedro Lopes 
de Sousa, no galeão "São Vicente", para dar a El-Rei p a h  
do acontecido na sua viagem como capitãamor da terra do 
Brasil, o que está na carta patente de D. João 111, de 20 de 
novembro de 1530. 

1670 - Estêvão Ribeiro Baião oferece-se à Câmara e homens bons 
da vila de São Paulo para ir de socorro à Bahia na forma do 
pedido do Governador Geral. 
(Cron. Azevedo Marques) 

1698 - O capitão-general Artur de Sá e Menezes. que visita a Capi- 
tania como delegado da Coroa, muito preocupado com a ques- 
tão servil, expõe a D. Pedro 11,. em pungente relatório, o que 
observara nas aldeias dos índios. Viviam "em sumo desam- 
paro e ruína". 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay - 1.O vol.) 

1723 - Determinam os edis o pagamento de 7 mil ré:s, pela constru- 
çáo da ponte do Tamanduateí, a Guilherme da Veiga Bueno. 
(O Estado 22-5-66) 

1728 - Rodrigo César de Menezes, Governador de São Paulo, perdoa 
ao Coronel Antõnio Pires de Campos, o descobridor dos rios 
Cuiabá e Coxipó, em 1718, e a seus irmãos, Pedro e Felipe 
de Campos, pronunciados na devassa que mandara proceder 
para castigar aos que tentaram dar auxílio à fuga de crimino- 
sos João e Lourenco Leme. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1734 - Para os trabalhos da Ponte de Pinheiros é arrecadada. entre 
os moradores de Cotia. a importância de quatro mil e quatrw 
centos réis. 
(O Estado 22-5-66) 

1808 - O Senado da Câmara, em edital, proibe, sob pena de 30 dias 
de cadeia, "a caqa de perdizes" em 4 léguas de circunferência 
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da cidade, assim como que danifiquem os ninhos e vendam ovos 
das mesmas aves. 
(Jornais) 

1842 - Igarapava. com a denominação de Santa Rita do Paraíso, 
tem comêço pelos mineiros Anselmo Ferreira Barcelos e Pa- 
drr Zeferino Batista do Carmo, em terras da Antiga Fazenda 
Soledade. 
(Enciclopédia dos Municípios) 

1849 - O Presidente da Província agradece a doação feita 3 Câmara 
Municipal de Moji-Mirim pelo Monsenhor João José Vieira 
Ramalho de uma balsa por êle mandada construir para dar 
passageiii no Rio Moji-Guaçu. Monsenhor Ramalho era natural 
de Portugal, mas veio para o Brasil e fixou residência em São 
Peulo. Foi membro da Assembléia Provincial e deputado à 
Assembléia Geral nasi e 9." Legislatuas. sendo escolhido 
para Senador na vaga do Sr. Francisco de Peula Sousa e 
Melo, e 19 de abril de 1853, falecendo a 26 de junho, antes 
de tomar posse. Condecorado com a Ordem Imperial do 
Cruzeiro, no grau de Oficial, e com o titulo de Monsenhor 
honorário da Capela Imperial. Residia em Moji-Mirim. 
(Cron. Paul. J. J .  Ribeiro) 

1857 - O Presidente da Província comunica, 3 Câmara Municipal de 
Itapetininga, haver o govêrno adquirido, por compra feita ao 
Brigedeiro Rafael Tobias de Aguiar. as terras da Fazenda do 
Capáo Bonito para servir de rocio à nova vila do Paranapa- 
nema. 

1860 - Ignácio Ribeiro do Vale e seu filho Francisco Deocleciano 
Ribeiro, procedentes de Pouso Alegre ou imediações. em Mi- 
nas Gerais, lonqam os fundamentos do povoado, sob invocação 
de Santa Rita, atual cidade de Santa Rita do Passa Quatro). 
(Enciclopédia dos Municípios I.B.G.E.) 

1887 - No salão do prédio n." 76. da Rua Floréncio de Abreu, em 
presença do Presidente da Província, Vice-cônsul da Itália. 
iiiuitos cavalheiros da melhor sociedade italiana, comissões e re- 
presentantes da imprensa. efetuou-se a inaugiiraçáo das 
Escolas Italianas, promovidas e fundadas por uma associação 
italiana. A criação das escolas italianas sofreu oposição dos 
correspondentes desta Capital para o Jornal do Comércio. do 
Rio de Janeiro, mas foi saudada como obra de progresso pelo 
cidadão Ângelo Tarteroli, em nome da "Gazeta Lusitana", do 
Rio de Janeiro e do Jornal "Italiani a1 Brasile". O próprio 
Presidente da Província saudou, com palavras cheias de emo- 
ção e entus:asmo a operosa colônia italiana de São Paulo. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1887 - Grande leva de negros, oriundos de Monte-Mor. Capivari e 
de outras localidades vizinhas, avanca na direçção da Capital 
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e, dando combate a Polícia, em vários pontos da Província, 
desvia-se para a serra de Santos, asilando-se aí e e111 Cubatão. 
&se episódio inspiraria, ao poeta Vicente de Carvalho, o poema 
"Fugindo ao Cativeiro". 
(Hist. da Civ. Paul. Aur. =te - 2.a Edi, pág. 212) 

1891 - Decreto estadual cria o município de S. Sebastião da Alegria, 
denominação mudada. em 1895. para a de Pederneiras que 
era o nome da antiga freguesia e que a localidade conserva. 
(Enciclopédia dos Municípios I.B.G.E.) 

1928 - O coronel Joviniano Brandáo de Oliveira nomeado pelo Go- 
vêrno de São Paulo, toma posse do cargo de Comandante Ge- 
ral da Fôrça Pública, substituindo o coronel Pedro Dias de 
Campos que deixava o serviço ativo da Milícia. 
(Almanaque da F. Pública - Ed. 1960, pág. 16) 

1934 - O Prefeito Tácito Carneiro da Cunha assina o Ato n." 164. 
que cria o Ginásio Municipal de Moji das Cruzes. 
Isaac Grinberg - H& de M. das Cruzes, pág. 228) 

1941 - Passaram a integrar o Ministério da Aeronáutica o 2.O Corpo 
de Base Aérea e o Parque Regional de São Paulo, que per- 
tenciam ao Exercito, assim como a Aviação Naval de Santos 
que pertencia à Marinha de Guerra. 

1963 - Falece. em São Paulo, o professor Flávio Oliveira Ribeiro da 
Fonseca, ex-catedrático da Escola Paulista de Medicina. 
(Jornais) 

Dia - 23 

1599 - Parte de S. Paulo, para as minas do Sertão de Scrocaba e 
Serra de Biraçoiaba, D. Francisco de Sousa, governador Geral 
e Marquês dasMinas (se elas se verificassem). 
(Informes Sôbre as Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1610 - Contratou-se a construçãço do nôvo pelowinho de São Paulo. 
Depois dêsse, houve outros, no mínimo mais dois. 
(Jornais) 

1822 - Na Capital, verifica-se a sedição, conhecida. na História Pau- 
lita, por Bemarda de Francisco Inácio, tendo como finalidade 
a deposição dos membros do Govêmo Provisório Martim 
Francisco e Brigadeiro Jordão. Como chefe dêsse movimento 
sedicioso, apresrntava-se o paulista Coronel Francisco Inácio 
de Sousa Queiroz. 
(Cron. Paul. de Azevedo Marques. pág. 441) 

1835 - Na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Guarulhos, 
comarca da Capital, nasce o Dr. José Alves de Cerqueira 
César, filho legítimo de Bento Alved de Cerqueira Bueno, 
descendente de Amador Bueno - o Aclamado. Foi vice-pre- 
sidente do Estado, tendo substituído o presidente Américo 
Brasiliense, deposto em 15-12-1891. 



1842 - Chega a cidade de São Paulo, tendo partido da Côrte a 19, 
o general Barão de Caxias, nomeado Comandante em chefe 
das fôrças que consigo trouxera para debelar a Revolução 
Liberal, seguindo em direção a Sorocaba, no dia seguinte. 
(Hist. da Civ. Paul. Aur. Leite - 2.= Edi., pág. 152) 

1848 - Assume a Presidência da Provínc~a o mineiro Conselheiro Do- 
miciano Leite Ribeiro, Visconde de Araxá. 
(IV Centenário da Fundação de São Paulo, pág. 428) 

1858 - Falece. nesta Capital, no bairro da Penha, o orador parlamen- 
tar Gabriel José Rodrigues dos Santos, nascido, em São Paulo, 
a 1.O de abril de 1816. 
(Efemérides Brasileiras - Barão do Rio Branco) 

1868 - Nasce, em Santos, o Professor Reinaldo Porchat, catedrático 
da Faculdade de Direito, primeiro Reitor da Universidade de 
São Paulo e Senador do Estado. Faleceu a 12 de outubro de 
1953. 

1877 - Aparece o 1.' número do "Labarum", órgão da Associaqão 
Litetrária e Científica dos Acadêmicos do 1.O ano, sendo re- 
datores Eduardo P. da Silva Prado, Valentim Magalhães 
bacharel Bulhóes Carvalho, Carneiro Leão e Leite de Moraer 
(Jornais) 

1880 - Em Amparo, na Sessão da Cámara Municipal, é apresentada 
proposta, assinada pelos capitalistas Dr. José Pinto do Carmo 
Cintra e Joaquim Pinto de Araújo Cintra, para o serviço de 
abastecimento de água e iluminação à luz elétrica da cidade. 

1890 - Com 80 anos, falece o Conselheiro Francisco Maria de Sousa 
Furtado de Mendonça, natural da Africa, e lente jubilado da 
Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou em 1838. 
defendeu tese em 1839, sendo nomeado lente catedrático da 
mesma Faculdade em 1840. 
(Jornais) 

1891 - Decreto estadual n.O 175 cria o município de Bocáina. que 
seria instalado a 11 de julho do mesmo ano. 
(Enciclopédia dos Municípios I.B.G.E.) 

1921 - Assume o cargo de Comandante da  2.= Região Militar, na 
cidade de São Paulo, o general de Divsáo Ildefonso Pires de 
Morais Castro. 
(Relatório da 2.a R.M.). Cel. Arrisson 

1932 - Um movimento de cunho eminentemente popular, dirigido 
por líderes do Partido Democrático e do Partido Republicano 
representando a Frente Onica Paulista, secundado pelo Pre- 
sidente da Associação Comercial e por líderes das classa li- 
berais Uiflamando o povo pela palavra do tribuno Ibrahim 
Nobre, força o Interventor Federal, em São Paulo embaiiador 
Pedro de Toledo, a nomear um secretariada desvinculado do 
Govêrno Ditatorial e que merecesse a confiança dos paulistas. 



R ~ i i i i a  ilo lssrrruro Hrstónrcr> ir ( ~ E I X . R ~ P I C O  I ~ F  S. l'.~c~*i 209 
-. - -. -- ~~~ 

Culminou com a posse, naquele mesmo dia, do Dr. Waldemar 
Ferreira na Secretaria da Justisa e da Seguransa Pública e do 
Coronel Júlio Marcondes Salgado no Comando Geral da Fôrça 
Pública. Comemorando o triunfo, o povo sai em passeata 
pelas ruas. Na Prasa da República, é recebido a tiros pelos 
partidários da ditaduras alojados na Legião Revolucionária, 
tombando quatro jovens: Martins, Miragaia, Dráusio e Ca- 
margo, cujas iniciais - M.M.D.C. - formaram a sigla da 
milícia civil revolucionária constitucionalista, de notável atua- 
ção nos acontecimentos posteriores. 
("Júlio Marcondes Salgado" - do Major Benito Serpa, págs. 
99 e seg.) 

1935 - E instalado o município de Getulina, criado pelo Decreto 
7.028, de 25-3-1935. 

1936 - Instala-se o município de Pirangi, antigo Santo Antônio da 
Boa Vista, fundado em 1895. O município foi criado pelo 
decreto 6.997  de 7 d.e março de 1935. 

1960 - O Governador Carvalho Pinto cria na cidade de Itu, o Museu 
HiStórico de Arte Religiosa e Música Sacra Padre Jesuíno 
do Monte Carmelo. 

1960 - Pelo decreto n.O 36.613 o Govêrno do Estado transfere para 
a administração da Secretaria da Educasão, a f:m de ser- 
vir de sede do Museu Histórico dos Andradas, em Santos, o 
prédio da Cadeia Velha, tombado pelo Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional como monumento nacional. 

Dia - 24 

I562 - A Câmara e o Povo da vila de São Paulo elegem a João Rn- 
malho para Capitão das forças que têm de ir à guerra aos 
índios do Paraíba. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1698 - Carta Régia criando a ouvidoria geral de São Paulo. Não 
obstante, só teve titular a 3 de agosto de 1699, na pessoa 
do Dr. Antônio Luís Peleja. 
(Hist. Civil. Paul. Aur. Leite - 2." Ed., pag. 67, etc.) 

1722 - Petisão assinada pelos homens bons de S. Paulo para que 
fôsse ajustado um médico formado. fazendo-se-lhe "huma 
congrua certa por ano". 
(Um grpnde baindeirante - Bastolomeu Paes de Abreu - A. 
Taunay) 

1797 - Foi achado por Antônio Batista Gomes. filho do alferes Ma- 
nuel Gomes Batista, paulista de origem e até descendente dos 
Caiapós, o maior diamante até então encontrado nas Minas 
Gerais, nas catas do Rio Abaeté. Pesava 7 oitavas e 3 quar- 

tos. Seus posseiidores ofereceram-no como mimo à Sua Majestade 
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Fidelissima. A ambos foi concedida a mercê do Hábito de 
Cristo, sendo o Alferes nomeado tesoureiro das Reais Casas 
de Fundição e seu filho escrivão. 
Efem. Mineiras - José Pedro Xavier da Veiga) 

1866 - As fórcas brasileiras vencem as forcas paraguaias na Batalha 
do Tuiuti, sendo o General Osório o grande herói brasileiro 
no extraordinário feito. O 7.u batalhão de voluntários de São 
Paulo teve notável atuacão. 

1874 - Instala-se, na Capital, a Conferência de São José da Sociedade 
São Vicente de Paulo- priiiieira célula da grantie obra vicentina 
de São Paulo. 
(Hist. Civil. Paul. Aur. Leite 2.a Ed., pág. 67) 

1887 - É estabelecida, na Capital. a 1." fábrica de luvas, por Victor 
Savin. a rua do Rosárlo n o  3, sendo sócio capitalista o Dr. 
Antônio Pereira de Queiroz. Falecendo Savin, passou o seu 
estabelecimento a Scaramelle Machado. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1889 - Os operários da tipografia do "Diário de Noticias", desta Ca- 
pital, fundam uma sociedade de socorros mútuos w b  o título: 
Associacão Beneficente. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1905 - E, por decreto, criado o núcleo colonial "Nova Odessa" para 
localização de imigrantes russos. 
(Jornais) 

1906 - Falece, em São Paulo, de onde era natural, Martinho Prado 
Júnior, nascido a 17 de novembro de 1843. Formado pela 
Faculdade de Direito de São Paulo. como republicano, fêz 
parte da Sociedade Secreta "A Bradlica". Como voluntário 
estêve na guerra do Paraguai. Foi um dos fundadores do jor- 
nal "A Província de São Paulo". Deputado provincial em 
1882, foi partidário da eboli~áo da escravatura e favorável 
*o trabalho livre. Fundou a Sociedade Promotora da Imigra- 
cão. 
(Jornais) 

1943 - Falece, nesta Capital, o Professor José Manuel de Azevedo 
Marques, da Faculdade de Direito. 

1967 - Chega a São Paulo, para visita de 3 dias, os príncipes herdeiros 
do Japão, Akihito e sua esposa Michiko. 

Dia - 25 

1647 - Determina a Edilidade "que nenhuma pesoa seja osada de 
levar gado fora desta vila seiii o manlfestar nesta camara sob 
pena de perderem o gado e pagarem seis mil réis de pena" 
(O Estado 25-5-66) 
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1720 - Falece, em Sáo Paulo, Gonçalo Simóes Chassin (natural de 
Algarve), dos principais povoadores da Capitania. Não se 
confunda êste com o do bandeirante paulista Rodrigo Bicudo 
Chassim, seu filho, que só faleceria em 1742 e tinha armado, 
nas Minas Gerais, cêrca de 200 homens. para combaterem 
Duguay Trouin. 
(Hist. Civil. Paul. Aw. Leite, 2.a Edi: pág. 78) 

1878 - Dedicado aos interêsses, municipais da lavoura e indústria. é, 
na cidade de Limeira, publicado "O Democrata". 

1889 - Na Capital do Ceará, falece o Dr. Caio Prado, que ali exer- 
cia, com aplausos gerais, as altas funções de Presidente da 
Província. Paulista oriundo de importante femilia. formado 
pe!a Faculdade de Dire:to de São Paulo, em 1879, em 1880, 
doutourou-se, defendendo tese. Dedicou-de ao jornalismo. 
escrevendo no "Correio Paulistano", do qual foi, mais tarde. 
redator principal. Vitimou-o a febre amarela, sendo o primei- 
ro caso que se manifestou naquela Província. 

:e89 - O reverendíssimo Padre Francisco de Paula Sousa Martins 
pede e obtém exoneraçãço do cargo de vigário de Moji das 
Cruzes. que exercia desde 4 de junho de 18?6. 
Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes. pág. 80) 

1894 - A l a  brigada da divisão legalista sob comando do Coronel 
Pires Ferreira inflige pesada derrota à coluna rebelde do fe- 
deralista Juca Tigre no Passo do Igara. Destacouse. na ope- 
ração, o batalhão Frei Caneca, formado quase só de paulistas. 
(A Revolta de 6 de  setembro - Pedro Rico) 

1895 - Por decreto estadual n.O 316, o município de S. Sebastião da 
Alegria volta a ter o seu primitivo nome de "Pederneiras". 

1901 - Nasce, em São Paulo, o escritor Antônio Castilho de Alcântara 
Machado de Oliveira. 
(Jornais) 

1912 - Falece. etii Paris. o Conde António de Álvares Leite Penteado. 
industrial e filantropo paulista. 

O948 - Falece, no Rio de Janeiro, Roberto Cochrane Simonsen, 
paulista. deputado federal, membro das Academia Bra- 
sileira e Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico e Presidente da Federação das Indüstrias de São Paulo. 

1965 - Ina~gwa-se. no pavilhão do Ibirapuera, na Capital, o I1 Sa- 
ião de Ciências e Aplica9es Médicas. 
(O Estado de São Paulo - Resenha de 1965) 

Dia - 26 

26i0 - Responde a Câmara ao apêlo do Governador Geral Alexandre 
de Sousa Freire, recorrendo aos paulistas para deter a onda 
agress:va dos Tapuias na Bahia. Partiria a expedição pau- 
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lista. comandada por Estêvam Ribeiro Baiáo Parente, tendo 
como-loco-tenente Brás Rodrigues Arzão. Segundo Pedro 
Taques, "o exército dos paulistas embarcou em Santos em 
junho de 1671, conseguindo completo triunfo em 1672, con- 
tinuando a Campanha até 1674. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas A. d'E. Taunay) 

1731 - Não se realizou a vereança "pelos vereadores estarem ausen- 
tes com temor das bexigas"". 
(0 Estado 26-5-66) 

1824 - Do111 Pedro I dirige aos paulistas a seguinte "Proclamação": 
"Não tem sido em vão quando a Nação tem apelado para o 
vosso brio. Não tem sido em vão quando a sorte da guerra tem 
sido confiada ao vosso valor. Falem as margens do Rio da 
Prata e Uruguai. Lá, é conhecido vosso nome, e a Nação. em 
troca, lança bênçãos de agradecimentos e paz. Paulistas! Não 
basta ainda. Vós sabeis que têm vindo dêsse Velho Portugal 
inimigos que, por todas as maneiras, pretendem fazer-nos mal. 
Ingratos! fi m a  a recompensa de uma fonte de ouro que por 
mais de três séculos os inundou comprou sua paz e lhe gran- 
jeou amigos. Paulistas! Mais um esfôrço, marchai a engros- 
sar as fileiras de vossos irmãos que cercam Montevidéu. Ide 
tomar parte na final contenda, que firmará nossa Independên- 
cia, e, depois de embotar vossas espadas. nesses d,?generados 
lusitanos, vós tornareis ao vosso risonho pais, e, então, cober- 
tos de felicitações e agradecimentos vós ouvireis por toda a 
parte - Foram firmar a nossa glória, faltava seu sangue à 
nossa Independência, cumpriram-se os destinos, somos livres, 
independentes e felizes. - Imperedor". 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1843 - Nasce, em São Paulo, Artur da Silveira Mota, almirante de 
Jaceguai. 
(Jornais) 

1847 - Expira D. Manuel Joaquim Gonplves Andrade, 5.O Bispo 
Diocesano. Governariam a Diocese, como vigários capitulares. 
eleitos sucessivamente, o Padre Vicente Pires da Mota e o 
Cónego Joaquim M. Gonçalves de Andrade, até 1852. 
(Hist. Civil. Paul. Aur. Leite 2.a Ed., pág. 157) 

1852 - Em Campinas, é fundada, por Joaquim Bonifácio do Amaral, 
Colônia Sete Quedas. Em dezembro de 1885, contava com 
39 alemáes e 32 brasileiros, entre homens e mulheres, cesados, 
solteiros e viúvos. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1855 - Morre, em Porto Alegre, o general Bento Manuel Ribeiro, 
paulista na tural de Sorocaba, onde nascera, em 1783. Der- 
rotou Bento Gonçalves na Revoluçãço Farroupilha. Foi um 
dos mais famosos comandantes de cavalaria de sua época. 
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1857 - A Câmara Municipal de Moji das Cmzes participa em ofí- 
cio ao Presidente da Província, que, já havia um mês, uma 
trágica epidemia de varíola vinha assolando a cidade. 
(Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cruzes, pág. 62) 

1887 - Em Piracicaba, é inaugurado o serviço de abastecimento 
d'água a população. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1889 - Aparece o 1.' número da Revista Médica de São Paulo, di- 
rigida pelos doutores Miranda Azevedo. F. Tibiriçá e Me10 
Oliveira. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1890 - É, em Santos, instalada a Sociedade Beneficente União Ope- 
rária de Santos. 

1928 - E instalada a comarca de Monte Aprazivel, criada pela lei 
2.222 de 13-12-1927. 

1934 - É criado. pelo decreto 6.466, o distrito de paz de Santo An- 
tônio do Uru, atual Uru. 

1937 - Falece em São Paulo, o Dr. Samuel das Neves, arquiteto, 
com largos serviços ao embelezamento da Capital. 

1943 - Falece na Capital, aos 77 anos, o professor Firmino Ladeira, 
que foi o primeiro Diretor do Grupo Escolar Coronel Almeida. 
de Moji das Cruzes. 
(Isaac Grinberg - Hist. de Moji das Cruzes, pág. 256) 

Dia - 27 

1623 - Em vereança, dá-se ciência de que "andarão na villa alguns 
forasteiros e vivião c6 grande escandalo pelo que foi requerido 
os mandase notificar despejacê a Terra". 
(O Estado 27-5-66) 

1634 - Foi requehdo que oficiak da Câmara obrigassem os m m  
cadores vindos de fora que levassem drogas e não dinheiro 
da Terra. 
(O Estado 27-5-66) 

1725 - Rodrigo César de Meneses denuncia ao rei a atitude da gente 
de Parati contra a abertura do caminho entre São Paulo e Rio 
de Janeiro. Já estaria o caminho pronto "com a picada em 
direitura não fosse a atitude da gente da terra do Paraty 
atendendo só às suas conveniências. 
(O caminho entre S. Paulo e Rio de Janeiro na era colonial 
A. d'E. Taunay) 

1730 - Ato da Coroa aprova a arrematação das passagens "dos rios 
do caminho dos Guaiazes por um triênio. Pouco depois, po- 
rém, expediu D. João V carta régia ordenando a restituição 
ao Anhangiiera e a João Leite da Silva Ortiz ou a seus her- 
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deiros, caso fossem falecidos, tudo quanto se houvesse cobradc, 
ficando nula a praça que se fizera. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

I749 - Gomes Freire d'Andrade nomeado, por provisão régia, de i 
de maio de 1748 - árbitro - da divisão da Capitania de 
São Paulo, que êle aborrecia pelas questóes que teve com 
D. Luís de Mascarenhas, sôbre limites com a de Minas. de 
sua grande estima, passou a fazer a divisão como se vê na 
seguinte ordem expedida ao Dr. Tomás Rubim de Barros 
Barreto, Ouvidor do Rio das Mortes. "No caminho que vai 
de São João 8El-Rei para a cidade de São Paulo, se achará, 
no alto da Serra da Mantiqueira um marco conhecido como 
ponto de demarcaçãqo da antiga capitania de São Paulo, e 
desta; e como pelo descoberto feito no Rio Sapucaí da parte 
de São Paulo, se suscitaram diferenças entre as Câmaras des- 
ta Vila e o Govêrno daquela antiga Capitania, representadas 
então, foi S. Majestada servida mandar-me fizesse pela parte 
que melhor entendeme divisão entre a Comarca de São Paulo, 
hoje anexa ao Rio de Janeiro, e essas pelas informaçúes que 
se me têm dado, estou persuadido e determinado a que a 
divisão se faça da seguinte forma: chegando ao marco dito, 
que está no alto de referida Serra da Mantiqueira e s e ~ r á  
de baliza para a demarcaçã~o do alto, em que ela se acha, 
se tirará uma linha pelo cume da mesma serra seguindo toda 
até topar com a serra de Moji-Guaçu e o rumo que pela 
agulha de achar, fará, expressar no Têrmo da Demarcaçào; 
a Serra de MojiGuaçu se deve seguit como divisão dos ditos 
governos até findar nos que se lhe seguirem, fazendo-se sem- 
pre pelo cume dela a divisão até topar no Rio Grande, o qual 
fica servindo de raia entre a Comarca de São Paulo e o novo 
Govêrno de Goiáz. 
Vila Rica, 27 de Maio de 1749 - Gomes Freire d'AnciradeV. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1842 - "O Govêrno Revolucionário lança "O Paulista", primeiro órgão 
da Imprensa do Interior, dingido pelo Senador Feijó". 
(Resumo da marcha da "Revoluçáo Liberal", segundo Aze- 
vedo Marques) 

1844 - O Dr. Femando de Albuquerque e sua mulher D. Eugènie 
Pereira de Aubuquerque, fazem doação de um terreno de 
44 metros de frente e 85 de fundo, confinando pela frente 
com a rua Major Diogo, e' pelos fundos, com a do Conselhei- 
ro Ramalho, situado nos campos da Bela Vista, para nêle ser 
edificado um Asilo de Mendicidade, fundado pelo então Chefe 
de Polícia Dr. Hipólito de Camargo. Não foi levada a efeito 
a const~çáo do prédio no lugar projetado em virtude do 
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acordo feito com a Santa Casa de Misericórdia. A doação, 
a vista de uma de suas condições, ficou caduca. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1895 - Morre. no Rio de Janeiro. o Conselheiro Joaquim Saldanha 
Marinho, nascido em Olinda, a 4 de maio de 1816. Foi pre- 
sidente da Província entre 24-10-1867 e 24-4-1868 e um dos 
fundadores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 
(Jornal) 

1949 - Falece. no Rio de Janeiro, o Chefe da Revolução de 1924 
em São Paulo, general Isidoro Dias Lopes, que foi também 
o generalissimo da Revolução Constitucionalista de 1932. Seus 
despojos estão recolhidos ao Monumento aos Mortos de 1932. 
no Ibirapuera. 

1953 - Morre, no Rio de Janeiro, o historiador Assis Cintra, nascido 
em Braganca Paulista a 3 de março de 1887. 
(Jornais) 

Dia - 28 

1562 - Provisão confirma João Ramalho no cargo de capitão para 
guerra na Vila de S. Paulo. Tomando posse da Câmara aos 
24 de junho. 
(João Ramalho e Santo André - A. Taunay) 

1656 - A Povo, reunido na Casa do Conselho, expõe aos oficiais 
da Câmara que, estando dentro da Vila o padre Domingos 
Gomes Albernaz, tendo entrado nela com assuada, gente ar- 
]nada e criminosos, fazendo força e tomando conta da Igreja, 
requeria que se mandasse chamar o dito padre para apresentar 
2s provisóes que tivesse; o que feito, aparece o dito padre e 
apresenta as suas provisões, mas a Câmara e o povo resolvem 
não consentir que exerca suas funsões de vigário até decisão 
do Govêrno ao qual representam. 
(Arq. da Cãm. de S. Paulo - Livro de Vereanças) 

1774 - Em portaria desta data, determina o capitão-mor Morgado 
de Mateus, que Francisco Barreto Leme funde, nas paragens 
de Campinas de Mato Grosso, distrito de Jundiai, um povoado 
nomeando-o fundador e administrador. 

1812 - Realiza-se, na Capital, com excepcional imponência, a festa 
de Corpus Cristi. nela gastando-se 300 libras de cêra e muito 
incenso. Na procissão, figurou S. Jorge, a cavalo, vindo o ani- 
iiial com cascos dourados e crinas trancadas. das quais pen- 
diam 3 varas de fitas cor de rosa. 
(O Estado 28-5-66) 

1822 - A Câmara Municipal da Vila de Itu dirige ao Príncipe Dom 
Pedro, Regente do Brasil, e ao Govêrno Provismo de São 
Paulo, um longo ofício. manifestando-se contrária à sedicáo 



havida na Cidade de Sáo Paulo contra dois membros do Go- 
vêrno Provisório e hipotecando seu apoio ao Príncipe Regente 
e ao Govêrno. Assinam êsse documento: - Bento dias Pa- 
checo - Juiz Presidente; Antônio Pacheco da Fonseca - 
Vereador; Antônio Vitorino de Azevedo, Vereador; Lourenp 
de Almeida Prado, Vereador; Joaquim José de Melo, Pro- 
curador. A Câmara de Itu referia-se a chamada, na história, 
ae "Bemarda de Francisco Inácio", ccntra Martim Francisco e 
Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1842 - Tiroteio entre 2s forças legais do General Caxias e a dos in- 
surgentes, no lugar chamado Jaguaré, distante da cidade de 
São Paulo luas léguas, retirando-se os segundos sem aceitar 
combate e seguindo na direção de Sorocaba. 
(Hist. Civil. Paul. Aur. Leite - 2." Ed.. pág. 152) 

1868 - Falece o conselheiro Clemente Falcão $e Sbusa, professor 
da Faculdade de Direito de São Pauio. 

i872 - É, pelo Presidente da Provínucia, aceita a iluminação pública 
a gás, da Capital, com o número de 550 combustores, devendo, 
até 15 de julho, ser elevado a 700. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1873 - É solenemente lançada a pedra fundamental pera a conctiu- 
çáo do edifício à rua Alegre. atual Brigadeiro Tobias, na Ca- 
pital. da Sociedade Portuguêsa de Beneficência. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1879 - E fundado, na Capital, o Instituto Prático Jurídico, par ini- 
ciativa dos quintanistas de Direito, Severino Prestes, Washing- 
ton de Almeida e Silva Gordo e destinado ao exercício prático 
do processo civil, comercial e criminal. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1881 - 2 criada a comarca do Espírito Santo do Pinhal, hoje Pinhal.. 
(Jorneis) 

1889 - É publicado. na Capital, o 1.O número do jornal "A Pátria". 
1859 - I3 publicado "O Tempo", jornal ilustrado, d.2 propriedade de 

Bento de Barros. 
1889 - O município de Cotia é separado da Comarca de São Roque 

e anexado ao da Capital, fazendo parte do 2 . O  Distrito. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1896 - i3 criado o distrito de paz de Vallnhos, na Comarca de Cam- 
pinss, pela lei 383 desta data. 

1914 - Lei municipal divide o município da Capital em três períme- 
tros: urbano, suburbano e m a l .  

1927 - Lei municipal concede o auxilio de 30 contos para ereção do. 
monumento do Centenário dos Crusos Jurídicos no Brasil. 
(O Estado 28-546) 



1934 - O município de Platina, antigo Saltinho do Paranapaneme. 
volta a categoria de distrito, só readquirindo essa prerrogativa 
em 1953 pela lei 2.456, de 30 de dezembro. 

1957 - Falece em São Paulo, o ministro Manuel da Costa Manso. 
1958 - O coronel Ewaldo Pedreschi assume o cargo de Comandante 

Geral da Fôrça Pública, em solenidade realizada no Quartel 
General da Milícb, a Praca Coronel Fernando Prestes, nesta 
Capital. 
(Almanaque da F.  Pública - 1960, pág. 18)  Cel. Arrisson 

Dia - 29 

1549 - Tomé de Sousa, 1 . O  Governador Geral mandado ao Brasil, 
tendo tomado posse do govêrno, na Bah'ia, manda pera São 
Vicente o Ouvidor Geral Pedro Borges e o Provedor-Mm 
Antônio Cardoso, em uma flotilha comandada por Pedro de 
Góes, a fim de regularizarem a administraçáo da just:- 'ca e 
fazenda. 
(Cronol. Azevedo Marques) 

1622 - Martim de Sá, locetenente do Conde de Monsanto, retira-se 
para o Rio de Janeiro. Motivou êste fato a controvércia entre 
os herdeiros dos donatários das Capitanias de São Vicente e 
Santo Amaro, Martim Afonso e seu irmão Pedro Lopes. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1756 - São eleitos juiz e escrivão do ofício de carpinteiro, respecti- 
vamente, João Coelho e Manuel da Silva Rocha "por serem 
entre todos os mais idôneos para os referidos cargos". 
(Jornais) 

1822 - O govêrno provisório de São Paulo declara ao Govêrno Geral 
que a ordem pública não poderia ser restabelecida enquan- 
to permanecesse na Província o Coronel Martim Francisco 
Ribeiro de Andrada. O caso prendia-se a questòes política?. 
O partido oposto a Independência, aferrado aos interêsses de 
Portugal, que tramava uma conspiração, obteve a retirada 
dêsse ilustre pauiista no lugar que desempenhava no Go- 
vêrno Provisório. O príncipe D. Pedro, porém, chegado Mar- 
tim Francisco à Corte, lhe entregou o Ministério da Fazenda. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 
(Cron. Azevedo Marques) 

1871 - Aos 29 de Maio, um decreto imperial concede a Ângelo To- 
más do Amara1 e ao Dr. Antônio Cândido da Rocha, licenp 
para explorarem chumbo, petróleo e outros minera's. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Leite - 2.= Ed., pág. 186) 

1890 - O "Correio Paulistano", com tipografia e seus escritórios. é 
transferido aos Srs. Dr. Domingos Correa de Morais e Manuel 
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Lopei de Oliveia, ficando a reda~ão politica a cargo do Dr. 
Jorge de Miranda. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1890 - Na cidade de Santos, é distribuído um boletim. convidandc 
o povo a manifestar sua solidariedade ao Conselho da Inten- 
dência que autorizava a continuaçáço das obras que a Com- 
panhia Carris de Ferro estava realizando à rua Visconde do 
Rio Branco e Largo da República. Às 7 horas da noite o Sr. 
Luís de Matos falou em nome dos manifestantes. O cidadáo 
Carvalho de Mendonça Presidente do Conselho agradeceu, 
em nome déste aconselhando ao povo mais calma e acata- 
mento às autoridades constituídas, declarando que a questão 
dos trilhos dos bondes estava afeta a decisão do Governador 
do Estado, que decidirá de que lado estava a razão. de que 
lado o direito. 

1891 - O presidente do Estado, por lei n.ò 179, dá a S. José do Rio 
Pardo a denominaçãço de "Cidade Livre do Rio Pardo", mais 
tarde mudada de novo para "São José do Rio Pardo". 

1891 - Pelo decreto 180, Avaré, antiga Nossa Senhora das Dores do 
Rio Nôvo, é elevada à categoria de cidade. A origem da loca- 
lidade foi a chamada "Capela do Major". povoado fundado 
pelo mineiro Major Vitoriano de Sousa Rocha, nos meador 
do século 19. 

1891 - Criado, no Estado, o município de São Pedro do Turvo, pela 
decreto 181. 

1897 - Laranjal, atual Laranjal Paulista, é instalado como distrita 
de paz, miado pela lei n.O 460 de 9-11-1896. 

1909 - Inaugura-se, em Moji das Cnizes, a luz elétrica, na cidade. 
Isaac Grinberg - Hist. de M. das Cmzes. pag. 112) 

1967 - O inaugurado o viaduto da rua Pedroso. sob o qual passa a 
avenida '23 de Maio". em construção. 

Dia - 30 

1644 - Recomenda D. Joáo IV a Salvador de Sá e Benevides que. 
no lugar que seja mais acomodado, se construa a Casa da 
Moeda. 
(A. Taunay) 

1687 - i3 determinado a Antônio Nunes de Siqueira que sirva "de 
aferidor dos marcos de livra e valamsa". 
(Jornais) 

1816 - Chega ao Brasil o naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, 
que, durante seis anos, percorreu o Sul. especialmente São 
Paulo. 
(Efemérides Brasileiras - Baráo do Rio Branco) 
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1850 - Nasce. no Rio de Janeiro. o professor Carlos Reis, catedrá- 
tico da Escola Normal de São Paulo e uni dos fundadores do 
Instituto Histórico e Geográfico. 
(Jornais) 

1852 - É fundada a colônia de São Jerônimo e Santa Bárbara, no 
município de Limeira. Em 31 de dezembro de 1855, contava 
com 252 pessoas: 27 brasileiros e 225 a lernãen. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1871 - Deixa apresidência da Província, que vinha ocupando desde 
29-4-1871, o vice-presidente, José Manuel da Silva, Barão de 
Tietê. 

1875 - Deixa a presidência da Provincia, passando-a ao vice-presi- 
dente. Monsenhor Joaquim Manuel Gonçalves de Andrade. 
o paulista Dr. Joáo Teodoro Xavier de Matos, que estêve no 
govêrno desde 21 de dezembro de 1872. 

1887 - Reunem-se, na Capital. os delegados municipais que const:tueiii 
o Congresso Republicano, sendo aclamados como representan- 
tes dos municípios os seguintes: Dr. Aniérico de Campos, da 
Capital; DI. Olímpio da Paixão, de Atibaia; Francisco Vi- 
lela de Andrade, Moji das Cruzes; João Antônio Martins. 
Santo Antônio da Cachoeira; Dr. Mateus Marques de Mowa 
Leite, Parnaiba; Dr. Mlranda Azevedo, Pindamonhangaba; 
Lindolfo Francisco <e Paula, Guaratingüetá; Dr. Alonso da 
Fonseca, Indaiatuba; Dr. Cesário de Freitzs, Itu; Dr. Domin- 
gos Correa Moraes. Tietê; Dr. Joaquim Fernando de Barros, 
São Roque; Luís Cruz, Jundiaí; Antônio Moreira da Silva, Rio 
Bonito; Antônio Guedes de Freitas Vasconcelos. Tatuí; Dr. 
Manuel de Assis Vieira Bueno. Tijuco Prêto; Manuel Lopes 
de Oliveira, Botucatu; Dr. Júlio de Mesquita, Sarapui; Vito- 
rino Gonsalves Carmilo, Faxina; Dr. Francisco de Assis Pei- 
xoto Gomide, Espírito Santo da Boa Vista; Dr. Range1 Pes- 
tana. Guarei; Dr. Vicente de Carvalho, Santos; Dr. Urbano 
do Amaral, São Vicente; Benedito Bartoldo Ferreira da Silva. 
Santa Isabel; Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrade So- 
brinho, Santa Rita do Passa Quatro; Dr. Francisco de Cam- 
pos Andrade Júnior, Serra Negra; Dr. Antônio Alvares Lobo, 
Penha do Rio do Peixe; Dr. Campos Sales, Itatiba; Dr. José 
Pereira de Queiroz, Socorro; Dr. Antônio Francisco de Araújo 
Cintra, Moji-Mirim; D. Bernardino de Campos. Amparo: 
Paulino Carlos de Arruda Botelho, São Carlos do Pinhal; 
Francisco de Paula Cruz, Dois Córregos; Dr. João Alberto de 
Sales, Barretos; Dr. Manuel de Morais Barros, Santa Bárbara; 
Luís de Toledo Piza e Almeida, Ca~ivarí; Dr. Prudente de 
Moraes Barros, São Pedro; Dr. José Ferraz de Assis Negrei- 
ros, Rio Claro: Dr. Muniz de Sousa. Sapé; Francisco Antônio 
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de Sousa Paulista, Brotas; Dr. João Tobias de Aguiar e Cas- 
tro, Piracicaha; Dr. José de Campos Novais, Santa Cruz das 
Palmeiras; Dr. José Alves Guimarães, Franca; Dr. Antônio de 
Paula Sousa, São João da Boa Vista; Dr. Antônio Mercado, 
Casa Branca; Dr. Carlos Garcia? Santa Rita do Paraíso; Dr. 
Jesuíno Cardoso de Melo, Patrocínio do Sapucaí; Horacio de 
Carvalho, Mococa; Serafim Leme da Silva, Belém do Descal- 
vado; Dr. Albino Olegário de Moraes Dantas, Bragança; Dr. 
Alfredo Casimiro da Rocha, Cunha; Dr. Peàro Carneiro 
Lessa, São José dos Campos; Dr. Américo Brasiliense de Al- 
meida Melo, Sorocaba; Dr. Cesário Nazareno Mota, Pôrto 
Feliz; Dr. Cerqueira Cesar, Itapetininga; Dr. Carlos Paes de 
Barros, Santa Bárbara do Rio Pardo; Dr .Rafael Aguiar Paes 
de Barros, Piraçununga; Dr. Antônio de Paula Sales, Campi- 
nas; Dr. Luís de Anhaia Melo, Moji-Guaçu; Dr. Carlos Augus- 
to de Freitas Vilalva, Araras; Dr. Francisco Vieira de Al- 
meida, Limeira; Dr. Adolfo Afonso da Silva Gordo. Jabutica- 
bal; João Batista de Melo Oliveira, Jaú; Dr. José Cesário da 
Silva Bastos, Araraquara; Dr. Luís Pereira Barreto, São Si- 
mão; Capitão Bento Bicudo, Espírito Santo do Pinhal; Dr. 
Martinho da Silva Prado Jímior, Ribeirão Prêto. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Leite - 2.a Edi., pág. 212) 

1887 - Contemporâneamente com o Congresso Republicano, Alberto 
Sales e Martim Francisco. o 3.O, lançam. respectivamente, os 
livros "Pátria Paulista" e "São Paulo Independente", pregan- 
do a seperação de São Paulo, para formar Nação a parte. 
(Hist. da Civil. Paul. Aur. Leite - 2.a Ed., pág. 212) 

1889 - Na Capital, é instalada a Caixa de Socorro Dona Maria Pia, 
como homenagem à Rainha dp Portupjal, de iniciativa do 
cidadão português Albino Soares Beiráo. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1890 - Em Santos, o pavo, continuando movimento do dia anterior. 
em comício com número superior a 2.000 pessoas, parte do 
Largo da República e dirige-se ao Paço da Intendência Mu- 
nicipal, ai manifestando plena adesão à atitude da mesma 
Intendênc~a, autorizando o assentamento de trilhos da Com- 
panhia Carris de Ferro. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1933 - Falece, na Capital, o professor Antônio Januário Pinto Ferraz, 
que foi diretor da Faculdade de Direito de São Paulo. Exer- 
ceu o mandato de senador estadusl em várias legislaturas. 

1937 - 33 instalado o município de Palestina, criado pela lei esta- 
dual 2782, de 23-12-1936. Tem sua origem no povoado que, 
em 1922, fundou Valentim Aivares, a que foi dada deno- 
minação de "S. João da Palestinan. 



Dia - 31 

1722 - Rodrigo César de Meneses, como prova de sua amistosa ati- 
tude para com os temerosos Irmãos Leme, escreve-lhes aten- 
ciosa carta, que os encontra a caminho de São Paulo, vindos 
de Cuiabá. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - 2.O vol. - A. Taunay) 

1790 - Luis Pinto de Sousa. Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra & Portuga1,participa ao Embaixador em Paris, 
Dom Vicente de Sousa Coutinho que, para aquela Córte, par- 
tiam os três naturalistas José Bonifácio de Andrada e Silvd, 
Manuel Ferreira da Câmara e Joaquim Pedro Ftagoso, todos 
formados da Universidade de Coimbra e sócios da Academia 
Real de Ciência, com o fim de fazerem, ali, um curso de Quí- 
mica e Mineralogia docimástica, e, particularmente, lhe reco- 
menda que dê aos três viajantes toda a proteção. Dez anos se 
demorou José Bonifácio na Europa, tudo estudando e obser- 
vando. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

i797 - Dom Mateus de Abreu Pereira, eleito e confirmado bispo, faz 
sua entrada solene da Capital. Dom Mateus havia sido eleito 
em 1.O de Junho de 1794 e confirmado por bula de 17 de ju- 
nho de 1795. 
(Hist. da Cicil. Paul. Aur. Leite - 2.a Ed.. pág. 213) 

1826 - Toma posse no Senado, como representante da Província de 
São Paulo, o Barão e depois Visconde de Congonhas do Cam- 
po, Lucas Antônio Monteiro de Barros. 
(Jornais) 

1841 - Nasce Antônio Gonçalves de Araújo Pena, paulista. Depois 
de dedicar-se aos estudos da medicina de Hahnernann e ha- 
ver praticado por muitos anos no laboratório da Viúva Mar- 
tins & Cia., estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde sempre go- 
zou da estima pública. 

1842 - Em Lorena, é aclamada a Junta Provisória do govêrno locai, 
composta do Capitáo-mor Manuel Pereira de Castro. Tenente 
Anacleto Ferreira Pinto e Dr. Cláudio Guimarães, que adere 
ao movimento contra a lei de 3 de dezembro de 1841. O pa- 
dre Manuel Tmtónio de Castro é eleito Comandante das FÓr- 
ças que marcham para atacar Silveiras. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 

1869 - Prudente de Morais profere na Assembléia Provincial de São 
Paulo vibrante e documentado discurso profligando as frau- 
des e violências que caracterizaram as eleig&s gerais de 7 de 
setembro de 1868. 
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1887 - Em Piracicaba, revoltam-se 130 escravos do Barão da Serra 
Negra. 
(Hist. Civ. Paul. Aur. Leite, pág. 213) 

1887 - Surge, na Capital o jornal "A Redenção" redigido pelo Dr. 
Antônio Bento de Sousa e Castro. É um terrível panfleto de 
~ropaganda da libertaçãco dos escravos. 
(Hist. Civil. Paul. Aur. Leite - pág. 213) 

1897 - Assume a presidencia da Província o vice-presidente, Dr. 
Francisco de Asis Peixoto Gomide, que ficaria no cargo até 
4 de junho do mesmo ano. 

1917 - Tem inicio, em São Paulo, O 1.') Congresso de Estradas de 
Rodagem. 

1920 - É fundada. com a sua primitiva denominafão de "Vila Bo- 
telhas" e depois Águas Paredas, a localidade de "Americo 
Campos. 

1927 - Fafece. em São Paulo. o pintor Benedito Calixto. 
(Jornais) 

1955 - Falece, na Capital, o engenheiro Roberto Mange, diretor de 
honra do Instituto de Organização Racional do Trabalho 
(IDORT). Roberto Mange, suíço, veio para São Paulo, con- 
tratado como professor de máquinas da Escola Politécnica. 
em 1912. Radicouse no Brasil. constituindo família por um 
casamento com paulista. 



J U N H O  

Dia - 1.O 

1614 - É ccncedida a Diogo Unhate, da vila de Santos, sesmaria 
na parte da Capitania que se chama Paranaguá, comegxdo 
na barra do rio Ararapira, pela costa: até à barra do Sue- 
peragui. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1641 - Na vila de Santos, Frei Manuel de Santa Marie, em terreno 
doado por d. Felipa Pereira dos Santos, romeça a constru@o 
da Igreja de Santo António. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1644 - * dado regimento a Salvador Correia de Sá e Benevides. in- 
vestido do cargo de administrador geral das minqs de São 
Paulo. 
(Minas de S. Paulo - Pedro Taques) 

1794 - Dom Mateus de Abreu Pereira é nomeedo quinto Bispo de 
São Paulo. Como o mais alto dignatário da Capitania, teve 
ocasião de, por várias vêzes (1808, 1811, 1813, 1817 e 1822). 
juntamente com a mais graduada patente militar e a mais 
elevada autoridade judicial, substituir, em seu impeai- 
mento ou falta, o Governador e Capitão-General de 
São Paulo. A substituiçáo se operava por fórça do Alvar5 
de 12 de dezembro de 1770. não passando de mera conjecr 
tura, sem qualquer fundamento, a afirmação de que, em 1822, 
o antístite fora escolhido pelo Príncipe D.  Pedro para inte- 
grar o que chamou o 'Triunvirato", como reconhecimento 
a seus merecimentos pessoais. 
(Cron. Paul. J. J. Ribeiro) 
(Hist. Prov. Ecles. S. P. - Vasco S. de Vasconcellos) 

1811 - Nasce, na vila de Santos, o Dr. Joaquim Otávio Nébias. Viria 
a ser, em várias legislaturas, deputado provincial, chegando 
a presidir a Assembléia; senador do Império (1856) e 
ministro da Justiça (1870). Faleceu aos 16 de julho de 1872 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

:822 - A Câmara Municipal de São Paulo lavra "edita1 para se pu- 
blicar  elas praças e ruas desta cidade pelo qual se exorta 
ao Povo e Tropas que hajam de conter-se na antiga rnodera- 
são, e que mantenham o sossêgo público". 
(Atas, XXII/óOI) 
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1838 - O presidente da Província, Venáncia José Lisboa, baixa ato 
modificando o Repulamento de 1.O de julho do ano anterior, 
determinando que os Administradores das Coletorias da Pro- 
víncia declarassem, nas respectivas guias, a qualidade e o 
pêso do café que, na Província, tivesse pago o dizimo. O 
café se classificaria como bom ou como escolha. 
(Reg. exp. pelo Gov. Prov.) 

1844 - Toma posse do cargo de Presidente da Província, recebendo-o 
do vice-presidente em exercício José Joaquim de Morais Abreu, 
Manuel da Fonseca Lima e Silva, oficial do Exercito, que 
culminou por atingir o pósto de Marechal e recebeu o título 
de Barão de Suruí. Era natural do Rio de Janeiro; tendo 
nascido aos 10 de junho de 1793. Governou São Paulo até 
5 de novembro de 1847. Foi o 17.O titular do cargo. 
(Galeria - E. Eg.) 

1862 - Tem início a publicação do semaná~io "literário "A Espe- 
rança", sob a direção de José Maria Lisboa. Seu ú1tim.i 
número (17) circulou a 26 de novembro do mesno ano. 
[Tmnrensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1888 - Surge, na Capital a revista acadêmica de letras e ciências 
"O Mês", dirigida por Horácio Magalhães e Luís Quirim dos 
Santos. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freiti:; 

1889 - fi publicado o primeiro número do "Boletim da Comissão 
Geográfica", editado pela Comissão Geográfica e Geológica de 
São Paulo. A partir de 1904, passou a ser organizado pelo 
Departamento do Serviço Metereológico. ocupando-se erclu- 
sivamente da meteorologia e climatologia de São Paulo. Fw 
ram seus colaboradore~, entre outros, Orville A. Derhy; Teo- 
dor0 Sampaio, Alberto Loefgren. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

i890 - Aparece, na Capital, a publicação quinzenal "Verdade e Luz'', 
dedicada a divulgação do e~~iritualisrno cientifico e à propa- 
gação do espiritismo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1890 - Circula o primeiro número de "A Arte", órgão de defesa da 
classe tipográfica. 

1890 - £ inaugurado o novo mercado de verduras no Acu. (merca- 
dinho de São João), ladeira de São João. 
(Cron, Paulista - J. Ribeiro) 

1890 - Em S. Carlos do Pinhal, inicia suas operações a Casa Bancária 
fundada por António Carlos de Arruda Botelho. conde do 
Pinhal. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 



REVISTA m 1ssrrruí.o H ~ s r t i ~ i c o  E C~oi:ni~ i ic i  ~r S. PAL-UI 225 
~ -. 

1894 - Tem início a publicaçãço do jornal acadêmico "A Luta", diri- 
gido pelos estudantes José de Freitas Guimarães, Diogo de 
Morais e Trajano To1ent:no e dedicado a literatura. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1895 - Circula pela primeira vez a "Revista Agrícola", sob a direção 
de Luís Pereira Barreto, Carlos Botelho e Domingos Jaga- 
ribe. Contava com a colaboraçáço dos nomes mais ilustres 
nos meios científicos dr: São Paulo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1897 - Os acadêmicos de Direito Alcidez Cruz, Francisco de Castro 
Júnior, Rodrigues Alves Filho, Cesário Pereira e Henrique 
Trindade lançam, na Capital, a fôlha republicana "O Consti- 
tucional". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1901 - Surge a fôlha "A Luz Divina", destinada a difusão das dou- 
trinas puras de Jesus Cristo. Era um órgão da doutrina 
evangólica reformada e distnbuiae gratuitamente. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1903 - Circula, na Capital, o primeiro número do periódico crítico- 
-humorístico "O Azeite". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1903 - Aparece, em São Paulo, a publicaçãqo quinzenal "A Luz da 
Verdade", de propaganda espírita, editada pelo Centro LZuz 
e Fraternidade", 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1903 - Vem a lume "O Livre Pensador", órgão dos livre pensadores. 
Era anti-clerical e de distribuiçãço gratuita. 
(Imprensa Periódica - Aionso de Freitas) 

1913 - Aparece, em São Paqiq a revista teatral ilustrada %den 
Revista". Publicava-se mensalmente e era distribuída gra- 
tuitamente. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1914 - Aparece, em São Paulo, a publica$io 'A Cuta Moderna", ex- 
clusivamente de propaganda comercial. Era distribuída gra- 
tuitamente. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1931 - Assume o cargo de Comandante da Z a  Região Militar, com 
sede na Capital de São Paulo, o general de brigada Pedro 
Aurélio de Góes Monteiro. 
(Relatório da 2.a Região Militar) 

1934 - Inicia suas atividades, em São Paulo, a Rádio Cultura. 
(O Estado - 1.O-ú-66) 

1935 - fi eleito bispo de Santos Dom Paulo de Tarso Campas, que, 
em 1941, seria transferido para Campinas, da qual fo? o 3.? 
Bispo. 
(Hist. Prov. Ecles. S. P. - Vasco S. de Vasconcellos) 
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1941 - As classes intelectuais de S. Paulo fazem vir a Capital para 
uma série de conferências, o Padre Pierre Charles. Com essas 
conferências, inicia-se a Páscoa dos Intelectuais. 
1Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1961 - Pelo Decreto 48.548, dest daata, o governador do Estado, 
Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, com o referendum de 
todo seu Secretariado, desapropria as ayões da Companhia 
Paulista de Estradas de Ferro. Ficaram a salvo da desapro- 
priaçãço as ações pertencentes ao Instituto de Previdência do 
Estado e cinco ao portador, de forma a permitir que a ferrovia 
pudesse permanecer como sociedede anônima. As despesas 
imediatas com a desapropriação orçaram em 580 milhões 
de cruzeiros. 
(Diário Oficial do Estado, 2-6-61) 

Dia - 2 

1640 - Rio Branco, provavelmente baseado em Azevedo Marques, 
registra que, nesta data, "Povo e Câmara de São Paulo inti- 
mam os jesuítas a que se recolham ao colégio do Rio de Ja- 
neiro. marcando-lhes, para a partida, o prazo de seis dias." 
Nas "Atas" e no "Registro Geral" da Câmara da Capital, no 
dia indicado, nada consta sôbre o fato. No assentamento da 
sessão havida entáo, lê-se que os vereadores "tratando do bè 
comfi e da festa de corpus criste de sua magde deste presente 
como na forma do seu regimton 
(Atas, V/21) 

1653 - A Câmara de São Paulo participa a D. João IV que assinara. 
o ajuste de paz com os jesuítas. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1819 - Falece em Itu. aos 55 anos de idade, o Pe. Jesuíno do Monte 
Carmelo, no século, Jesuíno Francisco de Paula Gusmáo. 
Era natural de Santos. 

1822 - Inauguração da Socieaade Secreta "Nobre Ordem dos Cava- 
leiros da Santa Cruz, denominada Apostolado". Compunha- 
-se de 100 membros, entre os quais, D. Pedro e José Boni- 
fácio. Aquêle era o "Arconte-Rei" e, èste, seu lugar-tenente. 
Nela pontificava José Bonifácio, ao passo que, no Grande 
Oriente: o partido de Gonçalves Ledo era maior. 

1872 - I3 inaugurado, nesta Capital, na travessa da Rua Boa Vista 
(hoje 3 de Dezembro) o "Teatro Provisório". 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1877 - É criado o impôsto de 1$000 que recai sôbre todos os habi- 
tantes da vila de Socorro, ma:ores de 10 anos. 
(Col. de Leis Provinciais) 
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1887 - O Bispo D. Lino levanta a idéia da fundação de uma escola 
agrária nos moiaes da dos trapistas franceses, na Cantareira, 
em terrenos da Fazenda do Seminário. Em Taubaté, depois 
dissa, frades estrangeiros fundariam estabelecimento congê- 
nere. 

1889 - Surge, em São Paulo, o primeiro número do jornal "O Lá- 
baro", órgão do Clube Literário Teófilo Dias. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1889 - Emilieno Perneta e Pacheco Neto iniciam a publicaçã~o de 
"A Quinzena Paulista, de Letras e Artes". Divulgava matéria 
literária, em verso e prosa. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Fr.eitas) 

1890 - É, pela Intendência Municipal de Moji-Mirim, contratado, com 
a Companhia Luz Elétrica de São Paulo, o serviço de ilumine- 
sáço da cidade. 

1891 - Pelo decreto n.O 431, foi exepedido o regulamento dos Distri- 
tos Militares, como sede dos grandes comandos regionais do 
Exército. Estabeleceu o citado regulamento a cidade de São 
Paulo como sede do 4.O Distrito Militar, com jurisdiçãço sobre 
os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 
(Relatório da 2.a R. M.) 

1902 - É fundada, na Capital, a Escola Pratica de Comércio, atual 
Escola "Álvares Penteado". 

1904 - Aparece pela primeira vez, em São Paulo, o semanário "A 
Redenção", dedicado à defesa da riqueza e do trabalho nacio- 
nais. Teve vida efêmera e foi substituído pela "Tribuna Agrí- 
cola e Comercial", posta a circular em 11 de julho dc mesmo 
ano, que reimprimiu o artigo-programa e as epígrafes de "A 
Redenção". 
íImprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

I902 - Assume a Preidência do Estado, para a qual foi conduzido pela 
segunda vez, Bernardino de Campos. No regime repubiicano, 
foi o 6.O ocupante do cargo, com a denominação de Presiden- 
te. Deixou o governo a 1 .O de maio de 1904. Natural de Pou- 
so Alegre, Minas Gerais, formara-se pela Faculdade de Direito 
de São Paulo em 1963. 
(Galeria - E. Egas) 

Dia - 3 

1721 - A Câmara da Cidade de S. Paulo, tendo em vista os têrmos 
da Proviáo de 14 de abril do mesmo ano, passada por D. 
Pedro de Almeida Portugal, Conde de Assumar, Governador e 
Capitão-Generel da Capitania de São Paulo, concedendo a Ga- 
briel Antunes Maciel o direito de "ter as canoas por sua conta 
nis rios Grande, Tacoarí e Lagoa de Sambichuga, gosando-se 
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do rendimentodellas pelo espaço de cinco annos, fazendo boa 
passagem de passageiros", e fia-lhe estas vantagens, "na pas- 
sagem do Rio Grande de cada pessoa e carga de canoa que 
promete ter no dito rio duas patacas, e de um cava110 quatro 
e na lagoa de Sambichuga nos consta não é necessário haver 
canoas; porque della se pode desviar". 
A concessão, mencionada foi outorgada a Gabriel Antunes Ma- 
ciel, por ter o mesmo se proposto a "abrir um caminho ma& 
fácil para as novas minas de Cuiavá pela Vila de Sdrveava, 
evitando os perigos do rio Anhembi de sorte que se possa con- 
duzir boiadas, e cavalgaduras até o Rio Grande" e também 
por pretender "abrir o caminho do Rio Verde". 
(Reg. Geral - IV/433 a 36) 

1821 - O segundo batalhão de Caçadores da Capital rebela-se contra 
seu comandante, que consegue apaziguá-lo. 

1867 - Nasce em Pouso Alegre, Minas Gerais, Prisciliana Duarte de 
Almeida, que desde moça viria viver eni São Peuio, casada 
com o professor Silvio de Almeida. Escritora e poetisa, fez parte 
da Academia Paulista de Letras. 

1885 - Nasce, em M:nas Gerais, D. José Maria Pereira Lara, 1.O Bispo 
de Santos. 
(Hist. Prov. Ecles. S. P. - Vasco S. de Vasconcellos) 

1891 - E: elevada a categoria de vila, com a denominação de Vila 
Novais, o distrito de paz da estação de Cruzeiro. 
(Decretos e Resoluçóes do Gov. Provis. do Est. de S. P.) 

1902 - É distribuído o primeiro número de "O Porvir", publicação 
quinzenal, de cunho literário, editado pelos alunos externos do 
Instituto de Ciências e Letras, da Capital. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1912 - A 3, o general de brigada Antônio Neto de Oliveira Silva Faro 
assume o cargo de Inspetor da X Região de Inspeçáo Militar, 
na cidade de São Paulo. 
(Relatório da 2.a R.M.) 

1915 - Instala-se, nesta Capital, por iniciativa de D. Duarte Leopoldo 
e Silva, Arcebispo de São Paulo, o I Congresso Eucaristico da 
América, sob a presidência do Cardeal Arcoverde. 

1932 - São emitidos pelo Govêrno da União os sêlos comemorativos 
do IV Centenário da Fundação de São Vicente, a saber: 20 rs. 
(púrpura); 100 rs. (prêto); 200 r5 (roxo); 600 rs. (c& de 
vinho) e 700 rs. (anil claro). 

1934 - Campo Largo de Sorocaba, atualmente denominado Araçoiaba 
da Serra, qeio decreto estadual 6.530, perde a sua autonomia 
como município, só reedquirida em 1936, pelo decreto 2.695 
de novembro. A denominação de Araçoiaba da Serra foi dada 
ao município em 1938. 
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1941 - Falece, em Santos, o escritur paulista Valdomiro Silveira. 
Nasceu em Cachoeira Paulista, aos 11 de novembro de 1873. 
Bacharel em Direito (1895), dedicou-se, à advocacia e foi pro- 
motor público. Exerceu, ainda, os cargos de Secretário da 
Justiça e da Educação, além de ter sido eleito deputado. Seu 
primeiro livro de contos, "Os Caboclos", publicado por Monteiro 
Lobato 86 Cia., em 1920, reproduz trabalhos seus vindos a 
lume em 1891, com os quais grangeou "a glória de ter sido o 
criador da literatura regionalista no Brasil" (Edgard Cava- 
lheiro). São seus seguidores, no gênero, Afonso Arinos, Simóes 
Lopes Neto e o próprio Monteiro Lohato. Neste campo é 
considerado o precursor em toda a América Latina. 
(Do Conto Paulista - João Pacheco) 

1961 - Falece Plino Marques da Silva Airusa, catedrático de Etnc- 
grafia do Brasil e Língua Tupi-Guarani da Faculdade de Filo- 
sofia. Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Foi 
sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
(Necrológio no "O Estado de São Paulo") 

Dia - 4 

1778 - O marechal José Raimundo Chichorro da Gama Lobo passa 
a administração da Capitania de São Paulo a seu sucessor, 
Bernardo José de Lorena. 

1851 - Toma posse, por procuração, o sétimo Bispo Diocesano de 
São Paulo, Dom Antônio Joaquim de Me'lo, que entraria 
zolenemente na Catedral, aos 3 de agosto do mesmo ano. Por 
determinação de D. Antônio foram proibidos os enterros à 
noite. 
(Hist. Prov. Ecles. S. P. - Vasco S. de Vasconcellos) 

1860 - Aparece o primeiro número do órgão da Associação Acadê- 
mica "Amor à Ciência". Integrava a direçáo da entida- 
òe, além de outroq Joaquim Pessanha Póvoa, autor da inte- 
ressantíssima obra "Anos Acadêmicos - São Paulo - 1860- 
-1864" sôhre as atividades literárias e científicas da Acadê- 
mia de Direito no quinquênio aludido. 

1869 - É lançado o primeiro número da fôlha "Opinião Conserva- 
dora", orientada pelo então deputado geral João Mendes de 
Almeida, seu redator-chefe. 

1871 - Nasce, na cidade fluminense de Pirai, o prof. Domingos Ru- 
bião Alves Meira, que viria a ser catedrático da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, Reitor da Mes- 
ma Universidade e membro da Academia Paulista de Letras. 
Faleceu aos 13 de janeiro de 1946. 
(Diário de São Paulo) 
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1873 - Aparece, na Capital, o periódico "O Porvir". dirigido por estu- 
dantes de Direito. 

1877 - Pela Lei Provincial n.O 65, desta data, são fixadas as divisas 
da Vila de Serra Negra com as de Amparo, Socorro e Penha. 
(Cal das Leis Provinciais) 

1888 - Falece, no Rio de Janeiro, o Conselheiro João da Silva Car- 
rão. Natural de Curitiba. Formado em Direito pela Aca- 
demia de São Paulo em 1837, n3 ano seguinte, prestou con- 
curso para lente substituto da mesma Escola, sendo seu nome 
ind:cado para nomeação. Por questões políticas, diz-se, seu 
concurso foi anulado. Em 1845, foi nomeado lente de Eco- 
nomia Política daFaculdade de Direito desta Capital. Era 
jurista profundo e advogado notável. Foi deputado provincial 
geral. Presidente das Províncias do Pará e d.e São Paulo, da 
qual foi o 32: titular do cargo (3 de agosto de 1865 a 3 de  
março de 1866), senador e ministro da fazenda. Fundou os 
jornais "O Americano" (1944) e o "Ipiranga" (1849). 
(Galeria - E. Egas) 

1890 - Tem inicio a publicação, em São Paulo, do quinzenário "A 
Folha". 

1895 - É criada a comarca de Ibitinga. 
(Diário de São Paulo) 

1897 - Deixa a chefia do govêrno do Estado o Vice-presidente Fran- 
cisco de Assis Peixoto Gomide que, em subçtituição ao Pre- 
sidente Campos Salles ,assumira o cargo a 31 de maio. Com 
a eleição para a presidência da República, de Campos 
Sales, Peixoto Gomide reassumiu aquelas altas funções, exer- 
cendo-as de 31 de outubro de 1897 a 10 de novembro de 1898. 
Nasceu nesta Capital; era formado pela Faculdacre de Direito 
de São Paulo. 

1901 - É inaugurada a Escola Superior de Agricultura Luis de Quei- 
roz, integrante da Universidade de São Paulo. Sancionada a 
lei estadual 26, de 11 de maio de 1892, criando a Escola Agrí- 
cola de Piracicaba, Luís Vicente de Sousa Queiroz, doou ao 
Estado a Fezenda São João da Montanha, para nela ser insta- 
lada a Escola. 
(Souza Campos) 

1901 - 0 almirante Custódio José de Melo desafia para duelo o 
deputado Cónego Valois de Castro, que alegando seu estado 
sacerdotal, o recusa. Em seu lugar, aceita o desafio. o depu- 
tado paulista Coronel Fernando Prestes de Albuquerque. Cus- 
tódio não concorda com a substituição. 

1905 - Surge a publicação "A União Comercial" na cidade de São 
Paulo. 



1908 - Surge, na Capital, o remanáro art:ístico-literário "I1 Fiore" 
redigido em italiano. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1914 - É lançado, na Capital, o jornal "A Época3'. "órgão ilustrado, 
independente crítico político literário e noticioso". Era sema- 
nário, protnetendo aparecer diàriamente. às 18 horas, desde 
que tivesse montada sua oficina. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1932 - O Clube Comercial, que está tomando parte notável no pre- 
paro da Revolução, oferece um banquete de grande resse 
nância ao Governador Pedro de Toledo, seguido de outro ao 
Coronel Marcondes Salgado. 
(A .Leite) 

1937 - O distrito de paz de Quint-na, passa da cornarca d.2 Penápolis 
para a de Marília. 

1941 - Assume o cargo de interventor no Estado o paulista Fernando 
Costa, engenheiro agronomo. ficendo no governo até 27 de 
cutubro de 1945. 

Dia - 5 

1619 - É criada a Ouvidoria Geral do Rio de Janeiro, coiiipreenden- 
do as capitanias do sul. do Espírito Santo a São Vicente, sen- 
do enviado, como seu Ouvidor-Geral, o desembargador Amân- 
c'o Rebelo. 
(Efem. Judiciárias - Edgard Costa) 

1634 - Reunida a câmara da vila d.2 São Paulo juntam-se a seu ofi- 
ciais os "omes do povo", ocasião em que, em nome dêstes, 
o procuradordo conselho requereu! "pusesem (w vereade 
res) cobro sôbre o gentio que estava levantado por efeito de 
se levantarem contra os moradores desta vila". Em conse- 
qüência da representação, "pelos ofisiais foi acordado com os 
homes bons do povo como ordenarão de mandarem uma dusia 
de mansebos solteiros com trinta indios das aldeas e os mais 
que necessarios forem para traserem a esta vila os que são 
levados e levantados para com isso sesarem estes abusos 
e se castigarem o cabesas". 

1756 - Edita1 da Edilidade "para acompanharem a procissão de Cor- 
pus Cristi os juizes e escrivães dos oficios mecanicos com suas 
insignias na forma que se pratica anualmente". 
(O Estado, 5 -666 )  

1820 - Por provisão do Bispo D. Mateus de Abreu Pereira é criada 
a Capela de Capivari, em territónio do mcnicipio de Itu. 
(Cconol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1843 - Nasce, em Pindamonhengaba: o Ministro do Tribunal de Jus- 
tiça de Sáo Paulo, Miguel de Godói Moreira e Costa. Bacha- 
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rel pela Faculdade de Direito de São Paulo (1865), foi juiz 
municipal, primeiro juiz de direito da Comarca de Pindamo- 
nhangaba (1877), tendo exercido as mesmas funç6es em Gua- 
ratinguetá e em São Paulo (2.a Vara Civel e Comercial). Desta 
comarca foi guind-do ao Tribunal de Justiça, em 1896, com 
a elevação do número de seus m:nistroi de nove, para doze. 
Faleceu, nesta capital, a 25 de dezembro de 1915. 
(F.B. Brotero - Trib. da Relação e Trib. de Justiça de S. P.) 

1858 - Pelo Decreto número 2187, desta data, são declaradas de 
primeira entrância as comarcas de Bananal, Iguape e Cons- 
tituição (hoje, Piracicaba). 

1867 - Jaboticabal é elevada a categoria de Vila. 
1871 - Por ofício desta data, o Presidente da Província ordena as 

medidas necessárias para que as férias dos administradores e 
e operários empregados nas obras públicas não prejudiquem 
a regularidade destas. 
(Regulams. Exp. pelo Gov. Prov.) 

1874 - É baixado, pelo Presidente João Teodoro Xavier, o Regula- 
mento da Lei n.O 9, de 22 de março dêste ano, que tomava 
obrigatório o ensino primário a todos os habitantes da Pro- 
víncia, dos sete aos quatorze anos, para os do sexo masculino, 
e. dos sete aos onze para os do feminino que residirem em 
cidades ou vilas em que houver escola pública ou particular 
subsidiada. A Lei previa a multa de 10$000, que poderia 
ser elevada até 50$000, em caso de reincidência, para os pais 
patronos que não mandassem os menores sob a sua guarda à 
escola, ou não Ihes ministrassem, de outra forma, a instrução 
primária. A falta às aulas pelos menores sujeitava seus res- 
ponsáveis à multa de $500 a I$000, por falta. 
(Reguls. Exp. pelo Gov. Prov - LeisProv.) 

1887 - Aparece na Capital o primeiro número de "O Comercia?. 
Infelizmente, morreu ao nascer. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

- Começa a funcionar, no Brás, a "Hospedaria de Imigrantes", 
no novo edifício, construído pelo govêmo da Província, na 
administraçáço do Visconde, depois Conde, de Parnaíba. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1889 - Os homens de cor, em impressionante romaria, visitam o tG- 
mulo de Luís Gama. Fundam o jornal "A Pátria", órgão dos 
hcmens de cor. 
(Hiit. da Civ. Paulista - A. Leite) 

- A fim de cobrir as despesas com os juros decorrentes de em- 
préstimo de 1.000:000$000 (mil contos de réis), contraído 
com a Província, para a realização dos serviços de águas e 
esgotos, a Assembléia Provincial Legislativa cria, em benefí- 
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cio da Câmara Municipal de Campinas, um impôsto de 9% 
sobre o valor locativo dos prédios da cidade. 
(Leis Provinciais) 

- A Assembléia Legislativa autoriza o Presidente da Província 
a rever o contrato firmado com a Companhia Crntareira e 
Esgotos, a fim de modificá-lo de modo que esta se obrigue, 
entre outras coisas, a estender a rêde de esgoto dentro da 
área que a Câmara Municipal de São Paulo determinar e a 
reduzir a renda obrigatória da companhia de 9% para 5%. 
Por outro lado, o chefe do Govêrno poderia emprestar à 
Companhia Cantareira, em apólices ao par, até a quantia de 
1.500:000$000 (mil e quinhentos contos de réis), resgatáveis 
em 40 anos,aos juros de 6% ao ano e elevar o prazo da con- 
cessão a 70 anos. A mesma lei, de número 195 ,previa a 
majoraçágo de 3% sôbre o impôsto que incidia sobre o valor 
locativo dos prédios servidos pela rêde de esgotos. 
(Leis Provinciais) 

1890 - É constituída, pelo Govêrno do Estado, a comissão integrada 
pelos engenheiros Antônio Francisco de Paula Sousa e Te- 
dor0 Sampaio, para estudo dos rios Tietê e Tamanduatei e de 
saneamento da várzea do Carmo. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

- Pm decreto referendado pelo Ministro da Justiça, Manuel 
Ferraz de Campos Sale, é removido de Pôrto Alegre, para o 
Tribunal da Relaçáo de São Paulo, o Desembargador Frede- 
rico Dabney de Avelar Brotero. 
(Trib. de Relação e Trib. de Justiça S. P.  - Frederico B. 
Brotero) 

1893 - Nasce, em São Paulo, Sinésio Rocha, bacharel pela Facul- 
dade de Direito de São Paulo (1919). Veio a ser livre Docen- 
te de Direito Penal da mesma. Foi vereador à Câmara Mu- 
nicipal da Capital, Promotor Público, Procurador Geral do 
Estado, Secrezário dO T~abalho, Indústria e Comércio, do 
Govêrno e da Justiça e Ministro do Tribunal de Contas. Per- 
tenceu aos quadros do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo. Faleceu. nesta Capital, aos 15 de julho de 1957. 
(A Gazeta) 

1911 - Vicente de Carvalho, em crônica no "O Estado de S. Paulo". 
ataca a Academia Paulista de Letras, a que, só mais tarde 
viria a pertencer. 
(Hist. da Civ. Paulista - A.  Leite) 

1920 - Falece, na Capital, o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, orga- 
nizador e primeiro Diretor da Faculdade de Medicina. Nas- 
ceu em Campinas, a 5 de janeiro de 1867. 
(O Estado de S. Paulo) 



1930 - Funda-se, na Capital, a Associação dos Antigos Alunos da Fa- 
culdade de Medicina. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1966 - Chega a S. Paulo a notícia oficial de terem sido cassados, 
por decreto do Sr. Presidente da República, sabado dia 4. 
os direitos políticos por 10 anos, do governador do Estado, Dr. 
Adhemar Pereira de Barros, com apoio no artigo 15 do Ato 
Institucional (revolucionário) n.O 2 e de sua substituição no 
cargo de governador, em virtude do Ato Adicional n.O 10 
Seria substituído no govêrno pelo vice-governador, Laudb 
Natel. 

Dia - 6 

1588 - A Câmara e o povo de São Paulo assentam a conveniência 
da vila ter I p j a  matriz e vigário, bem como que fosse a 
Igreja construída entre as casas de Diogo Teixeira e André 
.Mendes, os quais ficariam encarregados de receber os dona- 
tivos para êsse fim. 

1677 - Em vereança, para almotacel, "elegeram entre todos ao capi- 
tam Pedro Taques de Almeida". 
(O Estado, 6-666)  

1716 - Em Pindamonhangaba, falece Antônio Bicudo Leme. que se- 
gundo Pedro Taques, com seu irmão Brás Estêves, genros e 
filhos foram os fundadores da vida de N. S a  do Bom Sucesso 
depindamonhangaba. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1730 - A monção do ouvidor Antônio Ávares de Lanhas Peixoto, de 
volta de Cuiabá, é destroçada pelos paiaguás, sucumbindo 
Lanhas Peixoto e mais de 100 monçoeiros. 
(Taunay) 

1842 - Chega a Campinas, comandada pelo Tte.Ce1. José Vicente de 
Amorim Bezerra, uma fôrça de 200 homens, destacados do 
grosso da tropa do Gal. Barão de Caxias, em perseguição dos 
rebeldes do movimento de Sorocaba. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1851 - l? sagrado, no Convento da Ajuda, no Rio de Janeiro, D. An- 
tônio Joaquim de Melo, 7 . O  Bispo de São Paulo. 
(Hist. Prov. Ecles. S. P.  - Vasco S. de Vasconcellos) 

1860 - Pelo decreto imperial n.O 2601, são aprovados os estatutos, 
organizados em Londres, da Estrada de Ferro Santos e Jundiaí, 
depois São Paulo Railway, que, após sua encampação pelo 
Govêrno Federal (1946), passou a ter a primitiva denominação. 
(Hist. da Viação Pública em S. Paulo - A. Pinto) 
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1889 - O Clube Literário "Gonçalves Dias", dos alunos do Colégio Ivaí, 
lança o primeiro número de seu órgão, denominado "O Brasil". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1891 - São inaugurados os trabalhos de construção de um viaduto 
ligando o k r g o  do Rosário (hoje, Praça Antônio Prado) ao 
Largo do Paissandu, que foram, desde logo ao início, definitiva- 
mente interrompidos. 

1891 - Instala-se o município de S. Pedro do Turvo, criado pelo de- 
creto estadual 181, de 29 de maio do mesmo ano e originado da 
povoaçáo fundada pelo mineiro José Teodoro de Sousa, em 1851. 

- d pelo decreto estadual n.O 200, alterada a denominação da 
vila de S. Sebastião do Tijuco Prêto para Piraju. 
(Decretos e Decisões do Govêrno de S. Paulo) 

- É modificada a denominação do têrmo e comarca de Rio Novo 
para Avaré. Por outro ato do governador do Estado, é anexa- 
do a comarca de Avaré o município de Sta. Bárbare do Rio 
Pardo. desmembrada da de Len~óis. 
(Decretos e Decisões do Govêrno de S. Paulo) 

- É criado o distrito de paz de óleo. no município de Santa Cruz 
do Rio Pardo. 
(Decretos e Decis6es do Govêrno de S. Paulo) 

- A vila de São José do Rio Pardo é elevada à categoria de cidade. 
1908 -- É instalado o distrito de paz de Piratininga, criado pela lei 

1.122. Originou-se da povoacão fundada em 1895, por Faus- 
tino &beiro da Silva. 

1912 - Trazendo a data de 13 de junho, aparece o primeiro nú- 
mero da fólha ítalo-brasileira "Rosa d'Amor". Era redigido 
em português e em italiano. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1914 - Falece, no Rio dè Janeiro. o Almirante Artur Silveira da 
Mota. Barão de Jaceguai, nascido em S. Pzulo. em 26 de 
maio de 1843. Tomou parte ativa na Guerra do Paraguai 
e foi membro da Acadeniia Brasileira de Letras. Deixou, 
entre outros trabalhos. "Reminiscências da Guerra do Para- 
guai". 

1927 - É instalado o município de José Bonifácio, criado pela lei 
2.177 de 2&12-1926. 

i937 - É instalado o município de Guararapes, criado pela lei 2.833 
de 5-1-1937. Tem origem no povoado de 'Frutal", que se 
formou com o avanço dos trilhos da E. F.  Noroeste. 

1952 - A cidade de São Paulo é designada como escala do Correio 
Aéreo Militar. 

1966 - Toma posse, perante a Assembléia Paulista. do cargo de go- 
vernador do Estado. vago em virtude da destituição, pelo 
Govêrno Federal, do Dr. Adhemar Pereira de Barros, o vice- 
-governador Laudo Natel. 
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Dia - 7 

1710 - Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, assumindo o 
govêmo da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. esta- 
belece restrições no trânsito dos numerosos caminhos que vão 
ter as minas, abertos para facilitar a saída clandestina do ouro. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1771 - O Papa Clemente XIV confirma D. Frei Manuel da Ressur- 
reição 3 . O  Bispo de S5o Paulo. Este só faria sua entrada so- 
lene na Cap:tal aos 19 de março de 1774. 

1833 - Nasce, no Rio de Janeiro, José Maria Corrêa de Sá e Bene- 
vides. Bacharel (1854) e Doutor (1858) em Direito pela 
Academia de São Paulo, da qual veio a ser professor subs- 
tituto (1865) e lente catedrático (1871). Presidiu às provín- 
cias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Foi casado com uma 
filhe do Conselheiro Avelar Brotero. Militou no jornalismo, 
colaborando no "O Vinte e Dois de Maio", com Antônio Pra- 
do, e na "A Ordemn. 
(ACongregaçãço da Fac. de Direito - Waldemar Ferreira) 

1836 - Tem início e111 São Paulo, a publicação do Semanário "Na- 
cional", órgão que se opunha à política e ao govêmo do Re- 
gente Diogo Antônio Feijó. 

1842 - Travase combate entre as forças legais e as rebeladas, nas 
imediaçóes de Campinas, no lugar denominado Venda Grande, 
Segundo Azevedo Marques (Apontamentos), os insurretos. 
com 300 homens, são batidos, sofrendo a baixa de 17 mortos 
e 15 prisioneiros, figurandb, entre aquêles, o comandante, 
Joaquim Viana; as hostes legalistas, compostas de 150 praças, 
tiveram fora de combate dois soldados e um capitão, mortos. 
além de alguns feridos. Aureliano Leite (História da Civili- 
zação Paulista) corrige o autor precedente, asseverando que 
os revolucionár5os tinham por chefe o capitão Boaventwa 
Soares do Amaral, nascido em Capivarí, que pereceu no com- 
bate. Viana viria a falecer no dia 12 do mesmo mês. Caxias 
assistindo aos funerais de Boaventura, terla dito - efirma 
Assis Cintra - "Foi um bravo. É pena que o Brasil perca 
homens dêsse feitio". 

1848 - Nasce, em Guaratingueta, Frencisco de Paula Rodrigues Alves, 
que viria a ter no Império e na República destacada atuação. 
Foi presidente da Província e por dois períodos presidente do 
Estado. Presidente da República de 1902 a 1906, de nóvo 
eleito em 1918, não chegou a tomar posse por doente, falecen- 
do a 16-1-1919. 

1868 - É pôsto em circulação, na Capital, "O Acadêmico", jornal ju- 
rídico, literário e noticioso, dirigido pelos estudantes de direito, 
Carlos Lkncio de Carvalho. José Francisco Diana e Francisco 
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Osório. Cessou suas atividades a 19 de novembro do mesmo 
ano, quando foi publicado seu último número, o 15. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1873 - Estudantes de direito l an~am o jornal "O Tribuno". 
1879 - 2 firmado, com o Govêrno Provincial, o contrato pelo qual a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro se obrigava a pro- 
longar suas linhas de Rio Claro a Araraquara, passando por 
São Carlos do Pinhal. 
(Hist. da Viação Pública em S. Paulo - Adolfo Pinto) 

1890 - Realiza-se, no Paco da Intendência Municipal de São Paulo. 
o primeiro casamento civil aqui celebrado, por fórça da Lei 
federal 181, de 24 de janeiro dêste ano. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 
(Leis Orgânicas do Gov. Provisório) 

1897 - 2 vitima de atentado, a tiros de pistola, em Ouro Prêto, Minas 
Gerais, o estudante paulista Carlos Vasconcelos de Almeida 
Prado. Os agressores são os sul-riograndenses, irmãos, Protá- 
sio, Viriato e Getúlio Vargas. além do gaúcho Baltazar Bem. 
Com exceção do futuro ditador, então com mais de 14 anos 
de idade, todos foram pronunciados, mas não foram condena- 
dos por superveniente prescrição da aqão penal. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1900 - Vem a lume, na Capital, o semanário crítico-humorístico "O 
Bilontra", que resvalava para a pornografia, Viveu, pelo me- 
nos, quatro anos. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1907 - I?, elevado à dignidade de Arcebispo Metropolitano de São 
Paulo, seu 12.O Bispo, D. Duarte Leopoldo e Silva, que, a 14 
de abril do mesmo ano, fizera sua entrada solene no Bispado. 

1908 - O Estado de São Paulo é elevado a Província eclesiástica in- 
dependente, composta dos bispados de S. Carlos, Campinas, 
Ribeirão Prêto, Taubaté, Botucatu e Curitiba. Eleito Arce- 
bispo D. Duarte Leopoldo e Silva, é entronizado aos 11 de 
outubro dêste ano. Posteriormente, foram criados os bispados 
de Lorena, Santos, Sorocaba, Cafelândia, Assis, Rio Prêto, Bra- 
gança e Piracicaba, em diferentes datas, tornando a Arquidio- 
cese de São Paulo a mais importante do mundo. 

1911 - A loja ma~ônica "Sete de Setembro" publica, com seu nome, 
um mensário de ~ropaganda e informações, de distribuiqãço 
gratuita. 
(Imprensa Periódica - Afonzo de Fnitas) 

Dia - 8 
1545 - Brás Cubas toma posse do cargo de Capitáo-Mor da Capitania 

de São Vicente, segundo assevera Frei Gaspar da Madre de 
Deus, em suas "Memórias para a História da Capitania de S. 
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dator-chefe do jornal "O Império", fundado em 1899. Faleceu 
a 27 de setembro de 1913. 
(A Congreg. da Fac. de Direito - L\'aldemar Ferreira) 

1877 - Circula o único número do "Jornal", de Terentillo Arsa. &te era 
o pseudônimo de Américo Brasiliense. Insere matéria de com- 
bate à monarquia e à regência da Princesa Isabel. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1881 - Pela lei n.' 65, a Assembléia Provincial Legislativa concede à 
Companhia Bragantina uma dilação de sete meses, no prazo 
que tem para concluir as obras da Estrada de Ferro Bragantina. 
(Leis Provinciais) 

I880 - O Presidente da Província celebra contrato com a Compa- 
nhia Mojiana de Etradas de Ferro, para prolongamento das 
linhas desta ã vila de Ribeirão Prêto. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1887 - Aparece, na cidade de Guaratinguetá, o primeiro número do 
"Jornal da Noite", de propriedade e direçáo de Américo Costa. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1890 - Tem lugar, em Amparo, o primeiro casamento civil. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

i891 - I3 instalado solenemente, no prédio da Praça João Mendes, 
pelo Governador Américo Brasiliense de Almeida Melo, o Con- 
gresso Estadual Constituinte que, desde 1.O de junho, se reu- 
nia em sessões preparatórias. O govêrno tencionava realizar 
o Congresso na Igreja do Colégio, ao que se opôs o Bispo D. 
Lino, que tentaria reivindicar, judicialmente, o domínio do 
templo. 

1892 - Nasce em Joanópolis, Estado de São Paulo, o Prof. Antônio 
Ferreira de Almeida Júnior. Formar-se-ia pela Escola Normal 
da Praça da República (1909) e pela Faculdade de Medicina 
( 192 1).  Em 1928, conseguiria mediante concurso, a Livre 
Docência de Medicina Legal da Faculdade de Direito de São 
Paulo e, em 1941, a respectiva cátedra. 

Pertenceria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo. Seria, também, um dos fundaào- 
res da Escola Paulista de Medicina, na qual lecionaria. Dentre 
os inúmeros cargos públicos que viria a exercer, destaca-e sua 
participaçãço na Comissão Organiaadora da Universidade de 
São Paulo, cujo primeiro Conselho integraria, sendo, igualmen- 
te, um dos componentes da comissão que. em 1935, elaboraria 
os estatutos da Universidade. Seria Secretário da Educaçáo e 
exerceria inúmeros cargos e comissões, no plano federal e esta- 
dual, ligado à direção e orientação do ensino e membro do 
Conselho Nacional de Educação. 



Ao completar 70 anos de idade, em 1962, deixeria por aposenta- 
doria compulsória, a Cátedra de Medicina Legal da Faculdade 
Direito do Largo de São Francisco. 

1905 - Numa homenagem ao Presidente Campos Sales, a cidade de 
São José do Paraitinga tem sua denominafáo mudada para 
Salesópolis. 

1931 - Por ato desta data, é adotada a tabela de preços para a venda 
de carne nos tendais, mercados e açougues do Município da 
Capital. 

1934 - e instituída, pela municipalidade da Capital, a "Quinzena da 
Laranja", durante a qual seria permitida a venda de frutas á- 
tricas. com isenção de todos os impostos e taxas municipais, 
inclusive no tocante às mercadejadas por vendedores ambu- 
lantes. 

Dia - 9 

1597 - Falece, na aldeia de Reritiba, no Espírito Santo, o Padre José 
de Anchieta. Ao ser elevada a vila, a povoação passou a cha- 
mar-se Benevente, nome pouco feliz que, por iniciativa da 
Assembléia Legislativa Provincial foi substituído pelo do Tau- 
maturgo. 
Ao morrer, Anchieta contava 63 anos, dos quais 4 6  dedicados 
à Companhia de Jesus e 44 a seu apostolado no Brasil. Foi 
sepultado na capela de S. Tiago, na Vila do Espírito Santo. 
Na lápide do seu sepúlcro, lê-se o epieáfio: 

:NIC IACVIT VENE/RAB. P. IOSEPHUS/ DE 
ANCHIETA SOC./ 
I BRASILIAE APOST./ E T  NOVI ORB. NO/VVS 
THAVMATURG./ 
OBIIT RERITIBAE/ DIE IX IVN. ANN./ 
MDXCVII". 

Em junho de 1609, seus despojos foram trasladados para a 
Bahia, onde permaneceram algum tempo junto ao altar-mor. 
até a edição do breve de Urbano VIII, "de non cultu", quando 
foram retirados e dispersas por várias casas e Colégios dos Je- 
suítas, inclusive em Roma. De u m  documento oficial de 12 
de abril de 1760, relacionando os bens dos inacinos, que se 
remetiam da Bahia a Lisboa, verifica-se que havia "um co- 
fre de jacarandá com sua ferragem de prata, em que vão as 
estimáveis relíquias do Venerável Padre Anchieta e constam 
de 4 ossos das canelas e 2 túnicas" (cf. Serafim Leite, His- 
tória da Companhia de Jesus no Brasil, II/483, nota 2 ) .  Por 
ocas:ão do transcurso do IV Centenário da fundação da Ci- 
dade de São Paulo, concluis-se que, de Anchieta, existiam, 
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ccnhecidas, duas relíquias: a )  o cofre com sua jaqueta. ache- 
do, em 1949, na Faculdade de Ciências de Lisboa; b )  osso. 
vindo de Roma, e que se entontra na Colégio Santo Inácio 
i o  R o de Janeiro. A imprensa, em setembro de 1965, divul- 
gou noticias provenientes de Lisboa, segundo as quais, a 17 
de abril do  ano anterior. teriam sidodescobertos, na Faculdade 
de Ciências, ossos do Aposto10 do Brasil. 
Cogita-se, há algum tempo, de se obter a trasladação dos 
.restos mortais de Anchieta :pare o Brasil, preferenaemente 
para São Paulo. A 23 de março de 1966, chegou a São Paulo. 
proveniente de Rolna, um fêmur do Venerável Jos6 de An- 
chkta, achendo-se definitivamente recolhido a c  prédio que 
se ergue, no Pátio do  Colégio, no mesmo local, onde eiu 1554, 
auxiliou a erguer a capela e o colégio. em torno dos quais 
surgiu a cidade. 

1615 - Afonso Sardinha e sua mulher, D." Maria Gonçalves, fazem 
doação, por escritura pública, de seus bens, inclusive as terrss 
de Car~picuiba, ao altar de N. S." da Graça. no Colégio dos 
Jesuítas. 
(Cronol. Paul. J.  J. Ribziro) 

i715 - Por delegação do ouvidor-geral Luís B ~ t e l h o  de Queiroz, é 
erigida a vila de Pintangui (h.oje pertencente a Minas Gerais) 
pelo paulista Mestre de Campo Antônio Pires de Avila. 
(Apontanientos - Azevedo Marques) 

li94 - Nasce, nesta Capital, Joaquim Florieno de Toledo, que viria 
a ocupar a Presidência da Província de São Paulo, na quali- 
dade de Vice-presidente. por mais de uma vez. Seria. ainda, 
Deputedo Geral e Provincial. além de ocupante de vários 
cargos públicos. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1842 - O Presidente da Provincia, Barão de Monte Alegre, comunica 
ao Govêrno Imperial o surgimento de rebelião em vilas d o  
norte de São Paulo, em apoio da Revoiuqác Liberal, irrom- 
pida, esii Sorocaba, a 17 de maio dêste ano. 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 
(Aponta~iientos - Azevedo Marques) 

1890 - Nasce. em Capiveri. o escritor Leonel Vaz de Barros, conhe- 
cido literàriamente, por Léo Vaz. Jornalista, militou na im- 
prensa pauliste, tendo colaborado no ''O Estado de S. Paulo". 
do qual chegou a redator-chefe; na "A Vida Doméstica"; "A 
Cigarra". Foi secretário da "Revista do Brasl" e fundador do 
"Diário da Noite". 

1891 - fi eleito, por unanimidade, pelo Congresso Estadual. primeiro 
Presidente de São Paulo o Dr. Américo Brasil ense de Al- 
meida Melo. Para Vice-Presidente é escolhido o Dr. José 



Alves Cerqueira César. com 29 votos. contra 23, dados a Luís 
Pereira Barreto. 
(Galeria dos Presidentes de São Paulo - Egas) 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1898 - Aparece o semanário satírico humorista "O Máo", editado no 
no bairro paulistano do Brás. Tinha por redator-chefe "Mal- 
vado''. Dêle só é conhecido o primeiro número. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1901 - Publica-se, no bairro do Cambuci, na Capital, "o órgão humo- 
rístico, satírico, pândego, inofensivo e certeiro em qualquer 
alvo", "A Pistola". 
(Imprensa Periódica - Afonso de F~eitas)  

1904 - É criada a comarca de Rio Prêto, hoje S. José do Rio Prêto. 
(Fólha de S. Paulo) 

1905 - Aparece, na Capital, em substituição aos jornais "Reclame", 
"Lírio" e "Teatro", o órgão teatral "O Binóculo". Dedicava-se 
a assuntos teatrais principalmente, mas, também. à crônica e 
ao movimento artístico. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Frzitas) 

I906 - Surge "O Prelúdio", órgão do "Centro Artístico do Conserva- 
tório", do Conservatório Musical de São Paulo. 

1906 - Lei municipal autoriza o Prefeito da Capital a mandar cons- 
truir um viaduto ligando o Largo de S. Bento ao Largo de 
Santa Efigênia. 

1910 - Aparece, em São Paulo, o número especial da revista "Serna- 
na Paulista", cujo aparecimento oficial deveria dar-se a partir 
de 1.O de julho. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1929 - Toma posse, na Diocese de Cafelândis, seu primeiro bispo, 
O. Atico Eusébio da Rocha, transferido do Bispado de Santa 
Maria da Bôca do Monte. no Rio Grande do Sul. Em 15 
de dezembro de 1935, seria elevado a Arcebispo de Cwitiba. 
(Hist. Prov. Ecles. S. P. - Vasco S. de Vasconcellos) 

1965 - Tem lugar, em São Pzulo, a primeira comemora~ão do "Dia 
de Anchieta". instituído por Decreto do Presidente da Repú- 
blica. comemoração essa organizada pela Comissão especial 
presidida pelo jornalista Júlio de Mesquita Filho e integra- 
da pelos Srs. Aureliano Leite, Presidente do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo. Eurípedes Simóes de Paula, 
João Femando de Almeida Prado, César Salgado, Presidente 
de Associaçáo dos Cavaleiros de São Paulo, Mário Neme, 
Diretor do Muser Paulista, e D a  Lúc:a Falkemberg, Presi- 
dente do Instituto Histórico Guarujá-Bertioga. 
Das solenidades, que se prolongaram por vários dias, constou 
uma série de conferências proferidas por personalidades brasilei- 
ras e estrangeiras, no Pátio do Colégio. Essas conferências 



e inúmros outros trabalhos sobre a vida e a obra do Apóstolo 
ao Brasil viriam a ser reunidas em soberba polizntéia, deno- 
minada "Anchietana". 

Dia - 10 

1612 - Oficiais da Câmara da Vila de S. Paulo e o seu povo reunem- 
-se para protestar com respeito a o .  desvio, realizado pelos 
jesuítas, dos índios que a todos deveriam prestar serviços. 
(Pedro Taques) 

1628 - Em vereança. é empossado no cargo de juiz dos ferreiros 
Gaspar Dias. Tendo por companheiro Bartolomeu Bueno, o 
Velho. 
(O Estado. 10-6-66) 

1773 - Documento firmado pelo Capitão General, nomeia adminis- 
trador do povoado recente de Santo Antônio de Paraibuna, 
atual Paraibuna, a Manoel Antônio de Carvalho, considerado 
seu fundador. 

1790 - Emberoa, de regresso a Lisboa, o anrônomo paulista dr. 
Francisco José de Lacerda e Almeida, depois de concluída a 
comissão que lhe fora cometida pelo govêrno da Metrópole e 
que o levou a percorrer. durante dez anos e oito meses, o 
interior do país. 
Deveu sua eleição para membro da Real Academia das Ciên- 
cias de Lisboa à apresentaçáço do "Diário da Viagem de Vila 
Bela a São Paulo". 
("Diários de Viagem", prefácio de Sérgio Buarque de Holanda) 

1793 - Nasce. no Rio de Janeiro. o Marechal Manuel de Lima e 
Silva, Barão de Sumí. Viria a ser o 17." Presidente da Pro- 
víncia de S.o Paulo (1." de junho de 1844 a 5 de novembro 
de 1847). 
(Galeria dos Pres. de S. Paulo - Eugênio Egas) 

1825 - Nasce, em Mucidan, arrabaldes de Bordeus, França, Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada (Martim Francisco 11). Seria 
lente da Faculdade de Direito de São Paulo, e deputado geral. 
pela mesma Província, em várias legislaturas. Integraria o 
Gabinete de 3 de agosto de 1866, primeiramente como Mi- 
nistro de Estrangeiros e, depois, como Ministro da Justiça. 
Faleceria nesta Capital, ao 2 de março de 1886. 
(Efemérides Brasileires - Rio Branco) 

1832 - É elevada a vila a freguesia de Santo Antônio de Paraibuna, 
atual Paraibuna. 
(Cronol. Pau!. J. J. Ribeiro) 

1850 - Pela Lei 404 (15, de 1850), sancionada pelo Presidente da 
Província, Dr. Vkente Pires da Mota, é elevada à categoria 
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de vila a freguesia de Nazaré, do município de Atibaia, que 
fica constituída por seu território (e pelo da $reguesia de 
Santo Antônio. É hoje, Nazaré Paulista. 
(Leis Provinciais) 

1856 - Chega a São Paulo o cidadão português José Maria Lisboa. 
a quem muito deveu o desenvolvimento da arte tipográfica 
em São Paulo. 
Militou na Imprensa paulista, tendo trabalhado no "Correio 
Paulistano", na "Província de S. Paulo", da qual foi gerente. 
Fundou alguns jornais, inclusive o "Diário Popular", que ainda 
circula, em São Paulo. Editou vários almaneques, entre os 
quais o precioso "Almanaque Literário de São Paulo". 
Aceitando a naturalização, instituí~a pela Const:tuição 
republicana de 1891, foi eleito membro do primeiro Congresso 
Constituinte Paulista. 
(Cronol. Paul. J. J. Rib,?iro) 

1862 - Toma posse da Diocese de São Paulo, por intermédio de seu 
procurador, Pe. Joaquim Manuel Gonçalves de Andrade, seu 
oitavo Bispo, Dom Sebastião Pinto do Rego. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1872 - Aparece, em Pnydamonhangaba. o primeko número de "A 
Dissolução", de propriedade e única redação de Manuel Eu- 
frásio de Toledo. 

1881 - Circula o primeiro número do órgão do Partido Republicano a 
"Gazeta de Piracicaba", sob a d.reçáo do alferes Joaquim Bor- 
ges da Cunha. 
(Cronol. Paul. J J. Ribeiro) 

1889 - $ empossado o último Presidente da Província, 53.O ocupante do 
cargo, o Brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães, que seria 
deposto a 15 de novembro do mesmo ano. (De 16-11-89 até 
ser eleito o 1.O governador, o govêrm foi constituído de um 
triunvirato). Nascido em Diamant:na, Minas Gerais, bachare- 
lara-se em Direito pela Academia de São Paulo. Em reconhe- 
cimento por sua atuasão durante a campanha do Paraguai, o 
govêmo imperial outorgou-lhe a patente de brigadeiro hono- 
rário do Exército. Dedicou-se à atividade literária, merecendo 
destaque, entre seus trabalhos, "O Selvagem" e "Viagem ao 
Rio Araguaia". 
(Galeria - Eugênio Egas) 

1888 - "O Grito do Povo", semanário republicano, redigido por Hi- 
pólito da Silva, principia a circular. Era vendido nas ruas 
desta Capital, de Santos e do Rio de Janeiro, a 40 réis o exem- 
plar e distribuído, profusa e gratuitamente, nos colégios. ofi- 
cinas e quartéis. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 
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quista e administração das minas descobertas e por descobrir 
nas mesmas capitanias. 
(Efemérides Brasileiras - Rio Branco) 

1823 - O Ministro do Império. José Bonifácio de Andrada e S.lva, 
por determinaçãço do Imperador, ordena ao Capitão-Mor de 
Itu que, por meios ocuitos, mantivesse a mais ativa vigilância 
sôbre o Pe. Diogo Antônio Feijó, porque D. Pedro I temia que 
a influência do sacerdote "abalasse a tranqüilidade pública, 
promovendo a desunião dos povos e que êle ocultava senti- 
mentos anárquicos e sediciosos, na mais refinada dissimulação". 
Tomando conhecimento da ordem, Feijó dirige ao Monarca 
longa e veemente carta, sustentando suas idéias já expostas 
as Cortes de Lisboa e em manifesto dirigido ao Imperador e 
entregue a José Bonifácio. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1842 - O General Barão de Caxias levanta o acampamento à margem 
do rio Pinheiros e marcha, com as forças sob seu comando, em 
direção a Sorocaba. 
(Apontanientos - Azevedo Marques) 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1853 - O Presidente da Província aprova o ato da Cãmara Munici- 
pal de Itanhaém, mandando arrecadar as jóias e demais per- 
tences de N. S.= da Conceição, na posse dos fr~nciscanos, por 
estarem abandonados e não terem os religiosos cumprido as con- 
dições impostas, quando da entrega daqueles bens. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1855 - Tem inicio, na Corte, a contruçáo da Estrada de Ferro D. 
Pedro 11, atualmente Estrada de Ferro Central do Brasil, que, 
nos têrmos do Decreto 641, de 26 de junho de 1852, 
iria ligar a Capital do Império com a cidade de São Paulo. 
(Hist. da Viação Pública em S. Paulo - A. Pinto) 

i862 - Nasce, em Crato, no Ceará, Primitivo de Castro Rodrigues Sette, 
que viria a ser Ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(1908). Formado pela Academia de Direito desta Capital 
(1886), exerceu os cargos de promotor público e juiz de Di- 
reito neste Estado. Com a nomeação de Canuto Saraiva para 
o Supremo Tribunal Federal, foi escolhido para preencher a 
vaga por éste deixada na Côrte Judicial paulista. 

1873 - São Luís do Paraitinga recebe o titulo de C.dade Imperial de 
São Luís do Paraitinga. 

1874 - E declarado de utilidade pública provincial e municipal, pelo 
Presidente da Província, João Teodoro Xavier, o terreno situa- 
do entre o rio Tamanduateí, na altura da ponte do Tabatin- 
güera, até atravessando o rio, sair no Lavapés, em frente às 
casas lá existentes, para prolongamento, da estrada antiga de 
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Santos. É a atual Rua Glicério, anteriormente denominada 
Conde d'Eu. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1887 - assinado, com o engenheiro Walter J. Hummond, contrato 
para a navegação do Ribeira. &se contrato lhe fora transfe- 
rido pela Companhia Iguapense de Navegacáo do Ribeira. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - É criado, por decreto, na Comarca da Capital, o cargo de depo- 
sitário público geral, para os depósitos judiciais de bens móveis, 
semoventes, imóveis, dinheiro, ouro, prata. pedras preciosas. 
papéis de crédito e títulos públicos. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1891 - Toma posse no cargo de Presidente do Estado, seu pimeiro 
titular, Américo Brasiliense de Almeida Melo. De 7 de niarço 
a 11 de junho, exercera a chefia do Executivo estadual como 
seu terceiro Governador. Seria deposto a 15 de dezembro do 
mesmo ano, por haver-se solidarizado com o Marechal Deodoro, 
apeiado da presidência da República. (Taunay) 
(Hist. da Civ. Paulista - A. Leite) 

1892 - Surge, em Sáo Paulo, redigido em italiano, o diário "Roma". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1902 - Circula "A $peca", órgão do "Circulo Jurídico Acadêmico". 
redigido pelos estudantes de Direito José de Paula Rodrigues 
Alves, Antônio Carloi de Sales Júnior e Pedro Odilon do 
Nascimento. 

1910 - É d:stribuído o primeiro número do "Correio do Brasil", órgão 
de propagsnda comercial, literário e noticioso e de assuntos 
gerais. 
(Imprensa Periódica - Afonzo de Freitas) 

1910 - Falece, nesta Capital, em avançada idade, Da. Veridiana Pra- 
do, viúva do Dr. Martinho Prado e mãe de Antônio, Caio, Mar- 
tinico e Eduardo Prado. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

Dia - 12 
1611 - D. Luís de Sousa, sucedendo a seu pai, D. Francisco de Sousa, 

então falecido, no cargo de Governador das Minas, toma posse 
perante a Câmara de S. Paulo. 
(Pedro Taques) 

1612 - Explode a reação anti-jesuítica, em concorrido "meeting" na 
vila de São Paulo. 
(Taunay) 

17!0 - É emDcssado wla Câmara de São Paulo. com toda solenidade. . 
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, como capitão- 
-general. 
(Taunay) 
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1748 - Segundo assevera José Jacinto Ribziro (Cronologia). o Se- 
nado da Câmara da Cidade de São Paulo, teria denunciado a 
El-Rei o Ouvidor Geral Dom-ngos Luís da Rocha. pela desa- 
tençáo com que a trata, "não indo buscar o Estandarte Real à 
Casa do Concelho, quando costuma sair para as festas Reais". 
Das "Atas" e do "Registro Geral", não consta a representação, 
nem há notícia de qualquer deliberaçáço nêsse sentido. 
O assento da sessão dêste dia consigna a deliberação dos ca- 
maristas de reduzirem a duas, com supressão das do A n j ~  
Custód:~ e de Santa Isabel, as quatro "festas reais", por não 
dispor a Cidade de recursos para fazer face às despesas que 
as mesmas demandavam, até que melhorassem suas finanças. 
O ouvidor Domingos Luís da Rocha, porém, desaprovou a de- 
cisão, embora louvasse o espírito que ditara a providência, com 
o que não se concretizou a supressão. 
(Atas e Registro Geral da Câmara de S. Paulo) 

1777 - Em ata da Cámara da Cidade é assinalado o falecimento de 
EI-Rei D. José I. 
(Taunay) 

1793 - A Cámara Municipal de São Paulo ordena a publicação de 
edita1 "proibindo os jogos frequentes de que há queixas have- 
rein pelas casinhas e tabernas desta cidade, impondo, aos vadios 
que se acharem em ditos jogos de cartas ou dados, a pena de 
prisão e oito &;as de cadeia. além de dois mil rééis de conde- 
n ~ ç á o  e vinte açoites ao pé do pelouro, sendo escravo ou peão 
o compreendido, além de cinco tostões para o meirinho, ou 
oficial que o prender". 
(Atas da Câmara de S. Paulo, vol. XIX) 

1808 - Retira-se para o Rio de Janeiro o governador e Capitão-Ge- 
neral Antônio José da Franca e Horta, assumindo o govêrno, 
na forma do alvará de 12 de dezembro de 1770, o Bispo Dio- 
cesano. D. Mateus de Abreu Pereira, o Ouvidor Miguel Antô- 
nio de Azevedo Veiga e o intendente da Marinha Joaquim 
dri Couto. Permaneceram nas funfóes até outubro do mesmo 
rno. 
(Apontaiiientos - Azevedo Marques) 

1817 - Parte do Rio de Janeiro para São Paulo, encarregado pelo 
govêrno de ensinar, aqui, o modo de trabalhar em teares de  
diversos tecidos, Toriias Rodrigues. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1823 - O paulista José Fe1:ciano Fernandes Pinheiro, na Assembléia 
Geral Legislativa, fundamenta sua indicação propondo a cria- 
ção de uma Universidade em São Paulo, assinalando as agru- 
ras por que passam, em Coimbra, os brasileiros que lá estudam. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 



1837 - Nasce, nesta Capital, Antônio Pinheiro de Ulhoa Cintra, mais 
tarde agraciado com o título de Barão de Jaguara. Foi o 
penúltimo Presidente da Província. Era médico, tendo exer- 
cido a profissão em Moji Mirim, grangeando fama em São 
Paulo todo. 
(Galeria - Eugêno Egas) 

1868 - Nasce, no Capital, no Largo da Liberdade, que o povo conti- 
nuava a chamar "Largo da Fôrca". o insigne historiógrafo Afon- 
so Antônio de Freitas. 
Viria a ser membro proeminente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, entidade que presidiria de 1921 até sua 
morte ocorrida, aos 29 de abril de 1930. Pertenceria, também. 
à Academia Paulista de Letras. 
Devem-lhe as letras históricas de São Paulo e do Brasil rele- 
vantes servicos, com a publicaçãço, entre outros, de "A Impren- 
sa Periódica de São Paulo, desde 1823 a 1914" e "Tradiçôes e 
Reminiscências Paulistanas". A sua persistente pesquisa, se 
deve a localizaçáo do túmulo do Pe. Diogo Antônio Feijó. A 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo é o 
grande repositório de suas obras. 
(Rev. do Inst. Hist. e Geog. de S. Paulo. XXVIII) 

1880 - Pela Lei 163, fica o govérno da Província autorizado a con- 
ceder ao Barão de Tremembé, a José Antônio Moreira, José 
João Martins do Pinho, Alberto José Pimentel Horgreaves e 
Henrique Eduardo Hargreaves, ou a quem melhores vantagens 
oferecer. privilégio para construçãço, uso e custeio de uma 
via férrea de bitola estreita que. partindo, do pôrto natural de 
Tabatinga, se dirija a São Bento do Sapccaí-mirim, passando 
pela vila de Natividade e pela cidade de Taubaté. A conces- 
são teria a duração de 90 anos e deveria respeitar outras 
anteriormente dadas. 
(Leis Provinciais) 

1886 - Roberto Normanton e Gabriel Dias da Silva obtêm concessão 
para explorar mina de carvão de pedra, no município de Casa 
Branca. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - Realiza-se, em Bananal, o primeiro casamento civil. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1897 - Membros influentes da colônia germânica em São Paulo fun- 
dam o periódico 'Weutsch-Zeitung". A ~rincípio foi hebdoma- 
dário, passando, logo depois, a circular três vêzes por semana 
e, a partir de 1900, tornou-se diáfio. Era todo redigido em 
alemão. Ao irromper a primeira Grande Guerra, passou a 
publicar um suplemento em português. Com a entrada do Bra- 
sil, em agosto de 1942, no segundo conflito mundial, o jornal 
teve sua c i rdagão suspensa. Essa situasão perdurou até 19 



250 I:~ilsi:\ 1K) IS~TITD?-O H ~ S ~ ~ ) R T < - I  i:, 6 i r i i . i<< i . i< t l  Li. S. 1 ' i ~ : i O  
~~~~ ~~ 

de novembro de 1946, quando reencftou sua publicação, agora 
com a denominação de "Notícias Alemãs". Continua sendo 
editado, estampando texto em alemão e em português. 
(Imprensa Periódica - A. de Freitas e informações da re- 
dação do jornal) 

1905 - Eclode, em Santos, um movimento grevista de estivadores. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1928 - Falece o engenheiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo, 
que foi professor e diretor da Escola Politécnica de São Paulo. 
(A. d'Alessandro, A Escola Politécnica) 

1949 - É instalado o I Congresso de Trânsito, cujas sessões se pro- 
longam até o dia 19. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1956 - Inaugura-se na Capital, o Centro Regional de Pesquisas Edu- 
cacionais "Professor Queirós Filho", com a finalidade de promo- 
ção de estudos sobre problemas educacionais das diversas re- 
giões do País. 
(O Estado - 18-6-66) 

Dia - 13 

1587 - Em sessão da Câmara Municipal da vila de São Paulo, o almo- 
tacel João Maciel requereu aos oficiais da mesma que "lhe 
dessem o livro das ordenações para reger-se e saber o que devia 
fazer para bem de seu regimento e que por causa de não ter 
regimento para saber por onde se a de reger, não podia fazer 
seu ofício". 
Os oficiais responderam-lhe "que esta vila não tinha livro 
àe ordenação nem com que o comprar e que se houvera, que 
lhe deram e que podendo ser havido emprestado, ou de outra 
lho darião". 
(Atas, I) 

1732 - I3 publicado, nas minas de Goiás, bando do capitão-Mor Bar- 
tolomeu Bueno da Silva, proibindo, de ordem régia, que nin- 
guém tivesse nas minas plantação de cana e engenhos de 
açúcar e aguardente, sob pena de pagar a multa de 150 oitavas 
de ouro e 30 dis de cadeia. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1763 - Nasce, na vila de Santos, José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Viria a ser mineralogista de nomeada, professor da Universi- 
dade de Coimbra, onde estudara, membro da Academia Real 
das Ciências de Lisboa, da qual seria, também, Secretário. 
Desempenharia papel preeminente nas acontedimentos que 
resultariam na emancipação política nacional, merecendo, por 
isso, o cognome de Patriarca da Independência. Ocuparia a 
vice-Presidência da Junta aclamada pelo povo e tropa de São 



REVISTA LW i s s r i r u r u  Hrs~i>xrco r. Cia<:n.ii-icio i , i  S. l ' t i i . < i  251 
~~ p~ ~ - 

Paulo, para governar a Capitania (182 1).  No exercício dessas 
funções, redigiria as instruções destinadas a servir de roteiro 
aos deputados paulistas as Cortes de Lisboa. Integraria o mi- 
nistério do Príncipe Regente D. Pedro e, depois da separa- 
ção com Portugal, do Primeiro Imperador. Rompendo com o 
monarca, seiia deportado para a França, juntamente com seus 
irmãos, Antônio Carlos e Martim Francisco, depois de disso!. 
vida a Constituinte. Dado seu elevado padrão moral, D. Pe- 
dro I, ao abdicar, o indicaria para exercer a tutela do Impe- 
rador menino e do das Princesas Imperiais. Seria destituído do 
cargo, vindo a falecer, em Niterói, aos 6 de abtil de 1838. 

I788 - Nasce na Cap:tal, Ar.tônio da Silva Prado. Viria a ser 
agraciado com o tituio de Barão de Iguape. Seria ainda, 
Capitão-Mor de São Paulo. 

1825 - Decide a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tomar a inicis- 
tiva d,e subscri~ão nacional, destinada a custear as despesas com 
a ereção do monumento comemorativo do 7 de Setembro, em 
São Paulo. 

1842 - Falece, em conseqüência dos ferimentes sofridos no combate 
de Venda Grande, Antônio Viana, de Goiás. Aureliano Leite 
contesta que tenha sido o comandante das forças insurrectas 
de Sorocaba, como pretende Azevedo Marques. Para o autor 
da História da Civilização Paulista, o chefe das tropas rev- 
lucionárias foi o capitão Boaventura Soares do Amaral, morto, 
este sim, no combate de 7 dêste mês. 

1852 - Fslece em Capivari o Povoador Antônio Pires de Almeida 
Moura, de tradicional família paulista, neto do Capitão-Mor 
de Sorocaba José de Almeida Leme. primo irmão do Padre 
Bento Dias Pacheco, de Itu, e que foi o fundador, 1.O juiz al- 
motacé, autor do plano de srruamento e influente chefe po- 
lítico do município capivariano. 

1853 - Nasce, em Itatiba, Antônio Lacerda Franco, que viria a ser 
senador estadual e federal. Seria dirigente do "Corrrio Pau- 
listano" e proprietário do ''Comérc:~ de S. Paulo". Pertenceria 
aind;t durante cinqknta anos, à eretoria da Companhia 

Paulista de Estradas de F,erro. Fundador e 1." presidente 
da Fundação Escola de Conlércio Álvares Penteado. 
(Folha de S. Paulo) 

1870 - Termina excepcional e terrivel geada que prejudicou enorme- 
mente a lavoura csfeera Voltaria a 6 de julho, aumentando 
os danos causados antes. 
(Hist. da Cidade de S. Paulo - Taunay) 

1872 - £ solenemente iniciada, em Sorocaba, a construçáço da Es- 
trada de Ferro Sorocabana, com a presença do Presidente da 
Província, José Fernandes da Costa Pereira. 
(Hist. da Viação Pública em S. Paulo - A. Pinto) 
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1881 - Vem a luz, em São Paulo, o primeiro número do periódico 
1:terário e de variedades "O Combate". Em matéria política 
batalhava pelo sufrágio universal. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

- Falece Domiciano Leite Ribeiro, Visconde de Araxá, que fora 
Presidente da Província de São Paulo. Era mineiro e bacha- 
rel em Direito. 
(Galeria - Eugênio Egas) 

1886 - publicado, nesta Capital. "O Pigmeu Paulista". 
1891 - É instalado o município de Itápolis, antiga Boa Vista des 

Pedras. 
1891 - Assume a Presidência do Estado o Vice-presidente, na 

ausência do presidente Dr. Américo Brasiliense de Almeida 
Melo, José Alves de Cerqueira César. na qual permaneceria 
até o dia 16 de julho do mesmo ano. Nascido em Guarulhos. 
Cerqueira Cesar era formado pela Faculdade de Direito de 
São Paulo. Sua eleição, pelo Congresso, para o cargo de vice- 
-presidente, se deu por 29 votos, contra 23 dados a seu opo- 
sitor, Luís Pereira Barreto. 
(Galeria - Eugênio Egas) 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1901 - Aparece, redigida em italiano, a fôlha "L'Asino". 
Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1902 - Falece, nesta Capital, o agrónomo Joaquim Eugênio de Lima. 
nascLdo em Montevidéu, a 6 de setembro de 1845. Foi um 
dos construtores da Avenida Paulista, nesta Capital. 
(Um Pioneiro em São Paulo - Rocha Azevedo F.') 

1905 - Circu1a.o primeiro número de "Teatro", periódico de publica- 
gáo incerta e de dstribuiçáo gratuita, de propriedade da Com- 
~ a n h i a  Dramática Portuguêsa "Maria Falcão". Sua vida se 
limitou a permanência da Companhia nesta Capital. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1914 - fi editado o primeiro número de "O Furão", jornal crítico. hu- 
morístico e de atualidades, que circulou em São Paulo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1929 - O Supremo Tribunal Federal, recebendo, em parte, recurso in- 
tentado por vários oficiais do Exérc:to, entre os. quais figuram 
o General Isidoro Dias Lopes, o Major Miguel Costa e o Te- 
nente Eduardo Gomes, condena-os, como co-eutores - por 
terem participado da revolução de 5 de julho de 1924, em 
São Paulo - a dois anos de reclusão, grau mínimo da pena 
prevista pelo a*. 108, do Código Penal de 1890, então em 
vigor. 

1945 - São instaladas as comarcas de Campos de Jordáo, de Martinó- 
polis e de Quatá criadas pelo decreto 14.334, de 30-11-1944. 
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1963 - É comemorado solenemente, em todo o pais, o bi-centenário 
do nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva. Nesta 
Capital. o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo cen- 
tralizou as homenagens prestadas a memória do insigne pau- 
lista. promovendo, além de sessão solene e da inauguração de 
exposição retrospectiva, em sua sede, a publicaçãço de uma 
Poliantéia dedicada ao Patriarca e de uni folheto distribuído 
largamente, entre o público presente a festa e pelas escolas da 
Capital. Como parte das homenagens. figura a publicação. 
sob o patrocínio do Instituto Kstórico e Geográfico de Santos 
e obedecendo à orientação do historiador Edgard de Cerqueira 
Falcão, das "Obras Científicas, Políticas e Sociais de José Bo- 
nifácio de Andrada e Silva", em três elentados volumes. que 
foram lancados em sessão solene desta entidade. a 8 de agosto 
de 1965. 

1967 - Falece, na Ilha do Paquetá, no Rio, o escritor e jornalista Vi- 
valdo Coaracy. muito conhecido em São Paulo por sua cola- 
colaboração na Imp~ensa Paulista e por sua participacão na 
Revolução Const:tucionalista de 1932. 

Dia - 14 

1586 - O procurador da Câmara de São Paulo requer aos oficiais da 
mesma que "acudissem as pontes e caminhos e mais coisas 
que eram obrigados, porquanto estavam danificados e tapa- 
dos". Em resposta, os camaristas asseveraram que "os cami- 
nhos e pontes estavãm repartidos para menor opressão do 
povo e, além disso, que toda a gente do povo estava ausente 
da capitania com o capitão Jerônimo Leitão que eram idos à 
guerra e não ficarãm senão mulheres e que por esta razão 
por ora se não podia prover nas pontes e que todavia fossem 
notificadas as mulheres dos homens a que estavam repartidas 
as tais pontes e cumprissem com sua obrigação e que quanto 
a ponte do rio Tamanduatei. a mor parte da gente a que 
estava repartida estava na vila e têrmo e que eles a podiam 
fazer se dela tinham necessidade". 
(Ates, I )  

1775 - Assume o govêmo da Capitania de São Paulo o Capitão-Ge- 
neral Martim Lopes Lôbo de Saldanha, cognominado o "gover- 
nador fidalgo". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1833 - Circula o primeiro número da Revista da Sociedade Filomá- 
tica, dirigida pelos acadêmicos de Direito, Francisco Bernar- 
dino Ribeiro, Cerlos Carneiro de Campos e José Inácio Sil- 
veira da Mota, êste, mais tarde, Senador do Império, como o 
precedente que, ainda, foi agraciado com o título de Visconde 
de Caravelas (o 3.O dignatário). Era o órgão da Sociedade 
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de igual nome. Publicava-se mensalmente e tratava de lite- 
ratura e ciências. Dessa publicação, são conhecidos os dois 
primeiros números, segundo informa Afonso de Freitas (Im- 
prensa Periódica). 

1865 - Nasce, em Salvador, na Bahia, o futuro Ministro do Tribunal 
de Justiga de São Paulo, Luís Aires de A1me:da Freitas. Ba- 
charel pela Faculdade de Direito do Recife, seria juiz munici- 
pal e juiz de Direito na Província e no Estado de São Paulo. 
Em 1928, viria a ser escolhido para a presidência da Cõrte 
Judiciária a que pertencia. Faleceria, nesta Capital a 9 de 
outubro de 1941. 

1889 - É lançado, em São Cerlos do Pinhal. o "Diário de S. Carlos", 
úornal exclusivamente dedicado ao progresso e engrandecl- 
mento do municíp:~. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

I890 - É publicado o Regulamento da Escola Normal de São Paulo. 
(Decretos e Decisões do Govêrno Prov. de S. Paulo) 

1914 - Dedicando-se a assuntos ligados à criação, ao futebol, à avia- 
são, às regatas e ao automobilismo, é posto em circulaçáço, em 
São Paulo, o primeiro número da revista hípica semanal "A 
Crônica Esportiva Ilustrada". 
(Imprensa Periódica - Afon~o de Freitas) 

Dia - 15 

1583 - A Câmara da Vila de São Paulo do Campo toma conhecimento 
de representação de seu procurador, na qual fica esclarecido 
que "hos moradores desta vila e povo dele padesião grande 
atormêto e fome de carne de vaca por rezão de sairem quas 
todas muitas vacas he bois na armada de sua majestade e 
nesta vila não havia morador que quizesse matar carnes neni 
nenhuma p.a hobriguada a iso por a qual1 rezão ho povo 
peresia como dito hé". 

2719 - Em reunião com os procuradores das Câmaras. delibera o 
Conde de Assumar instalar fund:ção em Vila Rica. Sabará, 
Sáo João d'El Rey e Serro Frio. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1722 - Pascoal Moreira Cabral comunica à Coroa o descobrimento 
de ouro em Coxipó. 
(Hist. da Civ. Paulizta - Aureliano Leite) 

1816 - Ordem régia mandando informar o requerimento de Francis- 
co Manuel da Silva Melo, professor de primeiras letras em 
Iguape, pedindo que seus vencnrnentos anuais de 60 mil réis 
sejam elevados a 120 mil réis. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1842 - O Barão de Caxias. em sua marcha para debelar a Revolução 
Liberal, que estalara em Sorocaba a 17 de maio, acam- 
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pa a margem direita do rio Barueri. no mesmo sítio donde. 
na véspera, haviem-se retirado os revoltosos. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1859 - Falece, na Capital, onde nascera, a 17 de maio de 1791, o 
Brigadeiro Bernardo José Pinto Gav:áo Peixoto, que foi pre- 
sidente da Província de 2 de agosto de 1836 a 12 de março 
de 1838. 

1867 - É insttuído, na vila de Belém de Jundiaí. hoje Itatiba, o im- 
pósto anual de 1$000, que recairia sôbre cada habitante, livre 
ou cativo, maior de 10 anos. Aos sonegadores se cominava a 
multa de 30$OC)O. 
(Leis Provinciais) 

:a69 - A freguesia de Santa Bárbara (atual Santa Barbara do Oeste) 
é elevada a vila, pela lei n.O 2, sancionada pelo Presidente dà 
Província, Dr. Vicente Pires da Mota. 
(Leis Provinciais) 

1875 - "A Renascença", órgáo da associação acadêmica denominada 
(instituto literário"; principia a circular nesta Capit~l .  
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1877 - Na cidade de Bragança. aparece o primeiro jornal "O Gua- 
pocaba". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1883 - Aparece, em Itu, o primeiro número da "A Ci&ade de Itu". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- Os acadêmicos de Direito Alberto Torres. Astur Cortines, Ho- 
rácio de Carvalho, Vicente de Carvalho e Wenceslau de Quei- 
rós, lançam, nesta Capital, o jornal "A Idéia". 

1887 - Na "la Mariana, nesta Capital, é inaugurada uma fábrica do 
fósforos, a pimeira de São Paulo, de propriedade de Eisen- 
bach & Cia. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - É fundado o Partido Católicg e lançado o jornel 'Vnião Ca- 
tólica". 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

- Os engenheiros Luís Rafael Vieira Souto e Horácio Antunes 
requerem concessão para a fundacãso de casas operárias, em 
vários bairros da Capital. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- Dirigido pelos acadêmicos de Direito César Franco, Luís Qui- 
rino, Américo de Campos Sobrinho, Alves de Faria, Afonso 
Guimarães e Pedro Moacir, surge o quinzenário "O Cenáculo". 
(Imprensa Periódica - Afonco de Freitas) 

1894 - fi lançado o mensário "Dália", dedicado as exmas. famílias que 
abrilhantaram as reuniões do Real Clube Ginástica Português. 

1897 - É concedida ao comenaador A. Augusto de Sousa e a Fran- 
cisco Gualco a exploração de bondes elétricos na Capital, sen- 



do, posteriormente, a concessão transferida para a "S: Paulo 
Light and Power". 
(Fólha de S. Paulo) 

- É nomeado Inspetor Geral da Brigada Policial do Estado o 
Coronel do Exército Celestho Alves Bastos. 

1905 - Circula o primeiro número de "Nenê". jornal da infância, ilu- 
trado, publicado quinzenalmente, na Capital. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

- Aparece em São Paulo, o órgão oficial da "Paulista". socieda- 
de internacional dos colecionadores de cartões postais e selos 
do corrrio, "A União Carto-Filatélica". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1906 - Circula o primeiro número do mensário "O Mercúrio". de 
distribuição gratuita. na Capital. Era órgão de propaganda 
comercial. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1909 - Surge, em São Paulo, o vespertino "O Tempo", a principio im 
parcial em política, mas, corri o lançamento da candidatura de 
Rui Barbosa à Presidência da República, torna-se em seu franco 
defensor. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1913 - Vem a lume, na Capital, o órgão sirio, dirigido por Jorge N. 
Haddad, "O Livre Pensador". redigido em árabe. 
(Imprensa Periódica - Afonm de Freitas) 

1920 - Epitácio Pessoa, assina o laudo pondo fim à questão de limites 
entre São Paulo e o Paraná. Desgostosos com a decisão, os 
moradores de Ararapira, transferida para o Paraná, se mudam 
para o outro lado do canal, estabelecendo, em Morro das Pe- 
dras, uma nova povoação chamada Arari. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1939 - Os antigos alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
fundam. nesta Capital. sua Associação. 

1943 - i3 removido. da Diocece de Petrolina, Pern~mbuco, para a de 
Santos, D. Idilio José Soares, seu 3 . O  Bispo. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

Dia - 16 

1695 - O Governador do Rio de Janeiro Sebastião de Castro Caldas, 
remete para Lisboa amostras de ouro do território, depois. 
chamado das Minas Gerais. As primeiras minas aí descobertas 
pelos paulistas foram 2s de Itaberaba, em 1694, depois a de 
Ouro Branco, na serra de Itatiaia, e as de Ouro Prêto. 

1696 - Sebastião de Castro Caldas, governador fluminense, comunica 
a D. Pedro I1 a descoberta de ouro no sertão de Taubaté. a 
200 léguas das minas de Paranaguá. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 



1698 - O vigário de Itu, Padre Felipe de Campos, benze e inaugurr! 
e Capela de N. S.a do Monte Serrate, construída pelo capitão 
Antônio Vieira Tavares a cuja volta surgiu o povoado de Salto 
de Itu, atual Salto. 

1721 - Antônio de Oliveira Leitão, bandeirante paulista, é decapitado 
na Bahia, para onde fora mandado pelo crime de ter morto 
a própria filha, em Vila Rica, num exagerado conceito de 
honra familiar. Fôra condenado à morte na forca, mas invo- 
cando a sua qualidade de pessoa nobre, recebeu o castigo pelo 
forma citada. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1808 - O Capitão-General Antônio José da Franca e Horta, com o 
fim de mobilizar um poderoso exército do observaçáo, na fron- 
teira do Rio Grande do Sul, e não ronseguindo que os paulistas 
se prestassem, voluntàriamente, para o serviso militar, ordena 
forçado recrutamento, que foi feito com inaud'to rigor, de 
envolto com clamorosa injustiça e crueldade. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1837 - Falece, no Rio de Janeiro, Francisco Bernardino Ribeiro, fun- 
dador e diretor do jornel ';Voz Paulistana" (1831), de combate 
à política de D .  Pedro I. Fundara, ainda, a Sociedade Filo- 
mática, nesta Capitall, cuja revista dirigiu. Redigiu, também, 
a fôlha "NÔvo Farol". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1856 - Nasce em Sentana do Livramento, Rio Grcnde do Sul, Manuel 
Pacheco Prates. Viria a bacharelarse em Direito pela Acade 
mia de São Paulo e doutorar-se pela Universidade de Monte- 
vidéu. Lecionaria Direito Romano na Fsculdade de Pôrto Ale- 
gre (1900-1911) e Direito Civil, na de São Paulo, a partir de 
1912. 
(A Congreg. da Fac. de Direito - Waldemar Ferreira) 

1857 - A Câmara Municipal da Capital solicita da Presidência da 
Província seja conservado intacto o chafariz da Misericórdia 
(estava localizado no atual largo da Misericordia), por ser êle 
um monumento antigo a aformosear o largo em que está lo- 
calizado Foi autor da proposta o vereador João Dabney de 
de Avelar Brotero. 
%se monumento foi, mais tarde, transferido para o largo de 
Santa Cecília. Desapareceu, porteriormente. 

1866 - Nasce, em Piracicaba, Paulo de Moras Barros, que viria a 
diplomar-se em medicina e a ingressar na polítics, com dsta- 
cada atuasão nos âmbitos estadual e federal. Falecido a 15 
de dezembro de 1940. 

1867 - É inaugurado, em Itu, o Hospital da Santa Casa de Miseri- 
córdia. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 



1890 - A freguesia do Sapé de Jaú, no mun:cípio de Jaú, é elevada à 
categoria de vila, com a denomineção de Bariri, por decreto 
assinado por Prudente de Morais Barros, Governador do Es- 
tado, que tomou o número 60-A. 
(Decretos e Resoluções do Govêrno Provisório) 

1892 - Nasce, em São Paulo, o jurista Vicente Rao. Bacharel em 
C:ências Jurídicas e Sociais pela Feculdade de Direito de São 
Paulo (1912), e viria a ser Catedrático de Direito Civil da 
mesma Escola, mediante concurso. Ocuparia, ainda, os Mi- 
nistérios da Justica e das Relações Exteriores. 
(A Congregação da Fac. de Direito - Waldemar Ferre:ra) 

- Circula o Último número da folha monarquista reacionária "A 
Expiação", suprimida pela polícia. Era seu diretor, embora 
não ostensivamente, Estêvam Leão Bourroul. 

1897 - Nasce, em Pernambuco, João Alberto Lins de Barros, que como 
oficial do Exército, viria a ser, depois da Revolução de 1930, 
interventor federal em São Paulo, mantendo-se no cargo de 
25 de novembro de 30 a 25 de julho de 1931. 
(Galeria Cronológica dos Governadores de S. Paulo) 

Dia - 17 

1628 - A Câmara da Vila de S. Paulo apregoa quartel "para que nin- 
guém fosse ao sertão com as penas da lei"". 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1723 - I3 criada a comarca de Paranaguá, compreendendo todo o ter- 
ritório que forma hoje os Estados do Paraná e Santa Catarina, 
menos a ilha dêste nome. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1771 - Por bula do papa Clemente XIV é confkmada a apresentação 
de D. Manuel da Ressurreição para Bispo de São Paulo. 
Teve um homônimo, que foi o terceiro Bispo da Bahia (1688- 
-1691). 
Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1794 - O papa Pio VI, por breve apostólico desta data, confirma a 
eleição de D. Mateus de Abreu Pereira para Bispo de São 
Paulo, de cuja Diocese seria o quinto titular. 
Participou várias vêzes do govêrno da Capitania e da Provín- 
cia. Em 1811, de junho a outubro, na qualidade de Bispo 
Diocesano, substituiu, juntemente com o Ouvidor Miguel 
Antônio de Azevedo Veiga e do Intendente de Ma- 
rinha José Maria do Couto, ao Governador e Capitão-General 
Antônio José de Franca e Horta. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 



1797 - Nasce, nesta Capital, Antônio Mariano de Azevedo Marques. 
Receberia o cognome de "Mestrinho", pelo qual se tornaria 
conhecido, graças ao fato de ter sldo provido no cargo de pro- 
fessor de latim dos moços do coro da Sé catedr~l, aos 15 anos 
de idade. Embora não concluisse o curso, iria integrar a pri- 
meira turma de acadêmicos que ingressaram na Academia de 
Direito de São Paulo. 
Seria, anda, o precursor da imprensa paulista, redigindo e di- 
rigindo o primeiro jornal publicado na Capital - "O Paulista" 
(1823) - que era manuscrito, em duos laudas de papel co- 
mum. Colaboraria, também no primeiro jornal impresso que 
aqui circulou - "O Farol Paulistano) (1827). 
Ocuparia ainda, inúmeros cargos públicos, entre os quais o de 
deputado à primeira Assembléia Legislativa Provincial de São 
Paulo. 
Falecido no Rio de Janeiro, a 9 de setembro de 1844. 

1822 - Inaugura-se, no Rio de Janeiro o Grande Oriente da Maçona- 
ria do Brasil, a fim de trabalhar pela independência do País. 
José Bonifácio de Andrada e Silva é eleito Grão-Mestre. 

1831 - R eleito, para integrar a Regência Trina Permanente, o depu- 
tado José da Costa Carvalho depois Marquês de Monte Ale- 
gre, radicado em São Paulo, onde exerceu vários cargos pú- 
blicos inclusive a Presidência da Província. Seus companheiros 
na Regência foram o General Francisco Lima e Silva e Bráulio 
Muniz. 
(Efemérides Brasileiras - Barão do Rio Branco) 

1840 - R expedido o regulamento para o serviço de iluminação públi- 
ca da Capital e da cidade de Santos, o qual seria concretizado, 
naquela, com 101 lampiões de quatro luzes cada, e, nesta, com 
60. A distância entR os lampiões não devia exceder trinta e 
cinco braças, nem se restringir a menos de vinte. Seriam acesos 
tôdas as noites, desde o terceiro dia depois da lua cheia até o 
quarto dia depois da lua nova Inclusive, a partir da entrada 
da noite até a meia-noite? se mais cêdo não saisse a lua. O 
regulamenta, que foi baixado por f ô r ~ a  da lei provincial n.O 
9, de 9 de março do mesmo ano, admitia a possibilidade da 
iluminação pública ser feita por meio de gás. 
(Regulamentos do Govêrno da Província de S. Paulo) 

- $ estabelecido, no regulamento baixado nesta data, o serviço 
a cargo do Corpo de Permanentes, entre os quais se destaca a 
guarda, cumulativamente com a tropa de linha ou a Guarda 
Nacional, do Palácio do Govêrno, das repartições nêle insta- 
ladas, da cadeia da Capital e da casa de prisão com trabalhos. 
(Regulamentos Expedidos pelo Govêrno da Província) 

- Por ato desta data, é regulamentada a cobrança do impôsto sô- 
bre prédios urbanos, com a possibilidade de, quando, no curso 



do ano, algum deixasse de ser habitado, a coletoria poder 
excluir seu proprietário da obrigação de recolher o tributo, na 
proporção do tempo em que a desocupação perdurasse. 
(Regulamentos Expediàos pelo Govêrno da Prov.) 

1842 - O Barão de Caxiss acampa no lugar chamado Vargem Grande, 
entre a vila de Cotia e a de São Roque, com as forças sob seu 
comando. 

- Falece D. Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, sexto Biç- 
po Diocesano de São Paulo. Tomara posse a 11 de novem- 
bro de 1827, depois de confirmado pelo breve apostólico de 
27 de junho do mesmo ano. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1875 - Instala-se o Instituto dos Advogados de São Paulo, falando 
seu presidente, o Conselheiro Joaquim Inácio Ramalho, lente 
da Academia de São Paulo, depois Barão de Ramalho. 
(Efemérides Judiciárias - Edgard Costa) 

1877 - inaugurado, na Capital, o edifício construído pelo govêrno 
provincial para a primeira escola pública, que se localizava no 
Largo do Arouche. 

1881 - O Presidente da Província é autorizado a rever o contrato 
celebrado com a companhia de gás para a iluminação pública 
e particular da Capital e expedir o respectivo regulamento. 
(Leis Provinciais) 

- A lei 83, de 1881, autoriza o Presidente da Província a con- 
tratar com o me.-Cel. Lúcio José Seabra, Bento Pires de Cam- 
pos e João Guedes Pinto de Melo, João Batista de Oliveira 
Matos e Jo5.o Soares, ou com quem melhores vantagens ofere- 
cer, a construção, uso e custeio, por noventa anos, de um ramal 
de estrada de ferro, de bitola estreita, que, partindo de Ba- 
caetava, ou outro ponto da via-férrea Sorocabana vá terminar 
na cidade de Tatuí. 
A bitola deverá ser igual à da Sorocabana e o prazo para a 
construção de três anos, devendo as obras ter início, no má- 
ximo, dezoito meses da data da lei. Aos concessionários não 
seria assegurada qualquer garantia de juros. 
(Leis Provinciais) 

1890 - Celebra-se em Guaratingiietá, o primeiro casamento civil. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- A 'Zmprêsa de Obras Públicas" adquire, por 900:000$000, 
de Rego Freitas, a chácara em que funda o bairro de Vila 
Vila Buarque. 



1892 - A povoação de Santana da Pedreira, atual Pedreira, é elevada 
à categoria de capela curada. 

1907 - A "Assoclaçáo Instrutiva e Beneficente Grêmio dos Cavaleiros 
da Cruz", lança, em São Paulo, o órgão da entidade, "O Cava- 
leiro da Cruz", de distribuiçáço gratuita. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1911 - O Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa ao Estado de 
Minas Gerais, na ação por êste movida contra o Estado de 
São Paulo, objetivando a anulação das instruções por êste 
expedidas, em 6 de junho de 1909, destinadas a tributar o café 
de produção mineira a ser exportado pelo porto de Santos ou 
outro ancoradouro paulista, na parte em que exorbitava de 
sua competência administrativa. Ficou reconhecido o direito 
do Estado Produtor de expwtar livremente o café de sua pro- 
dução ou proveniência. 
(Efemérides Judiciárias - Edgard Costa) 

1917 - É promovido, em São Paulo, no "Trianon", um banquete em 
homenagem a Vicente de  Carvalho por "seus amigos e ad- 
miradores, comemorando o apparecimento da 3.a Edição dos 
"Poemas e Canções". 
A 3.= Edição (aumentada), foi editada pela Emprêsa T;pográ- 
fica "O Pensamenton, desta Capital. 

1966 - São Menoel comemora festivamente o 96.O aniversário de sua 
fundação. 
(O Estado, 26-6-66) 

Dia - 18 
1628 - Entra em Santos o governador nomeado para o Paraguai, D. 

Luiz de Céspedes Xeria, que exige ali do ouvidor da Capitania 
Amador Bueno, o futuro "Aclamado"", apregoamento de edital, 
proibindo qualquer entrada de portuguéses em terras de sua 
jurisdição, sob pena de multa de 500 ducados. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas. A. Taunay) 

1693 - Parte de São Paulo para a Capitania da Bahia o sertanista 
João Amaro Maciel Parente, com grande acompanhamento de 
índios domesticados a fim de auxiliar a conquista e dispersão 
da tribo "Guerens", saindo vitorioso e ocasionando grende nú- 
mero de mortos entre os componentes da tribo atacada. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1710 - Assume o exercício do cergo de Governador e Capitão-General 
da Capitania de São Paulo, Antônio de Albuquerque Cwlho de 
Carvalho, seu primeiro tifular. Fôra nomeado pela Carta-Régia 
de 3 de novembro de 1709, que criou as Capitanias de São 



Paulo e de Minas Gereis, separando-as da do Rio de Janeiro. 
Até então, a Capitania era administrada por capitães-mores, 
loco-tenentes dos donatários que, sob o aspecto militar, esta- 
vam subordinados aos governadores gerais do Estsdo e ao 
governador do Rio de JaneLro, no que toca aos Ouvidores 
Gerais e no que toca à Fazenda, aos Provedores-Morrs do Rio 
de Janeiro. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

!842 - Pelo Decreto 180, são desligados da Província de São Paulo, 
passando para a do Rio de Janeiro, os municípios de Bananal, 
Areias, Queluz, Cunha, Silveiras, Lorena e Guaratingiieta, por 
achar-se interceptada pelos revolucionarios liberais a corres- 
pondência com a Capital paulista. O Decreto Imperial 180, 
foi revogado pelo de número 219, de 29 de agosto do mesmo 
ano. 
(Coleção das Leis ào Império do Brasil) 

1847 -Nasce, na Córte, Carlos Leôncio da Silva Carvalho, 
que depois de formar-se pela Academia de Direito de São Paulo, 
viria a ser seu professor e, de 1890 a 1891, seu diretor. Ocupa- 
ria a pasta do Império, no Gabinete Sinimbú. Durante o regime 
monárqu;co, seria deputado geral e, depois de proclamada a 
República, senador e constituinte estadual, vindo a ser um 
dos relatores da primeira Constitui~ão Paulista. Na Academia 
de São Paulo, regeria as cadeiras de Direito Constitucional, e 
das Gentes e Diplomacia e de Direito Público. Falecido a 
9 de fevereiro de 1912. 
(A Congreg. da Fac. de Direito - Waldemar Ferreira) 

1881 - Os acadêmicos Ciro de Azevedo e Manuel Álvaro de Sousa 
Sá Viana publicam o primeiro número do jornal "O Americano". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1885 - É lançado o primeiro número da fôlha independente "O Bra- 
sileiro", que teria vida efêmera. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

- Falece, em Paquetá, o professor Tomás José Pinto de Cer- 
queira. Fôra lente cztedrático de Direito Eclesiástico do Cur- 
so Jurídico de São Paulo, do qual se demitira em 1834. Era 
natural de São Martinho de Moselos, Portugal, tendo nascido 
a 8 de julho de 1805, e formado pela Univers:daàe de 
Coimbra. 

1898 - A soc;edade drzmática "Grêmio Seis de Janeiro", da Capital, 
publica o primeiro número de seu órgão "O Entre-Ato". Era 
distribuído nos intervalos das representaçóes promovidas pelo 
Grêmio. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 



1911 - Falece, na Capital, Manuel Lopes de Oliveira, propagandista 
da República, nascido em Itapetininga, a 15 de janeiro de 
1846. Foi um dos proprietários do jornal "A Platéia". 

1917 - Falece o ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo, José 
Machado Pinheiro Lima, originário da, entáo, quinta comarca 
da Província de São Paulo, hoje Estado do Paraná, nasceu a 
18 de abril de 1847. Foi nomeado para o Tribunal de Justiça, 
em 1892, integrando, assim, a primeia plêiade de magistrados 
que compuseram aquêle Colégio Judicante, depois de procla- 
mada a República. Presidiu a Côrte, em 1904. Era bacharel 
pela Academia de São Paulo, tendo sido promotor público, 
juiz municipal, advogado, deputado provincial e juiz de Direito. 
Graças à sua influência, como ministro do Tribunal de  Jus- 
tiça, ganhou impulso a imprensa forense, com a difusão das 
decisões daquele órgáo judiciário. Publicou a "Revista Men- 
sal das Decisões do Tribunal de Justiça" (1897), posterior- 
mente (1903) transformada no "Sáo Paulo Judiciário". 
(Juizes de Meu Tempo - Julio Cesar de Faria) 

1930 - Falece, no Rio de Janeiro, D. Joaquim Arcoverde Cavalcanti 
de Albuquerque, entáo Cardeal. Foi o primeiro brasileiro e 
sul-americano a receber a distinção, que lhe fora conferida por 
Pio X, hoje São Pio X, no Consistório secreto de 11 de de- 
zembro de 1905. 
Ao ser alçado ao cardinalato, D. Joaquim Arcoverde era Bispo 
de São Paulo, tendo sido o 10.O titular da Diocese. Anterior- 
mente, estava investido da dignidade de Bispo titular de Argos 
e coadjutor do de São Paulo, D. Lino Deodato Rodrigues de 
Carvalho, a quem sucedeu. Sua entrada solene na Catedral 
Metropolitana se deu a 30 de setembro de 1894. Antes de 
sua vinda para Sáo Paulo, era Bispo de Goiás. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1935 - O Cel. Milton de Freitas Almeida, mais tarde marechal do 
Exército Brasileiro, é nomeado Comandante da Fôrça Pública 
de São Paulo. 
(Almanaque da Fôrça Pública. 1960) 

1966 - Inaugura-se, no Parque do Ibirapuera, na Capital, a VI Feira 
da Mecânica Nacional, participando do certamej além das 
indústrias de São Paulo, as dos Estados da Guanabara, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio e de Minas Ge- 
rais, constituinao a maior concentra~.ão de máquinas opera- 
tr:zes já realizada na América do Sul. 
(Correio da Menhã) 
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Dia - 19 

1545 - Brás Cubas segundo Rio Branco, (Efemérides, 8 de junho), 
concede ao Pôrto de Santos o predicamento de vila, por fora1 
aprovado por Tomé de Sousa, em 8 de fevereiro de 1552. 
Frei G ~ s p a r  da Madre de Deus confirma que Brás Cubas 
tenha conferido a Santos o fôro de vila. No entanto, não 
precisou 2 data em que o fato se verificou, fiando-a entre 14 
de agosto de 1446 a 3 de janeiro do ano seguhte. 

1741 - O pe. Mateus Lourenço de Carvalho, vigário colado da igreja 
peroquial de São Paulo, então pertencente ao Bispado do Rio 
de Janeiro, leva ao conhecimento de El-Rei a indecência e 
e sem razão da Câmara Municipal da mesma cidade que, mal 
aconselhada pelo Ouvidor João Rodrigues Campelo, desres- 
peitando-o, por oc~siáo da procissão de "Corpus Christi". man- 
dou prender o mestre da capela, para não cantar na missa e até 
pretendeu retirar a cêra do trono, estando já exposto o S. 
Sacramento. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1822 - Falece, nesta Cepital, o Brigadeiro reformado José Pedro Gal- 
vão de Moura Lacerda. Natural de Santos, participou das 
caspanhas do sul contra os castelhanos. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1841 - Falece, na Capital, Júlio Frank. Figura misteriosa, déle pouco 
se sabe. Era natural da Saxônia, onde nascera em 1809. 
Lecionou, no Curso Anexo da Academia de São Paulo, Histó- 
ria Universal, Por não professar o catolicismo, foi-lhe vedado 
o sepultamento no interior das igrejas, onde, então, se reali- 
zavam as inumaçóes. Por isso, foi enterrado no pátio interno 
da Academia, onde jáz até hoje. 
(Memórias para a a Hist. da Academia - Spencer Vampré) 

1842 - O Barão de Caxias, com as forças sob seu comando, acam- 
pa no lugar chamado "Passa Três'', aquém de Sorocaha. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1856 - Segundo conclusão a que chegou uma comissão de historiado- 
res, esta é a data em que foi fundada a hoje cidade de Ribei- 
rão Prêto, antiga Vila de São Sebastião do Ribeirão Prêto, 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1869 - Pela lei nP 17, fica assegurado aos professores de primeiras 
letras, que contarem 35 anos, ou mais, de exercício, o directo 
a aposentadoria, com vencimentos integrais. 
(Leis Provinciais) 

- fi elev~da à categoria de freguesia a capela de N. S.a do Rosá- 
rio do MBcy (Embu). 

1872 - Assume a administração da Província de São Paulo seu trigési- 
mo nono Presidente, Francisco Xavier Pinto Lima, Barão de 
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Pinto Lima, natural da Bahia. Era bacharel pela Accdemia de 
Direito de Olinda. 
(Galeria - Eugênio Egas) 

I888 - Aparece, na cidade de Moji das Cruzes, o primeiro número da 
"Gazeta de Moji das Cruzes". 

1914 - publicada a poliantéia comemorativa do jubileu sacerdotal 
de Monsenhor Francisco de Paula Rodrigues (Padre Chico). 
(Hist. da Civ. Paulizta - Aureliano Leite) 

1927 - Faz sua entrada solene, na Catedrel de Bragança, seu primei- 
ro bispo, D. José Maurício da Rocha. 

1928 - Jaboticabal tem seu brezão aprovado pela lei n.O 305. 
1934 - Pelo decreto 6.501, Lindóia é elevada à categoria de muni- 

cípio. Posteriormente, a 16 de novembro de 1938, o municí- 
pio é transformado em Estância Hidi-*Mineral. Em 1953, 
passou a denominar-se "Águas de Lindóia" e teve sua sede 
transferida para o povoado de Termas de Lindóia. As pro- 
priedades das águas existentes já eram conhecidas em 1728, 
quando a estância se denominava "Águas Quentes". 
Pelo mesmo decreto 6.501, é criado, em caráter especial, o 
município de Campos do Jordáo. 
Enciclop. dos Munic. Brasileiros) 

1967 - Chega à Capital: para uma visita de uma semana a S. Paulo, 
embaixador José Manoel Fragoso, de Portugal. A 24, sábado, 
receberia, no 1nst:tuto Histórico e Geográfico, a medalha da 
Imperatriz Leopoldina. 

Dia - 20 

1717 - A Câmara de Vila Rica junto à do Carmo. requer a D. Balta- 
tazar da Silveira que não saisse des Minas antes da chegada 
de seu sucessor, ta:s as exaltações de ânimos e a ameaça de 
desordens. Não foram atendidas. 

1721 - O vice-rei da Bahia, Vasco Fernendes César, em carta escrita 
a El-Rei, avisa que os paulistas haviam descoberto minas de 
ouro na sertão de Cuiabá o que dava grandes ciumes ao padres 
da Compenhia de Jesus dos domínios da Espanha. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1732 - Bernardo Rodrigues dc Vale, juiz de fora de Santos, repre- 
senta a El-Rei contra a inovação feita pelo governador da Ca- 
pitania, Antônio dsi. Silva Caldeh-a Pimentel, invertendo a 
antiga prática de serem nomeados pelas câmaras. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1795 - Ordem régia recomendando a cultura de mandioca e, que feita 
a colheita, metade dela deveria ser remetida a Portugal, em 
face à escassez de pão no Reino. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 
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1831 - Assume o Govêrno de S. Paulo seu 5 . O  Presidente Manuel 
Teodoro de Araújo Azambuja, Coronel do Exército, nascido 
no Rio de Janeiro a 4-6-1780. Deixou o govêrno a 17-11-831. 

1842 - I3 restauradz a legalidade em Sorocaba, pelas forças legais 
de Caxias, sendo, logo após, prêso o Padre Diogo Antônio Feijó. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1858 - Nasce, na cidade de Itu, o marechal Feliciano Mendes de 
Moras. 

1861 - A vila de Itapeva de Faxina, fundada pelo paulista Antônio 
Furquim Pedroso, em 1766, é elevada à categoria de cidade. 
sob a invocação da sua padroeira Sant'Ana. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1870 - Nasce, em Santos, o jornalista, poeta e historiador João Alberto 
de Sousa, conhecido literàriamente por Alberto Sousa. Desde 
os 16 anos, dedicou-se ao jornal:smo, entrando para o "Diário 
de Santos". Abolicionista, alinhou-se ao lado de Vicente de 
de Carvalho, Júlio Ribeiro e vários outros, na defesa da causa, 
batalhando na imprensa santista. Vindo para S. Paulo, inte- 
grou o corpo *e redatores de "A Platéia", de "A Província de 
S. Paulo", do "Correio Paul:st~no", do "O Comércio de São 
Paulo", além de muitos outros. Fundou, em sua terra natal, 
o periódico "Cidade de Santos". Mereceu o título de doutor 
"honoris causa" pela Universidade de Charleston, graças a seu 
trabalho "Os Andradas", e mtrês alentadcs volumes. Deixou 
larga bibliografia. Faleceu, nesta capital, aos 28 de setembro 
de 1927. 
(Dicion. de Autores Paulistas - Luís Correia de Melo) 

1877 - Aparece o primeiro número do jornal "Academus", nesta Ca- 
pitei. 

1886 - Aparece, em Moji Mirim, o primeiro número da "Gazeta de 
Moji Mirim'' 
(O Estado) 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - O Dr. Américo Brasiliense de Almeida e Melo, eleito presi- 
dente do Estado, renuncia ao cargo de Min:stro da Fazenda. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1901 - Eernardino de Campos, senador, propõe, no Senado Federsl, 
seja o salário do trabalhador garantido pelo produto da co- 
lheita. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aurelian~ Lzite) 

1904 - Aparece o periódico !iterário e comercial "Mercúrio", nesta 
Capital. 

1914 - Falece, no Rio de Janeiro, o paulista, natural de Itu, Mare- 
chal Luis Mendes de Morais, que foi governador de Sergipe, 
diretor do Colégio Militar, chefe da Casa Militar do Presiden- 



te Prudente de Morais, ministro da Guerra no Govêrno do 
Marechal Hermes da Fonseca e ministro do Superior Tribunal 
Militar. 
(Folha de S. Paulo) 

1925 - I3 constLtuída comissão técnica para estudar e elaborar um 
plano de embelezamento, melhoramentos e de sistematização 
da Cidade de São Paulo. 
(O Estado, 20-6-66) 

1927 - I3 instalado o distrito de Nova Aliança, criado pela lei 2.174, 
de 28-12-1926. 

1967 - Corre o último trem da Estrada de Ferro Bragantina, que sob 
protestos da população regional, é extinta por mot:vo dos seus 
altos deficits anuais. 

Dia - 21 

1563 - O pe. Manuel de Nóbrega parte de Iperoig para São Vicente, 
permanecendo Anchieta entre os tamoios, como refém, até 14 
de setembro. 
(Efemérides Brasileires - Rio Branco) 

1649 - O vice-rei do Prata, conde de Salvaterra, comunica a Felipe IV 
grande vitória dos jesuítas sobre os paulistas, surpreendidos a 
prear índios. 
(Hist. das Bendeiras Paulistas - Taunay) 

1774 - Piracicaba, que viria a se chamar Vila da Constituição para 
retomar o seu primitivc nome que é o atual, adquire o predi- 
camento de freguesia. 

1797 - O cap:tão-general Antônio Manuel de Melo Castro e Men- 
donça, alcunhado General Pilatos, sucede, no govêrno da Ca- 
pitania, a Bernardo José de Lorena. 
(O Estado, 21-6-66) 

1814 -Segundo José Jacinto Ribeiro (Conologia Paulista) tem esta 
deta Carta Régia dirigida ao Governador da Capitania de São 
Paulo ordenando-lhe que chamasse à sua presença o vigário 
de Vila Nova do Príncipe hoje Sto. Antônzo da Lapa, no 
Paraná, fazendo-o abster-se de tornar a praticer os ãtos que, 
excedendo de suas atribuições, praticou contra os seis soldados 
milicianos, excomungando-os e submetendo-os à penitência pú- 
blica da vara (espancamento em público), por terem prendido 
um eclesiástico. 
Constatamos (Coleção Nabuco e Coleção Delgado) a ex:stên- 
cia de uma Provisão do Príncipe Regent,e, D. João, datada de 
vinte deste mês, tratando do assunto e ordenando ao "Reve- 
rendo Bispo da Santa Sé de São Paulo" que chamasse à sua 
presença o vigário para as adrnoestaçGes. 



O Bispo, D. Mateus de Abreu Pereira, com o Ouvidor O. Nuno 
Eugênio de Lóssio e o Intendente da Marinha, Miguel José 
de Oliveira Pinto, coinjuntamente, exerciam, em forma de lei, 
o Govêrno da Capitania, vego por transferência do Capitão- 
-General para outra unidade administrativa. A prisão que os 
soldados haviam auxiliado, fora ordenadi. pelo juiz 0rdnár:o 
e tinha por objetivo conduzir o clérigo à presença do "Juízo de 
seu foro", para que respondesse pelos crimes de rapto e de es- 
tupro que se lhe imputavam. 

1820 - Nasce, na Bahia, Luís Gonzaga Pinto da Gama, filho de uma 
negra mina, ou nagô, Luisa Mahin, e de pai branco e aristo- 
crata, cujo nome o filho jamals revelou. Aos 10 enos foi vendido 
pelo pai, como escravo. Vindo para São Paulo, logrou a alforria, 
assentou praça. foi escrivão de polícia, jornalista, poeta, exerceu 
a advocacia (como rábula) e dedicou-se, ccm destaque, ao 
abolicionismo. Luís Gama faleceu. nesta Capital, 20s 24 de 
agosto de 1882. 
(H. L. Bahiana - P. Calmon) 

1822 - José Bonifácio, Ministro do Reino durente a regência do 
Príncipe D. Pedro, envia Instrução ao Govêrno provisório da 
Província de São Paulo, no sentido de que, nas informações 
que prrstar sôbre pretensões para ocupar cargos públicos, e c  
clareça sôbre a adesão do pretendente à "causa da união e 
independência dêste Reino". 
(Documentos Interessantes - XXXVI) 

1855 - A Câmara Municipal de São Paulo pede eo govêrno que en- 
carregue um 80s engenheiros inglêses ao serviço da Província 
do exame da possibilidade de ser levado, à freguesia do Brás, 
água do rio Tamanduateí para abastecimento da mesma. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1870 - São Paulo é assolada por grande geada, que se prolonga por 
alguns dias, provocendo, em alguns pontos da cidade, o con- 
gelamento da água, na espessura de uma polegada. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1886 - B inaugurada a cascata - hoje desaparec:ds - do largo do 
Palácio (atual Pátio do Colégio), mandada construir pelo pre- 
sidente da Província Conselheiro João Alfredo Correia de 
Oliveira. 
(Cronol. Paul. J. J. Ribeiro) 

1889 - Frencicco Antônio de Sousa Queirós Filho, Vice-presidente da 
Província, a:sume por dias, a presidência. Era paulista e ba- 
charel em Direito. 
(Galeria - E. Egas) 

1926 - Pela Bula "Eo est in praesenti", desta data, é criada, pelo 
Papa Pjo XI, a arquidiocese de Cafelándia, cuja sede foi trans- 



ferida para Lins, em 27 de maio de 1950, pela Bula "Aposto- 
lic:s sub plumbo litteris". de Pio XIII. 

1948 - Falece, na Capital, o jurista e político paulista Francisco An- 
tônio de Almeida Morato. Bacharel pela Faculdade de Direito 
de São Paulo (1888), passou a integrar seu Corpo Docente, 
por concurso, a partir de 1913, como professor substituto, ten- 
do, em 1822, assumindo a cátedra de Prática do Processo Civil 
e Comerc:al. 

Dia - 22 

1562 - Fundou-se, na vila de Santos, o Colégio de S. Miguel, célebre 
casa jesuíta, por onde passariam os irmãos Gusmáo. 
(A. Leite) 

1585 - Em vereença, na vila de S. Paulo, é contratada a constru~áo 
da casa da câmara e cadeia com o carpinteiro Gonçalo Pires, 
pela importânca de trinta e cinco cruzados. 
(O Estado, 22-666) 

1677 - Alarma a Câmara e a população da vila de São Paulo, a notí- 
cia de que o governador fluminense Matias da Cunha ia 
forrando todo o gentio do Brasil que chegava à sua cidade. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1810 - O Príncipe Regente, depois D. João VI, autoriza o Governador 
e Cap:táo-General de São Peulo a fundar, em Sorocaba, o re- 
colhimento de meninas, cuja criação fora requerida pelas Se- 
nhoras Manuela de Santa Clara e Rita do Sacramento, filhas 
do Sargento-Mor Francisco Xavier de Oliveira. 
(Cronologia - J. J. %beiro) 

1826 - A expedição de Langsdorff, que percorreu toda Ê via fluvial 
do Tietê ao Amazonas. enceta a viagem em Porto Feliz. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1850 - I?  vogad da a lei nP 14 de 21 de março do ano anterior, que 
elevara à categoria de vila a freguesia de Belém, na comarca 
de Curitiba, a qual voltaria a pertencer à vila de Castro. 
(Col. de Leis Provinciais) 

1876 - Surge, na Capital, o pr;meiro número de "O Católico", perió- 
dico dirigido pelos estudantes de direito Benedito Filadelfo 
de Castro e Estêvam Leão Bourroul, êste, mais tarde, um dos 
três fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1881 - Martim Francisco Ribeiro de Andrada e Martim Francisco 
Filho deixam a direção da "Tribuna Liberal", órgáo do partido 
de igual nome, por divergirem de orientação política impri- 
mida pelos mentores partidários. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 
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1889 - e investido, pela segunda vez, na Presidência da Província, o 
Vice-presidente Luís Carlos de Assunção. Era paulista, da 
Capital, e bacharel pela Academia de S. Paulo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1896 - B criado o distrito de paz de Ribeirão Pires, pela lei 401. 
1937 - Falece, no Rio de Janeiro, o poeta Ciro Costa, nascido em Li- 

meira, a 18 de março de 1879. Bacharel em Direito pela Aca- 
ùemia de São Paulo, pertencia à turma de 1902. Foi delegado 
de Policia no Rio de Janeiro, dedicando-se, simultâneamente, 
ao jornalismo. Não publicou, em livro, suas produç0es poéticas, 
que foram divulgadas, principalmente, através do UDiário Po- 
pular". Depois de sua morte, em 1938, veio a lume seu livro 
"Estelário". Eleito membro da Academia Paulista de Letras, 
faleceu antes de tomar posse. No átrio da Faculdade de 
Direito de São Paulo estão perpetuados, em bronze, seus ver- 
sos sobre aquela Casa. 
(Antologia da Poesia Paulista) 

1966 - Instala-se, em Itapetininga, a sua I Feira Agro-Pecuária. 
(O Estado, 23-6-66) 

Dia - 23 
1720 - Mot,m em Vila Rica, encabeçado pelo luso Felipe dos Santos, 

contra o Conde de Assumar, que teve, para conter a sedição, 
o auxílio de paulistas, entre êles Domingos Rodrigues da Fon- 
seca Leme, que, para o local, em defesa do partido de Sua 
Majestade, partira com grande número de escravos, armados 
à sua custa. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1820 - Por ofício desta data, assinado pelo ministro Tomás Antônio 
Vila Nova Portugal, o Governador e Capitão-General da Capita- 
nia de São Paulo, Joáo Carlos Augusto de Oyenhausen, é in- 
teirado de que El-Rei D. Joáo VI aprovou o plano simplificado, 
por êle organizado, para o estabelecimento da vacinação con- 
tra varíola na unidade a que presidia e que deveria, ainda, 
ser pôsto em execuçáço em Minas Gerais e no Rio Grande do 
Sul. O plano de Oyenhausen se assemelhava ao que, então, se 
adotara em vários estados da Europa. 
(Doicumentos Interessantes, XXXVI) 

1821 - A tropa e o povo, orientados por José Bonifácio de Andrada e 
Silva, recém-chegado de Portugal, aclamam uma Junta Pro- 
visória de Govêmo, composto de 15 membros, favorável às 
idéias da Independência, embora conervando nela o govema- 
nador Oyenhausen, mas, com a entrada para ela de José Bo- 
nifácio, Martim Francisco e Brigadeiro Manuel Rodrigues Jor- 
dão, que formam um grupo à parte. O ato teve lugar na Câ- 



mara Municipal, no Largo de São Gonçalo, atualmente Praça 
Joáo Mendes. O dinheiro, então, encontrado no Tesouro, se 
resume a 5$000. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1842 - O Senador Diogo Antônio Feijó é prêso na cidade de Sorocaba, 
como um dos cabeças da "Revoluçãgo Liberal", sendo deporta- 
do, depois, para a Província do Espírito Santo, onde permane- 
ceria por seis meses. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1884 - Nasce, em Santos, o médico, jornalista, teatrólogo e poeta 
José Martins Fontes. Viria a falecer a 25 de junho de 1937. 
(Antologia da Poesia Paulista) 

1888 - Assume a presidência dz Província, seu 51.O titular, o paulista 
Dr. Pe&o Vicente de Azevedo, que recebe o cargo do Conse- 
lheiro Francisco Antônio Dutra Rodrigues e que governaria 
até 11 de abril do ano seguinte. Era bacharel pela Academia 
de São Paulo. 
(Galeria - E. Egas) 

1890 - Têm lugar, em Campinas, na freguesia de Santa Cruz, e, em 
Tietê, na fazenda de Joáo Alves Correia, os primeiros casa- 
mentos civis realizados nesses municípios. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1893 - Nasce, em São Paulo, o professor Gabriel Jo56 Rodrigues de 
Rezende Filho, ~atedrátim de Dir6.to Judiciáiio Civil, da 
Faculdade de Direito de São Paulo. 
Faleceu, nesta Capital, aos 20 de novembro de 1957. 
(O Estado de S. Paulo) 

1918 - O Estado é assolado pelo fenômeno denominado "geada negra", 
atacando, principalmente, os cafezais e canaviais. A tempe- 
ratura baixou a três graus negativos. 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1931 - & fundado, em São Paulo, o Instituto de Orientação Racional 
do Trabalho (IDORT), que teve como seu primeiro presi- 
dente Armando de Sales Oliveira. 
(O Estado de S. Paulo) 

1944 - & criado o município de Lucélia, na Alta Paulista. Seria, 
depois erigido em Comarca, a maior de todo o Estado, da 
qual seriam, posteriormente, desmembrad2s as Comarcas de 
Adamantina, Flórida Paulista, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Jun- 
queirópolie, Dracena e Tupi Paulista. 

Dia - 24 
1592 - Em sessão da Câmara da Vila de São Paulo, é recebido o 

juramento de João Ramalho. "dos sãotos evãogelhos pa. q bem 
e verdadeiramente servise ho cargo de capitão da dita vila". 
(Atas, 1/14) 
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1645 - Salvador Correia de Sá e Benevides escreve à Câmara de São 
Paulo, convidando os paulktas a se reconciliarem e a porem 
fim a seus sangrentos conflitos. Ao terminar recomenda a 
cunhagem do ouro na Casa da Moeda de S. Paulo. 
(A. Taunay) 

1677 - O povo da Vila de São Paulo, tendo à frente o Capitão-Mor 
Brás Rodrigues Arzão, dirige-se ao Colégio dos Jesuítas e p ~ r -  
ticipa-lhes que havia deliberado expulsá-los da Capitania, se 
fôsse certo que, por interméd:~ dêles, tinha vindo do Rio de 
Janeiro ordem para se executar a alforria do gentio do Brasil. 
Ante a negativa do Reitor do Colégio e a declaração de que, 
se fôsse certo que, por intermédio dêles, Jesuítas, se cogitasse 
da liberdade dos índios, sujeitar-se-iam às suas determinações, 
o povo retirou-se pacificamente. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1822 - Regressa do Rio de Janeiro a tropa de 2? linha pertencente 
ao corpo dos "Leais Paulistanos". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1824 - É fundada a atual cidade de Rio Claro. Entre seus fundadores, 
figura Manuel Pais de Arruda. 

1824 - Data considerada pelos sanjoanenses como da fundação do 
povoado de São João do Jaguari (Estado, 24-6-66). É tido 
como fundador dêsse povoado que viria a se tornar na magní- 
fica localidade de h0j.e - S. João da Boa xsta - o mineiro 
Antônio Machado, vindo de Itajubá. Querem alguns, porém, 
que o fundador tenha sido o Padre João José Vieira Ramalho. 
O que parece, contudo, é que o Padre Ramalho foi um ani- 
mador da iniciativa de Antônio Machado. 
(Paulistas-Mineiros - M. LeLte) 

1842 - Travam luta as forças legalistas, sob o comando do major Pedro 
Paulo de Morais Rêgo, e as rebeldes, chefiadas, por Anacleto 
Ferreira, no têrmo de Areias, no lugar denominado Salto. Os 
legalistas saíram vencedores. 
(IEist. da Civ. Paulirta - Aureliano Leite) 

1874 - Instala-se, na Capital, o Instituto de Educandos Artífioes, cria- 
do pela lei provincial de 5 de julho de 1869. Foi nomeado 
seu diretor o coronel Nuno Luís Belegarde. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1875 - É inaugurado o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaha. 
(Apontamentos - Azevedo Marques) 

1881 - 23 lançada, na Capital, a primeira pedra do Liceu Coração de 
Jesus e da Igreja contígua. 
(IPist. da Civ. Panlista - Aureliano Leite) 



1902 - Aparece o hebdomadário satírico-humorístico, redigido em ita- 
liano, "I1 Passatempo". 
(Imprensa Periódica - Afonm de Freitas) 

1908 - A revista ilustrada de ciências, artes e literatura "A Paulis- 
tana" Iznça seu suplemento, o periódico "O Popular", que teve 
vida efêmera e foi substituído por outra publicação, com o 
mesmo nome da revista, da qual era, igualmente, suplemento. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1926 - É considerada como a fundação do povoado de "Balblnos'', 
a primeira missa rezada na capela construída pela família 
Balbmo, sob a evocação de S. João. O primeiro nome do atual 
município foi S. João do Balbino. 

1928 - Joaquim Fernandes de Meto, mais conhecido por Joaquim 
Salviano, dá comêço ao povoado de S. Joáo do Paraíso, atual 
Nhandeara, erguendo um cruzeiro no local. 

1932 - É inaugurado, nesta Capital, o viaduto Boa Vista. Trata-se 
da terceira obra no gênero construída em São Paulo; a primeira 
foi o Viaduto do Chá, construído no século passado, por Jules 
Martin; o segundo, o Viaduto de Senta Efigênia, entregue ao 
público em 1913, foi construído pelo engenheiro italiano Júlio 
Micheli. 
( O  Estado de S. Paulo, "Tribuna da Justiça) 

1937 - Na comarca de Marília, é criado o distrito de Paz de Pau- 
Iópolis. 

1939 - I3 fundada a locelidade de Lucélia pelo engenheiro paulista 
Luís Ferraz de Mesquita. A designação Lucélia foi formada do 
comêço do nome do fundador e de parte do nome de sua esposa, 
Cecília. 

1948 - Falece, nesta Capital, o deputado estadual Valentim Gentil. 
Bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo (1920), 
foi Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura e várias 
vêzes deputado, tendo exercido a presidênfa da Assembléie 
Legislativa de São Paulo. Era natural de Itápolis, onde nascera 
aos 14 de fevereiro de 1900. 
(Folhas; informações da família de V. Gentil) 

1955 - Por decreto do Governador do Estado, é nomeado Diretor da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o Prof. 
Basileu Garcia que, no entanto, declina da distinçãço, permitindo 
que o provimento do cargo se procedesse mediante prévia 
indicasão da Congregação da Escola. 
(Folha de S. Paulo) 

1963 - Falece, na Capital, o Professor Brás de Sousa Arruda, Cate- 
drático de Direito Internacional Publico da Faculdade de Di- 
reito da Universidade de São Paulo. Bacharel por essa Escola 
(1916), passou a integrar seu Corpo Docente em 1919, como 
Livre Docente, sendo nomeado Catedrático em 1925. Foi o 
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mais jovem membro da Congregaçãço de Lentes da Academia, 
onde foi par de seu pai, o Professor João Arruda. Nasceu em 
Campinas, aos de 3 de fevereiro de 1895. 
(A Congreg. da Fac. de Direito de São Paulo - W. Ferreira) 

Dia - 25 

1591 - O pirata inglês, Tomás Cawendish, acomete os povoados de 
Santos e São Vicente, saqueando-os e matando moradores, 
que, corajosamente, o repelem, eliminando vinte e cinco dos 
seus homens. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1640 - Na vila de São Vicente, então cabeça da Capitania, reunem- 
se, no Paço da Câmara, os procuradores das Câmaras das de- 
mais vilas da Comarca, a fim de resolverem expulsar os Je- 
suítas da Capitania de São Paulo. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1821 - O Govêrno Provisório da Capitania de São Paulo encarrega 
os deputados, então no Rio de Janeiro, da compra de uma 
tipografia, da contratação de um compositor e da aquisição do 
necessário para a impressão. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1822 - I? dirigido, pelo Ministro do Reino, José Bonifácio de Andrada 
e Silva, ao Governedor das Armas da Capitania de São Paulo, 
o Marechal de Campo José Arouche de Toleào Rendon, um 
aviso, pelo qual lhe é comunicado o desagrado do Príncipe 
Regente, D. Pedro, pela condescendência com que tratou "os 
facciosos, que formam hoje o govêrno provisório da Província 
de São Paulo" e que não mereciam a menor contemplação. 
No mesmo documento, o Ministro cientiíicava-o de que o 
Príncipe nomeara-lhe um ajudante de ordens - o tenente-coro- 
nel Joaquim Aranha Barreto de Camargo - que daria cum- 
primento às determinações do Govêrno de Sua Alteza, no que 
lhe dizia respeito. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1822 - Carta régia cria um govêrno provisório em São Paulo, em subs- 
tituição do constituído pelo movimento popular de 23 de junho 
do ano anterior, integrado pelo bispo D. Mateus de Abreu 
Pereira, pelo ouvidor geral da Capital, José Correia Pacheco e 
Silva e pelo Marechal de Campo, Candido Xavier de Almeida 
e Sousa. &se govêrno só tomaria posse a 10 de setembro de 
1822, servindo até 8 de janeiro de 1823. 
(Cron. Paulista - J. Ribeiro) 

1822 - As Câmaras Municipais de Itu e Pôrto Feliz, tendo em vista 
as divergências existentes entre os membros do Govêrno Pro- 
visório Paulista, resolveram não prestar-lhe obediência, consti- 
tuindo um govêrno temporário na cabeça da Comarca. 



1827 - Dom Manuel Joaquitri Gonçalves de Andrade é confirmado, 
por breve apostólico do Papa Leão XII, sexto Bispo de São 
Paulo, para cuja Diocese fora indicado por D. Pedro I, em 
12 de outubro d:, ano anterior. Foi Vice-presidente da Pro- 
víncia, chegando a exercer a presidência por mais de uma vez; 
membro do Conselho do Govêrno e deputado provinc!al. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

1836 - É baixado regulamento para a cobr~nga do dízimo prov;ncial 
que, a partir de primeiro de julho dêste ano, passaria a incidir 
sóbre "açúcar, algodão, café, tabaco, fumo, gado vacum e 
cavalar". 
(Regulamentos Exp. pelo Gov. da Prov.) 

1875 - É fundado, em São Paulo, o primeiro "Instituto dos Advo- 
gados'', que elege o Professor Joaquim Inácio Ramalho, depois 
Barão de Ramalho. seu primeiro presidente. 
(mst. da Civ. Paulista - Aureliani Leite) 

1887 - Nasce, em Campinas, o Dr. Antão de Sousa Morais, que viria 
a se tornar Desembargador da Córte de Apelaçãço d oEstado, 
pelo quinto reservado ao Ministério Público. Bacharel pela 
Faculdade de Direito de São Paulo (1908), granjeou renome 
como jurista. 

(O Trib. da Relaçãço e o Trib. de Justiça de S. Paulo - 
F. B. Brotero) 

1888 - Em Aparecida do Norte, então pertencente ao Município de 
Guaratingüeta, é publicada "A Voz de Aparecida", dedicada 
ao desenvolvimento das idéias religiosas. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - O "Clube Nacional, representante do Partido Republicano, em 
Santos, funda o órgão de defesa do regime e porta-voz da si- 
tuação política intitulado "O Nacional". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- Celebra-se, em Piracicaba, o primeko casamento civil. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1905 - Em honra do homenageado, aparece, em São Paulo, a publi- 
cação denominada "Dom José de Camargo Barros", promovi- 
da pelo "Centro de Propaganda Católica". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1937 - Falece o poeta santista Martins Fontes (José). Era médico 
e foi sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. 
(Antologia da Poesia Paulista - Oliv. Ribeiro Neto e Outros) 



- 

1946 - I3 criado em São Paulo, por iniciativa de Roberto Simonsen e 
de Morvan Figueiredo o Serviço Social da Indústria (SESI). 

1966 - Buritama comemora festivamente, o 1.O aniversário da ins- 
talação da comarca. 

Dia - 26 
1681 - Garcia Rodrigues Pais, filho de Fernáo Dias Pais, apresenta 

ao administrador geral das Minas, D. Rodrigo Castelo Branco, 
na paragem de Paraopeba, no arraial de S. Pedro, as pedras 
verdes transparentes que seu pai havia descoberto. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1736 - O Conde de Sarzedas escreve ao rei D. João V, alarmado com 
o êxodo dos moradores do Cuiabá para novas minas. 
(Hist. das Bandeiras Paulistas - A. Taunay) 

1822 - Em virtude da criação do Conselho de Procuradores Gerais 
das Províncias, por Decreto de 16 de fevereiro dêste ano, são 
eleitos, para representar São Paulo, o Tenente-General Ma- 
nuel Martins do Couto Reis e o Desembargador Antônio Ro- 
drigues Veloso de Oliveira. O Conselho, que se reuniria no 
Rio de Janeiro, sob a presidência do Príncipe Regente, seria 
extinto pelo Decreto de 20 de outubro de 1823. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 
(Coleção das Leis do Império do Brasil, 1822-1823) 

1834 - Falece, nesta Cap$al, o Tenente-General José Arouche de 
Toledo Rendon, aqui nascido aos 14 de março de 1756. Dou- 
tor em Leis pela Universidade de Coimbra (1779), advogou 
em São Paulo, tendo depois, exercido a magistratura. Atraído 
pela carreira militar, galgou os postos de capitão a tenente- 
-general. Participou do movimento da Independência. Tomou 
parte, como representante de São Paulo, na Assembléia Consti- 
tuinte de 1823. Fundada a Academia de Direito, foi seu pri- 
meiro Diretor (1827 a 1833). Homem de largas posses, foram 
abertas em terras de sua propriedade a Rua e o Largo do 
Arouche. 
(A Congreg. da Fac. de Direito de S. Paulo - W. Ferreira) 

1852 - I3 sancionado o decreto legislativo n." 641, autorizando o Go- 
vêrno Imperial a conceder a uma ou mais companhias a cons- 
trusáo, total ou parcial, de um caminho de ferro, que partindo 
do município da Côrte, vá terminar nos pontos das Províncias 
de Minas Gerais e São Paulo, que mais convenientes forem. 
Graças a êsse diploma legal, teve início a construção da Es- 
trata de Ferro D. Pedro 11, atual Central do Brasil. 
(Hist. da Viação Pública em S. Paulo - A. Pinto) 
(EZist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1854 - Circula o primeiro número do "Cnrreio Paulistano". Eram 
seus proprietários Marques B Irmão. Editava-se "todos os 
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dias, exceto os de guarda". Seu primeiro redator foi Pedro 
Taques de Almeida Alvim. 
Depois de ter passado pelas mãos de diversos proprietários, 
depois de vendido pelo Partido Republicano, do qual fora o 
órgão oficial, o jornal deixou de circular. Seu último número 
saíu a 8 de eghto de 1963. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 
(Nst. da Civ. Paulista - Aureliano 
(O Estado de S. Paulo. 13-8-63) 

- O Conselheiro José Antonio Saraiva, 23.U Presidente da PIO- 
víncia, é investido no cargo, em que permaneceria até 16 de 
maio de 1855. Natural da Bahia, era bacharel pela Academia 
de Direito de São Paulo. Sua administração, embora curta, 
foi fecunda. 
(Galeria - E. Egas) 

1855 - Nasce, em Espírito Santo da Boa Vista, no então município 
Itapetininga, hoje Angatuba, Fernando Prestes de Albuquerque. 
Exerceria a Presidência do Estado de São Paulo de 10 de 
novembro de 1898 a 1 .O de maio de 1900; seria, ainda, vice- 
-presidente, na chapa encabeçada por Albuquerque Lins. 
(Galeria - E. Egas) 

1858 - I? criada, por Decreto Imperial, no salto de Itapura, na foz 
do rio Tieté, uma colónia militar. cujo regulamento é, tam- 
bém, baixado neta data. 
(Coleções das Leis do Império do Brasil) 

1871 - Falece, em hospício desta Capital, o poeta Paulo Eiró, nascido 
em Santo Amaro, aos 15 de abril de 1836. Embora houvesse 
escrito outras obras, só publicou, em volume, o drama "San- 
gue Limpo". 
(Hist. da Civ. Paulista - Aureliano Leite) 

1887 - Nasce, em São Paulo, Fábio da Silva Prado, que viria a ser 
Prefeito da Capital (1934 a 1938). 

1890 - O Diretório do Partido Católico dirige manifesto em que de- 
clara que a única missão da agremiação é a defesa dos direitos 
da Igreja Católica Apostólica Romana, em suas relações ju- 
rídicas com a sociedade civil e política, "além de manter a 
influência dos princípios cristãos; combater o ateisrno na or- 
dem civil, social e política; sustentar e defender a harmonia 
necessária entre a Igreja e o Estado". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- Surge na Capital o semanário católico ''A Pátria". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1899 - I% criado o distrito de paz do Belènzinho, pela Lei n.O 623, 
assinada pelo Presidente do Estado, Coronel Fernando Pres- 
tes de Albuquerque. 
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1926 - Amleto Meneghetti, um dos mais famigerados criminosos do 
país, é prêso, espetacularmente, na Rua dos Gusmóes, na Ca- 
pital, depois de desafiar toda a polícia paulista e haver morto 
o delegado Waldemar Dôria. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1929 - Professôres da Faculdade de Direito de São Paulo! tendo a 
frente Joáo Arruda, lançam vibrante apêlo zo Congresso Na- 
cional, manifestando-se pela anistia aos revoltosos de 1924. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1934 - É nomeado Comandante Geral da Fôrça Pública do Estado 
de São Paulo o Cel. Arlindo de Oliveira. 
(Almanaque da Fòrça Pública, 1964 pág. 17) 

1955 - Em Aparecida do Norte, é sagrado bispo titular de Attuda e 
auxiliar do Cardeal Mota, Dom Antônio Ferreira de Macedo. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

Dia - 27 

1655 - É deposto o vigário da vila de Sáo Paulo, Padre Albernaz. 
A ata da sessão da Câmara Municipal que registra o fato con- 
signa: ''estando em camera os officiais della, chegou o povo 
desta villa e homens bons della, e em altas vozes requererão 
todos por hfia voz, em como não queriáo por vigario desta villa 
ao padre domingos guomez albarnas. 
(Atas, VI/123) 

1769 - A atual cid'ade de Atibaia é elevada a categoria de vila, por 
ordem do Governador e Capitão-General D. Luís Antônio de 
Sousa Botelho, o Morgado de Mateus. Denominava-se, então, 
Sáo João de Atibaia. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1779 - O Bispo Diocesano D. Frei M ~ n u e l  da Resswreiçáo, assisti- 
do pelo Cònego Arcipreste e por mais treze outros cònegos, 
sagra o primeiro cemitério construido fora do recinto das 
igrejas, na Captal. A cerimônia teve início às oito horas e 
terminou às quinze. Trata-se do Cemitério dos Aflitos, desti- 
nado a recolher os restos dos soldados, dos escravos e dos 
indivíduos executados na fôrcs, que se erguia no atual Largo 
da Liberdade. O cemitério ocupava o quarteirão compreenòi- 
do pelas Ruas da Glória (que foi do Cemkério), dos Estudan- 
tes e Galvão Bueno (antes dos Estudantes) e pelos fundos 
das casas existentes na, hoje Rua Américo de Campos, confi- 
nava, aipòa com a Praça Almeida Júnior (anteriormente 
Largo do Eco, ou dos Inglêses). Deixou de ser utilizado, depois 
de inaugurado o cemitério da Consolação (1858). A área que 
o constituía foi loteada entre 1873 e 1889. Dêle resta, no 
fundo do Beco (que a municipalidade denomina modernamente 
rua) dos Aflitos, o modesto templo que foi sua Capela. 



(Leanardo Arroyo, Igrejas de S. Paulo; Célio Debes, O Cemi- 
tério da Glória e Um Cemitério Público e Geral, o segundo, in 
"Tribuna da Justica") 

1824 - Decreto Imperial regulariza a organizaçãço da Alfândega de 
Santos, criando lugares e estabelecendo a competente pauta. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1835 - Falece, em Paris, o general brasileiro Joaquim de Oliveira 
Alvares, que comandara a Legião de São Paulo nas campanhas 
de 1811 a 1820, chamadas da Cisplatina. Venceu o general 
Artigas, na batalha de Carumbi (27 de outubro de 1816). 

1881 - Florêncio Carlos de Abreu e Silva, Presidente da Província, 
sanciona as leis 87 e 89, pelas quais são elevadas, respectiva- 
mente, a vila a freguesia de S. Francisco de Paula dos Pnhei- 
ros e, à cidade, a vila da Penha do Rio do Peixe (hoje Itapira). 

1887 - Por Decreto do Govêrno Imperial, referendado pelo paulista 
Antônio da Silva Prado, Ministro da Agricultina, é criado o 
Instituto Agronômico de Campinas. 

1912 - Lei Municipal institui o prêmio de 20 contos de réis ao avia- 
dor Eduardo Chaves. 
(O Estado, 26.666) 

1926 - Tem início a grande prova de turismo automobilístico, abran- 
gendo um percurso de 1.160 quilômetros, que compreende as 
c:dades de São Paulo, Campinas, S. João da Boa Vista, Casa 
Branca, Pórto Ferreira, Ribeirão Prêto, Taquaritinga, Arara- 
quara, Jaú, Botucatu, Avaré Itapetininga, Sorocaba e, nova- 
mente São Paulo. A disputa terminaria a 1.O de julho. 

1933 - É criada a comarca de Marília, pelo decreto 5.956. 
1937 - I3 instalado o município de Araçoiaba da Serra, antigo Campo 

Largo de Sorocaba, de acordo com a lei 2.695 de 4-11-1936 
reintegrado na sua autonomia). 

1939 - A Papa Pio XI designa D. José Garpar de Afonseca e Silva, 
então, Bispo titular de Barca e auxiliar do Arcebispo de São 
Paulo, D. Duarte Leopoldo e Silva, em virtude do falecimento 
dêste, para a chefia da Arquidiocese Paulopolitana. Foi o 
segundo ocupante do sólio, a frente do qual permaneceria até 
28 de agosto de 1943, quando a morte o colheu, em desastre 
de aviação ocorrido no Rio de Janeiro. 
(Hist. da Prov. Ecles. de S. Paulo - Vasconcelos) 

Dia - 28 

1747 - "Mandado para a festa da visitação, sendo notificados os que 
deviam pegar nas varas do pálio e o que devia levar o real 
estandarte, cujo se elegeu em o capitão Pedro Taques Pires". 
( O  Estado, 28-6-66) 

1751 - Entra solenemente, na Capital, seu segundo Bispo, D. Antônio 
da Madre de Deus Galrão. Foi apresentado Bispo aos 24 de 
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novembro de 1749 e confirmado por breve apostólico clo Papa 
Bento XIV, datado de 17 de março do ano seguinte. Tomou 
posse, por seu procurador, o vigário capitular Mateus Louren- 
ço de Carvalho, aos 18 de outubro de 1750. 
Pairam dúvidas sôbre seu nome correto, Galváo ou Galrão. 
&te último é preferido por grande número de historiadores 
idôneos. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 
(Hist. da Prov. Ecles. de São Paulo - Vasconcelos) 

1797 - Toma posse no cargo de Governador e CapithGeneral da 
Capitania de São Paulo, o militar Antonio Manuel de Me10 
Castro e Mendonça, cognominado o "General Pilatos". Subs- 
titui a Bernardo José de Lorena. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1821 - Irrompe, em Santos, a revolta nativista chefiada pelo cabo 
Francisco José das Chagas, conhecido por Chaguinhas, que 
viria a ser enforcado. nesta Capitel, aos 20 de setembro dêste 
ano. Como a sedição deflagrara na no:te de 28 para 
29, há historiadores que registram o fato como ocorrido nêste 
último dia. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1822 - Em resposta à solicitaçãço do Govêrno Provisório da Provín- 
cia, dateda de 11 de março dêste ano, no sentido de ser en- 
ciado, para servir perante a Junta de Justiça aqui instalada, 
"hum Algóz perito", o Ministro do Reino José Bonifácio, in- 
forma que, na conformidade de esclarecimento prestado pelo 
Regedor da Casa da Suplicaçáo, "nenhum Algóz se acha le- 
gitimamente nomeado para as Execuçóes da Justiça, as quaes 
tem sido exercidas por hum preso de Summario, por não ha- 
ver nas Cadêas quem tivesse a pericia que se exige". 
(Documentos Interessantes, XXXVI) 

1842 - Entra na cidade de São Paulo, depois de pacificar Sorocaba, 
conflagrada pela "Revolução Liberal", o General Barão de 
Caxias. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1860 - Circula, na Capital, o primeiro número do "Lírio", jornal de 
variedades, demcado às famílias e redigido pelos estudantes de 
direito Francisco Quirino dos Santos, Francisco Rangel Pes- 
tana e João Antônio Barros Júnior. 
(Imprensa Periódica - Afonzo de Freitas) 

1887 - fi guindado à Presidência da Província seu Vice-presidente. 
Elias Antonio Pacheco e Chaves. Natural de Itu, era formado 
pela Academia Se São Paulo. 
(Galeria - E. Egas) 

- Realiza-se, nesta Capital, importante manifestagão abolicionis- 
ta, promovida pela Confraria de N. S.= dos Remédios, em 



honra do Bispo Diocesano, D. Lino Deodato Rodrigues da Carva- 
lho, por sua atitude favorável à emancipação dos escravos. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1902 - Vem a lume o semanário humorístico "A Bola". Afonso de 
FreXas registra seu aparecimento em 1901, mas, deve tratar- 
se de êrro de impressão, dada sua situação no conjunto da 
obra "A Imprensa Periódica de São Paulo". 

1913 - Falece, no Guarujá, Manqel Ferraz de Campos Sales, que fora 
o quarto Presidente da República, sendo o segundo civil a 
ocupar o cargo. Seu nome havia sido, pouco antes, lembrado 
por Pinheiro Machado para candidato à Suprema Magistra- 
tura do País. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1934 - É criado, no então Município de Santo Amaro, Comarca da 
Caphal, o distrito de paz do Ibirapuera. 

1935 - É elevado à categoria de município o distrito de Regente Fei- 
jó, antigo pouso denominado "Memória". 

1942 - Falece, no Rio de Janeiro, o ilustre soldado paulista Manuel 
Feliciano Mendes de Morais. 
(Relatório da 2.a Reg30 Militar) 

1954 - Falece, na então Capital Federal, o escritor paulista Cláudio 
Justino de Sousa Júnior. Nascido em S. Roque, aos 20 de 
outubro de 1876, era doutor em medicina. Dedicandese às 
letras, foi teatrólogo e novelista. Pertencia à Academia Bra- 
sileira de Letras, para a qual fora e1e:to na vaga de Vicente 
de Carvalho, em 1924. 
(A Academia Brasileira de Letras - Fernão Neves) 

- Falece, em São Paulo, o senador Luís Rodolfo de Miranda. 
(Folha de S. Paulo) 

Dia - 29 

1602 -Em vereança, na vila de São Paulo, é resolvida a f;nta pelo 
povo para os trabalhos da igreja. 
(O Estado, 29-666) 

1692 - Em carta desta data, o Governador Geral do Brasil, Antônio 
Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, depõe contra os pau- 
listas, "porque a Vila de São Paulo, há muitos anos, que é 
República de per si, sem observância de lei nenhuma, assim 
divina como humana". O mau conceito que fazia da gente 
de São Paulo foi repetido em outras cartas subseqüentes, en- 
viadas a El Rei. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1842 - É baixado o Decreto número 216, pelo govêrno imperia!, 
revogando igual ato de 18 dêste mês que desanexava 



~ -~ 

da Província de São Paulo, incorporando-os, provisòriamente, 
à do Rio de Janeiro, os municípios das vilas de Cunha. Ba- 
nanal, Areias, Queluz, Silveiras, Lorena e Guaratingüetá. 
(Coleção das Leis do Império do Brasil) 

1869 - I3 p0sto em circulação, em São Paulo, o pequeno jornal, de 
vidr efêmera, dedicado a mulher paulista, denominado "A 
Borboleta". 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1873 - D. Lino Deodato Rodrigues, 9.O Bispo de São Paulo, faz sua 
entrada solene nesta Capital. Fôra escolhido Bispo por breve 
de Pio IX, de 21 de maio de 1871, e confirmado no Consistó- 
rio pelo decreto de 29 de julho de 1872. Sua sagração se 
daria a 9 de março do anq seguinte. 
Adepto da abolição da escravatura, aos 15 de julho de 1887, 
instituir:a uma caixa de dinh2iro para a redenção dos escra- 
vos. 

Com a proclamação da República, e conseqüente separação da 
Igreja do Estado, D. Lino teria de contender com o poder tem- 
poral, na defesa dos interêsses de sua Diocese. 
(Hist. da Prov. Ecles. de São Paulo - Vesconcelos) 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1878 - Falece, em Viena, Áustria, o Ministro do Brasil, Francisco 
Adolfo de Varnhagen, Barão e Visconde de Pôrto Seguro. 
Natural de São João do Ipanema. Sorocaba, é o autor de "His- 
tória Geral do Brasil", "História da Independência" e "Os Ho- 
landeses no Brasil". 
(Efemérides - Barão do Rio Branco) 

1886 - Aparece, em Santos, o primeiro número do "Ensaio", periódico 
literário e noticioso. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1889 - Instala-se, na Capital, o clube carnavalesco "Tenentes de Plu- 
tão", mais tarde, "Tenentes do Diabo". 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1890 - Realiza-se, em Campinas, o primeiro casamento civil. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

- Nasce, em Cubatão, o poeta e prosador Afonso Schmidt. Co- 
laboraria na imprensa de São Paulo ("O Estado de S. Paulo" e 
"Folha da Noite"), de Santos ("A Tribuna" e "Diário de San- 
tos") e do Rio de JaneLro ("A Voz do Povo"). Viria a ser 
membro da Academia Paulista de Letras e "Intelectual do 
ano", em 1963. Falecido a 4 de abril de 1964, deixando lar- 
ga bagagem. 
(Antologia da Poesia Paulista e Antologia do Conto Paulista, 
publicações da Comissáo Estadual de Literatura) 





(Rev. do Inst. Hist. e Geog. de S. Paulo e "O Estado da S. 
Paulo") 

1957 - Instala-se solenemente em Batatas o 1.O Museu da rêde de 
museis históricos e pedagógicos de São Paulo - o Museu 
Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luís, que logo se con- 
verteria num valiosíssimo repositório de documentos e peças 
de alto valor histórico do Estado. 

1964 - Toma posse, na Basilica Nacional, na qua1:dade de primeiro 
Arcebispo de Aparecida, o Cardeal D. Carlos Carmelo de Vas- 
concelos Motta. Sua Eminência é o primeiro a ocupar o cargo, 
desde sua criação, em 1958. Era, porém, seu Administrador 
Apostólico. 
(O Estado de S. Paulo) 

Dia - 30 

1554 - Morre em naufrágio, viajando de S. Vicente para Lisboa, o 
padre Leonardo Nunes, o primeiro jesuíta que estêve no Campo 
de Piratininga. 
(Cartas 80s Primeiros Jesuítas - P. S. Leite) 

1639 - Vasco da Mota, loco-tenente da Condessa de Vimieiro, conce- 
de terras de sesmarias aos primeiros povoadores de Taubaté. 
que tinham como orientador o bandeirante Jaques Felix. 

1722 - Parte de São Paulo, para o descobrimento de minas de ouro 
em Goiás, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva, cognomi- 
nado, como seu pai, o "Anhanguera" Nessa expedição, fundou 
êle o arraial de Santana, aepois Vila Boa. É a cidade de Goiás. 
(Efeméndes Brasileires - Rio Branco) 

1742 - É nomeado governador das minas de Goiás, pelo Capitáo- 
-General D. Luís Mascarenhas, Governador da Capitania de 
Sáo Paulo, o paulista João de Godói Pinto da Silveira, desco- 
bridor das minas do Pilar. 
(Cronologia - J. J. R,ibeiro) 

1770 - Em comunicaçãço para o govêrno da Metrópole, o Governador 
e Capitão-General da Capitania de São Paulo. D. Luís Anto- 
nio de Sousa Botelho Mourão, informa que, na Fortaleza da 
Barra Grande, de Santos, só existiam montadas 28 peças, sendo 
3 de calibre 24, 8 de 18, 3 de 12, 3 de 8 e 11 de 6. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1790 - Chega a São Paulo o primeiro telescópio. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1834 - Falece o Pe. Fernando Lopes de Camargo, em cuja casa, na 
Rua da Freira, (hoje Senador Feijó), nesta Cap:tal, foi ex- 
posto Diogo Antônio Feijó, e do qual foi, juntamente com sua 
irmá, Da. Maria Gestrudes de Camargo, padrinho de batismo. 
(Diogo Antônio Feijó - O. T. de Souza) 



1840 - É inaugurado o novo hospital da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo. 
(Hist. da Civil. Paulista - Aureliano Leite) 

1859 - Assume, na qualidade de Vice-presidente, pela primeira vez, 
a direção administrativa da Província, o Conselheiro Padre 
Manuel Joaquim do Amara1 Gurgel. Era doutor em Direito 
pela Academia de São Paulo, da qual foi lente e diretor. 
Era natural desta Capital. Exerceria, ainda, a presidência, 
por pequenos lapsos de tempo, em 1860, 1861, 1862 e 1864. 
(Galeria - E. Egas) 

1870 - É constituída a Companhia Ituana, com a finalidade de cons- 
truir uma estrada de ferro entre Itu e Jundiaí. O privilégio 
dado à Companhia, por 90 anos, fora assegurado, por contrato 
firmado com o govérno provincial, aos 10 de outubro do mes- 
mo ano. 
(Hist. da Viação Pública - A. Pinto) 

1876 - A Companhia Paulista de Estradas de Ferro inaugura, no 
prolongamento de suas linhas de Campinas a R:o Claro, o 
trecho até Limeira. 
(Hist. da Viação Pública - A. Pinto) 

1881 - O "Clube Nove de Setembro" lança o seu órgão representativo 
'Nove de Setembro". Era redigido pelos acadêmicos de Di- 
rqito Raul Pompaia, Bdlhóes Pedreisa, Lacerda Werneck, 
Macedo Soares e Xavier da Silveira, além do bacharel Alen- 
castro de Araújo. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

- Com a revogação da lei n.O 37, de 7 de abril de 1879, por igual 
ato desta data, que tomou o número 99, a vila de Entre-Rios 
volta à sua denominação antiga de Ribeirão Prêto. 
(Leis Provinciais) 

- A Câmara Municipal de Guaratingueta é autorizada, pela lei 
prov;ncial n.O 108 dêste ano, a contratar, com quem melhores 
condiç'içóes oferecer, o serviço de iluminação a gás da cidade. 
(Leis Provinciais) 

1882 - A Companhia Mojiana abre ao tráfego o ramal ferroviário de 
Penha do Rio do Peixe, hoje Itapira. 
(Cronologia - J. J. Ribeiro) 

1883 - Nasce, na Capital, Vicente Mamede de Freitas Júnior, que 
viria a ser Ministro do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
( O  Trib. da Relação e o Trib. de Justiça de S. Paulo - F. B. 

Brotero) 
1887 - Com grandes solenidades, é inaugurado c Hospital da Santa 

Casa de Misericórdia de Casa Branca. 
1889 - João Mendes de Almeida inicia a publicação do periódico 

"Sentinela da Monarquia"; porta voz da dissidência do Partido 
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Conservador, que desapareceria com a proclamaçáço da Re- 
pública. 
(Imprensa Periódica - Afonso de Freitas) 

1890 - São criadas as comarcas de S. Bento do Sapucaí, formada pelo 
têrmo do mesmo nome, e a de Piraçununca, constituída pelos 
têrmos de Piraçununga e Santa Rita do Passa Quatro. 

1926 - $ criada a Prefeitura Sanitária de Guarujá, abolida em 1931. 
Em 30 de junho de 1934 seria Guarujá instituída em Estância 
Balneária. 

1930 - Toma posse, na Diocese de São Carlos, na qualidade de seu 
segundo antístite, D. Gastão Liberal Pinto. Fôra, anterior- 
mente, auxiliar do Arcebispo de São Paulo, D. Duarte Leopoldo 
e Silva. Foi o primeiro Reitor da Universidade Católica. 
Universidade Católica. 
(Hist. da Prov. Ecles. de São Paulo - Vasconcelos) 

1945 - D. Ernesto de Paula, Bispo de Jacarèzinho, Paraná, é trans- 
ferido para o bspado de Piracicaba, instiuído no ano anterior, 
sendo, assim, o primeiro titular da nova diocese. 

1958 - Falece, nesta Capital, o escritor Edgard Cavalheiro. Natural 
de Pinhal, onde nasceu aos 6 de julho de 1911, foi um exemplo 
magnífico de autodidata; perseverante, dotado de grande in- 
teligência, dedicou sua vida totalmente à literatura. Seu livro 
de estréia foi ''Fagundes Varela" (1940). obra criteriosa, que 
mereceu simpática acolhida da crítica. Sua obra prima é a 
completa e profunda biografia de Monteiro Lobato, em que, 
com seriedade e profusa documentação, estuda a vida e obra 
do grende literato paulista. Deixou vários outros livros, além 
de ter organizado e anotado inúmeras antologias, precedidas 
de substanciosas introduções. Foi presidente da Câmara Bra- 
sileira do Livro, ocasião em que idealizou o "Prêmio Jabuti", 

para premiar, anualmente, escritores, livreiros, editores, jorna- 
listas, gráficos e ilustradores. 
(Informaçóes da Família e noticiário da imprensa) 

1959 - Instala-se solenemente, em Pira~ununga, o Museu Histórico e 
Pedagógico Dr. Fernando Costa, atualmente um dos ricos acer- 
vos históricos do Estado. 
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Dr. Honório de Sylos Júlio Prestes de Albuquerque 
João Fernando de Almeida Prado - 
Joaquim Alfredo da Fonseca - 
José Benedito da Silveira Peixoto - 
Prof. Jorge Bertolaso Stella Peter William Lund 
Prof. José Bueno de Oliveira Azevedo 

Filho Peüro Vicente de Azevedo 
Prof. José Carlos de Ataliba Nogueira D. João Batista de Castro Nery 
Mons. José de Castro Nery - 
Prof. José de Oliveira Orlandi Santos Dumont 
Dr. José Eugêênio de Paula Assis Armando Arruda Pereira 
Dr. José Maria Whitaker 
Prof. José Soares de Me10 - 
Dr. Júlio de Mesquita Filho - 
Des. Manoel Carlos de Figueiredo 

Ferraz Dr. João Mendes de Almeida 
JÚnior 

Prof. Nicolau Duarte Silva Júlio Mesquita 
Mons. Paulo Aurisol Cavalheiro Freire Pedro Dias de Campos 
Des. Paulo Barbosa de Campos Filho - 
Dr. Plmio de Barros Monteiro - 
Dr. René Thiollier - 
Dr. Ricardo Gumbleton Daunt Diogo Antônio Feijó 
Dr. Rivadávia Dias de Barros - 
Dr. Rui Calasans de Araújo - 
Prof. Sebastião Pagano - 
Des. Theodomiro Dias - 

Sócios Titulares 

Dr. Alceu Maynard Araújo Cornélio Pires 
Dr. Amadeu Nogueira Antônio Bento 
Prof. Antônio Soares Amora - 
Prof. Ari França - 
Dr. Arlindo Veiga dos Santos - 
Dr. Arnaldo Arantes Joaquim Nabuco 
Dr. Aureo de Almeida Camargo Bernardino de Campos 
Prof. Aziz Nassib Ab Saber - 

Cel. Carlos de Meira Matos - 
Prof. Carlos Drummond - 

Prof. Cerlos Henrique Robertson José Bonifácio de Andrada e 
Liberalli Silva 

Dr. Carlos Penteado de Rezende Alexandre Levi 
Dr. Clóvis de Oliveira Pedro de Toledo 



296 REVISTA w INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAVIO 

Dr. Divaldo Gaspar de Freitas - 
Dr. Edmundo Zenha - 
Prof. Eduardo d701iveira França - 
Prof. Emanuel Soares da Veiga Garcia - 
Prof.2 Emília da Costa Nogueira - 
Dr. Eurico Branco Ribeiro Benedito Carneiro Bastos 

Barreto (Belmonte) 
Prof. Flamínio Fávero Ovídio Pires de Campos 
Dr. Flávio de Almeida Prado Galváo Américo de Campos - O Velho 
Fernando Ferreira de Góes Luíz Gama 
Dr. Francisco Ferrari Marins - 
Dr. Francisco Patti - 
Dr. Frederico Lane - 
Dr. Genésio Cândido Pereira Filho Cacique Piquerobi 
Dr. Geraldo Cardoso de Melo - 
Dr. Geraldo Goulart Artur Goulart Penteado 
Prof. Guelfo Oscar Oswaldo Campiglia - 
Gumercindo de Pádua Fleury - 
Pe. Hélio Abranches Viotti Adolfo Augusto Pinto 
Dr. Hélio Damante Amadeu Amara1 

Francisco de Assis Carvalho 
Prof. Hernâni Donato Franco 
James Martin Harvey - 
João Benedito Martins Ramos - 
Dr. João da Cruz Costa - 

Prof. João Dias da Silveira Batista Cepelos 
Dr. João Gualberto de Oliveira - 
Dr. João Nery Guimarães - 
Prof. Jorge Inácio Penteado da Silva 

Teles - 

Prof. Emérito Jorge Americano Gabriel Osório de Almeida 
Dr. José Corrêa da Silva Jímior Casper Líbero 
Cel. José Hipólito Trigueirinho 
Dr. José de Melo Pimenta Pe. Manoel da Nóbrega 
Dr. José Eduardo Macedo Soares 

Sobrlnho - 
Prof. José Ferreira Carrato - 
Dr. José Freitas Nobre Clóvis Bevilacqua 
Eng. José Gomes de Morais Filho D. J. de T. P. Castelhanos 
Prof. José Inácio Benevides de Salvador Corrêa de Sá 

Rezende Benevides 
Prof. José Ribeiro de Araújo Filho - 
Prof. Josué de Camargo Mendes M. C. Oliveira Roxo 

Francisco José Lacerda e 
. . 

Leonardo Arroyo Alme:da 
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Lígia Ferreira Lopes - 
Dr. Luis Câmara Lopes dos Anjos José da Costa Carvalho 
Luís Corrêa de Me10 - 
Prof. Luís Washington Vita - 
P r ~ f . ~  Mafalda Piva Zemella - 
Eng. Manoel Rodrigues Ferreira Pedro Taques de Almeida 

Paes Leme 
P r ~ f . ~  Maria de Lourdes de Paula 

Martins - 
Eng. m r i o  Leite Afonso D'Escragnolle Taunay 
Eng. Mário Savelli Roherto Simonsen 
Prof. Emérito Milton Camargo da 

Silva Rodrigues Afrânio Peixoto 
Dr. Moacyr Lobo da Costa - 
Prof.= Myriam Ellis Basílio de Magalhães 
P r ~ f . ~  Nice Lecocq Muller - 
Nícia Vilela Luz - 
Prof. Odilon Nogueira de Matos - 
P ~ o f . ~  Olga Pantaleáo - 
Dr. Olavo Batista Filho - 
Dr. Paulo Bonfim - 
Dr. Paulo Nogueira Filho Cons. Antônio Prado 
Prof. Paulo Ricardo da Silveira Santos Joaquim da Silveira Santos 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi Pe. José de Anchieta 
Prof. Pedro Moacyr Campos - 
Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Dr. Matheus da Silva Chaves 

Chaves 
Dr. Raimundo Alvaro de Menezes Capistrano de Ahreu 
Prof. Raul de Andrada e Silva - 
Dr. Raul Votta Frei Gaspar da Madre de Deus 
Prof. René de Oliveira Barbosa Laurindo de Brito 
Dr. Salvador Rocco Caetano de Campos 
Prof. Sérgio Buarque de Holanda Otávio Tarquínio 
Gal. Sílvio Corrêa de Andrade - 
Prof. Sólon Borges dos Reis - 
Dr. Ulysses Guimarães - 
Prof. Valdemar Baroni Santos Carlos Von Martius 
Dr. Valdomiro Franco da Silveira Luis Gonzaga da Silva Leme 
Prof.= Vera Athayde Pereira - 
Dr. Viktor Leintz - 
Sócios Honorários 

Prcf. Abelardo Duarte 
Eng. Acacio Villalva 
Adelino Ricciardi 
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Prof. Agostinho Vicente de Freitas Cons. Pedro Luiz Pereira de 
Ramos Souza 

Dr.. Adalberto José Pizarro Loureiro - 
Eng. Alberto Prado Guimarães D. José Gaspar de Afonseca 

e Silva 
Alm. Alberto dos Santos Franco Alberto I' de Môneco 
Alceu de Toledo Pontes Rafael de Oliveira 
Prof. Alcindo Muniz de Souza - 
Eng. Aldo Andreoni - 
Dr. Aldo de Assis Dias Emílio Lang Júnior 
Prof. Alfredo João Rabaqal. Gustavo Barroso (João do 

Norte) 
Cel. Alfredo Feijó Gal. Júlio Marcondes Salgado 
Emb. Alfredo Lencastre da Veiga - 
Prof. Aloísio de Carvalho Filho - 
Dr. Alvaro do Amara1 Duque de Caxias 
Comte. Amadeu da Silveira Saraiva Júlio Cesar Ribeiro de Souza 
Dr. Amador Cintra do Prado - 
Prof. Americo Jacobina Lacombe - 
Dr. Américo Neto do Rêgo Cavalcante - 
Prof. Anibal Pinto de Matos -- 
Prof. Antenor Romano Barreto - 
Prof. Antônio D'Ávila João Lourenço Rodrigues 
Dr. Antônio Augusto de Lima Júnior - 
Dr. Antôn:o Benedito Machado Loco-tenente Antônio de 

Florence Oliveira 
Prof. Antwnio Carlos Cardoso Prof. Edgard Egídio de Souza 
Prof. Antônio Carlos Pacheco e Silva - 
Dr. Antônio Gontijo de Carvalho .- 
Prof. Antônio Rocha Almeiòa - 
Prof. Antônio Rocha Penteado - 
Antônio Santos de Oliveira Júnior - 
Dr. Arnold Wildberger Francisco Gonçalves Mart:ns 
Dr. Astor Guimarães Dias Barão Bresílio Machado 
Dr. Augusto Gonzaga -- 
Prof. Benedito Montenegro Arnalde Vieira de Carvalho 
Ten.-Cel. Benito Serpa Tiradentes (Alferes Joaquim 

José da Silva Xavier) 
Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto - 
Cândido Fontoura da Silveira Mons. Ezechias Galvão da 

Fontoura 
Des. Cândido Martins de Oliveira 

Júnior - 
Ministro Cândido Mota Filho - 
Prof. Cantídio de Moura Campos - 
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Prof. Carlos Aldrovandi 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos 

Motta 
Alm. Carlos da Silveira Carneiro 
Dr. Carlos de Andrade Rizzini 
Dr. Carlos de Morais Andrade 
Dom Carlos Tasso de Saxe Coburgo e 

Brzgança 
Dr. Carlos Torres 
Dr. Carlos Xavier Pais Barreto 
Dr.= Carlota Pereira de Queiroz 

P r ~ f . ~  Carolina Ribeiro 
Eng. Cássio da Costa Vidgal 
Dr. Célio Salomão Debes 

Celso Maria de Me10 Pupo 
Eng. Copérnico Pinto Coelho 
Dr. Coriolano Roberto Alves 
Dr. Cristóvam de Camargo 
Prof. Dante Laytano 
Prof. David Antônio da Silva Carneiro 
Dr. Dulcídio Tavares de Lacerda 
Dr. Edgard Cerqueira Falcão 
Dr. Eduardo Vilhena de Morais 
Prof. Jacob Penteado 
Mons. Emílio José Salim 
Dr. Elmano Gomes Card:m 
Epifánio da Fonseca Dória de Menezes 
Prof. Erasmo D'Almeida Magalhães 
Prof. Ernesto de Moraes Leme 
Mal. Ewico Gaspar Dutra 
Prof. Ezequiel de Morais Leme 
Prof. Fernando de Azevedo 
Dr. Fernando Homem de Me10 Laceròa 
Pe. Fernando Pedreira de Castro 
Prof. Florência de Abreu 
Prof. Francisco de Assis Chateaubriand 

Bandeira de Melo 
Prof. Francisco Martins dos Santos 
Gal. Francisco de Paula Ciòade 
Eng. Frederico Abranches Brotero 
Gabriel Marques 
Geraldo de Rezende Mattins 
Prof. Giulio Dsvide Leoni 
Dr. Hélio Silveira 

D. J. de Albuquerque 
C. Arcoverde 

Hipólito José da Costa 
- 

D. Pedro I1 

- 
Gov. Armando de Sales 

Oliveira 
- 
Senador Alvaro de Carvalho 
Sen. Nicolau Pereira de 

Campos Vergueiro 

Venâncio Ayres 

kned i to  Caliito . 
Martins Fontes 

- 
Artur Ramos 
Reynaldo Porchat 
- 
- 

- 
Barão do Cerro Largo 
- 
Monteiro Lobato 
Dr. Carlos Euler 
- 
- 
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Dr. Henrique Alberto Orcioli Barão do Rio Branco 
Henrique Losinskes Alves Nina Rodrigues 
Henr:que Paulo Bahiana Joaquim Ribeiro 
Dr. Hermes Pio Vieira - 
Prof. Honório Fernandes Monteiro Dom Paulo Pedrosa 
Dr. Humberto Galliano Mello Nóbreg Tte.-Cel. Manoel Martins do 

do Couto Reis 
Dr. Ibrahim Nobre 1Mons. Francisco de Paula 

Rodrigues 
Isaac Grinberg - 
Dr. Ivolino de Vasconcelos - 
Dr. Jayme de Sá Menezes - 
João Alfredo Pegado Cortez - 
Frei João Maria Batista de Carvalho Dom José de Camargo Barro! 
Cel. João Batista Magalhães - 
Dr. João de Scantimburgo - 
~ r o t  Joaquim Chiarini 
Prof. João da Cunha Caldcra Filho 
Mons. Deusdedit de Araújo 
Dr. João Hermes Pereira de AraGio 
Prof. João Horta de Macedo 
Prof. João Pereira Dias 
Tte.-Cel. Joaquim Vitorino Portella 

Ferreira Alves 
Prof. João Emerenciano 
Prof. Jorge Calmon Muniz de 

Bitencourt 
Pe. José Afonso de Morais Bueno 

Passos 
Prof. José de Almeida Santos 
Dr. José Alves da Cunha Lima 
Dr. José Armando de Macedo Soares 

de Affonseca 
Dr. José Augusto César Salgado 
Dr. José Ayres Neto 
~ r o t  José Bento Faria Ferrez 
Prof. José Calasans Brandáo da Silva 
Prof. José Cândido de Andrade Muricy 
José Chiachlri 
Prof. José da Costa e Silva Sobrinho 
Pe. José Danti - S.J. 
Mons. José do Patrocínio Lefort 
Dr. José Duarte Goncalves da Rocha 
Dr. José Eduardo de Macedo Soares 
José Eduardo Pizarro Drummond 
Prof. José Fernandes Soares 

- 
Maestro Vila Lobos 
- 

Conde de Parnaiba 
- 
- 
- 



Dr. José Ferreira de Carvalho 
Prof. José Gon~alves Salvador 

Dr. José Furtado Cavalcanti 
Eng. José Honorato Gago da Câmara 

Medeiros 
Dr. José Jayme Ferreira Vasconcelos 
José Leendro de Barros Pimentel 
Dr. José Nogueira Sampaio 
Prof. José Pedro Galvão de Souza 
Min. José Romeu Ferraz 
Dr. José da Veiga Oliveira 
Prof. José Wanderley de Araújo Pinho 
Prof. Josué Callander dos Reis 

Lêda Maria Pereira Rodrigues (Medre 
Maria Ângela) 

Eng. Lauro de Barros Siciliano 
Leão Machado 
Pe. Leopoldo Ayres 
P ~ o f . ~  Letícia Pagano 
Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho 
Prof. Lino de Morais Leme 
Dr. Lorena Guareciaba 

Prof. Lucas Nogueira Garcez 
Lúcia Piza Figueira de Me10 

Falkenberg 
Eng. Luis Alberto Whately 
Prof. Luis da Câmara Cascudo 
Dr. Luís de Castro Souza 
Dr. Luís Fernando Whitaker Tavares 

da Cunha 
Dr. Luís Gonzaga Novelli Júnior 
Dr. Luís Sérnio Thomaz 
Dr. Luís ~ i z a  Sobrinho 
Dr. Luís Wanderley Torres 
Prof. Manoel Albano Amora 
Des. Manoel Augusto Vieira Neto 
Eng. Manoel Chambers de Souza 
Manoel Ubaldino de Azevedo 
Dr. Manoel Vasconcelos Pedrosa 
Maria Amélia Arruda Botelho de 

Souza Aranha 
ProLa Maria Amélia Corrêa Giffoni 

- 
José Francisco da Rocha 

Pombo 
Vicente de Carvalho 

- 
Estêvão Mendonça 
Dr. Paulo Ayres 

José Alves de Cerqueira Cesar 

- 
Gal. Antônio Tibúrcio Ferreira 

de Souza 

Prudente José de Morais 
Barros 

Amadeu de Queiroz 

Fernão Dias Pais 

Batista Caetano Almeida 
Nogueira 

Alberto Souza 

Antônio de Toledo Piza 
Oscar Weinsshenck 

Artur Cesar da Silva Whitaker 

- 
André Videl de Negreiros 

Paulo Setubal 

Pedro Augusto César Lessa 
- 

Imperatriz Leopoldina 
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Maria Helena Brancante Braz Cubas 
Dr.a Maria Xavier da Silveira - 
P r ~ f . ~  Marília Antunes Alves - 
Dr. Mário Botelho de Miranda - 
Dr. Mário Rolim Telles - 
Martinho da Silva Prado Júnior - 
Nello Garcia Migliorini - 
Dr. Nelson Augusto Pedral Sampaio - 
Dr. Nicanor Teixeira de Miranda - 
Dr. Oldemar Adriano do Couto - 
Orentino Martins Gal. Luiz Bueno Horta 

Barbosa 
Eng. Oswaldo Monteiro de Fleury Brig. José Vieira Couto de 

Magalháes 
Prof. Pascual Nuiies Arca - 
Prof. Paulo Campos Porto Barão Homem de Mel10 
Dr. Paulo de Oliveira Casho Cerqueira - 
Dr. Paulo Penteado de Faria e Silva - 
Dom Paulo de Tarso Campos - 
Prof. Paulo Henrique da Rocha Corrêa Brig. Lysias Rodrigues 
Paul Donovan Kigar Almirante Tamandaré 
Prof. Paulo Nathanael Pereira Souza - 
Dom Paulo Rolim Loureiro - 
Dr. Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro 

Neto Dario Ribeiro 
Prof. Pedro Calmon Moniz de - 

Bittencourt - 
Dr. Pedro Monteleone 
Dom Pedro Gastâo de Orleans e 

Bragança - 
Des. Percival de Oliveira - 
Dr. Péricles Eugênio da Silva Ramos Antônio da Gama Rodrigues 
Dr. Plínio Salgado Alarico Silveira 
Dr. Pompêo Rossi - 
Mons. Primo Vieira - 
Prof. Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra - 
Dom Pedro Henrique de Orleans e 

Bragança - 
Prof. Raul Apocalipse - 
Dr. Raul Cardoso de Mello Tucunduva Prof. João Arruda 
Dr. Reynaldo Kuntz Busch Oswaldo Gonçalves Cruz 
Dr. Roberto Coriolano Alves - 
Prof. Roberval Francisco Bezerra de 

Menezes - 
ProfXodrigo Melo Franco de 

Andrade - 
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Dr. Rodrigo Soares Júnior José Maria Lisboa 
Prof. Rossini Tavares de Lima Mário de Andrade 
Eng. Rubens José Rodrigues dos Santos - 
Rui Cardoso de Mel10 Tucunduva - 
Prof. Rui Martins Ferreira José Ferra de Almeida 

Júnior 
Dr. Rui Rebello Pinho - 
Cel. Salvador de Moya - 
Dr. Sebastião da Silva Barreto José do Patrocínio 
Cel. Sebastião da Silva Furtado - 
Dr. Thomaz Oscar Marcondes de 

Souza Júnior Leôncio do Amara1 Gurgel 
Prof. Thales Castanho de Andrade - 
Tsuneso Sato Luís de Queiroz 
Dr. Ulysses Lemos Torres - 
Dr. Ulysses Lins de Albuquerque Jerónimo de Albuquerque 
Prof. Valério Giuli - 
Min. Vicente de Paula Lima - 
Des. Vicente de Paulo Vicente de 

Azevedo José Vicente de Azevedo 
Dom Vicente Marchetti Zioni - 
Eng. Virgilio Alves Cbrrêe Fi,lho - 
Prof. Walter Fernandes Piazza 
Eng. Victor Figueira de Freitas Anibal Freitas 

- 
Dr. Wilson Dias Castejós - 

Prof. Waldemar Panades Américo Brasiliense de 
Almeida Mello 

Eng. Wilson Maia Fina Tte. General Arouche Rendon 
Corresondentes Nacionais ê 
Frei Adalberto Ortman (Sta. Catarina) - 
Dr. Afonso Rui de Souza (Bahia) - 
Pe. Alcionílio Bruzi Alves Silva 

(Salesiano) - 
Dr. Alfreào Vieira Pimentel (Bahia) - 
P ~ o f . ~  Anfrísia Santiago (Bahia) - 

Pe. Ângelo Jayme Venturelli 
(Mt. Grosso) - 

Prof. Antenor Ribeiro (Moji-Mirim) - 
Dr. Antonio Loureiro de Souza (Bahia) - 
Antônio Machado Sant'Ana 

(Ribeirão Prêto) - 
Antônio Tavares Pinhão (Rib. Prêto) - 
Apolônio Carneiro da Cunha Nóbrega 

(Guanabara) - 
Aristides Monteiro Carvalho e Silva 



(Guanabara) 
Dr. Arquimedes Pereira Guimarães 

(Belo Horizonte) 
Dr. Arthur Napoleão Figueiredo (Pará) 
Dr. Augusto Meira (Guanabara) 
Benedito Pires de Almeida (Tietê) 
Gal. Carlos Studart Filho (Ceará) 
Dr. Carlyle de Figueiredo Martins 

(Ceará) 
Prof. Celso Ferraz cie Camargo 

(Campinas) 
Dr. Celso Schroeder (Tatuí) 
Prof. Celso Vieira Camargo (Campinas) 
P ~ o f . ~  Conceição Borges Ribeiro 

Camargo (Aparecida) 

Prof. Dante Alighieri Vita (M. Mirim) 
Gal. Dulcídio do Espírito Santo 

Cardoso (Guanabara) 
Dr. Eldweis Teixeira (Belo Horizonte) 
Pr0f.a Edith Mendes da Gama e 

Abreu (Bahia) 
Dr. Eduardo Santos Maia 
Dr. Estêvão Pinto (Recife) 
Prof. Eugênio Vilhena de Morais 

(Guanabara) 
Prof. Fernanão São Paulo (Bahia) 
Eng. Francisco de Assis Iglésias 

(Campinas) 
Francisco de Campos Abreu 

(Campinas) 
Dr. Francisco P. de Magalhães Neto 

(Bahia) 
Cap. Francisco Ruas Santos 

(Belo Horizonte) 
Prof. Geraldo Dutra de Morais 

(Belo Horizonte) 

Dr. Heitor Muniz Ferrão de Aragáo 
(Bahia) 

Pe. Heitor Otaviano de Araújo (Bahia) 
Prof. Hélio Viana (Guanabara) 
Dr. Henrique Costa Fernandes 

(Maranhão) 
Pe. Heliodoro Pires (Bahia) 
Dr. Henrique Jorge Hurley (Pará) 

- 
José Veríssimo 
- 
- 
- 
- 

D. Pedro Miguel de Almeida 
Portugal e Vasconcelos 

João Theodoro Xavier 

Antôriio Francisco Lisboa 
(Aleijadinho) 
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Prof. Hilton Federici (Campinas) 
Pe. Hipólito Chevelon 
Prof. C21. Huinberto Peregrino Seabra 

Fagundes (Guanabara) 
Prof. Jerónimo Aquino de Araújo 

(Lorena) 
Dr. Jesus Machado Tambelini 

(Betatais) 
Prof. Jcão Batista de Sá (Campinas) 
Dr. João da Costa Pinto Dantas 

Júnior (Bahia) 
Dr. Dário Abranches Viotti 

(Belo Horizonte) 
Gal. João Pereira de Oliveira 

(Guanabara) 
Prof. Joaquim de Paul2 Guimaries 

(Guaratingüeta) 
Joaquim Thomaz de Paiva 

(Guanabara ) 
Cel. Joaquim Vicente Rondon 

(Cui~bá ) 
Dr. Jorge Moreira da Rocha (Ceará) 
Dr. José Américo de Almeida 

(Paraíba) 
Eng. José Bandeira de Mello 

(Guanabara) 
Dr. José Guimarães (M. Gerais) 
Dr. José Loureiro de Ascensão 

Fernandes (Paraná) 
Dr. José Maria de Morais (Recife) 
José Pompêo de Camargo (Campinas) 
Prof. José Roberto de Amara1 Lapa 

(Marilia) 
Dr. José de Toledo (São Paulo) 
Dr. Júlio da Silveira Sudário 

(Campinas) 
Dr. ~ e v i  Fernander Carneiro 

(Guanabara) 
Lourengo Luiz Lacoinbe (Petrópolis) 
Cap. Luis Alves de Oliveira Belo 

(Guanabara) 
Cel. Luís Carlos &e Mora:s 

(Pôrto Alegre) 
Cônego Luis Castanho de Almeida 

(Sorocaba) 
Tte.-Cel. Luís Felipe da Silva 

Conz. Avelar Brotero 

- 
- 
Custava Barroso 
-- 
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Wiedmann (Campinas) -- 
Dr. Luís Felipe Castilhos Goycochea 

(Qianabara) Pandiá Calógeras 
Dr. Luís Marques Poliano (Guanabara) - 
Prof. Luís Menezes Monteiro da Costa 

(Bahia) - 
Mons. Manoel Aquino da Costa (Bahia) - 
Prof." Maria Celestina Teixeira 

Mendes Torres (Piracicaba) 
Dr. Mário Torres (Bahia) -- 
Dr. Milton Menezes Vilas Boas 

(Bahia) - 
Dr. Murilo Miranda Bastos 

(Guanahara) -- 
Pe. Murilo Moutinho (Guanahara) 
Prof. Nelson Ahel de Almeida 

(Guanabara) 
Dr. Orlando Marques de Albuquerque 

Cavalcânti (Pernambuco) 
Dr. Paulo E. Alvares da Silva -- 

Prof. Paulo Sílvio Azevedo (Tatuí) -- 

Prof. Plínio Gomes Barbosa (S. Paulo) 
Dr. Pe6ro Alves Czmelo (Pemambuco) - 
Raimundo Magalhães (Guanahara) - 
Prof. Renato de Sá Séneca Fleury 

(São Paulo) - 
Dr. Roberto da Mota Macedo 

(Guanabara) - 
Dr. Roland de Albuquerque Cavalcante - 

Corbisier (Guanabara) 
Sebastião Almeida Oliveira - 
Frei Timóteo Van Den Broek (Santos) - 
Dr. Theodoro de Souza Campos 

Júnior (Cam~ina?) Bernardo de Souze Campos 
Pe. Vítor Hugo (Amazonas) - 
Eng. Vivaldo Coarzcy (Ilha Paqueffi) - 
Gal. Waldemar Pio dos Santos 

(Santos) - 

Corrsspondentes Estrangeiros Cidades e Países 
Prof. Alberto Iria Lisboa - Portugal 
Prof. Alexandre Nelson de Armond 

Marchant Embaixada E.U.A. - Rio de 
Janeiro 

Prof. Alfredo Dias Molina Buenos Alres - Argentina 
Prof. Alfredo Augusto Pereira de Lima Lourenqo Marques - Africa 
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Dr. Alfredo Vieira de Moira Matoso 
Dr. Alamira de Avila y Marte1 
Prof. Alvaro Júlio da Costa Pimpão 
Dr. Ambrósio Perera 
Dr. Antônio Gomes da Rocha Madahil 
Frei Angelo de Mojana di Cologna 
Dom Antônio Maria Barbieri 
Ariosto D. Gonzales 
Cônsul Carlos Henriqce Ferreira 

Lemond de Macedo 
Min. Plenipotenciário: Carlos Pérez 

Cánepa 
Dr. Carlos Pérez Montero 
Prof. Damião Péres 
Drd Daniel Castellanos 
Dr. Edmundo Brasão 
Prof. Eduardo Corrêa 
Prof. Felipe Ferrero 
Dr. Felix di Carli 
Prcf. Fidelino de Figueiredo 
Prof. Fortuné Koller 
Francisco da Silveira Morais 
Gaspar do Couto Ribeiro Vilas 
Prof. Guilherme Braga da Cruz 
Dr. Gaston Venédict de Bénédctis 
Dr. Giuseppe Cestruccio 
Prof. Heinrich Gutersahn 
Prof. Henrique de Gândia 
Cônsul Luís Soares de Oliveira 
Prof. Jesus Vasques Gayoso 
Dr. José Crisante Lopes Gimenes 
Prof. Jo-é Pedro Machado 
Juan S. Pivel Devoto 
Dr. Júlio Ca!deira de Almeida Gama 

Lobo Caiola 
Dr. Júlio César Chaves 
Dr. Labieno Salgado doi Santos 
Príncipe Ligny de Luxemburgo 
Prof. Manoel Lopes d'Almeida 
Prof. Manoel da Silveira Soares 

Cardoso 
Prof. Maximino Correia 
Miguel Angel Martinez Galvez 
Dr. Miguel Franchini Neto 
Dom Nicola Gianastasio 
Dr. Pierre A. Wassal 

Coimbra - Portugal 
Santiago - Chile 
Coimbra - Portugal 
Caracas - Venezuela 
Coimbra - Portugal 
Milão - Itália 
Montevidéu - Uruguai 
I\Iontevidéu - Uruguai 

Lisboa - Portugal 
Lima - Peru 

Montevidéu - Uruguai 
Lisboa - Portugal 
Montevidéu - Uruguai 
Lisboa - Portugal 
Coimbra - Portugal 
Montevidéu - Uruguai 
- 
Lisboa - Portugal 
Bruxelas - Bélgica 

Lisboa - Portugal 
Coimbra - Portugal 
Califórnia - E.U. América 
Itália 
Zurich - Suiça 
Buenos A.res - Argentina 
São Paulo - Brasil 
Havana - Cuba 
Murcia - Espanha 
Lisboa - Portugal 
Montevidéu - Uruguai 

Lisboa - Portugal 
Assunção - Paraguai 
Formosa - China 
Boulogne Sur Seine - França 
Coimbra - Portugal 
Washington - E.U.A. 

Coimbra - Portugal 
Buenos Aires - Argentina 

Roma - Itália 
Paris - França 
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Rafael Schiafino Montevidéu - Uruguai 
Prof. Ricardo Roman Blanco São Paulo - Brasil 
Ramon de Castro Esteves Buenos A:res - Argentina 
Prof. Raul A. Molina Buenos Akes - Argentina 
Raul Monteiro Bustamante Montevidéu - Uruguai 
Prof. Ricardo Caillet Bois Buenos Aires - Argentina 
Prof. Richard Mc Gee Morse Nova Jersey - E.U.A. 
Dr. Rubens Alves Borba de Morzis - 
Pe. Seraf~~ii  Leite Roiiia - Itália 
Simon L. Lucuix Montevidéu - Umgiiai 
Prof. Thomaz Wawerley Palmer Connecticut - E.N.A. 

Juniar 
Prcf. Torquato Brochedo de Souza Ccimbra - Portugal 

Soares 
Prof. Umberto Franzini Firenze - Itália 
P r ~ f . ~  Virginia Rao Lisboa - Portugal 
Dr. William Brooks Green!ee Chicago - E.U.A. 



INS'rITUTO HISTORICO E GEOGRÁFICO D E  SÃO PAULO 
RELATÓRIO DA DIRETORIA RELATIVO AO ANO D E  1965 

Cumprindo disposições estatutárias, vem a atual Diretoria do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo oferecer, pela quarta vez, h 
apreciação dos Senhores Sócios, na primeira sessão plenária do Sodalicio 
de 1966, o relatório do ano de 1965. 

1 - COMEMORAÇOES D A  G U E R R A  ENTRE O GOVERNO 
DO PARAGUAI E O BRASIL: 

- 14 de janeiro de 1965: Sessão comemorativa pela passagem do 
1." Centenário da Guerra do Paraguai; não da guerra contra o povo 
paragueio, pacifico e amigo, mas s;m contra os desatinos do ditador 
Francisco Solano Lopez, como aliás; com êsse pensamento já se pro- 
nunciava, em mensagem as Na~ões  Amigas, há um 2éculo atrás, o Vis- 
conde do Rio Branco. O sentido, poisl, das comemoracões não foi o de 
reviver ódios e sim relembrar heróicos feitos dos que lutaram pela d:g- 
nidade do Brasil. Fora111 oradores: Prof. Tito Livio Ferreira, Dr. Á1- 
varo do  Amaral e Dr. Célio Debes, seguindo-se a abertura da exposicão 
de relíquias e lembranqas da gloriosa campanha. 

Aliás, para levar a efeito essas ccmemoracóes, foi designada uma 
Comissão composta dos seguintes consócios: Dr. Célio Debes, Dr. Áureo 
de Almeide Camargo. Prof. Tito Iivio Ferreira. Cel. Luiz Tenório de 
Brito, Cel. Arrisson de Sousa Ferraz, Dr. Álvaro da Veiga Cuimbra e 
Dr. Álvaro do Amaral. 
- 16 de janeiro de 1965 - 10 h . :  Com grande solenidade. entre- 

gou-se a populagáo do Bairro da Freguesia de N. S.* do Ó O monumen- 
ro comemorativo do 1.') grande "alto" des tropas, no local fronteiro à 
Matriz. de onde as forcas ali reunidas se dirigiram ao campo da luta. 

2 - SIR WINSTON CHURCHILL: 

- 25 de  janeiro: Na sessão solene inaugural das atividades so- 
ciais do ano, o sócio Dr. Carlos Henrique Robertson Liberalli pediu e 
foi aprovado o lancamento de um voto de profundo pesar pelo faleci- 
mento de SIR WINSTON CHURCHILL, dando-se ciência a embai. 
xada da Inglaterra no Brasil e ao Consulado em São Paulo 

3 - V I A  PADRE NÓBREGA: Ainda em 25  de janeiro, regis- 
trou-se em ata requerimento do consócio Prof. Tito Livio Ferreira para 
o Presidente da República - Marechal Humberto de Alencar Caste- 
!o Branco, ao Governador do Estado - Dr. Adhernar Pereira de Barros 
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e ao Governador do Estado da Guanabara - Dr. Csrlos Lacerda, su- 
gerindo-lhes que a estrada litorânea (BR6- - ligando Santos a cidade 
do Rio de Janeiro) fosse batizada com o nome de VIA PADRE NÓ- 
BREGA. 

Posteriormente, isto é, em sessão de 3 de abril, foi l:do telegrama 
do General Juarez Távora, Ministro da Viação, informando ter enca- 
minhado ao Departamento de Estradas de Rodagem a sugestão. Já 
no dia 11 de novembro foi recebida a carta nP B-126 - do Ministro 
da Viação e Obras Públicas com o seguinte teôr: 

"Em atenção ao expediente dessa procedência, datado de 2 de 
fevereiro do corrente ano, dirigido ao Excelentissimo Senhor Presiden- 
te da República, no qual solicita seja, a rodovia SANTOS-RIO, deno- 
minada de VIA PADRE N6BREGA, cumpre-me informar, de ordem 
do Senhor Ministro, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo 
D.N.E.R., que a referida indicação foi aprovada pelo Conselho Rodo- 
viário Nacional e homologado pelo Titular desta Pasta em 16 de julho 
de 1965, conforme processo n.O MVOP-15.363-65. 

Cordiais saudações 
(a) Pélio Rarnalhu 

Sub-Chefe do Gabinete" 

4 - HERMA DE AFFONSO IYESCRAGNOLLE TAUNAY: 

Em 20 de fevereiro de 1965 - O consócio Dr. Alberto Predo Gui- 
marães pede constem em ata as homenagens a Affonso D'Escragnolle 
Taunay pela ereção da herma do saudoso historiador no jardim do 
Largo do Arouche, fronteiro ao prédio da Academia Paulista de Letras, 
inaugurado no dia 25 de janeiro, data da funda~ão de São Paulo. 

5 - ENGENHEIRO FRANCISCO PRESTES MAIA: 

O Presidente Aureliano Leite, membros da Diretoria e demais 6- 
cios, foram ao Hospital Samaritano entregar ao Engenheiro Francisco 
Prestes Maia, aonde se recolhera e faleceria, mensagem de louvor pela 
obra que realizou na Prefeitura Municipal de S5o Paulo, oferecendo-lhe, 
na ocasião, rico e expressivo pergaminho com dizeres da eutoris de Ibrahim 
Nobre. 

6 - FALECIMENTO DO DR. ALTZNO ARANTES - Presidente 
Honorário: 

Na sessão de 17 de julho registrou-se voto de pesar pelo falecimen- 
to do Presidente Honorário do Sdalício o insigne - Dr. Altino Arantes, 
ocorr-do no dia 6 daquele mês. 

O Presidente Aureliano Leite deu conhecimento a Casa de uma 
proposta subscrita por 63 sócios indicando para a vaga o nome do emi- 
nente consócio Dr. Ernesto de Souza Campos, que foi homologada pelos 
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presentes. Em sua presidência efetiva se construiu e se inaugurou o 
prédio atual dêste Instituto. 

7 - EFEMÉRZDES PAULISTAS: 

Foram lidas em tôdas as sessões realizadas pelo Scdalício, durante 
a ano de 1965, as Efemérides Paulistas organizadas pelos ilustres con. 
Mcios Mario Leite, Arrisson de Souza Ferraz e Alfredo Ganes. 

Dado o interêsse despertado por êsse trabalho, a diretoria resolveu, 
após rigorosa revisão, mandar reuní-Ias em dois volumes, divididas em 
dois semestres cronológicos, encarregando dessa meritória tarefa, além 
dos sócios referidos, mais os seguintes Dr. Célio Debes. Coronel Benito 
Serpa e Jacob Penteado. 

8 - REVISTA DO INSTITUTO: 

Em agosto veio a lume o n.O 61, que encerra valiosos trabalhos de 
nossos sócios. A apresentação gráfica da mesma não satisfez (nteira- 
mente. De futuro será mais bem cuidada. 

9 - ZNSTALAÇÓES DA DIRETORIA: 

Transferiram-se do 1.O para o 4 . O  andar nos últimos dias de setem- 
bro, melhorando-se consideràvelmente as sties acomodaçóes, pois nelas 
ficaram reunidas com mais espaço, ar e luz, tódas as dependências 
preiidência, secretaria, tesouraria e Museu "José Boniiácio". que estava 
no 8.O ander. 

?O - MUSEU "JOSÉ BONIFÁCZO": 

Sob a orientação do nosso operoso consócio Álvaro da Veiga Coim- 
bra, foi reorganizado caprichosamente, acrescido de rerzntes e valiosas 
doaçóes, etn novo e amplo recinto, onde está mais à vista e mais aces- 
sível a todos os interessados. 

11 - ELEZÇÃO DA DIRETORIA: 

Aos 2 de outubro, reuniu-se o Sodalicio, em Assembléia Geral, a 
fim de eleger a Diretoria para o triênio que se iniciará a 25 de janeiro 
de 1966, ficando assim constitu,da: Presidente - Dr. Aureliano Leite; 
1 . O  Vice-presidente - Prof. Ernesto de Morais Leme; 2 . O  Vice-Presiden- 
te - Prof. Tito Lívio Ferreira; 3." Vice-presidente - Prof. Carlos 
Henrique Roberhon Liberalli; 1 . O  Secretário - Coronel Lu& Tenório 
de Brito; 2.O Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos; 3 . O  Secretáfiu 
- Dr. Álvaro Amaral; 4 . O  Secretário - Dona Maria Amélia Arruda 
Botelho de Souza Aranha; 1 .O Tesoureiro - Dr. Salvador Rocco; 2." 
Tesoureiro - Dr. Wilson Maia Fina; l 0  Orador - Prof. Francisco 
Teive de Almeida Magalhães; 2 . O  Orador - Prof. Alfredo Gomes; 1." 
Bibliotecário - Sr. Antonio Barreto do Amaral; 2: Bibliotecáso - 
Dr. Carlos Penteado de Rezende. 
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12 - T E S O U R A R I A  - FINAN-S:  

A Tesouraria vem sendo exercida pelo Dr. Salvador Rocco, 1 . O  
Tesoureiro, rteleito para o próximo triênio e sempre ded:ca8o ao tra- 
balhoso cargo. A reu lado, como sua auxiliar, mantem-se com o cos- 
tumado desvéio. a funcionária Dona Maria da Luz Navarro. 

Com êxte relatório será apresentado ao plenário, para exame, o 
balancete relativo ao ano de 1965. 

Por ésse documento se verá a s i tua~ão  lisonjeira de nossas f man- 
cas, apesar do infortúnio dos tempos vividos, e m  que tudo, tudo aumenta 
,-stronómicamente de custo, o que nos obriga a p n s a r  eni dias piores, 
para os quais, prevenidamente, reservamos algumas disponibilidades. 

A despeito disso, não pudemos fugir. no ano que se findou, a gastos 
forçados com a conserva~áo de nosso prédio, assim como na adaptação 
de nossa nova instalação no 4.O andar. Favoreceu-nos tais despesas o 
Aumento progre~sivo que, graças à compreensão de alguns inquilinos, 
vamos logrando alcancar em novos contratos de locacão. 

13 - SECRETARIA:  

A Secretaria. rntregue aos Secretários Cel. Luiz Tenórlo de Brito. 
Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes e Carlos Henrique Robertsnn Li- 
beralli, funcioncu normalmente e a contento geral, com a coIaboração 
nos ierv:sor internos da auxiliar dona Maria da Luz Navarro. 

14 - MEMBROS FALECIDOS DURANTE O ANO SOCIAL: 

A sessão iilagna de encerramento do ano social de 1965 ocorreu 
no dia 16 de outubrc. Ne!a foram homenegeados os sócios falecidos, 
O n ~ s s o  1.O orador - Prof. Francisco Teive de Almeida Magalhães, 
proferiu excelente oracão recaidando o nascimento do Instituto, em 1894: 
os vultos que mais contribuirrim para a sua functação e desenvolvimento, 
demorando-se depois no estud-, de um a um das ilustres figuras cujo 
falec:mento enlutou esta Caso, a saber: Altino Arantes, Antònio de 
Almeida Prado, Alexandre Hass. António de Araújo Ye Aragãc Buicão 
Sobrinho, Amador Bueno Machado Fiorence, Carlos da Silveire, Edmur 
de Aguiar Whitaker, José Paulo da Silveira Cabral, José Joaquim Car- 
doso cie Mello Neto, José Adrihno Marrey Júnior, Jarbas Sertório de 
Carvalho, Luiz Silveira de Mello, Rosendo Sampaio Garcia, Salornáo de 
Vasconcellos, e Nestor Penha Brasil. 

15 - SÓCIOS NOVOS:  

Durante o ano findo foraiii admitidos os seguintes: - Milton Ca- 
margo da Silva Rodrigues - Titular; Guilherme Braga da  Cruz - 
Correspondente Estrangeiro; - José Fernandes Soares - Honorário; Al- 
fredo Augusto Pereira de Lima - Correspondente Estrangeiro; Rui Mar- 
tins Ferreira - Honorário; Tsuneeo Sato - Honorário; Hélio Silveira 
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- Honorário; Raul Apocalipse - Honorário; Amadeu da Silveira Sa- 
raiva - Honorário; Francisco Pati - Titular; Thomaz Oscar Mar- 
condes de Souza Jímior - Honorário; José Gonqalves Salvador - Ho- 
norário; Candido Fontoura da Silveira - Honrário; Manuel Chambers 
de Souza - Honorário; Henrique da Silva Fontes - Correspondente 
Nacional; Carlos Perez Cánepa - Correspondente Estrangeiro; Josué 
Calander dos Reis - Honorário; Luiz Wanderley Torres - Honorário; 
Maria Amélia Corrêa Giffoni - Honorária; Conceisao Borges Ribeiro 
Camargo - Correspondente Nacional; Paul Donovan Kigar - Hono- 
rário; Pedra Alves Camêlo - Correspondente Nacional; Humberto Gal- 
lieno Mel10 Nóbrega - Honorário; Genésio Cândido Pereira Filho - 
Titu!ar; Antônio da Rocha Almeida - Honorário. 

16 - BIBLIOTECA: 

Estêve, sob a competente direqio do Dr. Carlos Penteado de Re- 
zende, que, para atender as suas ocupações profissionais, preferiu, no  
triênio próximo, passar a ser 2 .O  Bibliotecário, tendo apresentado minu- 
cioso relatório de sua gestão. Foi escolhitio pera o seu lugar o consócio 
Antônio Barreto do Amaral. A nossa Biblioteca recebeu grande número 
de obras, rrielhorando-se e aumentando-se assim o seu acêrvo. Salien- 
taram-se entre muitas outras. inclusive revistas de tôdzs as r>artes do 
rnundo, as seguintes doações: 

... "Vultos e fatos do Brasil" do Gal. João Pereira de Oliveira, sôbre 
a Guerra do Paraguai (pelo Prof. Alfredo Gcmes). 

... ' - Coleção de folhetos históricos editados pela Assoc:acão Histórica 

de Londres, pelo sócio James Martin Harvey. 
... ' - Quarenta e oito obras históricas sôbre História Militar, oferecidas 

pelo Cel. Arrisson de Souza Ferraz. 
* - Três volumes sobre Corumbá. pelo escritor Sr '  Renato Baez. 
:' - Dois volumes "América Ia b:en Llamada" - de Roberto Lavilliè, 

pelo sócio Sr. Nicolau Duarte e Silva. 
... Colecão de obras históricas - sendo um dos volumes sobre a 

narrativa histórica do primeiro biógrafo do Padre José de An- 
chieta, contemporâneo do venerável jesuíta e publicada em 1599. 

- O livo "um mundo estranho de crngaceiro~"~ pelo Dr. Estácio 
Lima, Diretor do Instituto Nina Rodrigues. da Bahia. 

* - Dois trabalhos sobre a Marcha da Coluna Gc!iiercindo Saraiva. 
pelo Sr. Geraldo Pereira Sampaio. 

:I "Retalhos" e "Braganca Paulista" - por Dona Maria Augusta 

Vasconcelos Diniz. 
Número de consulentes da Biblioteca durante o ano: 1.234. 

17 - MAPOTECA: 

Continua entregue ao nosso consócio Prof. Erasmo D'Almeida Ma- 
galhães. 



18 - HEMEROTECA "JOLIO MESQUITA": 

Sob a esforçada direção do Coronel Benito Serpa, acha-se em 
franca reorganização a Hemeroteca "Júlio Mesquita", esperando-se den- 
tro em pouco tomá-la acessível aos interessados. 

19 - OGERTAS PARA A HEMEROTECA "JÚLZO MESQUITA": 

I - Uma valiosa colegão da Revista "O Novo Mundo" editada 
nos Estados Unidos, oferecida pelo Dr. Aureliano Lexe que, 
por sua vez a recebeu do Dr. Dario Caldas. 

I1 - Retrato a ólw do Dr. Júlio Mesquita, de autoria do pintor 
Cândido Portinari, oferecido em cópia pelo Dr. Júlio de Mes- 
quita Filho. 

I11 - Uma mesa grande - pelo Banco Brasileiro de Descontos. 
IV - Outra mesa pela Light, por intermédio de nos50 consócio Dr. 

Mário Savelli. 
V - Grande armário de madeira de lei. oferecido pelo Dr. Nelson 

Pedral Sampaio. 
VI - Vários números de velhas revistas pelo Prof. João de Azevedo 

Brandlio. 

20 - OFERTAS PARA O MUSEU "JOSE BONIFACIO": (*) 

Medalha de bronze da l.a Jornada do Servico de Saúde da Aero- 
náutica. 

:.: Medalha de bronze de serviços relevantes do Serviço Florestal. 
:% Medalha de prata do 1." Congresso Nacional de Hospitais. 

Medalha de bronze Marechal Hermes. 
* Ordem de Damião, bronze com roseta na fita. 

Ordem de Mérito do Infante D. Henrique - prata. 
: Medalha do Jubileu de Prata do Rei Jorge V da Inglaterra. 

Medalha do Festival de Ginástica da Turíngia - Alemanha. 
2: Distintivo brazonado - Ilhabela da Princesa - bronze e esmalte. 
:: Distintivo brazonado - Petrópolis - prata. 
:' Distintivo brazonado - Estado do Pará - prata. 

Quadro da Imperatriz Leopoldina. 
( )  - Ofertas do Dr. Alvaro da Veiga Coimbra. 

- Uma espada do período monárquico brasileiro, pelo Dr. José César 
Salgado. 

- Medalha Alexandre Levy - pela família Levy. 
- Trés quadros pelo autor - Prof. Ruy Martins Ferreira: "O Forte 

de Bertioga", "Martírio e Glória de São Paulo em 1932" e "Interior 
do Convento do Embu". 

- Uma velha espingarda Reuna pelo Prof. Ruy Martins Ferreira. 
- Relíquias históricas constantes de antigos e raros exemplares da 

imprensa periódica paulista, oferta do Prof. Brandão. 
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- Preciosa vitrina de cristal, oferecida por dona Lúcia de Tanasi - 
sócia benemérita. 

- Medalha comemorativa do 5 . O  aniversário da Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro. 

- Medalha evocativa do regresso da Europa. em 1888, 60s Imper* 
dores do Brasil. 
Estas duas medalhas pelo consócio - Sr. Antonio Barreto do 
Amaral. 

- Um autógrafo do Barão de Anton:na. pelo sócio Nicolau Duarte 
Silva, dizendo que aquêle foi o l 0  pas?ageiro àa viagem de Santm 
a São Paulo. 

- Relíquia do Padre Voador - Bartolomeu Lourenço de Gusmáo. 
reco1h:da no local do túmulo do grande santista, na cidade de 
Toledo, Espanha, pelo sócio - Comandante Amadeu Saraiva. 

- Um documentário fotográfico da viagem a Portugal, em dezembro 
de 1964, quando o Presidente Aureliano Leite e o Prof. T-to Lívio 
Ferreira representaram o Instituto no Primeiro Congresso das C a  
rnunidades Luso-Brasileires. em Lisboa. 

2 1  - OFERTAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA: 

I - Vários móveis: secretária de madeira de lei, cadeiras estofadas 
e tapéte, pelo Doutor Nelson Pedral Sampaio. 

I1 - O Dr. Mauro Lindenhergh Monteiro ofereceu rico pano para 
as cinco cortinas dos janel6.e~ de frente. 

2 2  - MEDALHA "IMPERATRIZ LEOPOLDZNA": 

Foram concedidas as seguintes aos senhores: Jarbas Queirós Gui- 
ma~áes, Erich Cyhlos, Mejor Siqueira Campos, Coronel Benito Serpa 
(sócio), J. C. Marques Ferreira, Victor Reif, Domenico Sério Calabrone, 
Pier Giovanni Zancopé, Antonio Barreto do Amaral (sócio), Fulvio 
Nanni, Ruy Martins Ferreira (sócio) e Artur Cupertino de Miranda. 

23 - MEDALHAS OFERECIDAS AO INSTITUTO: 

"Pero Vaz de Caminha", do Instituto do mesmo nome, oferecido 
pelo Sr. Lima Neto, na sessão de 20 de fevereiro. "Medalha Comemo- 
rativa do Centenário do Instituto Arqueológico e Geográfico de Per- 
nambuco", entregue pelo sócio Dr. Pedro Camêlo, e Medalha "José Bo- 
nifácio", de Santos, doada pela Sociedade de Heráldica e Medalh'ktica. 

24 - COMEMORAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS: 

I - 14 de janeiro - sessão comemorativa do 1P Centenário da 
Guerra do Paraguai. 

11 - Em 16 de jcrneiro - Entrega do Monumento comemorativo do 
primeiro grande alto das tropas que rumaram para o Paraguai, 
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ao povo do sub-distrito da Freguesta de N. S." do Ó, o que 
atrás já ficou referido. 

I11 - Comemoração do nascimento de São Pzulo e inauguração do 
busto do historiador Affonso D'Escragnolle Taunay, erigido no 
Largo do Arouche, nesta Capital, também já referido. 

IV - 5 de maio - 1 . O  Centenário do nascimento do Marechal Cân- 
dido Mariano da Silva Rondon. 

V - 24 de maio - Comei>ioração do transcurso do 9 9 . O  aniversário 
daBatalha do Tuiuti. 

VI - 25 de maio - VI1 Centenário do nascimento de Dante Alli- 
ghieri. 

VI1 - 2 8  de  maio - 1.' Centenário de nascimento de Vital Brasil 
Mineiro da Campanha. 

25 - REPRESENTACOES DO INSTITUTO: 

Entre as inúmeras representacões que couberam eo Sodalic:~, des- 
:ataram-se as seguintes: 

I - Em setembro, o Presidente fêz uma viagem a França e à In- 
glaterra, pela Varig, a convite do ilusrte presidente da compa- 
nhia, Dr. Rubem Berts, visitando Museu; e demais instituifóes 
culturais de Paris e Londres. 

I1 - O Presydente foi designado pelo Presidente da República - 
Marechal Umberto de Alencar Castelo Branco, para fazer parte 
da Coiiiissão Nacional do "Dia d Anchieta". Como membro 
dessa Comissão coube ao Presidente a orientação da "Polian- 
téia Anchietana", publicada pela Gráfica Municipal, de ordem 
do Prefeito Municipal - Br~gadeiro Faria Lima, sob a direção 
artística do sr. Adelino Ricciardi. 

111 - Ainda o Presidente reprzsentou o Instituto no Conselho do 
Prêmio anual instituída pelo Moinho Ssntista. 

IV - O Presidente f o i  convidado e aceitou a fazer parte da Comis- 
são Promotora do Monumento erigido nesta Capital ao Bri- 
gadeiro Raael Tobias de Aguiar, no dia 15 de dezembro, as 
15 hs., na Preça Cel. Fernando Pestes (Luz), em frente ao 
Quartel General. A Fôrca Pública fêz Zistribuir no ato da 
inauguracão a plaqueta de autoria de Aureliano Leite, VIDA 
E OBRA DO BRIGADEIRO RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR. 

V - O Instituto inaugurou no dia 10 de dezembro em uma das salris 
do Museu do Ipiranga, a placa comemorativa do Ato do  Pre- 
.;dente da Província - Conselheiro Soares Brandão mandando 
colacar a pedra fundamental do  Monumento da Independência, 
ou seja hoje, do Palácio do Museu Paulista. 

VI - O Instituto participou da inauguracão do marco, no Município 
de Itápolis, que assinalou a passagem da linha de Tordeiilhas 
pela Cidade, sendo representado nas festividades por seus só- 
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cios: Vinício Stetin Campos, Geraldo Goulart, Acacio Vilalva 
e Leão Machado. 

VI1 - O consócio Carlos Henrique Robertson Liberalli representou 
o instituto no Congresso de Medicina, no Rio de Janeiro. 

VI11 - Também o sócio Divaldo C. de Freitas representou o Instituto 
em Congressos Culturais de Portugal. 

IX - O Sodelicio foi convidado e irá participar do Congresso Ame- 
ricanista de Buenos Aires, a realizar-se ainda éste ano. 

26 - DISTINCAO E ATIVIDADES DOS SÓCIOS: 

'1: Dr. Júlio de Mesquita Fiiho, eleito Vice-presidente da 
Confederação Internacional de Imprensa. Presidente da Comis- 
são Nacional para as Comemorscòes do "Dia de Anchieta". insti- 
tuída pelo Decreto Federal n.O 55.588, de 18-1-65, complemen- 
tado pela Resolusão do Presidente da República de 8-3-65. 

* Dr. José Pedro Leite Cordeiro - publicou "Frases Esparsas" - 
2.a zérie. 

i' Dr. Mario Leite - Prêmio da Light. por trabalho sobre a hist& 
ria da The São Pauio Light S.A. - Publicou - "Affonso D'Escra- 
gnolle Taunay. " Cel. Luís Tenório de Brito - Publicou "Campinas na Minha Vida". 
Pronunciou, no Pátio do Colkgio, uma palestra sobre "A Revol-ão 
de 1842". 
Dr. João Gualberto de Oliveira - Recebeu Mensão Honrosa dri 
P E N  Clube pelo livro - "Quatro Maravilhas Naturais dn Bragl". 

* Dr. Edgar Cerqueira Falcão - (d.2 Santos) - "Obras completas 
de José Bonifácio", em edicão monumental. 

* Dr. Luís Wanderley Torres - "A Inconfidência Mineiro". 
Prof. Aroldo de Azevedo - "Os Cochranes do Brasil". " Prof. Cantídio de Moura Campos foi eleito presidente da Fundaqáo 
Liceu Pasteur. 

* Dr. Ralmundo Menezes - Biografia de José de Alencar. " Pedro Brasil Bandecchi - em colaboracão com o consócio Leo- 
nardo Arroyo - reedição da "História do Brasil" de Robert Sou- 
they, além de outros volumes com outros assuntos. 

:"L Henrique Alves - 'Tiegritude). 
SF Dr. Francisco Marins "Grotão do Café Amarelo" - 2.a edicão. 

Dona Maria Amélia Arrude Botelho de Souza Aranha - "Lendas 
de Amor no Folclore Indígena". 

- D T . ~  Carlota Pereira de Queiroz, sòbre Velho Paulista Mel. El- 
pídio Pe~e i r a  de Queiroz. * Dr. Geraldo Goulart "Aqui a Epopéia é Vivente". 

" Dante A1ighier:Vita - um livro de versos. 
* Dr. Leão Machado agraciado com a "Medalha do Mérito Lite- 

rário de Prosador" - do Pen Clube de São Paulo. 
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Sr. António Barreto do Amaral - agraciado com as Medalhas 
"Marechal Rondon" e "Brigadeiro Couto Magalhães", da Socie- 
dade Geográfica Brasileira. 
Prof. Ernesto de Morais Leme - nosso 1 . O  ViceiPresidente, 
após deixar a Secretaria da Justiça, foi convidado pelo Gwêrno 
da Alemanha Ocidental para u'a missão cultural àquele país. 
para onde seguiu no mês de dezembro. 
Dr. Alvaro do Amaral agraciado com as Medalhas "Brigadeiro 
Couto de Magalhães" e "Marechal Rondon", pela Sociedade Ge- 
gráfica Brasileira. - Entrou como sócio no Instituto dos Advo- 
gados. - Patrono do Fo1ég;o N. S? do Mommbi, na Associaçãa 
das Cônegas de Santo Agostinho. 
Paulo Henrique da Rocha Corrêa - "O Brasil e as Guianas". 
Dr. Salvador Rocco - designado para saudar os Profs. D t s .  
Silvio Marone e Odon Ramos Maranhão. agraciados com os prê- 
mios "Oscar Freire", ds Medlcine Legal e Criminologia e tomou 
posse do cargo de Presidente da Secção de Antropologia da So- 
ciedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo. 
Sr. Gabriel Marques - "Ruas e Tradições de São Paulo" (no 
prelo). 
Prof. Emérito Jorge Americano continua na presidêncie da Co- 
missão que instituiu o prêmio "Moinho Santista", tendo também 
lançado o novo livro "São Paulo nesse tempo", o terceiro da 
série de cr6n:cas paulistanas. 
Prof. Jacob Penteado - recebeu o titulo de Cidadão Paulistano. 
Comendador Mello Pimenta - recebeu o titulo de Cidadãa 
Paulistano. 
Forem ele-tos para a Academia Paulista de Letras os nossas 
consócios: 
Alceu Maynard Araújo, Carlas Rizzini e Francisco Ferrari Ma- 
rins. 
Corrêa Júnior - "Homenagem a Casper Líbero". 
Fausto Ribeiro de Barros - Reconduzido ao &to de Presidente 
da Sociedade Geográfica Brasileira. 
Prof. Ataliba Nogueira - Nomeado Secretário da Educação do 
Estado de São Paulo. 
Prof. Antônio Soares Amora - convidado para fazer curso de 
literatura luso-brasileira em Universidades da Alemanha. 
Coronel Carlos de Meira Matos - exerceu a interventoria do 
Estado de Goiás por designação do Presidente da República. 
Dr. Mario Savelli - recebeu no Clube Phheiros, grande ban- 
quete de seus amigos e admiradores, pela passagem de seu ju- 
bileu de serviços à The São Paulo Light S.A. 
José Corrêa da Silva Júnios - recebeu o título de "Cidadão 
Paulistano". 
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A. J. Pizarro Loureiro - lançou o livro "Visita a Casa Paterna". 
Dr. Aldo de Assis Dias - Elevado a Ministro do Tribunal de 
Alçada. 
Monsenhor José de Castro Neri, um dos dez vultos da Igreja desig- 
nado pelo Santo Papa para compôr a Pontifícia Comissác de Re- 
forma do Direito Eclesiástico. 
Embaixador Assis Chateaubriand - Este nosso consócio, aliado 
a outras figuras da cultura paulista criou a "Sociedade de Estudos 
Históricos D. Pedro 11". 
Dr. Pedro Oliveira Ribeiro Neto - eleito Presidente da União 
de Escritores. Venceu o Concurso do PEN Clube - aproximação 
entre o Brasil e Américas. 
Dr. Cantídio Sampaio - Deputado Federal, foi investido no car- 
go de Secretário da Segurança Pública do Estado. 
Dr. Luís Alberto Whately - nomeado Diretor Superintendente 
da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. 
Joaquim Thomaz de Paiva - publicação, na Espanha, de seu 
trabalho s ô h  Anchieta. 
D.a Lúcia Piza Figueira de Mello Fankenberg - reeleita Presi- 
dente do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga. 
Dr. Ibrabim Nobre - eleito Presidente da Sociedade "Amigos 
de Nossa Senhora do Brasil". 
Dr. José César Salgado, reeleito Presidente da Associação dos 
Cavaleiros de São Paulo. 
Dr. Alberto Prado Guimarães publicou plaqueta sôbre a vida e 
obra do abade Miguel Kmse e "Centenário de Epitácio Pessoa". 
Leonardo Arroyo - Publicou "A carta de Pero Vaz Caminha". 
O sócio titular Paulo Nogueira Filho publicou mais um volume da 
série do Ciclo Revolucionário do Brasil. 

- OUTRAS ATIVIDADES DOS NOSSOS S6CZOS E DO 
INSTITUTO: 

Prof. V i ~ a o  Stein Campos: 

Com o fim de consolidar o trabalho da criação de Museus His- 
tóricos em São Paulo e conquistar para essa obra a colaboração 
do professorado e dos estudantes, realizou um Curso Rápido de 
Museologia em 47 cidades do interior, às quais levou a mensa- 
gem do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de acoro- 
çoamento e estímulo aos estudantes de História de São Paulo. 
O Curso foi realizado nas Faculdades de Filosofia de Assis, de 
Marilia, de Bauni, Presidente Prudente, Centro de Ciências de 
Campinas, Museu Histórico de Franca, Institutos de Educação e 
Colégios Oficiais. 
Em nome do Instituto proferiu uma conferência no Centro Cí- 
vico da Lapa. 



Discorreu sobre a História das Monções no Curso de História 
de São Paulo da Associação dos Cavaleiros de São Paulo. 
Instalou em Araraquara, dia 23 de maio, o Museu Histórico dos 
Voluntár:os da Pátria. 
Proferiu em Araçatuha uma conferência sobre o Marechal Ron- 
don e presidiu com o Prefeito a solenidade do lançamento da 
primeira pedra do edifício do Museu Histórico Marechal Rondon 
daquela cidade. 
Participou em Pôrto Feliz da "Semana das Monções" em outubro 
e alí deu um curso de História das Moncões naauela ocasião. 
A convite da Faculdade de Filosofia de São Bento deu uma aula 
sobre o período monçoeiro, preparatória da visita que as alunas 
da Faculdade fariam a Pôrto Feliz no encerramento da "Semana 
das Monções". 
Encaminhou ao Exército Brasileiro uma representação do Museu 
Militar de Sydney. na Austrália, a respeito da remessa de d o i  
capacetes da F.E.B. para figurar na exposicão permanent.2 da- 
quele museu, secçáo de capacetes de aço dos exércitos que par- 
ticiparam a 2.a guerra mundial - 1939-1945. 
Por acordo com o Presidente Aureliano Leite cedeu três vitrinas 
e armamentos do Museu Militar para f:gurarem na sala do ex- 
posições do Museu "José Bonifácio". 
Colaborou na Poliantéia de Anchieta. 
Lecionou durante as suas excursões ao interior, a mais de 15.000 
profes?ôres. logrando criar uma consciência museológica atuante 
no interior de São Paulo. 
Representou o Instituto, corii outros companheiros, na inaugura- 
ção do Marco de Tordesilhas na cidade de Itápolis. 
Com os sócios - Tito Lívio Ferreira e Leão Machado, participou 
do julgamento do concurso de História instituído pela cidade de 
Jundiaí. 

I1 Deputado Federal Cunha Buerm: 
Nosso ilustre consócio, Deputado Cunha Bueno, ofereceu-se para, 
junto ao Govérno Federal, conseguir que êste Instituto seja con- 
siderado de Utilidade Publica, uma vez que já o é pelo Estado e 
já comunicou ter encaminhado o pedido através do Ministério 
da Justiça. 

111 Dr. Mario Leite: 
Concluiu o estafante e minucioso Tombamento do Patrimônio 
do Instituto, registrado em livro especial. 

I V  O Instituto tomou parte na organização e efetivaçáo do Curso de 
História Paulista promovido pela "Associação dos Cavaleiros de 
São Paulo", realizado no Pátio do Colégio, nas pessoas de Au- 
reliano Leite, Tito Iívio Ferreira, Mario Leite, Pedro Brasil 
Bandecchi, Carlota Pereira de Queiroz, Ibrahim Nobre, Vicente 
Azevedo, Vinício Stein Campos e Alfredo Gomes. 
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O Instituto foi incumbido pela Secretaria de Negócios Internos 
e Jurídicos da Prefeitura de d:rigir o concurso pare o preenchi- 
mento dos cargos de diretor do seu Arquivo Histórico e da Casa 
do Banseirante, concurso a realizar-se no ano corrente. 
Dona Lúcia Piza Figueira de Mello Falkenberg dirigiu as Conie- 
morações Anchietenas no Litcral de São Paulo, representando a 
Com!ssáo Nacional do "Dia de Anchieta". 
O Dr. Mario Savelli, Diretor de Relasões Públicas da Tbe São 
Paulo Ligbt S.A.. proporcionou, no dia 20 de dezembro de 1964, 
proveitosa visita as Usinas de Gcarapiranga e Cubatáo, cnde ofe- 
receu lauto almâco aos sócios do Instituto quc aderiram à ex- 
cursão. 

CONFERENCIAS: 

Dr. Marçal Maciel - Membro do Centro de Letras e do Insti- 
tuto Histórico do Paraná, aos 6 de fevereiro, sóbre "A Vida e 
Obra de Romário Martins". 
Aos 2 de marco - Orentino Martins, sôbre seu patrono D. Horta 
Barbosa. 
Aos 3 de abril - Dr. Aldo de Assis Dias - sóbre seu patrono 
Emílio Lang Jr. 
Tsuneso Sato - sôbre seu patrono Plinio Barreto. 
Aos 8 de maio - Alberto Prado Guimarães sôbre KENNEDY 
- protótipo do Americano de ontem, de hoje e de amanhã. 
Jorge Americano - palestra sôbre o Coronel Luiz Americano. 
Mello Nóbreca - sôbre o Cinquentenário da morte de Batista . 
Cepelos. 
Aos 24 de maio - Coronel Arrison de Souza Ferraz - sobre "24 
de Maio" (Guerra do Parezuai). - ,  
Aos 5 de junho - Madre Maria Ângela (Lêda Maria Pereira 
Rodrigues) - sôbre seu patrono Prudente de Morais. 
Célio Debes - sôbre a "Guerra do Paraguai" - "Batalha do 
Riachuelon. 
Alberto Prado Guimarães - sobre o "Centenário de Epitácio 
Pessoa". 
Aos 3 de julho - Paulo Henrique da Rocha Correa - Elogio 
do Patrono - Brigadeiro Lysias Rodrigues. 
Amadeu da Silveira Saraiva, sobre seu patrono - Júlio César 
Ribeiro de Souza. 
Aos 7 de agôsto - Coronel Luiz Tenório de Brito - "A Paz 
com o Tamoio"" 
José Jayme Ferreira de Vasconcellos, sôbre seu patrono - Es- 
teváo Mendonça. 
Tito Livio Ferreira - "Mestres de Outrora". 
Aos 14 de agôsto - A. J. Pizarro Loureiro - Lanqamento do 
livro "Visita a Casa Paterna". 



X Aos 4 de setembro - Tito Lívo Ferreira - "História e Litera- 
tura. 
Célio Debes - "Advento da Era Ferroviária em São Paulo". 

Proferiram ainda conferências, durante o ano, o Coronel Ribamar 
e o poeta Corréa Júnior - o primeiro sôbre a Guerra do Paraguai e 
o segundo sôbre Casper Líbero. 

* * * L  

A minuciosidade déste Relatório, por certo, não o porá livre de 
lacunas, emissões e até cochilos. Se tal se verificar, perdknos os 
caros consúcios, pois não existe nada de perfeito vindo da criatura 
humana. 

Encerramo-lo com as nossas mais efusivas saudações a todos, em 
especial àqueles que nos deram ajuda em nossos trabalhos culturais e 
sociais. Que o ano já comefado continue a Ihes correr inteiramente feliz. 
Luiz Tenório de Brito Pela Diretoria 
1.O Secretário - Relator Aureliano Leite - Presidente 

São Paulo, 3 1  de dezembro de 1965 

B A L A N C E T E  D E  C A I X A  

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SAO PAULO 
REFERENTE AO ANO DE 1965 

R E C E I T A  

Saldo em 31  de dezembro de 1964 . . . . . . . . . . . .  3.429 
, . Alugueis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.775.542 

Auxílio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.570.000 
Medalhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  665.500 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Revistas do Instituto 215.600 
Estórno diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267.2% 
Diferença aplicação de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101.185 
Conservação (Cláusulas 13 e 14) . . . . . . . . . . . .  4.052.990 

S a q u e s :  

Banc" Aux'llir de São Pau!o S.A. . . . . . . . . . . - .  9.852.421 
Banco Itamarati S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.831.957 
IAFC (Recolhimento da parte dos empregados) . . .  104.960 

D E S P E S A :  

Despesas gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.032.724 
Elevadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  657.396 
Luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  784.940 
Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93.650 
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Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.150 
Edifício Social (Prest. 119 a 130) . . . . . . . . . . . . .  586.169 
IAPC (A parte do Instituto e a dos empregados) 1.008.364 
Salários (Iíquidm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.386.133 
Seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  890.756 
Estôrno (2 revistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
Banco Nacional de Habitação . . . . . . . . . . . . . . . .  170.945 
Esgoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  482.760 
DEP6SITO: Banco Auxiliar de São Paulo S.A. . .  12.033.313 
SALDO para janeiro de 1966 . . . . . . . . . . . . . . . .  10.524 

(a) Aureliano Leite - Presidente (a) Dr. Salvador Rccm - Tesoureiro 

&te balancete, após receber parecer favorável da Comissão de Fi- 
nanças, foi aprovado devidamente pelo plenário. 

ATAS DAS SESSÓES PLENÁRIAS DO SODALÍCIO DESDE 
1 1  DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 1964 

ATA DA SESSÁO W DIA 11 DE JANEIRO DE 1964 

Aos onze dias do mês de janeiro de niil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às 
catorze hores e trinta minutos, reuniu-se pela primeira vez o Institu- 
to Histórico e Geográfico de Sáo Paulo no corrente ano, havendo com- 
parecido os seguintes consócios: Aweliano Leite, Luiz Tenório de Bri- 
to, Tito Lívio Ferreira, Salvador Rocco, Euzébio Celestino Fazzio, Vi- 
nício Stein Campos, Arquimedes Pereira Guimarães, Fausto Ribeiro de 
Barros, Célio Debes, Alberto Prado Guimarães. Mario Leite, Alexandre 
d'Alessandro, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo. Barros 
Pimente!, Sebastião Pagano, Domingos Laurito, Alvaro da Veiga Coim- 
bre, Geraldo Goulart, Afonso de Freitas Junior, Ibrahim Nobre, Rey- 
naldo Kuntz Busch. A mesa dos trabalhos estêve assim constituída; 
Aureliano Leite, presidente; Coronel Luiz Tenór:o de Brito, 1.O Secretário: 
Vinício Stein Campos, 2 . O  secretário. Aberta a sessáo o sr. presidente 
comunicou à casa a presença do dr. Arquimedes Pereira Guimaráes, 
sócio correspondente domiciliado em Belo Horizonte. convidando-o para 
participar da mesa. Lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores. 
o sr. Presidente apresentou como de costume, as Efemérides Paulistas. 
preparadas pelos consócios Mario Leite e Alfredo Gomes. No expediente 
o sr. 1.O secretário apresentou o seguinte: Correspondência recebida 
- mensagens de boas festas da Câmara Municipal de Pinhal. das FÔ- 
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e gratificações - Cr$ 1.680.062,20. Ordenado do administrador do 
edifício social - Cr$ 122.500,OO. Prestayões do edifício social Cr$ 
587.128,60. Contribu;çóes do IAPC - CrJ 253.628,30. Material e 
expediente da secretaria - Cr$ 93.256,OO. Serviços de caligrafia - 
Cr$ 3.715,00. Despesas de biblioteca - Cr$ 20.455,OO. Conservacão 
dos eIevadores - Cr$ 115.270,OO. Impressão da Revista - Cr$ . . . 
313.207,OO. Taxas municipais e estaduais - Cr$ 243.860,OO. Consu- 
mo de luz, fôrçe gás e telefone - Cr$ 115.376,70. Expediente da 
tesouraria - Cr$ 2 .  182,OO. Expediente da diretor:a - Cr% 56.090,OO. 
Prêmios de seguro - Cr$ 12.876,70. Móveis e utensilios - Cr$ . . . . . 
27.100,OO. Total Cr$ 3.851.720,90 (três milhões oitocentos e cin- 
coenta e um mil e setecentos e dez cruzeiros e noventa centavos). Re- 
sumo: Receita - Cr$ 4.377.120,lO. Despesa - Cr$ 3.851.710,90. 
Superavit - Cr$ 525.409,20. (Quinhentos e vinte e cinco mil, quatro- 
centos e nove cruzeiros e vinte centavos). São Paulo, 31 de dezembro 
de 1962. O Presidente Aureliano Leite. O Tesoureiro Carlos Henrique 
Liberalli. Submetidr a votos a proposição do prof. Celestino Fazzio, 
foi aprovada. devendo constar da ata a nova redação do mencionado 
balanyo, para fins de direito.. O SI. presidente informa estar empenha- 
do no levantemento patrimonial do Instituto, a elaboração de meticuloso 
inventário que documente todos os bens do sodalicio. Para esta impor- 
tante tarefa designou os consócios Mario Leite, Alexandre d'Alessan- 
dro e Erasmo de Almeida Magalhães. Moçoóes: foram aprovadas as 
seguintes moções: do prof. Vinício Stein Campos, de congratula~óes com 
"O Estado de São Paulo" pela passagem de mais um aniversário de 
fundação 60 grande órgão da imprensa paulista; do Sr. Euzébio Celestino 
Fazzio, de congratulações com o prof. Ernesto de Souza Campos pela 
sua eleição pera a Academia Paulista de Letras; do dr. Célio Debes, de 
congratulações com a Sociedade N~m:~smática Brasileira pelo transcurso 
de mais um aniversário da entidade; do mesmo consócio, voto de pesar 
pelo falecimento do prof. Antonio Hipólito. prof. do Instituto de Enge- 
nharia Mackenzie e antigo presidente da Sociedade Numismát:ca Bra- 
sileira; do Coronel Luiz Tenório de Brito, voto de pesar pelo falecimento 
da ilustre dama paulista d.= Ester Mesquita, fundadora e ex-presidente 
da Sociedade de Cultura Artística; de Sebastião Pagano voto de pesar 
pelo falecimento de d.a Pérola Biyhgton; Monsenbor Paulo Florêncio 
da Silveira Camargo pede se registre em ata a visita do Santo Padre, 
o Papa, à Terra Santa, lembrando que D. Paulo VI já estêve em São 
Paulo, quando Arcebispo de Milão; Tito Lívio Ferreira propõe um voto 
de congratulações com a Sociedade Geográfica Brasileia pela inau- 
guração, junto à Ponte das Bandeiras, do busto de José Vieira Couto de 
Magalhães, numa justíssima homenagem ao inolvidável brasileiro. O 
Sr. Barros Pimentel comunica que o Correio homenageou a memória 
do Visconde de Mauá e do General Euclides de Figueiredo. O dr. AI- 
berto Prado Guimarães sugere que se convide o Santo Padre para a 
bênção da estátua de São Paulo a rer instalada no Jaraguá. O sr. Mario 



Leite com a palavra, faz as seguintes comunica~ões: 1.O A presença do 
ilustre consócio Arquimedes Pereira Guimarães, camplneiro, que resi- 
diu alguns anos na Bahia e agora tem seu domicílio em Belo Horizonte. 
2 . O  - A História da Engenharia, que vai ser escrita pelo Instituto de 
Engenharia, através dasua Divisão de História, terá a colaboração de 
uma comissão presidida pelo Presidente do Instituto de Engenharia, 
depois pelo presidente do Instituto Histórico e a sequir o Presidente 
da Federação das Industrias, em rodízio; 3.0 - A instalação solene da 
comissão dar-se-á no dia 25 do corrente, na sessão magna dêste soda- 
Iício. O dr. Arquimedes Guimarães agradece as palavras amáveis que 
lhe dirigiu o rir. Mario Leite e conta à casa trechos de sua vida. Pro- 
postas de novos sócios: Foram aprovados em 2.ò escrutínio os seguin- 
tes candidatos a ingresso no quadro social, na categoria de honorários: 
Lauro Barros Sicigliano, Alvaro do Amaral, Eduardo Vilhena de Morais 
e Henrique Alves. O consócio Domingos Laurito propõe e é aprovado 
com palmas, um voto de louvor à diretoria pelo relatório de 1963. O 
sr. Presidente agradece o comparecimento e a cooperação dos srs sócios 
na realização desta sessão e declara suspensos os trabalhos. Para cons 
tar, eu, Vinício Stein Campos, segundo secretário. lavrei a presente, que 
lida e achada conforme, será devidamente assinada. aa) Tito Lívio Fer- 
reira, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÂO MAGNA DO DIA 25 DE JANEIRO DE 1964 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e ses- 
senta e quatro, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 
158, às quinze horas, reuniu-se em solene sessão magna o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, na forma estabelecida nos Estatutos, 
a fim de celebrar o dia da cidade e iniciar as suas atividades sociais 
do corrente ano. A sessão, a que concorreram representantes de nume- 
rosas associaçóes culturais, autoridades civis e militares e figuras de 
representayão social da cidade, destacando-se a pessoa do Sr. Govema- 
dor do Estado Doutor Adhemar Pereira de Barros, compareceram os 
sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Steln Campos, 
Francisco Teive de Almeida Magalháes, Salvador Rocco, Alfredo Gomes, 
Alceu Maynard Araújo. Euzébio Celestino Fazzio, Carlos Henrique Li- 
beralli, Reynaldo Kuntz Busch, Alberto Prado Guimarães, Jacob Pen- 
teado, Américo Bologna, Paulo Romano, Carlos Penteado de Rezend.2, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Arlindo Veiga dos Santos, Afonso de Freitas 
Júnior, Ibrahim Nobre, Gabriel Marques, Ernesto Leme, Pedro Rodo- 
valho Chaves, registrando-se mais o comparecimento, entre outras, das 
seguintes autoridades: Deputado Jovenal Rodrigues de Morais, Secretá- 
r:o de Estado dos Negócios do Govêmo, Carlos Rizzini, Secretário da 
Educação e Cultura do Município da Capital, representante do sr. Ge- 
neral Amaury Kruel, Comandante do I1 Exército, representantes das 
demais guarnições militares sediadas na Capital, da Força Pública e do 
Batalhão de Guardas. O sr. Presidente transmitiu a presidência da ses- 
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&o ao Governador do Estado, o qual declinou da incumbência, solici- 
tando ao dr. Aureliano Leite que prosseguisse na direção dos trabalhos. 
As Efemérides Brasileiras do Bar& do Rio Branco foram lidas pelo sr. 
Presidente, e as Efemérides Paulistas, pelo segundo secretário Vinício 
Stein de Campos. Foi declarada empossada, no ato, a comissão constiuí- 
da pela Divisão de História do Instituto de Engenharia, tendo discur- 
sado em nome dêste o dr. Alberto Prado Guimarães, que proferiu oração 
muito aplaudida. Dada a palavra ao orador oficial do Instituto? prof. 
Almeida Magalhães, produziu o ilustre tribuno belo e loquente discurso, 
historiando o episódio da fundagão da cidade e exaltando, no curso dos 
quatro séculos, o que ele apelidou com muita facilidade de espírito de 
São Paulo. Interrompido várias vézes no decurso de sua oração, por 
vibrantes palmas da grande assistência presente à sessão, o orador foi 
muito cumprimentado ao têrmo de sua conferência. O sr. Governador 
Adhemar de Barros pedindo escusas por ter de se retirar para compare- 
cer a outros atos oficiais dèste dia festivo de São Paulo, proferiu caloroso 
discurso de aplauso ao sodalício e ao prof. Almeida Magalhães, cuja 
palestra elogiou. Sua Excelência foi acompanhado até à porta do edifí- 
cio por uma comissão constituída pelos quatro secretários: Cel. Luiz 
Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Alfredo Gomes e Carlos Hen- 
rique Liberalli. Na segunda parte da sessão foram entregues Medalhas 
da Imperatriz Leopoldina a várias personalidades, tendo falado em nome 
dos agraciados o prof. Ari Camponês do Brasil. O sr. presidente ao final, 
fêz um apanhado das ocorrências desta memorável sessão do sodalício, 
reiterou as expressóes com que saudou a honrosa visita do Governador 
do Estado e realçou as autoridades e representaçóes que tanto brilho 
emprestaram ao ato cívico do Instituto. Nada mais havendo a tratar 
toi encerrada a sessão. Para constar, lavrei a presente que. lida e acha- 
da conforme, será devidamente assimda. Eu, Vinício Stein Campos, 
secretário, escrevi. vale a entrelinha: (Chaves). aa) Vinício Stein Cam- 
pos, Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenório de Brito, Vinício Steii Campos. 

ATA DA S E S S O  DE 1." DE FEVEREIRO D E  1964 

A primeiro de fevereiro de mil novecentos e sessenta e quatro, n e s  
ta cidade de São Paulo, a Rua Bnjamin Constant, 158, às catorze horas 
e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico. de São Pau- 
lo, com a presença dos seguintes consócios: Tito Lívio Ferreira, Luiz Te- 
nório de Brito, Vinicio Stein Campos, Carlos Henrique Robertson L:be- 
ralli,, Mario Leite, Celestino Fazzio, Raul Votta, Célio S. Debes. Pedro 
Brasil Bandecchi, Jacob Penteado, Gabriel Marques, Isaac Grinberg. Na 
ausência do titular dr. Aureliano Leite, assumiu a presidência o dr. Tito 
-, bivio Ferreira, servindo de secretários, respectivamente 1.O e 2.O, o Co- 
ronel Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos. Encontrando-se 
na casa o novo consócio Giulio Davide Leoni, o sr. presidente des:gnou 
os consócios Mario Leite e Carlos Henrique Liberalli para introduzí-10 
no recinto, o que foi feito sob palmas. Lido e assinado o têrmo de com- 



promisso e posse, osr. presidente saudou* cmo palavras elogiosas, recor- 
dando ter sido seu companheiro de Magistério nas Faculdades S. Bento e 
"Sede Sapientiae". ressaltand3 o seu merecimento como historiador das 
literaturas italiana, grega e latina; o prof. Leoni agradeceu as palavras 
do prof. Tito Iívio Ferreira, prometendo envidar esforços para bem cum- 
prir seus deveres no sodalício. Pelo sr. presidente foraiii lidas, na forma 
de costume as Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efe- 
mérides Paulistas. elaboradas pela respectiva comissão. Neste inter:m 
compareceu o novo consócio Henrique L. Alves, sendo designados os drs. 
Pedro Brasil Bandecchi e Célio Debes, para introduzí-10. Recebido com 
palmas, leu e assinou o respectivo têrmo e foi saudado pelo sr. presidente 
que p& em destaque, os trabalhos já apresentados sôbre o abolicionismo 
e o concitou a perseverar nessa trilha - o cu!to da História. Pelo 2 . O  
cecretário foraiii lidas as atas aas sessões anteriores, a seguir discutidas, 
aprovadas e assinadas. Pelo sr. 1.O secretário foi apresentado o seguinte 
expediente: Telegrama do Monsenhor Lombardi, agradecendo o voto de 
congratulaqóes pela viagem de S.S. o Papa a Terra Santa; proposta de 
congratulações com o Govêrno do Estado pela nomeação do consócio José 
Paulo da Silveira Cabral para o Banco do Estado; carta da exma. famí- 
lia Shalders, agradecendo as homenagens prestadas pelo Instituto ao prof. 
Shalders. quan8o da passagem do centenário de seu nascimento; ofíc'o 
da Cruzada PrkInfância, agradecendo a homenagem a memória de d o  
Pérola Biyngton; voto de pesar pelo falecimento, de d. Alice de Albu- 
qtierque Cavalcanti Silva Teles, cunhada do Consócio Gofredo Silva Teles; 
telegrama do consócio Major Sebastião Furtado, congratulando-se com o 
soda!ício pelas festividades do dia de São Paulo; comunicação da sí.  
1 . O  secretário de haver representado o Instituto na homenagem ao Coronel 
Pedro Dias de Campos, realizada na Escola de Educação Física da Fôrça 
Pública; comunicação do consóc:~ Celestino Fazzio, de haver represen- 
tado o sodalício na missa de 7? dia em sufrágio da alma do pintor Alipio 
Dutra; co~iiunicacão dos consócios Celestino Fazzio e Jacob Penteado de 
haverem representado o Instituto na missa da Capela Imperial do Monu- 
mento do Ipiranga, no Dla de São Paulo. O sr. Carlos Henrique Libe- 
ralli sugere a modificaç.50 do sistema de leitura das Efemérides apresen- 
tadas nos dias de sessão, ressaltando a conveniência de serem também 
recordadas as grandes datas histbricas que ficam intercaladas nas respecti- 
vas quinzenas e não &o citadas por não coLncidirem com os dias das 
sessões; fatos importantes da História de São Paulo e do Brasil ficam 
sem nenhuma referência, ao passo que outros, de pouco valor no quadro 
histórico, são recordados apenas porque ocorreram no dia da sessão em 
anos passados; indicava, asim, o estudo do assunto pela Diretoria do 
Instituto, para uma providência. O dr. Mario Leite apóia as observa- 
çóes do prof. Liberalli e esclarece que a Comissão não terá n,enhuma difi- 
culdade na escòlhe dêsses fatos mais importantes d a  quinzena, pois o 
trabalho da elaboração das Efemérides Paulistas está bastante diantado, 
compreendendo vários meses do respectivo anuário. O sr. Coronel Luís 
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Tenório de Brito discorda da alteração, achando que se deve prosseguir 
na prática até aqui adotada. O sr. Grinberg se manifesta de inteiro a&r- 
do com o prof. Liberalli. O sr. presidente submete a indicação a deli- 
beração do plenário, que a aprova, devendo ser encaminhada à Direto- 
ria para os devidos fins. O SI. Mario Leite, com a palavra, discorre bri- 
ihantemente sóbre o tema que êle denominou - Feição Histórica de 
Sete Quedas. A exposição do dr. Mario Leite feita de improviso e ilus- 
trada com gráficos da bacia do P a r a d ,  despertou extraordinário interês- 
se. Após relatar as notícias históricas mais remotas existentes sôbre a fa- 
mosa catarata, desde D. Luiz de Cespedes, em 1628. cita as referências de 
Rebouças em 1875, a avaliação das obras de seu aproveitamento hidro- 
-elétrico no comêço dêste Gculo e propõe a questão: A quem pertencem 
as Sete Quedas? Já estiveram todas em território espanhol, pela linha 
de Tordesilhas; depois com o recuo do meridiano promovido pelos pau- 
listas, ficaram pertencendo integralmente ao Brasil; os tratados de 1750 
i 1777 as confirmaram nessa situação, pois ficaram ambas as suas mar- 
gens em territórios brasileiro; após a Guerra do Paraguai o nosso pais 
perdeu essa exclusividade na posse dos saltos, pois a linha &.visória com 
o Paraguai foi trazida até junto das quedas; invoca os estudos de Macedo 
Soares e Júlio Mesquita Filho, provando a improcedència das acusações 
de Ramón Carcamc, mostrando que o Brasil nunca foi imperialista. Ten- 
do ganho a guerra contra Lopez, por obra de Cotegipe, perdeu-a em favor 
do país vencido a porção do território junto as Sete Quedas. Quanto a 
construção da usina, projetada pelo Govêrno Brasileiro, discorda da 
mesma pelo vulto das despesas, embora salientando os aspectos positivos 
da mesma, como a comunicação que irá facilitar entre o alto e o médio 
Paraná. O presidente Tito, em aparte, lembra que pelo direito intema- 
cional a linha divisória corre pelo talvegue do rio. O prof. Liberalli so- 
licita a op!nião do orador sôbre o movimento argentino, contrário à obra, 
m b  o pretexto de que ela virá alterar o regime do rio no baixo P a ~ a n á .  
O dr. Mario Leite, como técnico, explica ser infundada a oposição ar- 
gentina, pois ao contrário do afirmado, a barragem virá corrigir os males 
decorrentes da falta ou do excesso d'água, regularizando o curso do grande 
rio. O orador foi muito aplaudido pelas suas claras, brilhantes e opor- 
tunas palavras, versando tema de tão alto interêsse nacional. O sr. Vi- 
nício Stein Campos propóe um voto de congratulações com o Govêrno 
do Estado, a Secretaria da Educaçãp e a Prefeitura Municipal de LI- 
meira, pela criação do Museu Histórico e Pedagógico Major Levi Sobri- 
nho. o que foi aprovado. O prof. Carlos Henrique Liberalli propóe a co- 
memoração do IV Centenário de Galileu na próxima sessão, sendo apro- 
vada a proposta pela casa e designado o proponente para discorrer sôbre 
a vida e a obra do homenageado. O SI. presidente propóe a transcrição, 
na Revista do Instituto, dos estudos - "Reflexões sôbre uma grande 
datan, de Júlio Mesquita Filho, e "A ~ropósito do Monumento ao Apóstolo 
SBo Paulo", de Aureliano Leite, publicados do "O Estado de São Paulo". 
O sr. Tito Lívio Ferreira discorre sobre o valor dêstes ensaios, como obra 



de elucidação histórica de grande atualidade. solicitando o pronuncia- 
mento do plenário. O sr. Mario Leite recorda que o sr. Júlio Mesquita 
Filho p3s em destaque em seu Ensaios Sul-Americanos a importáncia da 
administração lusitana na formação do Estado brasileiro. O dr. Pedro 
Brasil Bandecchi sugere que o assunto seja encaminhado à redação da 
Revista, para os devidos fins, o que fio aprovado. O dr. Pedro Brasil 
Bandecchi propõe a comemoraçáo da fundação do RLo de Janeiro, ini- 
ciando-se desde já os preparativos para a celebração do quarto centená- 
rio da histórica cidade. O SI. presidente ecolheu a proposta e declarou 
que deixava ao dr. Aureliano Leite o encargo de constituir a respectiva 
Comissão dêsses festejos. - Não tendo sido transcrito em ata respectiva, 
G balanço do Instituto relativo ao exercício de 1963, o mencionado do- 
cumento será reproduzido na presente, para a todo o tempo constar: 
Balancete de Caixa do Exercício Financeiro de 1963: Recebimentos: Alu- 
guéis - Cr$ 3.380.100,OO. Conservação e Manutenção - Cr$ . . . . . . 
462.222,OO. Medalhas, diplomas e distintivos - Cr$ 513.500,OO. Re- 
vistas e Poliantéias - CrS 189.700,OO. Jwos Cr$ 1.425,00. Eventuais 
- CrS 39.184,OO. Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá- 
rios - Cr$ 144.480,OO. Bancos e Caixas Econômices - Cr$ 285.000,OO. 
Total Cr$ 5.015.611,OO - (cinco milhões e quinze mil e seiscentos e 
onze cruzeiros). Pagamentos. salários e gratificações - Cr$ . . . . . . . 
2.412.198,00. Despesas 'gerais - Cr$ 803.594,30; Edifício social 
(prestações e seguros) - 5861173,lO. I.A.P.C. - Cr$ 279.350,OO. 
Caixa Econômica Federal (prestações) - Cr$ 560.200,OO. Impostos 
e Taxas - Cr$ 154.224,OO. Investimentos em letras de câmbio (paga- 
iiientos em dinheiro) - Cr$ 213. 170,OO. Dinheiro em caixa - Cr$ . . 
6.701.60. Total - Cr$ 5.015.611,OO (cinco milhões e quinze mil, seis- 
nntos e onze cruzeiros). São Paulo, 31 de dezembro de 1963. Dr. 
Salvador Rocco - 1.O Tesoureiro. Aweliano Leite - Presidente. Tí- 
tulos em disponibilidades do Instituto: Resumo: Apólices e títulos - 
Cr$ 3.920.000,M). Depósitos em Bancos e Caixas Econômicas - 
Cr$ 621.572,50. Dinheiro em Caixa Cr$ 6.701,60. Total Cr$ . . . . . 
4.548.274,lO (quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, du- 
zentos e setenta e quatro cruzeiros e dez centavso). S.o Paulo, 31 de 
òezembro, de 1963. Dr. Salvador Rocco - 1." Tesoureiro. Aureliano 
Leite - Presidente. Nada mais. Para constar lavrei a presente, que 
lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, segundo secretário, escrevi. aa) Aureliano Leite, Luiz Tenó, 
rio de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 15 DE FEVEREIRO D E  1964 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às 
catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguinte consócios: 
Aureliano Leite, Luk Tenório de Brito, Vinício Stein C a m w ,  Aifredo 
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Gomes, Tito Lívio Ferreira, Carlos Henrique Liberalli, Carlos da S l -  
veira, Luiz Silveira Melo, Mozcir Lobo da Costa, Antônio d'Avila, Aureo 
de Almeida Camargo. Monsenhor Paulo Flwêncio da Silveira Camargo. 
Alvaro da Veiga Coimbra, Arrisson de Souza Ferraz, Salvador Rocco, 
Raul Volta, Barros Pimentel, Mario Leite, José Gomes Moraes Filho. 
H e ~ q u e  L. Alves, Reynaldo Kuntz Busch, Célio Debes e Gulio Da- 
vide Leoni. A mesa dos trabalhos ficou assim constituída: Presidente 
- Dr. Aureliano Leite, 1.O Secretário - Coronel Luiz Tenório de Brito, 
2 . O  Secretário - Vinício Stein Campos, orador oficial ad-hoc - Alfre- 
do Gumes, Vice-presidente - Tito Lívio Ferreira, ex-presidente Carlos 
da Silveira e Carlos Henrique Liberalli, presidente do Conselho Esta- 
dual de Educação. Encontrando-se na casa o novo consócio prof. Eduar- 
do Vilhena de Morais, o sr. presidente nomeou para introduzí-10 no re- 
cinto a seguinte comissáo: Luiz Silveira Mello, Moacir Lobo da Costa, 
Antônio d'Avila e Aureo de Almeida Camargo. Restado o compromis 
so com as formalidades de estilo, foi o novo consócio saudado pelo prof. 
Alfredo Gomes, em eloqüente e aplaudido discurso. Após o agradeci- 
mento do prof. Vilhena de Morais, foram lidas e aprovadas as atas das 
sessões anteriores. O sr. presidente declarou que, com relação à leitura 
das Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco, adotada no soda- 
licio pela administraçáo anterior e por sugestão do consócio Almeida 
Magalhães, a exemplo do que se pratica no Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro trata-se de uma leitura ritual, que se converteu, pela con- 
tincdade, em tradição da casa, tradiçáo respeitável que deve ser manti- 
da;a atual presidência procurou completar a leitura das Efemérides na- 
cionais acrescentando-lhe a das Efemérides Paulistas, cuja elaboraçáo 
foi confiada a uma comissão de sócios integrada pelos srs. Mario Leite, 
Arrisson de Souza Ferraz e Alfredo Gomes. Diante da sugestão do 
sr. Carlos Henrique Liberalli, que a presidência acolhia com a maior 
simpatia, ficave então resolvida que se fizesse também a leitura de 
uma síntese das datas históricas mais notáveis do período entre as s e s  
sóes, encargo êsse atribuído ao sr. Carlos Henrique Liberalli, o que 
aceitou; quanto a homenagem a ser prestada à memória de Galileu, 
explicou o sr. presidente que, por disposição regimental as sessões que 
se realizam na segunda quinzena de cada mês serão sempre consagradas 
ao exame de problemas administrativos e por essa razáo, o prof. Libe- 
ralli fará, na presente sessão, uma rápida comunicação sobre a persu 
nalidade de Galileu, devendo ~rofer i r  a conferência programada em outra 
sessão do sodalício, a ser oportunamente designada; quanto à Comissão 
composta pelo Sr. Pedro Brasil Bandecchi, para cuidar das homenagens 
do IV Centenário de Fundação do Rio de Janeiro, deixava para fazê-lo 
quando estivesse presente o proponente. Lidas as Efemérides Paulistas, 
declarou o dr. Carlos Henrique Liberalli que trará na próx:mo sessão a 
súmula das datas históricas registradas no período, na forma de sua 
proposta; o sr. Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, em 
aparte, esclareceu que João Ramalho estava em companhia dos tamoios 
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e não contra êles como as efemérides pareciam d t r  a entender. Ex- 
pediente: O sr. 1 . O  Secretário comunicou haver representado o 1nst:tuto 
na posse do novo encarregado da Missão Naval em São Paulo, Almirante 
Penido Burnier; convite $a Real Sociedade Portuguêsa de Beneficên- 
cia para a inauguração da Capela de S. Joequim, dia 16. as 10 horas 

às 17 horas do mesmo dia, lançamento da pedre fundamental do Clu- 
be Português: telegrama do Tenente Coronel Dagoberto Rodriguei, Di- 
retor do Departamento de Correios e Telégrafos, agradecendo o voto de 
congratulações pela emissão do sêlo Visconde de Mauá; dada a palavra 
ao prof. Carlos Henrique Liberalli, discorreu êle, com a erudição e a 
eloqüência que lhe são peculiares, sôbre a notável vida do sáb:o italiano 
GALILEU, situando-o no carripo da ciência como a linha divizória entre 
a ciência antiga e a moderna e o agente efetivo da abertura de uma nova 
era que abriu caminho para as fecundas Inova~ões dos tempos moder- 
nos. O sr. presidetne apresentou ao orador os cumprimentos da casa pela 
seu belo e substancioso trabalho. O dr. Mario Leite historiou ligeira- 
mente a fundacão da Escola Politécnica, cujo aniversário transcorre e 
ressaltandc. a importância da Escola Superior de Engenharia, a asso de 
seu eminente e saudoso diretor prof. Antonio Francisco de Paula Souza. 
propóe se oficie a diretoria da Escola cumprimentando-a pela efeméride 
3 que foi aprovado. O Sr. Jocé Gomes Morais Filho solicita esc1arec:- 
mentos ao dr. Liberalli sôbre o confronto por êle feito, entre Cristo e 
Galileu. tendo o conferencista explicado que apenas aludira à semelhança 
da p~sição que ambos desempenheram na História da C:viliza~áo, Cris- 
to dividindo os tempos, inaugurando com a sua doutrina uma nova épa- 
ca social e histórica, enquanto que Galileu, por seu turno, d:vidiu a 
História da Ciência em duas fases antes e depois de Galileu, Esclare- 
e u  ainda o orador que não teve sequer a remota intenção de estabe- 
lecer um paralelo entre as figuras de Cristo e de Galilu. eo que se poderá 
melhor constatar, na leitura meditada de seu estudo, que a divulgaç80 
da edição do próximo domingo do "O Estado de São Paulo" tornará 
possível. Aceitas pelo S. Gomes Filho as explicações do conferencista, 
seguiu-se com a palavra Monselhor Florêncio Camargo, o qual disse 
da necessidade de o sodalicio promover hoinenagens a memória de Frei 
Vicente do Salvador, um dos primeiros historiadores do Brasil. O sr. 
presidente acolheu a proposta e designou ao próprio consócio propo- 
nente para preparar essas oportunas e justas homenagens a Frei Vicente. 
O sr. José Gomes do  Morais Filho sugere que a homenagem a Galileu 
não sirva de pretexto para os inimigos da igreja se envolverem em novos 
e ferozes ataques contra ela, limitando-se ao tema c:entífico, exclusiva- 
mente. da vida do  grande sábio. O sr. presidente esclarece que o Ins- 
tituto não pode debater questões religiosas ou políticas, mas o relato da 
vida dos grandes vultos, da ciência, da religião, da política, da história 
em suma, não pode sofrer limitações de qualquer natureza, asseguran- 
do-:e aos coníe~ncistas  inteira liberdade de exposição. na forma das 
disposiqões disposi~ões estatutárias e regimentais. O r .  Célio Debes 



propóe a ~instituição de uma com:ssáo encarregada de preparar a come- 
moraçáo do centenário da Guerra do Paraguai, sendo designados para 
integrá-la os srs. Célio Debes, Tenório de Brito, Vinício Stein Campos; 
Mario Leite, Arrisson de Souza Ferraz, Tito Livio Ferreira. O sr. Alfre- 
do Gomes propõe um voto de saudade à memória de Coelho Neto, dan- 
du-se ciência dessa homenagem a Academia Brasileira de Letras. o que 
foi aprovado. Sugere ainda que se publique na Revista do Instituto o 
a retrato publicado pelo "O Estado de São Paulo", do Presidente com 
o sr. Prestes Ma.a. declarand~ que via nos seus traços absol~ta identidedz 
com os da figura criada por Belmonte, no retrato supositício de Ainador 
Bueno da Veiga. O sr. Vinício Stein Campos propõe um voto de cm- 
gratulasões com a Câmara Municipal de Campinas pela realização da 
sessão cívica de 5 de fevereiro, comemorativa da data da elevação da 
Vila de São Carlos a categoria e denom:nação de cidade de Campinas 
e bem assim pela inauguração do Museu Histórico e Pedagógico Cam- 
pos Sales, nessa mesma data (digo) pela criação do Museu de Arte 
Sacra D. Duarte Leopoldo e Silva, cuja instalasão deverá ser feita na 
Ilha Bela de São Sebastião. O Sr. Barros Pimentel comunica a eriiissáo 
de um sê10 comemorativo do centenário de Coelho Neto e a inaugura- 
ção solene de um carimbo obliterador alusivo ao acontecimento. O 
sr. Reynaldo Kuntz Busch, solidarizando-se com a homenagem a Coelho 
Neto. narre episódios da vida municipal de Limeira de certa maneira 
relacionados com o admirávzl escr:tor de "A Conquista". O sr. presidente 
agradece a contrihui(.ão do prof. Reynaldo Busch. Monsenhor Florèn- 
cio de Camargo propóe que o sodalicio seja representado na solenidade 
cometriorativa do 50.O aniversário da paróquia das Perdizes, de qEe 6 
titular o Padre Deusdedit de Araújo. O sr. presidente. acolhendo a 
proposte, designa ao mesmo sacerdote proponente para desempenhar 
essa repreçenta~ão. O sr. Alvaro da Veiga Combra, com a palavra, 
diz de sua satisfação ao ver o Govêrno do Estado prestar significativa 
e tão justa homenagem ao saudoso D. Duarte Leopoldo e Silva, lumino- 
sa figura do clero e da cultura histórica paulista e que bem conhecera 
em vida, como seu afilhado. que tinha sido. Deu a sua inteira e como- 
vida solidariedade as plaavras que a êsse propósito proferiu o prof. Vi- 
nício Stein Campos. A seguir ofereceu ao Museu Histórico José Boni- 
fácio, do Instituto, as seguintes peças: 1 - Medalha do Marechal Her- 
mes, de bronze, 1 . O  centenário de nascimento do Marechal; 2 - Ordem 
de Damião, o Apóstolo dos Leprosos, bronze dourado. oficializada pelo 
Govêrno da República; 3 - Ordem do Mérito do Infante D. Henrique, 
prata, da Casa de Portugal; 4 - Medelha de jubileu de Prata do Rei 
Jorge V e da Rainha Mary, prata, cunhada pelo Govêrno Inglês; 5 - 
Medalha comemorativa do 50.O aniversário do v& de Santos Dumont, 
cunhada pelo Instituto Numlsmático de Santos, idem, em bron- 
ze. O sr. Henrique Alves comunica a entrega do prêmio "Juca Pato", 
vencido pelo escritor Afonso Schmidt, propondo afício de congratula- 
~ ó e s  com o escritor, a União Brasileira de Escritores e a Fõlha de S. 



334 REVISTA M> INSIITUID HIST~RICO E G W X ~ R ~ F I C O  UL 5. L ' . ~ l ' l . ( >  
~ ~ ~ ~ ~ 

Paulo, o que foi aprovado. O sr. Aurm de Almeida Camargo discorreu 
sôbre a fundação de Amparo, a oito de abril, propondo um voto de con- 
gratulações com as autoridades do município, o que foi também apro- 
vado. O sr. Coronel Luiz Tenério de Brito apresenta um projeto de 
emenda ao Regimento da Medalha Imperatriz Leopoldina, assim con- 
cebido: "Emenda ao artigo 6.O - As propostas para a concessão de Me- 
dalha deverão ser apresentadas por, no máximo cinco sócios do insti- 
tuto, estranhos ao Conselho, procedendo-se a votação e aprovação na 
mesma sessão. A entrega da Medalha deverá ser feita em qualquer 
das sessões plenárias do sodalício podendo em casos especialíssimos 
ser em outro local. Para a concessão da Medalha o Conselho respec-: 
tivo será constituído por três membros da Comissão de Heráldica, dois 
da Comissão de Numismática e três da diretoria do Instituto, fazendo 
também parte dêle, como membros natos, o Presidente do Ins- 
tituto, que será o presidente do Conselho e o Tescureiro em exercício. 
podendo funcionar com cinco membros. 3 1P - Poderá ser substituí- 
do o membro do Conselho que, sem justa causa, deixar de comparecer 
a três sessões consecutivas. 3 2 . O  - O Secretário será nomeado pelo 
pres:dente, entre os membros do Conselho. Posta em debate a men- 
cionada proposta, falaram sôbre o seu mérito os srs. Alfredo Gomes. 
Carlos Henrique Liberalli, Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenório de Brito e 
Reynaldo Kuntz Busch, foi submetida a votos e aprovada. Assinaram 
a emenda, como proponentes, os srs. Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenória 
de Brito, Salvador Rocco, Alfredo Gomes, Carlos Henrique Liberalli e 
Vinício Stein Campos. Nada mais havendo a trata rfoi encerrada a 
sessão, lavrando-se a presente, aprovada e assinada depois de lida e acha- 
da conforme. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, escrevi. aa) Au- 
reliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. Alfredo 
Gomes. 

ATA DA SESSAO DE 7 DE MARÇO DE 1964 

Aos sete dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e qua- 
tro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às ca- 
torze horas e trinta minutos, reun;u-se em sessão ordinária o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os sócios: Ernesto de 
Moraes Leme, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. Tito Lívio 
Ferreira, Alfredo Gomes, Salvador Rocco, Gabnel Marques, Alvaro da 
Veiga Coimbra, Henriqeu L. Alves, Alberto Prado Guimarães, Reynaldc 
Kuntz Busch, Célio Debes, Barros Pimentel e Pedro Brasil Bandecchi. 
A mesa diretroa dos trabalhos esteve assim constituída: Presidente - 
prof. Ernesto Leme. 1.O Secretário - Coronel Luiz Tenório de Brito. 
2 . O  Secretário - Vinício Stein Campos. O sr. presidente Ernesto Leme, 
abrindo a sessão, declarou que assumia a direção dos trabalhos na sua 
qualidade de 1 . O  Vice-presidente, em virtude de não poder comparecer, 
por motivo justificado, o presidente dr. Aureliano Leite. Substituiu 
igualmente o orador oficial, prof. Almeida Magalhães, o dr. Alfredo Go- 



mes. O Sr. presidente designou o sconsócios Desemhargador Vicente 
de Azevedo e dr. Salvador Rocco, para introduzirem no recinto o novo 
consócio, h. Wilson Maia Fina, que se encontrava na sala da Diretoria. 
Recebido com as palmas do estilo, leu o têrmo de juramento e tomou 
posse na qualidade de sócio honorário, sendo a seguir saudado pelo 
prof. Alfredo Gomes. O sr. Presidente leu, na forma do costume, as Efe- 
mérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco e as Efemérides Pauiistas. 
O Padre Viotti, que compareeu no decorrer dos trabalhos, sugeriu que 
se incluisse nas homenagens a Frei Vicente do Salvador, a inolvidável 
figura de D. Agostinho Ribeiro, o que foi aprovado. Lidas e aprovadas 
as atas das sessões anteriores, passou-se ao expediente, tendo o sr. 1.- 
Secretário informado nada ter em pauta para a presente sessão. Proce- 
deu, então, o sr. presidente, à entrega de algumas medalhas Imperatriz 
Leopoldma a diversos agraciados, proferindo eloqüente oração alusiva 
ao ato o sr. Coronel Luiz Tenório de Brito, designado pelo sr. presi- 
dente para essa alocuçáo. O sr. presidente comunicou à casa a consti- 
tuição, pelo Presidente de uma Comissão encarregada de promover no 
sodalício a comemoração do primeiro centenár:~ da morte de Gonçalves 
Dias no dia 3 de novembro do corrente ano. comissão essa integrada 
pelos seguintes consócios: Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenório de Brito, 
Amérim Bologna, Manoel dos Reis Araújo e Leonardo Arroyo. Comu- 
nicou mais o sr. presidente que para a solenidade acham-se inscritoc 
os srs. sócios adiante nomeados, com os respectivos temas de suas pa- 
lestras: Tito Lívio Ferreira Gonçalves Dias, professor de História e 
Historiógrafo; Luiz Tenório de Brito - Gonçalves Dias e o Ind'ianismo: 
Pedro Oliveira Ribeiro Neto - I Juca-Pirama; Carlos Henrique Li- 
beralli - "As Sextilhas de Frei Antáo". Acham-se abertas na secreta- 
ria do sodalício as inscrições para os demais interessados. O sr. João 
Gualberto de Oliveira comunica que esteve em visita a Portugal fre- 
qüentando na qualidade de sócio do Instituto d:versas instituições cul- 
turais de Lisboa, onde foi muito bem recebido, sendo portador das sau- 
dações dos portuguêses aos seus colegas do Instituto; o sr. Presidente 
agradeceu estas comunicaç6es e mensagem. O prof. Vinício Stein Cam- 
pos, informa à casa estar sendo feito o levantamento dos heróis pauli- 
tas que participaram da Guerra do Paraguai, numa preparação de ma- 
teriais para as homenagens a serem prestadas aos inolvidáveis brasileiros 
que deram sua vida pela Pátria naquele difícil transe da vida nacional: 
comunicou, ainda, a reprodução, a óleo, por artistas do Museu Militar 
de São Paulo, dos retratos dos heróis da guerra, destinados ao panteão 
dos heróis em organização no referido Museu. O dr. Alberto Prado 
Guimarães recordou o centenário de nascimento de Lauro Muller, acen- 
tuando o valor do ilustre sucessor de Rio Branco na chefia do Ministério 
das Relaqóes Exteriores e pedindo um voto de saudade à memória do 
ilustre chanceler; o sr. Presidente manifestou o agrado com que a mesa 
se asociava a tão justa e oportuna homenagem, dsicorendo também 
sôbre o merecimento do notável estadista que tão assinalados serviça 
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prestou ao Brasil na manutenção da linha diplomática traçada pelo 
Barão do Rio Branco. O sr. Alíredo Gomes após esta homenagem. ped:u 
a palavra para esclarecer um tópico da ata anterior, a respeito da pu- 
blicação do retrato do dr. Aureliano Leite na Revista do Instituto: disse 
que a proposta da publicação do retrato tinha por motivaçáo e funda- 
mento os extraordinários serviços que Aweliano Leite vinha prestando 
na presidência do sodalício, ao seu engrandecimento e dêste modo, en- 
cerrava um preito de justiça ao benfeitor desta casa; e também pro 
punha que da Revista em tela constasse a ata lavrada no Jaraguá quando 
do lan~amento da pedra fundamental do Monumento a São Paulo; por 
último manifestou o ilustre educador o seu aplauso aos comentários que 
o jornal "O Estado de S. Paulo" vem publicando, assinado por eminen- 
tes autoridades no assunto, contra a edição de cadernos de uma Nova 
História do Brasil, distribuídos pelo Ministério da Educação e Cultura 
6s escolas públicas do país e destinados a orientar a juventude numa 
filosofia da História contrária às tradições da família brasileira. O dr. 
Pedro Brasil Bandecchi discordou das conclusões do orador, afirmando 
que lera a obra e nela náo encontrara os senóes que estavam sendo 
apontados pelo sr. Alfredo Gomes. O prof. Alfredo Gomes declarou 
não haver lido efetivamente os textos originais, tendo-se louvado nas 
palavras dos comentaristas de "O Estado", cuja credibilidade não podia 
pôr em dúvida. A seu ver, a História, como instrumento de cultura. 
não podia ser empregada na escola pública como faziam êsses cadernos, 
eivados de distorçóes que a imaturidade juvenil não tinha condiçóes 
de descobrir e impugnar. O sr. Presidente declarou adiada a discussão 
e votação da matéria. até que as partes tivessem acesso ao texto desias 
obras e fosse possível um julgamento objetivo das mesmas. O nôvo 
consócio Wilson Maia Fim proferiu, então, interessante e substanciosa 
palestra sobre a personalidade do General Arouche de Toledo Rendon, 
estudando-a sob o ponto de vista de suas atividades militares, sociais, 
econômicas, políticas e realizando uma sugestivs evocação do cenário 
paulistano em que se desenvolveu aquela grande vida. O orador foi muito 
aplaudido ao concluir seu apreciado discurso. Nada mais havendo a 
tratar o sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos e declarou 
encerrada a sessão. Para constar eu. Vinício Stein Campos, Secretário 
iavrei a presente Êta que lida e achada conforme será devidamente as- 
sinada. aa) Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito. Vinício Stein Cam- 
pos. 

ATA DA SESSÃO DE 2 1  DE MARÇO DE 1964 

Aos vinte e um dias do mês de março de mil novecentso e sessents 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze hores e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consó. 
cios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, 
Francisco Teive de Almeida Magalhães, Ministro José Romeu Ferraz, 
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Alfredo Gomes, Thomaz Oscar Marcondes de Souza. Leêo Machado, 
Nicolau Duarte e Silva, Carlos Henrique Liberalli, Salvador Rocco, 
Celestimo Fazzio, Tito Iívio Ferreira, Alberto Prado Guimarães. Mario 
Leite, Raul Votta, Barros Pimentel, Arlindo Veiga dos Santos e Wilson 
Maia Fina. A mesa esteve constituída pelo sr, Presidente Dr. Aure- 
liano Leite, 1.O Secretário Coronel Luís Tenório cie Brito e 2.'' Secre- 
tário Vinício Stein Campos. O prof. Almeida Magalhães compareceu e 
assumiu o cargo de orador oficial. O sr. Presidente abrindo os traba- 
lhos, congratulou-se com a casa pela presença do sr. Oscar Marcondes 
de Souza, ilustre sócio Grande Benemérito e sócio mais antigo do Ins- 
tituto, historiador eminente. c o n v i d a n d ~  a integrar a mesa diretora 
dos trabalhas; referiu-se elogiosamente ao prof. Almeida Magalhães, 
cuja presença na sessão era um motivo de alegria para todos e convidou 
também para a mesa o sr. José Romeu Ferraz, ilustre Ministro do Egré- 
gio Tribunal de Contas do Estado. Dada a palavra ao 2 . O  Secretário 
para a leitura da ata da sessão anterior, foi pelo mesmo declarado que 
e mesma não ficara pronta, passandme então a leitura das Efemérides 
Brasileiras do Barão do Rio Branco e Efernérides Paulistas. do Sodaii- 
c:o. Dada a palavra ao prof. Carlos Henrique Liberalli para a leitura 
des datas históricas da quinzena dignas de evocação, conforme ficara 
anteriormente estabelecido, informou o dr. Liberalli que estava chegan- 
do de Ribeirão Prêto, onde estivera a serviço de seu cargo no Conselho 
Estadual de Educação, razão pela qual não tivera tempo de preparar 
o material a que aludia o sr. Precdente, o que prometia fazê-lo na pró- 
xima sessão. Expediente: o sr. 1.O Secretário apresentou então o seguin- 
te expediente: Carta do prof. Maximino Corrêa, de Portugal, agrade- 
cendo a Medalha Imperatriz Leopolàina que lhe fora ofertada pelo I n s  
tituto; convite da União dos Escoteiros do Brasil. para a passe de seu 
Conselho Regional; convite da Associação Paulista de Belas Artes, para 
um coquetel de confraternização; convite do Monsenhor Eniilio José 
Salin, reitor da Universidade Católica de Campinas, para a solenidade 
da instalação do Museu de Arte Sacra da Diocese, lendo o sr. Secretá- 
rio que o sr. Presidente designou o dr. Licurgo Santos F,lho para re- 
presentante do sodalício nessa festividade; informou ainda o SI. 1.O Se- 
cretário que se encontra hospitalizado no Hospital Santa Helena e já em 
convalescença, o consócio Enzo Silveira. Foi entregue a d. Maria Stela 
de Novais a Medalha Imperatriz Leopoldina, tendo o pr5prio sr .Pre- 
sidente feito a saudação à agraciada. Dona Stela de Novais leu, em 
agradècirnento uma saudação a São Paulo, onde destacou o entrelaça- 
mento histórico que une paulistas e espírito-santenses. O prof. Vinício 
Stein Campos recordou a passagem, a 25 do corrente, do bi-centenário 
do nascimento do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, notável artista que 
Mario de Andrade classificava corno a maior figura artística de São 
Paulo no período colonial e que o Govêmo de São Paulo escolhera para 
patrono do Museu Histórico de Arte Sacra criado na cidade de Itu, onde 
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seria o mesmo instalado no próximo ~nês; solicitava a inscrição, em ?ta, 
de um voto de saudade à memória do círculo artístico ituano (digo) do 
criador do Círculo Artístico Ituano e apresentava também o convite d3. 
Secretaria da Educação, a todos os membros do sodalício, par2 a ' .nau- 
guração do Museu, quando Itu prestará especial homenagem à memória 
do Padre Jesuíno. O sr. Presidente deu por aprovado o voto e agra- 
deceu o convite, prometendo deliberar oportunamente sobre a repro- 
sentacão do Instituto nas solenidades ituan~s; o prof. Thomaz Oscal- 
Marconie de Souza propõe um voto de pesar peio falecimento do eru- 
dito historiador pcrtuguês Júlio Gonçalves o que foi aprovado; o prof. 
Aimeida Magalhães, com a palavra aplaudiu a proposta do prof. Vini- 
cio Stein Campos. a respeito do Padre Jesuíno, ressaltando o mereci- 
mento do ilustre sacerdote não apenas como artista mas de cientista e 
filósofo que êle o foi no mais completo sentido da expressão; recordou 
ainda o prof. Magalhães, a passagem do centenirio de Jcsé Cândido de 
Albuquerque Melo Matos, primeiro Juiz de Menores do Brasil e autor 
do primeiro código de menores, propondo, um voto de saudade à sua 
memória, o que foi deferido. O sr. Ministro José Romeu Ferraz agradece 
o Presidente e demais colegas do sodalício, as provas de consideração e 
estima recebidas da casa em sua recente enfermidade, rendendo home- 
nagem ao Presidente Aureliano Leite pela maneira como vem dirigindo 
o Instituto. O sr. Presidente agradece a saudeçáo do Ministro e iem- 
bra que represenra o sodalicio, juntamente com os drs. Ernesto Leme 
e Ibrahim Nobre, nas homenagens que o Tribunal de Contas tributara ao 
dr. Romeu Ferraz, inaugurando-lhe o retrato na galeria de seus ex-pre- 
sidentes. O SI. Henrique L. Alves propôs um voto de louvor a d. Dulce 
Sales Cunha Braga pela criação do Museu Literário Mário de Andrade, 
o que foi aprovado. O sr. Leão Machado comunica a inauguração em 
Ubstuba, de um marco comemorativo das festividades do quarto cen- 
tenário de Iperoig, assinalando a linha do Trópico de Capricórnio que 
passa na localidade; esclarece ainda o consócio Leão Machado que tendo 
constatado que o Meridiano de Tordesilbas passa por Itápolis, sua terra 
natal, está promovendo os estudos para e re~âo  de um marco alusivo ao 
fato, prometendo voltar oportunamente ao assunto, com maiores escla- 
recimentos. O prof. Marcondes de Souza pede a palavra para explicar 
o seguinte: "O tratado de Tordesilhas estabelecia que a linha de demar- 
rayão passaria a ser contada (270 léguas) da ilha mais a oeste, do ar- 
quipélago de Cebo Verde. Qual nessa época era considerada a ilha mais 
a oeste do arquipélago de Cabo Verde? Dêsse modo MO se pode afirmar 
que a linha de demarcaqão (digo) época os cosmógrafos não estavam de 
acordo, quanto à passagem dessa linha". O sr. Leão Machado, por seu 
turnc., afirmando não pretender abrir polêmica com o venerando Mestre 
Marcondes de Souza, se reservava o direito de trazer oportunamente 
os dados em que havia estribado a sua convicção. O SI. Nicolau Duarte 
Silva chama a atenção üa casa para o drama em que se debate o Insti- 



iuto Histórico e Geográfico Brasileiro. ameaçedo de fechamento por 
falta de recursos. Debatendo o assunto falaram os srs. Aliredo Gomes. 
Ministro José Romeu Ferraz, T;to Lívio Ferreira, aprovando a casa 
representações aos srs. Carlos Lacerda governador da Guanabara, De- 
putado Cunha Bueno, Senador Auro Soares de Moura Andrade e De- 
putado Ranieri Mmzilli, sugerindo a essas altas autoridades a adoção 
de providêncizs em socorro do glorioso sodalício brasileiro. O sr. Celes- 
tino Fazzio, propõe um voto de so1idar:edade do Instituto aos promo~ 
tores da passeata do dia 19 do corrente, feira, em defesa das tradi- 
çóes cristãs da família brasileira, da Constitui~ão e da legalidade demo- 
crática. Propunha assim, um voto de congratulaç6es com o Gongresso. 
Senado e Câmara dos Deputados, Comandante do Estado Maior do 
Exército General Pery Bevilacqua pelo movimento cívico de São Paulo. 
de respeito à ordem e à Constituição. O sr. Presidente declarou que 
uma vez ao seu lado havia afirma80 que êsse pronunciamento político 
era vedado pelos Estatutos, mas que não havia tal, pois a marcha do 
dia 19 fóre um movimento cívico, sem coloração partidária e dêsse 
modo nada impedia que o sodalício sôbre êle se manifestasse na forma 
proptsta pelo sr. Fazzio. Era a defesa da Lei, da tradiráo nacional. 
da ordem jurídica do país, um ato de patriotismo sôbre o qual a casa 
poderia se manifestar. Colocada a proposta a votos, foi a mesma apro- 
vada. O sr. Vinício Stein Campos com a palavra pare explicação de seu 
voto, declarou que estava de inteiro acordo com as palavras do prof. 
Fazz:o a respeito das graves ocorrências, que se registram no país, amea- 
qado de subversão da sua vida constitucional. tendo dado t d o  seu 
apoio ao notável movimento do dia 19 do corrente; todavia essa solida- 
riedade às reivindicasóes de São Paulo êle 2s dava fora do sdalício, 
pois no seu entender os Estatutos eram claros e o Instituto não podo- 
ria envolver-se em manifestaçóes dessa ordem. esse o motlvo pelo qual 
votara contra a incricaçáo do sr. Celestino Fazzio. O prof. Thomaz 
Oscar Marcondes de Souza declarou que estava de inteiro acòrdo com 
as razões apresentadas pelo prof. Vinício Stein Campos e votara com 
éle requerendo que constasse em ata essas suas declarações. Eleição de 
novos sócios. Foram eleitos em primeiro escrutín:~, para sócios hono- 
ráiros do Instituto, os srs. prof. Lino de Morees Leme, Major Benito 
Serpa, Madre Mariangela - no século Leda Maria Pereira Rodrigues. 
Roberval Francisco Bezerra e Olímpio Costa Júnior e como sócio corras- 
pondente nacional - Apolònio Carneiro da Cunha Nobrega. No enca- 
minhemento das votaç6es falaram os srs. Alfredo Gomes. Pedro Brasil 
Bandecchi, Aikr to  Prado Guimarães, Thomaz Oscar Marcondes de 
Souza e Tito Lívio Ferreira. Nada mais havendo a tratar o sr. Presiden- 
te agraIeceu o comparecimento de todos os srs. sócios e declarou encer- 
rada a sessão. Para constar, eu, Viníc:o Stein Campos, segundo secre- 
tário, lavrei a presente que será lida e assinada uma vez achada con- 
!orme. aa) Awliano Leite, Luiz Tenório de Brito. Vinício Stein Campos. 



ATA DA SESSAO DE 4 DE ABRIL DE 1964 

Aos quatro dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e 
quatrc, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158. as 
catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessáo ordinária o Instituto 
Histór.co e Geográfico de São Paulo. presentes os seguintes consócios: 
Dr. Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Cemprs. Tito 
Livio Ferreira, Leão Machado, Nicolau Duarte Silva, Salvador Rocco, 
Francisco Pires Martins, Fernando Góis, Célio Debes, Celestino Faezio, 
Jozé Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Henrique Alves, Raul Votta, João 
Gualberto de Oliveira, Salvador Cutolo, Reynaldo Kuntz Busch, Ministro 
José Romeu Ferraz, Mario Leite' Gabriel Marques e José Gomes de M3- 
res Filho. A mesa esteve assim constituída: - Pres.dente - Dr. Aure- 
:iano Leite, 1.O secretário - Cel. Luiz Tenório de Brito, 2.O secretário 
- Vinício Stein Campos. O sr. Presidente convidou para partic:parem 
da mesa mais os srs. Tito Lívio Ferreira, vice-presidente, Ministro José 
Romeu Ferraz, Acadêmico Leão Machado, dr. Oscar Marcondes de Sou- 
za e Barros Pimente! c0nferenc:sta inscrito. com o sr. Leão Machado, para 
falar na presente sessão. Na abertura dos trabalhos o plenário tomou 
conhecimento do falecimento do escritor Afonso Schm~dt, discursando, 
sôbre o ilustre finado, o prof. Alfredo Gomes. O sr. Presidente felicita 
9 orador pela sua comovente oração e designa a seguinte comissão para 
representar a casa nos funerais: Henrique Alves, Jacob Penteado e Ce- 
lestino Fazzio. Lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores e as 
Efemérides Brasileiras e Paulistas do costume, o sr. 1 . O  secretário apresen- 
tou o seguinte expediente: convite da Editora Martins para o lancamento 
üo Livro "As Árvores do Vale", do poeta Pedro de Oliveira Ribeiro Neto; 
convite do Instituto de Pré-História para a sessão de 7 de abril. na Bi- 
blioteca Municipal; oferta pelo consócio dr. Fernando Whitaker Tava- 
res da Cunha, de várias peças indígenas; oferta pelo sr. Romeu Suguyama, 
de uma coleção de Revista do Arquivo Municipal e outras publicações 
interessantes; oferta, pelo dr. Lycurgo Santos Filho, de um exemplar da 
Revista da Academia Campinense de Letras; convite da Sociedade Or- 
questra de Câmara de Sáo Paulo para o concerto da entidade; oficio da 
União Cultural Brasil-Estados Unidos comunicando 2 eleição de sua nova 
diretoria; ofício do vice-Çônsul da Suécia remetendo um exemplar do li- 
$10 "Tbe Warship Vasa"; ofício do Instituto Guarujá-Bertioga comuni- 
cando que na noite de 10 do corrente patrocinará no auditório dêste so- 
dalício unia sessáo solene, com a entrega da Medalha Martim Afonso a 
várias personalidades: o dr. Tito Lívio Ferreira pede ;nscriçáo em ata de 
um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Alfredo da Fonseca 
(digo) do ssr. Francisco Alfredo da Fonseca. em cujos funerais Pzpresen- 
tou esta casa. Dada a palavra ao sr. Alfredo Gomes discorreu ê!e sôbre 
h situação nacional. propondo um voto de congratulações com o General 
Amaury Kruel, representante das Fôrças Armadas e que oportunamente 



o consócio dr. Pires Mastins encaminhará proposta relativa a concessão 
<ia Medalha Imperatriz Leopoldina aos ilustres Generais e Governadores 
de Estado que promoveram o retorno do país as linhas tradicionais de 
sua vida constitucional, cristã e democrática. O sr. Celestno Fazzio pro- 
pôs um voto de congratulações do sodalício com o prof. José Carlos Ata- 
liba Nogueira pela sua posse na Secretaria de Estado dos Negócios da 
Educaçáço; no mesmo sentido falou o prof. Tito Livio Ferreira, recordan- 
do ter sido o prof. Ataliba Nogueira orador oficial do sodalício, sendo a 
proposta aprovada. O sr. Bueno de Azevedo Filho solicita inscriçáo em 
ata de um voto de congratulações da casa com o Sr. Gustavo França. de 
Ribeirão Prêto pela passagem de seu centenário de nascimento. o que 
foi aprovado. O sr. Barros Pimentel proferiu então apreciada e aplaudi- 
da palestra sobre a figura de seu patrono. Paulo Aires, destacando a sua 
atividade como rotariano e filatelista de renome internacional, fundador 
da Associação Filatélica Paulista e uma das maiores autoridades em Ca- 
rimbologia Clássica; falou depois sôbre a Revolucão Constitucionalista 
de 1932, trazendo valiosos subsídios para o estudo das emissões de sêlos 
pauiistas naquêle período e sua oficializa~ão pela União, em outubro de 
1932. O r. Presidente cumprimentou o orador pelo seu interessante tra- 
balho, convidando-o a publicá-lo como monografia valiosa a respeito do 
biografado e do sê10 postal de 32. O sr. Leão Machado, proferiu depois. 
aplaudida palestra sôbre Amadeu de Queiroz, a figura do escritor na inti- 
midade, sua vida e sua obra, o poeta, o literato, o político, o historiador. 
o cientista. Relata episódios da vida política do escritor de "Chão de 
Terra Preta". inéditos, reproduz documentos de sua correspondência e 
encerra, sob aplausos, o seu brilhante estudo lítero-biográfico. O sr. Pre- 
sidente felicita efusivamente o conferencista pelo seu notável trabalho, 
ielembra fatos da vida de Amadeu de Queiroz que confirmam as con- 
clusões do orador. Nada mais havendo a tratar foi e n ~ r r a d a  a sessão. 
Para constar, eu, Vinício Stein Campos, Secretário, lavrei a presente. 
que será assinada depois de lida e achada conforme. aa) Aureliano 
Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DO DIA 18 DE ABRIL DE 1964 

Aos dezoito dias do més de abril de mil novecentos e sessenta e qua- 
tro nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constsnt, cento e cin- 
cwnta e oito, às catorze horas e trinta minutos, presentes os sócios Aure- 
liano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Tbomaz Oscar 
Marcondes de Souza, Carlos Henrique Robertson Liberalli. Tito Livio 
Ferreira, Salvador Rocco, Alfredo Gomes, Pedro Brasil Bandecchi, Celes- 
tino Euzéb;o Fazzio Isaac Grinberg, Célio Debes, Alberto Prado Guima- 
rães, Raul Votta, Carlos Pentedo de Rezende, Leão Machado, Reynaldo 
Kuntz Busch, Jacob Penteado, Henrique Alves, Fausto Ribeiro de Barros, 
Mario Leite, Arrisson de Souza Ferraz, Arlindo Veiga dos Santos e 
Ramon Blanco realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 





MEU PAíS -, em cujas páginas de abertura se grave esta oferenda: 
ííomenagem da Pátria Brasileira reconhecida as Forças Ariii:jdas Na- 
cionais onde pulsa alerta e perene. o espírito cristão da Liberdade, Jus- 
tiça e Democracia de nossa Terra e nossa Gente.. Outrossim, propc- 
mos que o sodalício peça a todos os Institutos Históricos e Geográficos 
dirijam ao titular d a  Educaçáo e Cultura da Nacionalidade, idêntico 
apêlo onde vibrem, em ~nisrono, as vozes dos verdadeiros escritores da 
História Pátria, cultores temhém das nossas tradifões comuns - patri- 
mônio sagrado e :nalienável do Povo Brasileiro. Sala das sessões do 
instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. em 18 de abril de 1964. 
Tito Lívio Ferreira. Luiz Tenório de Brito, Manoel Rodrigues Ferreira. 
'O sr. Presidente a prop6sito do livro Retrato do Brasil, de Paulo Prado 
narrou o seguinte f2to: encontrando-se no Rio de Janeiro, em 1941 
(não eiteva bem certo da data),  com o escritor, comentou êste 
que se sentia as vésperas da iiiorte e lamentava deixar êste mundo com 
grande pêso na consciência: O de ter escrito o livro - Retrato do Bra- 
sil - Então se arrepende de tê-!o escrito? indagou o dr. Aurelieno - 
S m .  foi a resposta, - por ter sido nêle tão otimista". A proposta &o 
dr. Tito Lívio Ferreira foi aprovada. O dr. Carlos Penteado de Rezende 
propóe um voto de saudade a memória do antigo servidor do Instituto. 
Francisco Paulino de Jesus. o popular "seu Chico", que por mais de qua- 
rente anos desempenhou no sodalício as fun@es de contínuo e auxiliar 
ria secretaria; ofereceu a seguir para a b;blioteca dois exemplares de 
revistas ilustradas com documentários dos últimos acontecimetnos no 
pais, respectivamente O CRUZEIRO e A MANCHETE; fina!mente evo- 
cando a figura de Alexandre Levy, músico, historiador etc. cujo cente- 
nário de nascimento transcorre a 10 de novembro do corrente ano su- 
gere que o Instituto patrocine as refer:das comeii~<racões: lembra ter 
substituído seu :=mão Iuiz Alberto Penteado de Rezende, tragicamente 
desaparecido em acidente de exercício simulado de black-out em 1942 
no culto da música, oferecendo a biblioteca dois exemplares da Revista 
Resenha M~sical ,  n. 71/72, de julho-agosto, Ano VI e Alexandre Levy. 
orzcão lida no 1nst:tuto por Gelásio Pimonta. em 1910. O SI. Presi- 
dente atendeu a todas estas propostes e designou a seguinte Comissãri 
para cuidar das festividades: Carlos Penteado de Rezende, Ibrahim 
Nobre, João da Cunha Caldeira Filho, dr.  José da Veiga Coimhra, Isaec 
Grinberg. O sr Vinício Stein Campos informa que dia 22 do corrente 
transcorre o primeiro centenário da elevacão de Capivari a categoria 
de cidade. conforme lei de 22 de abril de 1964, de inici2t:va do então 
deputado provincial Padre Fabieno José Moreira de Camargo, o mesmo 
acontecendo com a cidade de Atibaia, pelo que requeri2 se consignasse 
em ata um voto de congratulação com êsses dois municípios, oficiando- 
se a- prefeitos das duas localidades transmitindo-lhes not,cta dessa ma- 
nifestação de casal o que foi aprovado. O i r .  Alfredo Gomes profere 
ràpiao improv:so discordando das considera~óes do prof. Tito Lirio a 
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respeito da obra Retrato do Brasil, de Paulo Prado. que a seu ver é um 
livro de alerta e não de derrotismo, exaltando, do mesmo modo A Se- 
mana da Arte Moderna, de 1922, cuja influência foi benéfica para a 
renovação do pensamento artístico brasileiro, passando a tratar dos li- 
vros da História Nova, objeto de uni seu pronunciamento anter:or, lou- 
vou a Portaria do Ministro Antonio da Gama e Silva, que suspendeu a 
distribuição de tais obras as nossas escolas, submetendwas ao exame de 
uma comissão integrada, entre outras, pelo prof. Pedro Calmon. Solici- 
tava, assim, um vota de congratulaçóes com o sr. Ministro da Educe- 
çáo, pois embora ainda não tivesse lido êsses livros estava convencido 
de sua nocividade p e ! ~  fundo marxista que revelavam. O dr. Pedro 
Brasil Bandecchi com a palavra contestou ao orador a posição que lhe 
atribuia no caso, lamentando que êle continuasse a incriminar uma obra 
cujo texto ignorava. Aplaudia, contudoo a sabedoria do gesto do prof. 
Gama e Silva, designando comissão idônea para examinar o assunto e 
orientar a aqáo do Govêrno, pelo que se manifestava de inteiro acordo 
com a proposta do sr. Gomes. Foi aprovada. O sr. Henrique L. Alves 
propos um voto de louvor ao vereador Agenor Monaco, pela sua inicia- 
tiva, na edilidzde paulistana. de restabelecer as barraquinhas para co- 
mércio do livro usedo e bem assim, ao sr. Mario Graciotti pela insti- 
tu:ção de prèrnios de colesões de obras escolhidas aos melhores alunos 
de nossas escolas como incentivo a formaçáo de bibliotecas e a leitura. 
Por solicitaqão do dr. Pedro Brasil Bandecchi foi constituída a seguinte 
Comissão para tratar dos festejos do IV Centenário da fundação do Rio 
de Janeiro: Pedro Brasil Bandecchi, Carlos Henrique Liberalli, Tito Lí- 
vio Ferreira, Thomaz Oscar Marcondes de Souza, Leáo Machado e Faus- 
ia Ribeiro de Barros. Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo 
pede a palavra para aplaudir Ê proposta do prof. Tito Lívio a respeito 
do livro PORQUE ME UFANO DE MEU PAfS, informando que pas- 
sui um exemplar em francês. O prof. Thomaz Oscar Marcondes de 
Souza declara que Afonso Celso teve em mira, com êsse livro, despertar 
o sadio nacionalismo do povo brasileiro, o nacionalismo verdadeiro, 
que precisa ser cultivado em nossa terra, pelo que aplaudia também a 
proposta do prof. Tito Lívio. O prof Tito Lívio agradece a ambos os 
oradores as palavras de aplauso. O sr. Reynaldo Kuntz Busch reitera 
a sua posição de inteiro apoio ao movimento revolucionário e seu ilus- 
tres comandante e chefes. VOTAÇAO: Foram em seguida, votados 
em 2 . O  escrutínio os nomes dos seguintes candidatos ao quadro social 
do Instituto: sócios honorár:os - Roberval Francisco Bezerra de Mene- 
zes, aprovado; Olímpio Costa Júnior, aprovado. Benito Serpa, aprova- 
do. Lino de Moraes Leme. aprovado. Sócio correspondente nacional 
- Apolonio Carneiro da Cunha Nóbrega, aprovado. Em l.= votasão 
- sócios honorários - Desembargador Candido Martins de Olivelra 
Júnior - aprovado; Eng. Rubens José Rodrigues dos Santos - apro- 
vado. O sr. Presidente deu a palavra ao sr. Leáo Machado para defeca 



I<rrisia iii> l x ~ r r i u r o  l i i s i i~a i c i ,  i; ( ; H K . K . ~ F I I ~ >  u i  S. l'tr~.,, 315 
p - ~ p ~ ~  - ~~~ -- -~ ~~ ~p- ~-~ ~- ~ 

de sua texe a respeito da questão do meridiano de Tordesilhas. con- 
forme ficera convencionado em sessáo anterior. O distinto acadèmico, 
:-everenciando o valor do eminente historiadm do* descobrimentos, 
prof. Thomaz Oscar Marcondes de Souza apresentou com muita verve 
e judiciosa argumentacão os fundamentos histórico-geográficos, tradi- 
cionais e sentimentais que o levaram a empreender a implantação, na 
cidade de Itápolis, de um marco comemorativo do famoso meridiano. 
linha divisória dos territórios ultramarinos de Portugal e Castela. O seu 
belo e interessante trabalho foi muito aplaudido inclusive pelo ilustre 
prof. Marcondes, que se declarou de acõrdo com as suas conclusões. 
O sr. Ramon Blanco. em aparte, declarou possuir uma cópia autêntica 
do Tratado de Tordesilhes, por êle encontrada no arquivo do Convento 
do Carmo, de Santos, tratado êsse diferente do que é conhecido dos 
historiadores e que no Leu entender é o tratado verdadeiro. cumpcido 
pela Espanha e Portugal. Tal documento afirma o sr. Blanco, modifica 
radicalmente a situação do problemas em debate e anula tudc que se 
tem escrito a respeito do meridiano de Tordesilhas. Após falarem sô- 
bre a matéria vários consócios, como o prof. Marcondes, dr. Mario Leite, 
Tito Livio Ferre:ra, o sr. Presidente determina que o assunto seja exa- 
minado pela Comissão de Geografia, que emitirá o seu parecer sobre as 
informações apresentadas pelo sr. Ramon Blanco s oi documentos qw 
declara possuir. Nada mais havendo a tratar fo iencerrada a sessão. 
lavrando-se a presente ata para a todo tempo constar. Eu. Vinício 
Stein Campos, Secretário, escrevi. aa) Aureliano Leite. Luiz Tenórla 
de Brito? Vinício Stein Caiiipos. 

ATA DA SESSÃO DO DIA 2 DE MAIO DE 1964 

Aos dois dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e quatro. 
nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, às catorze 
horas e trinta m:nutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo a primeira sessão ordinária do mês, presentes os seguintes 
sócios: Aureliano Leite, Luís Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 
Tito Lívio Ferreirao Francisco Teive de Almeida Magalhães, Jorge Ame- 
ricano, Alfredo Gomes ,Alvaro da Veiga Coimbra. Salvador Rocco, Ce- 
lestino Euzébio Fazzio, Benito Serga, Mario Leite, Barros Pimentel 
Arrisson de Souza Ferraz, Célio Debes, Ramon Blanco, Isaac Grinberg, 
Henrique L. Alves, Padre Helio Abranches Viotti, Alberto Prado Gui- 
marães, Cel. Henrique Oscar Wiederspahn e Reynaldo Kuntz Busch. 
Compuseram a mesa dos trabalhos o dr. Aureliano Leite, presidente. 
Coronel Luiz Tenório de Brito - 1.O Secretário. Vinício Stein Campos 
- 2.O Secretário. Dr. Tito Lívio Ferreka, vice-presidente, Almeida Ma- 
galhães. orador oficial e dr. Jorge Americano, conferencista da sessão. 
Abertos os trabalhos, o sr. Presidente comunicou encontrar-se na casa, 
para a posse, o novo consócio sr. Major Benito Serpa, designando a 
seguinte comissão para intrcduzí-10 no recinto: Tenente Coronel Oscar 



Wiedrspahn, Barros Pimentel e Célio Debes. Recebido com palmas 
pelo auditório, leu e assinou o respectivo têrmo de compromisso e posse. 
sendo saudado em breves palavras pelo próprio sr. Presidente, que d a -  
tacou os seus merecimentos como herói paulista de 1932 e cronista da 
Fôrça Pública. O Major Serpa em agradecimento, proferiu vibrante 
oração, de exaltafão de São Paulo e do Brasil comunicando h a ~ r  esco- 
thido o alferes José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes - para seu 
patrono do sodalício. O sr. Presidente explica que a finalidade da sessão 
é a palestra do dr. Jorge Americano, ficando a entrega da Medalha Im- 
peratriz Leopoldina ao General Mario Pope de Figueiredo, anteriormente 
anunciada, para outra oportunidade, conforme participou em comun:cação 
telefõnica na véspera; lida e aprovada a ata da sessão anterior, o sr. Pre- 
sidente na forma habitual, leu as Efemérides Brasileiras e Paulistas. O sr. 
1 . O  Secretário apresentou o seguinte Expediente: Telegrama de agradeci- 
mento do sr. Marechal Castelo Brenco, digníssimo Presidente da Repú- 
blica; telegrama de agradecimento do sr. Ministro da Justiça Senador 
Milton Campos; carta do dr. João A!ves Meira, justificando-se de seu 
não comparecimento às homenagens ao General Amaury f i e l l ;  ofício 
do dr. Carlos Rizzini, convidando o sodalício para as solenidades do 
dia 23 do corrente, patrocinadas pela Secretaria da Educação e Cultura; 
ofício da Associação dos ex-Combatentes do Brasil, da 2.a Grande Guerra, 
convidando para as festividades do Dia da Vitjria; comunicação do 
Major Benito Serpa, de haver representado o sodalicio na missa do &ti- 
mo dia em sufrágio da alma do consócio Eloi Chaves recentemente fa- 
lecido; comunicação do Coronel Luiz Tenório de Brito de haver repre- 
sentado o Instituto na solenidade da admissão de nova turma da Guar- 
da Civil; carta da vereadora Dulce Sales Cunha Braga agradecendo a 
manifestação do sodalício a respeito de seu projeto - Museu de Mario 
de Andrade. Moções: Foram apresntadas e aprovadas as seguintes 
moções: Mario Leite, voto de pesar pelos falecimentos de d.= Alice 
Daunt Leal da Costa, irmã do consócio dr. Ricardo Gumbleton Daunt 
e do dr. Eloi Chaves, ilustre vulto republicano; o sr. Coronel Luiz 
Tenório de Brito proferiu calorosas palavras a respeito do venerando 
paulista, Eloi de Miranda Chaves, exaltando os seus serviços a São Peula 
e ao país, como secretário de Estado. benfeitor da Fôrça Pública, d* 
putado federal, autor de sábias leis de assistência social; o sr. Presi- 
dente, ao deferir estas proposições, relembrou a condição de consócio 
desta casa, do saudoso dr. Eloi Chaves; o sr. Alberto Prado Guimarães. 
comunicou o falecimento do dr. Caio Pinto Guimarães, salient~ndo o 
seu gesto benemérito doando uma valiosíssima gleba de terras no mu- 
nicípio de Campinas para instalação da Universidade local; terminou so- 
licitando um voto de pesar pelo seu passamento, o que foi concedido; o 
sr. Fazzio recorda a passagem da data do nascimento de Miguel Couto, 
em seu primeiro centenário, pedindo um voto de congratulaçóes da casa 
com a Academia Brasileira de Letras, a Academia Nacional de Medici- 



na, e a família do grande cientista brasileiro na pessoa do dr. Miguel 
&to FXho. o que foi aprovado. O dr. Jorge Americano discorre então 
sobre o tema de sua interessante palestra: "Coisas Antigas de São Paulo". 
Em oração suave, afeiçoada aos episódios que ia cinematogràficamente 
evocando, o orador fêz reviver o cenário paulistano dos dias da Inde- 
pendência. a figure do Príncipe e de seus acompanhantes, os comentá- 
rios que se desenvol+.am no interior das casas de taipas, os casamentos. 
os namoros. os velórios, os abusóes. as velhas usancas de um São Paulo 
distante cujos écos se vão perdendo no contínuo envolver do tempo e 
das gerações. A palestra do prof. Jorge Americano, ouvida com muita 
simpatia e agrado pelo auditório, encerrouse sob estrepitosa salva de 
?almas. O prof. Almeida Magalhães em eloqüente improviso, congra- 
tulou-se com o orador pela apresentação de tão belo trabalho, salien- 
tando o valor dos dados folclóricos para correta interpretação dos fatos 
h:stóricos e o desenvolvimento que a partir de Silvio Romero èstes es- 
tudos vêm tendo entre nós. O sr. Presidente após cumprimentar o 
conferencista, em nome da casa, pelo seu excelente trabalho felicitou 
igualmente o prof. Almeida Magalhães, que classificou com tanta pro- 
nriedade a instrutiva palestra que acabava de ser proferida pelo dr. 
Jorge Americano. Nada m a s  havendo a tratar foi levantada a sessão. 
Para cnostar, eu. Vinício Stein Campos, Secretário lavrei a presente 
ata que, lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinício 
Stein Campos, Secretário, escrevi. aa) Aureliano Leite, Luiz Tenório 
de Brito. Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO DO DIA 16 DE MAIO DE 1964 

Aos dezesseis dies do mês de maio de mil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, as ca- 
torze horas e trinta m:nutos, realizou-se a segunda sessáo ordinária do 
mês do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguin- 
tes consócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Cam- 
po:, Titc Lívio Ferre:ra, Celestino Euzébio Fazzio, Salvador Rocco, Alvaro 
da Veiga Coimbra, Alfredo Gomes, Mario Leite, Benito Serpa, Albertc 
Prado Guimarães, Henrique Alves, Fausto Ribeiro de Barros, Arrisson 
de Souza Ferraz, Iraac Grinberg, Ramon Blanco e Adriano do Couto. 
A mesa esteve ~ s s i m  constituída: Presidente - Dr. Aureliano Leite. 
1P Secretário - Luiz Tenório de Brito, 25' Secretário - Vinício Stein 
Campo. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o sr. Presidente, na 
forma do costume, relatou as Efemérides Brasileiras e Paulistas do dia. 
O sr. 1." Secretário epresentou o seguinte expediente: Telegrama do sr. 
Presidente da Câmara dos Deputados comunicando haver proposto no 
orcamento da República uma verba em benefício do Instituto; ofício tio 
prof. Ernesto de Souza Campos convidando para a sessão solene do Pen 
Clube de São Paulo a realizar-se no dia 21  do corrente, as 20,30 hs., no 
Pátio do Colégio; telegrama do governador de Minas Gerais. Dr. Ma- 
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galhães Pinto, agradecendo a homenagem que lhe foi tributada pelo so- 
dalício; telegrama do Sr. Ministro da Agricultura, dr. Oscar Thompson, 
agradecendo cumprimentos; telegrama do sr. Francisco Martins dos San- 
tos agradecendo sua eleição para o quadro social do sodalício; carta do 
Presidente da Casa de Portugal convidando para a conferên&a do dr. 
Marcos Mélega, a realizar-se no dia 20 do corrente, as 20,30 horas; 
ofício do sr. prefeito de Itu convidando para a solenidade do dia 9 
do corrente, da instalação do Museu Histórico de Arte Sacra Padre Je- 
suíno do Monte Carmelo, no Convento do Patrocínio daquela cidade; 
convite para as festividades da Semana de Portugal, dia 3 de junho, 
no auditório do Instituto; carta do prof. Aroldo de Azevedo agradecen- 
do sua transferência para a categoria de "Sócio Emérito"; carta do sr. 
Oswaldo Giraldes. 1.O S,ecretário do Centro Transmontano, convidando 
?ara as solenidades do dia 29 na Casa de Portugal; comunicação de ha- 
ver sido entregue, com solenidade, no Quartel General do I1 Exército, 
~ r a n t e  diretores do sodalício e do comandante Amaury Kruell e Ofi- 
ciais daquela corporação militar, ao General Mario Poppe de Figueire- 
do, a Medalha da Imperatiz Leopoldina no dia 11 do corrente. MO- 
ÇÕES: o cr. Vinício Stein Campos apresentou a consideração da casa 
as seguintes propostas: 1.O) - Oficio ao Deputado Ranieri Mazzilli, 
Presidente da Cámara dos Deputados, encarecendo a S. Excia. a neces- 
sidade de ser modificado o decretolei n.O 2.534, de 1946, de modo a 
passar o Estado de São Paulo a constituir um único distrito da Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a fim de que êste serviço 
passa efetivamente concorrer para a preservação dos monumentos his- 
tór:cos e artísticos da capital e do interior de São Paulo , e bem assiin 
ficarem expressamente assistidos pela fiscalização da D.E.P.H.A.N. os 
territórios dos Estados do Rio. do Espírito Santo, do Ceará, do Piauí, 
d3 Maranhão, do Pará, do Amazonas, de Goiás e Mato Grosso, sobre 
os quais é omisso aquêle decreto-lei, e onde existe preciso acêrvo histó- 
rico a ser cuidado e defendido pela nação; 2P) - Encaminhamento à 
Comissão de História. do levantamento a ser feito sôbre as condi* 
que deveriam atender as vilas para se elevarem a categoria de cidade 
au tempo da colônia, do império e da república; 3.') - Modificaçáo do 
*tua1 sistema de funciinamento das Comissóes de Estudos, de sorte a 
ieunirem-se mensalinente para ativamento de seus trabalhos, por convo- 
cação de seu presidente ou dos Vice-presidentes, contribuindo com a 
matéria de suas especialidades, para intensificação da vida cultural do 
zoda1ic:o; 4 .O)  - Voto de pesar pelo falecimento. em Santa Báthara 
@Oeste do prof Antônio de Arruda Ribeiro, professor e diretor do Gm- 
po Escolar, serventuário do Cartório de Paz e correspondente do "O Es- 
iado de S. Paulo" naquela cidade, 5 qual prestou relevantes serviços em 
sua longa e benemérita vida pública. O sr. Presidente deu por apro- 
vadas estas propostas, devendb a sugestão relativa ao funcionamento das 
Comissões ser apreciada pela Diretoria em sua próxima sessão. O po- 
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fessor Alfredo Gomes requereu a consignação de um voto de pesar pelo 
falecimento do professor Joaquim Ribeiro, escritor e folclorista; e um 
voto de congratulações pela posse de Dom Vicente M. Zione. consócc 
do sodalicio, na Diocese de Bauru, da qual será o primei0 Bispo titular. 
Foram aprovadas sob palmas. O S. Isaac Grinberg traduziu o senti- 
mento geral da casa ao propor em seguida, um voto de congratulações 
com o presidente Aureliano Leite, Alfredo Gomes e Pedro de Oliveira 
Ribeiro Neto pela Iáurea que vão receber do Pen Club no dia 2 1 do cor- 
rente, como destacados valores de nossas letras; e um voto de congratu- 
lações com "A Gazeta'' pela passagem de mais um aniversár:~ do bri- 
lhante vespertino; o sr. Alfredo Gomes agradece a manifestação de aplau- 
sos do proponente e da casa. O SI. Henrique L. Alves propóe um voto 
de congratulações com a Câmara Brasileira do Livro e o sr. Fernandes 
Soares pelas suas iniciativas em prol da cultura popular, o que foi apro- 
vedo. O sr. Celestino Euzébio Fazzio propõe um voto de congratula- 
~ õ e s  com os consócios Tito Lívio Ferreira e Manoel dos Santos Ferrei- 
ra, pela iniciativa e a próxima instalação do Primeiro Congresso Nacio- 
nal de Sertanismo, o que foi também aprovado, tendo o sr. Tito Livio 
Fererira agradecido a s  manifestações do orador e do plenário. O sr. 
Fausto Ribeiro de Barros solicita a inscrição, em ata, de uma referên- 
cia ao 13 de maio de 1888, evocando os beneméritos brasileiros que se 
empenharam na extingão do cativeiro; o sr. Pres:dente, deferindo a 
proposta. recordou que a data foi lembrada neste auditório no próprio 
dia 13, na sessão magna, de aniversário da Associação Paulista de Im- 
prensa por vários oradores. entre os quais, o sr. Lima Neto. O sr. 
Ernani Donato apresenta interessante comunicação a respeito das ruínas 
de Guaira, que visitou recentemente e encontrou no mais deplorável 
estado de abandono. Na cidade de Guaira encontrou dois elementos ni- 
gnicos que se cotizaram, adquiriram um terreno e construiram um pe- 
queno Museu que ali vai conservando alguns objetos da região, 1:gados 
a êsse distante passado e as gloriosas tradições de noso bandeirisrno. 
Disse da emoção dos japonêses ao serem informados da importància de 
obra que realizavam e sugeriu um ofício do Instituto a tão beneméritas 
rr:aturas, aplaudindo-lhes a ação patriótica e generosa. O sr. Pre- 
sidente realçou a oportunidade do que fora anteriormente proposto pelo 
sr. Vinício Stein Campos, a respeito da proteção dos nossos monumentos 
e sitios históricos e declarou aprovada a sugestão do sr. Donato, que 
seria atendida inclusive na parte relativa ao ofício aos japonêses. O 
sr. A&ieno do Couto informa que se encontra na Catedral do Rio de 
Janeiro, numa aparência de constrangedor abandono. coberto de pó. o 
mousoléu com os corpos do Conde d'Eu e de D.a Izabel, a Redentora, 
sdicitando providências. Declara que em nome do sodalício tem feito 
visitas piedosas a êsse local. VOTAÇAO DE NOVOS SOCIOS: Foram 
depois examinadas e votadas pelo plenário as seguintes propostas: para 
sócio honorário: 2.= votação: Engenheiro Rubens José Rodrigues dos 



Santos, aprovada; Desemhargador Candiao Martns de Oliveira Júnior, 
rprovada. Em 1." votagão - Engenheiro Oswaldo Monteiro Fleury. 
aprovada. Marilia Antunes Alves, aprovada; Dr. Wilson Castejon. apro- 
vada; Dr. Paulo Penteado de Faria e Silva aprovado. Nada mais houve 
F para constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, escrevi. aaQ 
Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

SESSAO SOLENE - "SEMANA DAS COMEMORACÕES 
DEPORTUGAL 

Sob a presidência dc. dr. Aurelieno Leite, e compondo a mesa os srs. 
Dr. João Marçal de Almeida. Cônsul Geral de Portugal, acadêmico Pe- 
dro Ribeiro de Oliveira Neto, D. António Lancastre. Dr. Mucio de Lima 
Faria, representante do sr. General Waldemiro Meirelles, Presidente da 
Sociedade Veteranos de 32, Tadashi Nakagawa, Cônsul do Japão, Co- 
mendador Afonso Alberto Salgado, representate da Federação das As- 
sociações Portuguêsas, Herculano Ferreira Leite, presidente do Conselho 
da Comunidade Portuguêsa de São Paulo, Dr. José Ogando dos Santos. 
Cônsul Geral de Portlgal em Santos, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo uma sessão solene comemorativa do Dia dí. 
Raga, durante a qual proferiram aplaudidas e brilhantes palestras os 
ers. Dom Antônio Lancastre, sóbre a história de Portlgal, de suas origens 
ao século XVI e Pedro de Oliveira Ribeiro Neto d:scorrenào magistral- 
mente sobre a lirica de Camóes. O sr. Consul Geral de Portugal, féz 
entrega oficial da magnífica oferta do Govêrno Português - uma cole- 
ção completa, de seis grandes tomos, de preciosa coletânea intitulada: 
Portugaliae hbnumenta Cartográfica, explicando em breve síntese o con- 
teúdo da puhlica$ão. O sr. Presidente, em caloroso Improviso, agrade- 
ceu a generosa dsação, destacou a felicidade com que os oradores tra- 
taram os temas de seus eloqüentes discursos e, numa carinhosa sauda- 
cão a Portugal, encerrou sob aplausos a notável sessão cívica do soda- 
lício.. 

SESSAO SOLENE W DIA 5 DE JUNHO DE 1964 

Por convocação do presidente Dr. Aureliano Leite, realizou o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no dia cinco de junho de 
mil novecentos e sessenta e quatro uma sessão solene destinada à ou- 
torga de Medalhas da Imperatriz Leopoldina a duas ilustres figuras da 
Revolução Democrática de 31 de março: os Generais Agostinho Cortez 
e Mena Barreto. Presidiu a sessão o Dr. Aureliano Leite servindo como 
secretário o prof. Vinício Stein Campos. Compareceram além dos só- 
c i q  diversas personalidades da alta sociedade paulista e dignos repre- 
sentantes das classes armadas. Recebendo as honrosas veneras, cujo his- 
tórico o sr. Presidente relatou em eloqüente e expres<vas palavras e 



.audados representantes do sodalicio, assim se manifestaram cs ho- 
menageados. O sr. General Agostinho Cortez, agradeceu em palavras 
simples e sinceras. Prestou reverência ao dr. Aureliano Leite, qui co- 
nheceu em 1938, como revolucionário, em oposição à Ditadura; decla- 
rou que sua inspiração democrát:ca remontava àquele exemplo do Pre- 
sidente do Sodalício; disse receber como galardão magnífico a Medalha 
da Imperatriz. cujos sonhos estão sendo agora realizados pela revolu- 
ção de 31 de março; revelou-se filiado ao movimento democrático de 
1930, e referiu-se a Getúlio Vargas como o criador da renovação social 
pela introdução de uma legislação trabalhista avançada; deteve-se na 
análise da destruição dessa política, realizada pelo sr. João Goulart. re- 
cordou a ação subversora do ex-presidente ao tempo em que foi Mi- 
nistro de Vargas e entrou a relatar o trabalho por éle desenvolvido para 
arrastar o país ao comunismo; usou de linguagem franca ao descrever 
o descalabro que arruinava a ação. referiu-se à ação subversiva de 
cubanos, russos e chineses, descreveu o trabalho de resistênc:a que d e s  
de 1961 se desenvolvia no seio do exército e das associa~ões civis. Aler- 
tou, por fim, a casa sobre os perigos ainda existentes, insistindo na ne- 
cessidade de todos se conservarem unidos em defesa da liberdade e da 
democracia critã. O sr. Presidente agradeceu a lembrança de sua par- 
ticipação nos movimentos de 1938 citando as personalidades paulistas 
que o auxiliaram nessa luta cívica. Seguiu-se com a palavra o General 
Mena Barreto, que em incisivo discurso discorre sobre os seus 42 anos 
de serviços no Exército, para indagar do motivo que teria levado o 
Instituto a essa homenagem; recorda os serviços de seus antepassados e 
cita a colaboração que deram à Princesa Leopoldina na campanha da In- 
dependência, tem expressões de elogio à MEDALHA e aos seus 
maiores referindo-se à colaboração que tem recebido de sua esposa 
a quem atribui as alegrias do presente que está vivendo; exalta o Ge- 
neral Mouráo Filho, que na sala da presidência, momentos antes da 
sessão recebera também do Instituto a condecoração da Imperatriz Leo- 
poldina, e encerra com uma vigorosa proclamação de fé no patriotismo 
do comando Militar e da tropa leais ao país no seu apêgo à liberdade e 
à democracia. O sr. Presidente agradece as expressões do orador e rr- 
corda a frase histórica: Os paulistas sabem o que fazer e por isso 
entregaram a Medalha da Imperatriz Leopoldina aos ilustres so:dados 
da lei. O Coral Paulistano sob a regência do maestro Miguel Archerons. 
apresentou diversos e aplaudidos números. 

ATA DA SESSAO DE 6 DE JUNHO DE 1YM 

Aos seis dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e quatro, 
nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, cento e cincoenta 
e oito, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordhária 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulc, precentes os sócios 
Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito. Vinício Stein Campos, Francisco 
Teive de Almeida Magalhães, Carlos Henrque Robertson Liberalli, 
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Leão Machado, Domingos Laurito, Salvador Rocco, Gabriel Merques, 
Henrique L. Alves. Reynaldo Kuntz Busch, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Alberto Prado Guimarães, Cesar Salgado, Jacob Penteado, Astor Gui- 
marães Dias, Berros Pimentel. Isaac Grinberg, Aureo de Almeida Ca- 
margo, Célio Debes. Alfredo Gomes, Celestino Euzebio Fazzio, Mario 
Leite, Thomaz Oscar Marcondes de Sousa, Mario Graciotti, Bueno de 
Azevedo Filho e Alvaro do Amaral. A mesa esteve assim constituída: 
Presidente - Dr. Aureliano Leite, 1 . O  Secretário - Coronel Luiz Te- 

de Brito, 2." secretário - Prof. Vinício Stein Campos. Orador 
Oficial - Almeitia Magalhães. Foram convidados para participarem da 
Mesa os srs. dr. Aldo de Assis Dias' Juiz de Menores. dr. Carlos Heml- 
que Liberalli, Presidente em exercício do Conselho Estadual de Edu- 
cação, dr. Cesar Salgado, Ministro José Romeu Ferraz, sócio Grande 
Benemérito dr. Oscar Marcondes de Sousa e Acadêmico Leão Machado. 
Com as formalidades do estilo foi introduzido no recinto o novo sócio 
dr. Alvaro do Amaral que leu e assinou o respectivo têrmo de compro- 
misso e posse. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o sr. Presi- 
dente apresentou à casa. na forma do costume, o relato das Efemérides 
Brasileiras do Barão do Rio Branco e Efemérides Paulistas do Instituto. 
Lidas as comunicações do Expediente pelo sr. 1.' Secretário, que relatou 
igualmente a realização do 1.O Congresso de Sertanismo, usou da palavra 
o dr. Astor Guimarães Dias. O orador falou de improviso sobre a figura 
de seu patrono, - Brasílio Machado, recordando o seu merecimento 
como poeta, jurista, orador. mestre, católico, político jornslista, advogado 
criminal, ressaltando sobretudo os seus excepcionais dotes orater* 
que o converteram num dos maiores tribunos que tem conhecido o Bra- 
sil. O sr. Presidente apresentou ao orador as congratulações da casa 
pelo seu interessante discurso evocando episódios da vida de Brasílio 
Machado. como professor e advogado. COMUNICAÇÒES: - O sr. 
Mario Leite fêz três comunicações: 1.") expondo o ponto de vista da 
Comissão de Geografia sobre a questão do traçado da linha de Torde- 
bilhas suscitada pelo SI. Leão Machado, de aprovação ao projeto do 
Marco comemorativo na cidade de Itapolis e de aprovação também as 
afirmações do dr. Thomaz Oscar Marcondes de Souza sôbre a contro- 
vertida questão; 2 . O )  - sôbre o canal de Cassequiare, interligando as 
bacias do Rio Negro e do Orenoco, que a comissão conclui ser natural 
e não artificial, e 3: - sôbre a história da localidade de Santa Maria 
da Serra, que se confunde em suas origens com as tradições históricas 
de São Pedro ao qual pertenceu êste novo município paulista. O sr. 
Alfredo Gomes propóe e foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento 
do sr. General Nestor Penha Brasil; o sr. Almeida Magalhães faz o elo- 
gio do sr. José Nunes de Vilhena, os seus serviços & casa de São Paulo, 
no Pátio do Colégio, e manifesta o pesar do sodalício pelo seu repen- 
tino falecimento, que assinala uma perda sensível para o Ateneu Pau- 
I'sta de História. O dr. Alberto Prado Guimarães discorre sôbre a per- 
sonalidade de D. Miguel Cruse. abade de S. Bento cujo centenário trans- 
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corre a 17 do corrente. O sr. Gabriel Marques propões e é aprovado um 
w t o  de pesar pelo falecimento da progenitora do dr. Alceu Maynard 
Araújo. O sr. Mario Graciotti agradece o voto de louvor que recebeu do 
rcdalício, pela distribuição de bibliotecas-prêmios e convida para a palestra 
que proferirá no programa Janelas Para o Mundo, dia 16 do corrente, 
na Biblioteca Municipal; o sr. Celestino Euzebio Fazzio propóe um voto 
de pesar pela morte de Júlia h p e s  de Almeida; o sr. Bueno de Aze- 
vedo Filho um voto de congretulaçóes pelo centenário de Joaquim da 
Silveira Santos. O sr. Reynaldo Kuntz Busch comunica que represen- 
tou o Instituto no lançamento do livro do sr. Aroldo Azevedo. O sr. 
Vinício Sstein Campos prop& que o sodaiicio se dirija ao dr. Rodrigo 
Mel10 Franco de Andrade, Diretor da Diretoria do Patrimônio Histórico 
e Artistico Nacional do Rio de Janeiro, sugerindo o imediato tomba- 
mento dos prédios que foram residências dos ex-presidentes paulistas: 
Prudente de Moraes, eiii Piracicaba e Conselheiro RodYigues Alves, em 
Guaratingüetá. A proposta foi aprovada. O sr. Henrique Alves comu- 
nica haver representado G sodalicio em soienidade cívico-literária de 
Lorena. O sr. Isaac Grinberg propõe um voto de congratulaqóes com 
distrito de Taiacupeba. de Moji das Cruzes pe!a passagem nesta data, 
de seu primeiro centenário, o que foi aprovado. O dr. Alvaro Amara1 
comunica que escolheu para o seu patrono, o Duque de Caxias e agra- 
dece as palavras com que foi saudado pelo Sr. Presidente. Nada mais 
hevendo a tratar o sr. Presidente agradeceu a presenqa de todos, as 
comun:caçóes e propostas que constará0 da ata e dzclaroc encerrada a 
~essão. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, secretário, escrwi a 
presente que lida e achada conforme será devidamente pssinada. aa) 
Aureliano Leite. Luiz Tenório de Brito e Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 1961 

Aos vinte dias do mès de junho de mil novecentos e sessenta e 
quatro. nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Co~istant, cento e 
cinccenta e oito, as catorze horas e trinta minutos, presentes os srs. 
Aurelieno Leite, Luiz Tenório de Brito. Vinício Stein Campos. Thomaz 
Oscar Marcondes de Souza, Reynaldo Kuntz Busch, Mario Leite, CéLo 
S. Debes Alfredo Gomes. Isaac Grinberg, Gabriel Marques, Henrique L. 
Alves, Tito Lívio Ferreira, Nicolau Duartt Silva, Hernani Donato, Ai- 
varo da Veiga Coimbra, Joaquim D u ~ r t e  Alves Feitosa, Raul Votta, 
Benito Serpa, Alberto Prado Guimarães, Ar1:ndo Veiga dos Santos. Ra- 
mon Blanco, José Pedro Leite Cordeiro. Pe. Helio Abranches Viotti e 
José Bueno Azevedo Oliveira Filho rea!izcu o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, a segunda reunião plenária do mès. A mesa 
foi constituíde na forma regimental, pelo Presidente Dr. Aureliano Leite, 
e secretários respectivamente 1.O e 2.". Coronel Luiz Tenório de Brito 
e Vinício Stein Campos. Aberto os trabalhos o sr. Presidente ccrnuni- 
cou a casa a presença do sr. Joaquim Duarte Feitosa, nòvo sócio comes- 
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pendente, designando os srs. Isaac Grinberg, Alvaro do Amarai e Her- 
nani Donato, para introduzí-lo no recinto. Acolhido com calorosa salva 
de palnias, tomou posse, tendo sido saudado pelo Sr. Presidente; ao 
agradecer a saudaqão o sr. Feitosa declarou haver escolhido o Gene- 
ral Euclides de Figueiredo para seu patrono. Lidas as Efemérides Bra- 
sileiras e Paulistas, bem assim a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente 
deu a palavra ao ir. 1.' secretário para a leitura do seguinte expediente: 
carta do Desembargador Candido Martins de Oliveira Junior, de Belo 
Horizonte, agradecendo sua eleisão para o scdalício; carta do prof. Olim- 
pio Costa Junior, do Recife, de agradecimento também pela eleição para 
o sodalicio; cartão de Dom Tito Marchese, abade do Mosteiro de S. 
Bento, agradecendo homenagens do Instituto a memória de D. Miguel 
Kruse, ã passagem do centenário de seu nascimento; comunicação do 
consócio Benito Serpa de haver representado o sodalicio na missa de 
30.O dia do dr. Eloi Chaves e na conferência de Dona Carmem Prudente 
sóbre o Japão; oferta à Biblioteca pelo dr. Tito Livio Ferreira, vice- 
-presidente, da valiosa obra em três volumes de Dom Frencisco de Al- 
meida, encaminhada pelo ar. Presidente ao Museu José Bonifácio, como 
raridade bb1:cgráfica: trabalhos de etnografia de autoria do Padre 
Alc'onilio Bruzzi Alves da Silva; do consócio Embaixador José Carlos 
de Macedo Soares oferta da obra editada pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro sôbre a transferência da capital federal do Rio 
de Janeiro para Brasília; ofício do consócio dr. João Ortiz Monteiro, 
Presidente do Centro Paulista. congratulando-se com o sodalicio pela 
aprovação da proposta do prof. Vinício Stein Campos, no sentido do 
tombamento das casas de Prudente de Moras. em Piracicaba e Rodii- 
gues Alves, em Guaratinguetá; o Sr. Nicolau Duarte Silva, após salien- 
tar o valor do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro como r* 
sitório de livros e documentos do mais alto interêsse para o país, sua lon- 
ga e gloriosa existência, sugeriu um movimento de solidariedade desta 
casa àquela veneranda instituicão, que vive momentos difíveis, repre- 
sentandc-se ao Presidente Castelo Branco no sentido de acudir o poder 
público ao tradicional sodalicio brasileiro, o que foi aprovado; o sr. 
Henrique Alves propos um voto de congratulaç6es com a casa pela de- 
fesa qoe vem assumindo, dos monumentos históricos brasileiros e sugere 
representafáo a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
para o tombamento dos sítios e monumentos históricos de Cananéia, o 
que foi aprovado; o dr. Alvaro do Amara1 oferece ao Instituto diversas 
peças, relíquias da velha casa do Pátio do Colégio e álbum de noticiário 
da deniolicão do histórico edifício, reunidos pelo seu irmão falecido, 
o Sr. Durval Amaral; o Sr. Nicolau Duarte Silva informa que obteve 
as portas do antigo paláclo, nessa ocasião, sendo aproveitadas na entrada 
do atual prédio do Instituto; sôbre o assunto falaram, também em breves 
apartes, Reynaldo Kuntz Busch e Thomaz Oscar Marcondes de Souza. 
Votasão de sócios: - Foram votados em 2? escrutinio: para sócios ho- 
norários: Oswaldo Monteiro Fleuri - aprovsdo; Marilia Antunes Al- 



ves - aprovada; Paulo Penteado de Faria e Silva - aprovado; Wilson 
Dias Castejon - aprovado; Francisco Martins dos Santos - aprovado: 
Em I." votação - Titulares - Dr. Milton Camargo Rodrigues - 
aprovado; Honorários - Henrique Alberto Orciuoli - aprovado; Agos- 
tinho Vicente de Freitas Ramos - aprovado; Henr;que Paulo Baiana 
- aprovado; Paulo Nataniel Pereira de Souza - aprovado. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessáo. Para constar, eu, Vinício Stein 
Campos, Secretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme 
será devidamente assinada. aa) Aureliano Leite, Vinício Stein Campos e 
Célio Debes (had-boc) 

ATA DA SESSÃO DE 4 DE JULHO DE 1964 

Aos quatro dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant. cento e 
cincwnta e oito, às catorze horas e trinta minutos, presentes os sócios 
Tito Lívio Ferreira, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Romeu 
Ferraz, Leão Machado, Henrique L. Alves, Benito Serpa, Mario Leite, 
Isaac Grinberg, Alvaro da Veiga Coimbra, Reynaldo Kuntz Busch, Ar- 
risson de Souza Ferraz, Alberto Prado Guimarães, Monsenhor Paulo FIO- 
rêncio da Silvelra Camargo, José Gomes Morais Filho e um grupo de 
senhores da Cruzada Cívica Feminina da capital, além do sr. Niles W. 
Bond, Ministro Cônsul Geral dos Estados Unidos da América, especial- 
mente convidado e da representante consular de Costa Rica, realizou o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a sua primeira sessão ple- 
nária do mês. No impedimento eventual do presidente Aureliano Leite. 
que se encontra enfêrmo, assumiu a Presidência o Dr. Tito Lívio Ferreira. 
vice-presidente, secretaeado na forma regimental, pelos titulares Coro 
nel Luiz Tenório de Lima, 1.O Secretário e Vinício Stein Campos, 2.O 
Secretário. Abertos os trabalhos o sr. Presidente convidou para partici- 
parem da mesa o sr. Consul Geral dos Estados Unidos, a consulesa de 
Coete Rica, o MinLstro José Romeu Ferraz e o sr. Thomaz Oscar Mar- 
rondes de Souza. O sr. 1.O Secretário comunicou haver recebido do con- 
sócio Celestino Fazzio, impossibilitado de comparecer por motivo de 
saúde, um pedido: o de apresentara casa manifestação de sua solidarie- 
dade as homenagens que vão ser prestadas à nacão norte-americana, nesta 
sessão, por motivo do transcurso do Dia da Independência; leu, ainda, o 
sr. I." Secretário, um ofício da Diretoria do Património Histórico e AI- 
tístico Nacional. O sr. Presidente leu as Efemérides Paulistas, tendo o 
Monsenhor Florêncio proposto uma retifica~ão, que foi acolhida pela 
mesa. Dada a palavra ao prof. Vinício Stein Campos, para uma saudação 
aos Estados Unidos da América, acentuou o orador a importância que 
teve para a libertasão dos países americanos dos três continentes - 
norte- centro e sil, a independência dos Estados Unidos; o sr. Presidente 
cumprimenta o orador pelo seu trabalho e lembra caber à grande república 
do norte, a glória de haver, pela primeira vez, nessa ocasião, apresentado 



a bandeira como símbolo da nacionalidade, pois antes elas representavam 
a pessoa do rei, o governante e não a nação. asse esclarecimento que OS 

historiadores não têm registrado como se deve, deseja a d w k  às palavras 
do representante do sodalício nesta justa homenagem à Pátria de Wash- 
ington, como tributo pessoal da presidência. O sr. Leão Machado a se- 
guir, reporta-se as festividades do IV centenário da fundação do Rio de 
Janeiro sugerindo a designação de um coordenador dos trabalhos da 
Comlssão encarregada de promover a participaçáo do Instituto nessas 
celebrações; agradece à Comissão de História o parecer elaborado a res- 
peito da linha de Tordesilhas; atendendo designação da presidência pro- 
fere com eloqüência e brilho a oração de homenagem do sodalício à me- 
mória de Silvio Romero, evocando a figura do insigne brasileiro como 
poeta, jornalista. filósofo, folclorista, professor e polemista. autor, entre 
outros trabalhos, de incontestável valor e merecimento, de uma preciosa 
História da literatura Brasileira, até hoje não supereda e conclui propondo 
que o sodalício se associe à Associação Brasileira de Escritores para a 
comemoração do cinquentenário da morte do escritor, que ocorre a 17 do 
mês em curso. Tendo o Ministro José Romeu Ferraz solicitado um escla- 
rkcimento do orador a respeito da expressão usada com relação à Comis- 
são de História, o dr. Mario Leite usou da palavra para explanar nova- 
mente os dados que serviriam de base para o parecer da Comissão a 
respeito de Tordesilhas, os cálculos de Varnhagem, que concluiram pela 
linha Belem-Laguna, a qual passa nas imediações de Itápolis, e ,  atendwe 
à data de 4 de julho relata a impressão que recolheu de sua viagem aos 
Estados Unidos, o alto padrão da civilização norte-americana, sua aprimo- 
rada cultura. o panteáo de Filadélfia, e o extreordinário carinho com que 

,a. nos seus mu- êsse grande povo cuida de suas tradições e da sua histór: 
seus, nas suas escolas etc. O sr. Thomaz Oscar Marcondes de Souza rea- 
firma em rápido aparte, a sua divergência com relação a imaginária dinha 
de Tordesilhas, pois havendo discrepância de mais de três léguas entre 
as medidas portuguêsa e espanhola, a fixação do Meridiano jamais pode- 
ria ter sido feita, em face dessa divergência. O s ~ .  Presidente declara 
que es propostas do sr. Leão Machado serão ao seu tempo atendidas. 
Elogia Silvio Romero e a oração do ilustre acadêmico, bem como as 
doutas razões em que se estribaram os historiadores que trateram da con- 
trovertida questão de Tordesilhas. Para a Comissão que vai proniover 
as hcmenagens aos heróis da Guerra do Paraguai indica ainda o nome 
do consócio dr. Alvaro da Veiga Coimbra. O SI. Henrique L. Alves so- 
licita a inscriçáo em ata de um voto de congratulações com o prof. Emesto 
Leme pela sua nomeação para a Secretaria da Justiça do Govêrno de 
São Paulo, e a manifestação do sodalício em favor da Casa do Estudan- 
te  do Brasil, em dificuldades no Rio de Janeiro, oficiando-se ao gover- 
vernador da Guansbara e ao Ministro da Educação e Cultura; o sr. 
MinLstro José Romeu Ferraz propõe o adiamento da votação desta 
proposta para a próxima sessão. o que foi de plano deferido pela mesa. 
Falou, então o sr. Ministro Cónsul Geral dos Estados Unidos da Amé- 



r.ca, agradecendo em nome de seu país Zste gesto de solidariedade do 
Instituto e manifestando a esperança com que todos encaram o promis- 
sor futuro que se abre a nação brasileira, sob seu novo govérno. demo- 
crático e cristão. Felaram, anda,  exaltando a República, os srs. Go- 
mes Filho e Benito Serpa, êste relendo páginas da gloriosa epopéia de 
Nove de Julho. Com declarações finais do sr. Presidente Tito Lívio 
Ferreira, de agradecimento aos que abrilhantaram a sessão com a sua 
palavra e as suas presenças, deu-se encerramento à brilhante comemo- 
ração, com uma calorosa salva de palmas. Nada mais. Para constar 
lavrcu-se a presente ata, que lida e achada conforme, será devidamente 
assinada. aa) Aureliano Leite, Vinício Stein Campos e Célio Debes 
(ad-hoc) 

ATA DA SESShO DE 18 DE JULHO DE 1964 

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de mil novecentos e ses- 
sente e quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, em sua sede social, teve lugar a segunda sessão plenária do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, com inicio às catorze horas e 
trinta minutos, presentes os seguintes associados: Aureliano Leite, Vi- 
nício Stein Campos, Tito Livio Ferreira, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Ricardo Ramon Branco, Arnsson de Souza Ferraz, Alvaro do Amaral, 
Salvador Rocco, Carlos Rizzini, Asisteo Seixas, José Pedro Leite Cordei- 
ro, Thomaz Oscar Marcondes de Souza, Mario Leite, Antonio Certos 
Cardoso, Gabriel Marques, Barros Pimentel, Isaac Grinberg Henrique 
L Alves, José Romeu Ferraz, Beriito Serpa. G. D. Leoni; ausentes os srs. 
primeiro, terceiro e quarto secretarios, o sr. dr. Aureliano Leite convidou 
para exercer as funções de primeiro secretário, o prof. Vinício Stein Cam- 
pos, segundo secretário e para segundo secretário ad-hoc, o Dr. Célio 
Debes, Na forma regimental, além ão sr. Presidente e dos dois secre- 
tários retro mencionados, compuseram a mesa os srs. Dr. Carlos Riz- 
zini, secretário de Cultura do Municipio da Capitel; Dr. Arkteo Seixas, 
presidente da Academia Paulista de Letras; Dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, ex-Presidente do Instituto; Prof. Thomaz Oscar Marcondes de 
Souza, decano dos sócios do Instituto e Ministro José Romeu Ferraz. 
Abertos os trabalhos o st. segundo secretário fazendo as vézes do phi- 
meiro, leu as atas das sessóes anteriores, de 20 de junho e 4 de julho 
do corrente ano, que sem discussáo foram aprovadas. A seguir o sr. 
Presidente procedeu na forma do regimento, as Efemérides Brasileiras 
do Berão do Rio Branco e a Esemérides Paulistas organizadas pelos 
consócios Dr. Mario Leite e Cel. Arrisson òe Souza Ferraz referentes 
a data. Dada a palavra ao sr. primeiro secretário por êle foi lido o 
seguinte expediente; carta do Embaixador Macedo Soares, enviando exem- 
de álbum iconográfico relativo à transferéncia da Capital para o Rio de 
Janeiro; ofício do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga 
solicitanio a intervenção do Instituto de São Paulo, junto aos Dr. Ro- 



drigo de Mel10 Franco e José Carlos de Ataliba Nogueira. no sentido 
de que seja promovido o tombamento do prédio da Colônia Militar de 
Itapwa; carta do sr. Marcial Maciel solicitando a aquiescência do sr. 
Presidente para que promova no recinto déste sodalício uma exposição 
e palestra sôbre a vida e obra do historiador paranaense Romário Mar- 
tins que foi sócio correspondente do Instituto; ofício do SESC comu- 
nicando estar a disposiçãço desta Entidade o "Inventário dos Recirsos 
Assistenciais" sôbre o Município de São Paulo; ofício da Câmara Mu- 
nicipal de Jundiaí encaminhando cópia do requerimento apresentado 
por vários de seus integrantes pedindo a interferência do Instituto obje- 
tivando o tombamento da Igreja da Colônia, marco da história daquela 
cidade; carta da firma "Agrobrás", apresentando bases para a locação da 
sala existente no prédio de propriedade desta Sociedade; convite da 
Comsisão dos Festejos Euclidianos para assistir a Semana Euclidiana, 
a ter lugar de 9 a 15 de agosto próximo em São José do Rio Pardo; 
ofício do jornal "Semana Portuguêsa" pedindo a cessão do auditório 
do Instituto para realizar uma sessão a ter lugar no dia 7 de agosto 
vindouro; oferecimento de publicações feito pelo consuladò de Portugal; 
ofício do conservador da Casa do Bandeirante agradecendo a oferta de 
um móvel feito pelo Instituto; ofício do General de Exército Justino 
Alves Bastos agradecendo a concessão da Medalha Imperatriz Leopol- 
dina e pedindo a fixação da data para que compareça para receber a 
venera; convite do Clube Piratininga para cerimônias comemorativas de 
9 de julho, convite êsse recebido depois das solenidades; ofício da So- 
ciedade de Veteranos de 32 - M.M.D.C., comunicando ao sr. Presi- 
dente sua escôlha para auxiliar a dar sepultamento dos voluntários Emí- 
lio Ribas, no Monumento Mausoléu do Ibirapuera; ofício do Clube de 
Campo de São Paulo convidando para as solenidades do 9 de Julho; car- 
tão do sr. Fernandes Soares, encaminhando recorte de "A Gazeta" noti- 
ciando a poluição do Rio Paraíba por indústria ribeirinha, o que vem 
causando a mortandade de peixes e pede a interferência do Instituto ob- 
jetivando obviar o mal; cartão do Dr. Peüro Aires Neto agradecendo o 
recebimento da Poliantéia consagrada B memória de José Bonifácio; con- 
vite do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a inauguração 
da Exposição GeográficaCartográfica, que promoveu; cartão do Sr. Pre- 
sidente da Câmara Federal de Deputados dando conta de que deu segui- 
mento à representação do Instituto sôbre alteração do Decreto-lei 8.534, 
de 1946; memorandum do Sr. Governador do Estado agradecendo e con- 
cessão da Medalha Imperatriz Leopoldina; memoranàum de Dona Dulce 
Sales Cunha Braga; convite da Cosipa para que a Dketoria do Instituto 
visite a Usina José Bonifácio de Andrada e Silva, em Piassagiiera; carta 
do sr. Vitorio Palioti ao Dr. Aweliano Leite dando notícia sôbre a 
heroína ita1:ana Eliodora da Fonseca Pimentel nascida em Portugal. Com 
a palavra o sr. Presidente em express0es repassadas de gratidão, comu- 
nica a doação pelo sr. Prof. Tito Lívio Ferreira do terceiro volume, em 
complemento dos dois primeira, da obra de D. Francisco de Almeida, 



"Aparato para a disciplina e ritos eclesiásticos de Portugal". Encontran- 
do-se na casa o Dr. Lauro de Barros Siciliano, sócio honorário, recente- 
mente aprovado, nomeia com;ssáo integrada pelos consócios Dr. Mario 
Leite, Prof. Antonio Carlos Cardoso e Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
para introduzí-10 no recinto. Uma vez no plenário o novo sócio após a 
leitura e assinatura do têrmo de posse, é saudado pelo sr. Presidente 
agradecendo a seguir. Em seguida, pelo SI. Presidente é dada a pala- 
vra ao consócio Célio Debes que requereu um voto de pesar pelo pas- 
samento do Prof. Spencer Vampré. sócio emécto do sodalício, ocorrido 
eos 13 do corrente e pede seja oficiado à família do morto, à Academia 
Paulistn de Letras e à Faculdade de Direito da USP. Dada a palavra 
20 Dr. J. P. Leite Cordeiro, por êle foi formulado voto de pesar pela 
morte do dr. José Benedtio de Moraes Leme, irmão dos consócios Prof. 
Emesto Leme, Prof. Lino Leme e Dr. Ezequiel Leme, aos quais, pede 
seja of.ciado. Pelo sr. Presidente é nomeada comissão composta pelo 
orador. dr. Mario Leite, Prof. Tito Livio Ferreira e Prof. Antônio Car- 
10s Cerdoso para representarem o Instituto nas exéquias. O Prof Tito 
Lívio Ferreira pede seja consignado em ata voto de pesar pela morte de 
Luís Felipe Vieira Souto, sócio correspondente, residente no Rio de 
Janeiro. O Prof. Antonio Carlos Cardoso pede idêntica providência, 
por motivo do falecimento do Comendador Prof. Antonio Cuoco, tam- 
bém sócio desta entidade. O sr. Presidente lembra. por sua vez o trans- 
curso do centenário do nascimento do antigo sócio Cincinato Braga. O 
dr. Alvaro do Amara1 oferece para o Museu José Bonifácio, do Instituto, 
um exemplar do "Farol Paulistano" de n.O 405, datado de 21 de outu- 
bro de 1830; dois exemplares de "O NOVO Farol Paulistano", números 
111 e 171, respectivamente de 22 de janeiro de 1832 e, digo 22 de 
julho de 1832 e 10 de maio de 1833 e um exemplar de "O Padista 
Official", n.O 137, de 22 de janeiro de 1836. Todos êsses jornais estão 
acompanhados de um pequeno apanhado histórico, elaborado pelo ofer- 
tante. Em seguida o SI .  Presidente procedeu a entrega da Medalha 
Imperatriz Leopoldina aos agraciados srs. Tiberius Tapawiczky e José 
Alipio Souza Neto, tendo precedido o ato de exposição do significado 
cia venera. Ainda pelo sr. Presidente foi comunicada à Cssa a oferta do 
sr. Zcinio Longo de um álbum de desenhos de autoria do saudoso ar- 
esta Benedito Barros Barreto (Belmonte). Foram votados para sócios 
honorários em segundo escrutínio e aprovados os srs. Paulo Nataniel. 
Agostinho de Freitas Ramos, Henrique Paulo Baiana e Henrique Orcioli; 
em primeiro escrutínio o Dr. Aldo de Assis Dias, aprovado. Para 
sócio efetivo, em primeiro escrutínio o Sr. Jarnes Martin Harvey, apro- 
vado. Em segundo escrutínio, para sócio efetivo, foi submetida a pro- 
posta do Prof Milton Camargo da Silva Rodrigues. Falaram, encami- 
nhando a votação o Dr. Mario Leite, favoràvelmente o Prof. Ricardo 
Ramon Blanco, contràkiamente, tendo &te requerido que constasse 
em ata as razões de seu gesto, ou seja, que considerava inoportuno o 
ingrzsso do candidato nos quadros do Instituto por considerá-lo o res- 



ponsável pela perda de vários documentos valiosos para a História de 
São Paulo, entre as quais a carta patente de Martim Afonso de Souze, 
isso em virtude do parecer apresentado pelo candidato, em cansequên- 
cia do qual a Secção de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, da U.SP. se viu privada dos meios necessários para a preserva- 
çáo daquêles papéis. O Sr. Presidente, esclarece que ao Instituto não 
cabe julgar o aludido ato atribuído ao elemento cujo ingresso era obje- 
to de deliberação, pelo que iria submeter a votação a respectiva pco- 
posta. Com a palavra o Prof. Marcmdes de Souza propõe o sobresta- 
mento da vctaçáo até apuração da acusaçi3 por uma comissão de sócios, 
desde que o Prof. Ramon Blanco formule por escrito sua acusayão. 
Posta em discussáo a pruposta, foi a mesma rejeitada por treze votos, 
contra dez. Submetida a votação a proposta de admissão 60 candidato 
é a mesma repelida por igual votação. Novamente com a palevra o 
Dr. Mario Leite requer a constituição de uma comissão para apurar a 
acusação feita pelo sr. Blanco, que uma vez não provando suas imputa- 
ções f:cará sujeito a sançóes estatutárias. Em aparte o Prof. Thomaz 
Oscar Mardondes de Souza insiste na necessidade de que, a acusação 
sejo reduzida a escrito. O sr. Presidente pede ao sr. Ramon Blanco 
que ret:íique por escrito, a sua acusação, depois do que, constituirá co- 
misigs para apurar os fatos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Pre5;- 
dente encerrou a sessão, depois de ter agradecido a presença dos sócios 
que a e!a compareceraiii. E, para constar, eu Célio Debes 2 . O  secrztá- 
rio "ad-hoc" lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, será 
devid~rnente assiada. Em tempo, antes de encerrar os trabalhos. o sr. 
Presidente considerando a possibilidade de não ser ratificada por escri- 
to a acusação formulada pelo Prof. Ramon Blanco, o que deixou de 
fazer zté o final desta sessão, bem como tendo em vista a gravidade da 
imputação feita ao candidato Prof. Milton Camargo da Silva Rodrigue, 
resolvia desde já, nomear a com:ssáo de sócios encarregada de apurar 
os fatos articuledos na denúncia bem como a procedência da mesma. A 
comissão ficou assim constituída: Dr. Aureo de Almeida Camargo, Dr. 
Alvaro do Amara', Major Benito Serpa e Dr. Célio Debes. E,  para 
constar, eu. Célio Dzbes. 2 . O  Secretário "ad-hoc", lavrei a presente ate, 
que lida e achada conforme, será devidamente assinada. aa) Aure- 
liano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 1." DE AGOSTO DE 1964 

A prime:ro de agosto de mil novecentos e sessenta e quatro, nesta 
cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. presentes os seguintes sócios: Aureliano Leite, 
Luís Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Tito Lívio Ferreira, José 
Romeu Ferraz, Salvador Rocco, Raul Volta, Henrique L. Alves, Leão 
Machado, Celestino Euzébio Fazzio, Célio Salomão Debes, Alvaro da 



VeIga Coimbra, Mario Leite Arrisson de Souza Ferraz, Ricardo Roman 
Blanco, José Gomes Moraes Filho, Reynaldo Kuntz Busch. João Gual- 
berto de Oliveira, Benito Serpa, Carlos Penteado de Rezende, Antonio 
Carlos Cardoso, Alberto Prado Guimarães e Arlindo Veiga dos Santos. 
A mesa, na forma regimental, esteve constituída pelo Dr. Aureliano Leite, 
Presidente, Coronel Luiz Tenório de Brito, 1." Secretário e Vinício Steii 
Campos, 2 . O  Secretário. Lida e aprovada a ata da sessão anterior e as 
Efemérides Brasileiras e Pauiistas, o sr. Presidente deu a palavra ao 
Coronel Luiz Tenório de Brito para a apresentação do expediente. o qual 
constou do seguinte: Ofício do Diretor do Patrimônio Histórico e Artís- 
tico Nacional, Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, comunicando ha- 
ver recebido e tomado providências a respeito da proposta do Prof. Vi- 
nício Stein Campos sôbre o tombamento das casas em que residiram o 
Conselheiro Rodrgues Alves e Pmdente de Moraes, em Guaratingüetá 
e Piracicaba; ofício do Sr. General Syseno Sarmento, chefe do Gabi- 
nete do Sr. Ministro da Guerra, comunicando a êste sodalício que a 
Medalha da Imperatriz Leopoldina não pode ser usada por militar far- 
dado; convite da Associação Pauiista de Belas Artes para as solenidades 
de inauguração do XXIII Salão; telegrama do Deputado Cunha Bueno 
comunicando haver incluído o nome do Dr. Aureliano Leite na Comis- 
são Patrocinadora da homenagem ao Presidente Kennedy; oficio do Prof. 
Fausto Ribeiro de Barros, da Sociedade Geográfica Brasleira, convi- 
dandc. o Instituto para participar da comissão da homenagem ao Mare- 
chal Rondon, no dia de seu centenário. a 5 de maio de 1965; convite 
do Instituto de Cultura Hispânica para a conferência sôbre Miguel Una- 
muno, convite do Gmpo Excursionista (os aranhas) para o Congresso 
de Espeleólogos. O sr. Secretário informou haver representado o Soda. 
lício na festa nacional da República do Peru. O Ministro José Romeu 
Ferraz, com a palma, propõe que o Instituto manifeste as suas congra- 
tulações com os Estados Unidos da América do Norte, pela estupenda 
façanha do engenho Ranger, enviado a Lua com extraordinário sucesso, 
dandwse ciência dessa atitude da casa aos srs. Miistro Cônsul Geral e 
Embaixada do país amigo. A proposta foi caolhida com vibrante salva 
de palmas. O sr. Henrique L. Alves relatou a casa o noticiário da iric 
prensa sôbre o estado de abandono em que se encontram no Rio de 
Janeiro as urnas funerárias da Princesa Isabel e seu esposo, sugerindo 
a expedição de ofício ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no 
sent:do de serem transladadas essas urnas para o Mausoléu Imperial em 
Petxópolis, o que foi aprovado. O sr. Presidente participa aos srs. con- 
sócios a dolorosa perda que vinha de sofrer o dr. Francisco Pires Mar- 
tins, com a súbita morte de sua filhinha Beatriz; man;festou o senti- 
mento de todos pelo infausto acontecimento que enlutava o lar do 
prezado companheiro e designou os sócios - drs. Célio S. Dehes, 
Salvador Rocco e Reynaldo Kuntz Busch para representar o Instituto 
nos funerais da inditosa criança; pelo dr. Salvador Rocco, operoso e com 
petente tesoureiro, foi apresentado o balancete do primeiro semestre 
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dêste exercício financeiro do teor seguinte: Balancete de Caixa do Pri- 
meiro Semestre de 1964. Receb:mentcs: Saldo disponível eni 31 de 
dezembro de 1963 - Cr$ 6.701,60; Aluguéis - Cr$ 2.031.772,40. 
Conservagão e manutenção -cláusulas 13 e 14 - Cr$ 597.819,70. 
Medalhas, diplomas e distintivos - Cr$ 156.000,OO. Revistas Cr$ . . . 
101.200,OO. Eventuais - Cr$ 1.191.513,00. Telefone (retorno) - 
Cr $1.695,00. I.A.P.C. - Cr$ 78.568,OO. Saques: Banco Auxiliar de 
São Paulo - Cr$ 808.942,40. Caixa Econômica Estadual - Cr$ . . . 
387.478.00. Total dos Saques - Cr$ 1.196.420.40. - Total Geral 
- Cr$ 5.361.690,lO. Pagamentos, salários e gratificayões - Cr$ . . . 
1.729.237.00. Despesas Gerais - Cr$ 1.342.100,70. Edifício social 
(prestações) - Cr$ 435.472,50. I.A.P.C. - Cr$ 168.184,80. Depó- 
sitos no Banco Auxiliar de São Paulo - Cr$ 1.361.419,60. Impostos 
e taxas - água - esgoto - 1.O e 2.O semestres de 1964 - CrS . . . . . . 
324.000,OO. Dinheiro em caixa em 30 de junho de 1964 - Cr$ . . . . . 
1.275,50. Total - Cr$ 5.361.690,lO. Aureliano Leite - Presi- 
dente; Salvador Rocco - 1.O Tesoureiro; Disponibilidades bancárias em 
30 de junho de 1964: Depósito em contas correntes com saldo nesta 
data: Banco do Estado de São Paulo - Cr$ 101.323,OO. Banco Co- 
mércio e Indústria de São Paulo - Cr$ 5.712,OO. Banco Comercia1 
do Estado de São Paulo - Cr$ 566.386,90, rigo, Cr$ 2.699,60. Banco 
Auxiliar de São Paulo - Cr$ 566.386,90. Caixa Econômica Estadual 
de São Paulo - caderneta - 16443 - Cr$ 11.47 1,OO. Total: Cr$ 
794.460,40. Resumo: Títulos e disponibilidades do Sodalício - apô- 
lices e Títulos - Cr$ 3.920.000,OO. Depósitos em Bancos e Caias  
Econômicas - Cr$ 794.460.,40. Dinheiro em Caixa em 30 de junho 
de 1964 - Cr$ 1.275,50. Total - Cr$ 4.715.735,90. Aureliano 
Leite - Presidente. Dr. Salvador Rocco - 1.O Tesoureiro. Títulos e 
propriedades do Sodalício. Apólices Provisórias - Cautela - 13981 - 
Cr$ 10.000,OO. Cautela - 14661 - Cr$ 10.000,OO - Cr$ 20.000,OO. 
Independência S.A. - Financiamento, Crédito e Investimentos: Venci- 
mentos: 30-6-64 - Valor - Cr$ 100.000,00.30-664 - Cr$200.000,00. 
30-664 - Cr$ 200.000,OO. 30-664 - Cr$ 200.000,OO; 30-664 - Cr$ 
200.000,CIü. 30-6-64 - Cr$ 200.000,OO. 30-6-1964 - Cr$ . . . . . . . . 
200.000,OO. Total - Cr$ 1.300.000,OO. Vencimentos - 30-7-64 - 
Cr$ 1.000.000,. 30-7-1964 - Cr$ 500.000,OO. Total - Cr$ . . . . . 
1.500.000,00. Safra S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos - 
67-1964 - valor Cr$ 500.OM),00. 67-1964 - Cr$ 500.000,OO. . . . 
17-7-1964 - Cr$ 100.000,00. - Cr$ 1.100.000,OO. Total - Cr$ 
3.920.000,OO. São Paulo, 30 de junho de 1964. Aureliano Leite - 
Presidente. Dr. Salvador Rocco - 1P Tesoureiro. Parecer. A Comis- 
são de Finanças hoje reunida, examinou o balancete õe Caixa do 1.O 
semestre do corrente ano de 1964, dando como bons os lançamentos fei- 
tos e as conclusões a que chegou a Tesouraria. São Paulo, 30 de junho 
de 1964. Luís Tenório de Bnto, Celestino Euzebio Fazzio, O sr. Tito 
Lívio Ferreira recorda a passagem do 70.O aniversário do Instituto e 



propõe a constituição de uma comissão destinada a preparar a soleniza- 
$0 dêsse auspic;oso aconteciniento. O sr. Presidente designa os consó- 
cios Tito Lívio Ferreira, Antonio Carlos Cardoso, Carlos Penteado de 
Rezende, Celestino Euzébio de Fazzio e Alvaro da Veiga Coimbra, para 
constituí-Ia. O sr. Presidente propóem um voto de pesar pelo falecimento 
de um netinho do poeta Guilherme de Almeida, o que é aprovado. O 
dr. Mario Leite profere interessante e oportuna justificação de votol 
discorrendo sóbre o centenário, transcorrido a 28 de julho, d~ inaugu- 
ração dos planos inclinados, na ligação ferroviária São Paulo-Santos, e re- 
verenciando a memória de Irineu Evangelista de Souza, viscmde de 
Mauá, e de José da Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, reque- 
rendo constasse da presente ata a evocação dessa notável realização da 
engenharia ferroviária, o que foi aprovado. O sr. Raynado Kuntz Busch 
relata em breve alocução, ouvida com interesse, a biografia do Dr. An- 
tonio Campos de Camargo, eminente vulto das atividades médico-cirúr- 
gicas e científicas do Estado e cujo centenário de nascimento ora trans- 
corre; conclui propondo um voto de saudade à sua memória, o que foi 
aprovado. O dr. Carlos Penteado de Rezende, ressaltando as judiciosas 
considerações do dr. Mario Leite a propjsito da inauguração dos planos 
inclinados em 1864,. oferece ao Sodalício dois recortes de publicaçóes de 
assunto ferroviário, além de diversos originais de interésse histórico. Pres- 
tou o mesmo consócio informaçk a respeito das projetadas homenagens 
a Alexandre Levy e a constituição de uma comissão acadêmica, na Aca- 
demia Paulista de Letras, para a comemoração do centenário de 
Alberto Nepomuceno, estando em entendimentos as duas comissões. do 
Sodalício e da Ac~demia, para uma sessão conjunta de homenagem aos 
dois grandes artistas brasileiros. O sr. João Gualberto de Oliveira ofe- 
receu ao Instituto uma bela monografia de sua autoria intitulada: "-- 
tro Maravilhas Naturais do Brasil". O sr. Celestino Euzebio Fazzio, em 
rápido pronunciamento, interpretou os dados positivos do balancete apre- 
sentado pelo dr. Salvador Rocco, dstacando o estado lisonjeito das fi- 
nanças do Instituto e as perspectivas altamente favoráveis que se pre- 
nunciam para o final dêste exercício e o futuro. O sr. Raul Votta pro- 
póe que o Sodalício colabore nas homenagens a Alberto Npomuceno. 
promovendo uma sessão especial erri setembro durante a qual falaria 
o Prof. Osvaldo Costa de Lacerda, compositor e professor de piano can- 
to e matérias complementares e o barítono Mario Bruno realizaria um 
concêrto. A proposta foi aprovada. O sr. Leão Machado informou ha- 
ver tomado a in:ciativa de propor que a estrada qu liga S. José a Ubatu- 
Sa receba a denominaqáo de "Caminho do Trópico" e a oportunidade 
de uma manifestaqão do Instituto, neste sentido, perante a diretoria do 
Departamento de Estradas de Rodagem e a Comissão Estadual de Tu- 
rismo. O sr. Alberto Prado Guimarães propõe a designação de unia 
Comissão para defender no Congresso que se realizará em Ubatuba, essa 
sugestão, tendo o sr. Presidente designado os srs. Leão Machado, A!- 
berto Prado Guimarães e Antonio Carlos Cardoso. O Sr. Vinício Stein 
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Campos comunica haver tido início, digo, propóe voto de congratulações 
com o Município de Piracicaba pela passagem de mais um aniversário 
& criação daquela cidade e na qualidade de secretário do Instituto 
Histórico e Geográfico Guarujá-Bertoga informa que o ilustre consócio, 
sr. M:nistro José Romeu Ferraz, será homenageado, a nove do corrente, 
dia de seu aniversário natalício. com a Medalha Martim Afonso de Sou 
za, oficializada pelo Govêrno da República, como um prêmio aos gran- 
des serviços por êle prestados à cultura histórica paulista. O Sr. Presi- 
dente apresentou ao sr. Ministro José Romeu Ferraz, as congratulações 
da casa par essa justa homenagem ao seu valor. O sr. Ministro Romeu 
Ferraz agradeceu. comov:do, as manifestações do Sodalício. O Sr. Arris- 
son de Souza Ferraz comunica haver se desincumbido da missão de re- 
presentar o Instituto nas homenagens que a F ô r ~ a  Pública do Estado 
prestou a memória do General Salgado. O sr. Presidente agradeceu e 
nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão. P2ra constar, 
eu, Vinício Stein Campor. secretário lavrei a presente que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. Eni tempo: A informacão do sr. 
Leão Machado diz respeito a sugestão apresentada pelo aludido con- 
sócio a Convenção Estadual de Turismo do Litoral Norte no sentido 
de ser dado, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, a estrada que 
parte de São J ~ s é  dos Campas e termina em Ubatuba, via Paraibuna e 
Caraguatatuba, o nome de Estrada do Trópico, digo - Caminho do 
Trópico. Nada mais. Eu. Vinício Stein Campas, secretário, escrevi. aa) 
Aweliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 22 DE AGÔSTO DE 1964. 

Aos vinte e dois dias do mês de agisto de mil novecentos e sessenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, as 
catorze horas e trinta minutos, presentes os sóc:os Aweliano Leite, Luiz 
Tenório de Brito, Vinício Stein Campos, Thomas Marconde de Souza, 
Tito Lívio Ferreira, Alfredo Gomes, Henrique L. Alves, Gabriel Marques, 
Salvador Rocco, José Bueno Oliveira Azevedo Filho, Célio Debes, Rey- 
naldo Kuntz Busch, Salvador de Moya, Wilson Castejon, Alexandre 
d'Alessandro, Mário Leite, Alberto Prado Guimarães, Salvador Cutolo, 
Ruy Rebelo Pinho, Ant~nio Carlos Cardoso, Alvaro Amaral, Sebastião 
Pagano, Aureo de Almeida Camargo, Arlindo Veiga dos Santos e Do- 
mingos Laurito, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo a segunda sessáo ordinária do mês. A mesa dos trabalhos ficou 
assim consttuída: Presidente - Dr. Aureliano Leite, 1 . O  Secretário - 
Coronel Luiz Tenório de Brito. 2 . O  Secretário - Vinício Stein Campos. 
A convite do Presidente participaram da mesa os srs. drs. Thomaz Os- 
car Marcondes de Souza - sócio Grande Benemérito e Tito Lívio Fer- 
reira - Vke-Presidente. Encontrando-se na casa o dr. Wilson Dias 
Castejon novo consócio que comparecia para a posse o Presidente desig- 
nou a seguinte comissão para introduzí-lo no recinto: dr. Ruy Rebelo 



Pinho. Alexandre d'Alessandro e Coronel Salvador de Moya. Recebido 
com as formalidades de estilo. leu e assinou o livro de compromisso e 
posse, sendo saudado pelo Prof. Alfredo Gomes, que em vibrante oração 
ressaltou os méritos do novo consócio. O dr. Wilson Dias Castejon. 
agradeceu em brilhante improviso. Lida e aprovada a ata da sessão 
anterior, o Presidente procedeu à leitura das Efemérides Brasileiras do 
Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas preparadas pelos srs. 
Alfredo Gomes, Arrisson de Souza Ferraz e Mario Leite. Dada a pa!a- 
vra ao 1." Secretário Coronel Lu:z Tenório de Brito. foi por êle apresen- 
tado o seguinte expediente: Designação do dr. Salvador Rocco para 
representar o sodalício na solenidade da Casa da Beira; oferta, pelo 
Ministro, digo, pelo Almirante Paiva Meira, de um belo mapa em ponto 
grande da é p x a  da navegação. ilustrado com o retrato dzs maiores figu- 
ras do período áureo das navegações iusitanas; comun:ca~ão do consó- 
cio Coronel Arrisson de Souza Ferraz, de haver representado o sodalí- 
cio ne sessão que a Liga da Defesa Nacional realizou na noite de 23 
do corrente no Regimento 9 de Julho, desta Capital; comunicacão do 
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. a respeito de sia 
nova Diretoria; ofício do Museu Postal de Ribeirão Prêto encaminhando 
material filatélico oferecido ao sodalicio; convite do Centro do Douro e 
Beira Litoral para a sessão de homenagem a passagem do 31." aniver- 
sário de fundação daquela sociedade; ofício do sr. Presidente da Repú- 
blica. Marechal Castelo Branco, sòbre a outorga da Medalha Impera- 
triz Leopoldina; comunicação da Comissão Prr5Inauguracão do busto do 
Pres:dente Kennedy, nesta Capital. Moções: foram apresentadas. e 
seguir, diversas nioções. a saber: Pelo dr. Alfredo Gomes, em vibrin- 
te oração, a manifestação de pesar do sodalício pelo falecimento do 
ilustre professor de Direito Dr. Waldemar Ferreira; o prof. Vinício Ste:n 
Campos comunica haver o Serviço de Museus Históricos, sob sua di- 
reção, reczbido autorização de Olga Aubri, autora de uma notável 
abra ròbre a vida da Imperatriz Leopoldina, denominada A Púrgura 
Verde, para a tradução e impressão de uma edição dêste livro, co- 
mrnica, ainda, a realização de um curso de Museologia em vinte cidades 
do interior do Estado, onde funcionam museus históricos organzados 
por êste Serviço, sendo ao final das aulas prestada uma homenagem aos 
pua!istas dessas localidades mortos na Guerra dc Paraguai. O sr. Pre- 
si6.?nte comunica o falecimento do dr. João Ortiz Monteiro, Presidente 
do Centro Paulista do Rio de Janeiro, propondo um voto de saudade 
em sua memória. O Sr. Presidente informa que está finalmente ~ e n d o  
feita a instalação dos móveis indispensáveis ao funcionamento da Heme- 
ioteca. O sr. Henrique L. Atves lembra a passagem de 18 de novembro 
vindouro, de mais um aniversário da morte do Aleijadinho, propondo 
a comemoração da vida e obra do grande artista. O sr. Presidente de- 
signou a seguinte Comissão para tratar do assunto: Henrique L. Alves. 
Wilson Castejon e Sebastiáo Pagano. O dr. Alvero do Amara1 ofeiece 
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ao Instituto um autógrafo de Pedro Taques, tendo o sr. Presidente agra- 
decido mais essa contribuiçãço do generoso consócio. O dr. Alberto 
Prado Guimarães apresenta um voto de congratulações com o cônsul 
português sr. João Marçal de Almeida pela promoção com que foi dis- 
tinguido pelo govêmo de seu país. elogiando-o e citando de passagem 
saudosas figuras da representação 1us;tana entre nós, como o do dr. Soa- 
res Brandáo, tão ligado ao sodalício; e um voto de pesar pela grande 
perda que sofreu São Paulo com a morte de Gregorio Prates da Fonse- 
ca. O dr. Célio S. Debes comunica haver o Instituto sido representado 
no sepultamento da filhinha do dr. Francisco Pires Mertins pela comissáo 
designada na sessáo anterior, isto é, êle dr. Célio Debes, Reynaldo Kuntz 
Busch e Salvador Rocco. Todas estas comunicações foram objeto de 
referências elogiosas do sr. Presidente. e, submetidos a votação, foram 
aprovados os votos propostos. O SI. Gabriel Marques solicitou a mani- 
festncáo do Inqtituto contra a mudança do nome do Vale do Anhan- 
gabaú para Vale do Rosário, conforme iniciativa de um dos vereadores 
da Gmara Municipal de São Paulo. O Sr. Presdente lembrou s ino- 
portunidade de uma atitude dessa ordem que poderia incompatibilizar 
o sodalício. O Dr. a l i o  Debes propóe a atribuicáo dêsse nome - Ro- 
sário, a outro local da cidade, como por exemplo a Praça da Bandeira. 
O dr. Alfredo Gomes recorda que o Instituto sempre repeliu êsses aten- 
tados aos nomes tradicionais e históricos da cidade. pronunciandcwe a 
favor da proposta do Sr. Gabriel Marques. O prof. Marcodes de Souza 
propóe a constituicão de uma comissão para examinar o assunto, tendo 
o sr. Presidente designado os srs. Thomaz Oscar Marcondes de Souza, 
Gabriel Marques e Alfredo Gomes par2 constituí-Ia. Proposta de novos 
sócios: Foram votadas as seguintes propostas de candidatos ao ingresso 
no quadro social do Instituto: 1) - Para sócio titular - James Mar- 
tin Harwey, em 2.a votaçáo, aprovado. 2) - Dona Leda Maria Rodri- 
gues (Madre Maria Angela C.R.). sócia honorária, em 2.a votagão. 
aprovada. 3) - Dr. Aldo de Assis Dias, sócio honorário, em 2.n vo- 
tação, aprovado; 4 )  - Eno Theodoro Wanke. em 1.O escrutínio, para 
sócio honorário, recusado; 5) - D. Lúcia De Tomasi, para sócia ben- 
feitora, em 1.O escrutínio, sprovada. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a sessão, lavrandcwe a presente ata que lida e achada con- 
forme será devidamente asinada. aa) Aureliano Leite, Luiz Tenório 
de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 5 DE SETEMBRO DE 1964 

Aos cinco dias do mês de setembro de 1964. nesta cidade de São 
Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta minu- 
tos. presentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício 
Stein Campos, Benito Serpa, Thomaz Oscar Marcondes de Souza, João 
Gualberto de Oliveira, Henrique L. Alves, Anton'io Carlos Cerdoso. 
Raul Votta. Álvaro da Veiga Coimbra, Francisco de Paula Cdade. 
Alfredo Gomes, Salvador Rocco. Tito Lívio Ferreira. Silvio Corrêa de 
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Andrade, José Corrêa Júnior, James Martin Harwey, realizou o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo a primera sessão ordinária 
do mês, constituind*se a mesa, na forma regimental, pelo dr. Aurelia- 
no Leite. presidente, e Coronel Luiz Tenório de Brito, 1.O secretário e 
Vinício S ten  Campa, 2.O secretário. Encontrando-se na casa os novos 
consócios General Francisco de Paula Cidade, José Corrêa Jlnior e Ja- 
mes Martin Harwey, foram designados para introdun-10s no recinto os 
srs. prof. Antonio Carlos Cardoso, Jacob Penteado, Gabriel Marques, Tito 
Livio Ferreira e Henrique L. Alves. Lido e ass:nado o têrmo de com- 
-omisso e posse, o sr. Tito Lívio Ferreira requereu transferência da 
leitura da ata para outra sessão, o que foi deferido. Ouvida a leitura 
das Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr. 1.O Secretário apresentou o 
Expedente, do qual constou um ofício da Câmara Municipal de Cam- 
pinas solicitando o pronunciamento do Instituto sôbre a controvérsia 
swgida naquela cidade em tôrno da data exata da fundação de Cam- 
pinas. O Expediente foi encaminhado à Comissão de História para o 
competente parecer; pleo dr. Francisco Alberto Veisa de Castro foram 
oferecidos, por intermédio do prof. Vinício Stein Campos, diversas obras 
à biblioteca do Instituto; pela Prefeitura Municipal de São Paulo foram 
oferecidos numerosos trabalhos que pertenceram à antiga Comissão do 
N Centenário da Fundação de São Paulo; ofício do Diretor da Estrada 
de Ferro Santo-Jundiaí, agradecendo as homenagens do sodalício por 
ocasião do primeiro centenário daquela ferrovie. O sr. Presidente apre- 
sentou votos de pesar pelos falecimentos dos srs. Rsberto Moreira, 
Craveiro Lopes, Horacio de Mello e as esposas do General Dalysio 
Mena Barreto e dr. Carlos da Silveira, ex-presidente do Instituto. Se- 
guiram-se saudações do dr. Alfredo G ~ m e s  20 General Francisco de 
Paula Cidade e ao poeta José Corrêa Júnior, e do prof. Antonio Carloz 
Cardoso ao ?.r. James Martin Harwey. de boas-vindas pelo ingresso 
nos quadros sociais do Instituto. O sr. General Paula Cidade, agrade- 
cendo a carinhosa saudação do prof. Alfredo Gomes, proferiu intere- 
sante palestra sôbre o Barão do Cêrro Largo; o sr. José Corrêa Júnioc 
discorreu Sobre a personalidade de Casper Líbero, desenvolvendo sulr- 
tancioso estudo biográfico sobre aquela brilhante figura do jornalismo 
brasileiro. Antes de encerrar os trabalhos da sessão o sr. Presidente 
convocou os presentes para a solenidade de 7 de Setembro, no monu- 
mento da Independência, quando será rezada por Monsenhor Paulo 
Florêncio da Silveua Camargo naquele local e missa por intenção da 
Imperatriz Leopold;na. Nada mais. Para constar, eu, Vinício Stein 
Campos, secretário, lavrei a presente, que lida e achada conforme, será 
devidamente assinada. aa) Aureliano Leite. Luiz Tenório de Brito. 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 19 DE SETEMBRO DE 1964 

A dezenove de setembro de mil novecentos e sessenta e quatro, 
na sede do Instituto Histór!co e Geográfico de São Paulo. na rua Ben- 
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jamin Constant, 158, às catorze horas e trinta minutos, em seu saláo 
nobre, realizouse a segunda sessão ordinária mensal com a presença 
dos sócios: Dr. Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein 
Campos, Tito Lívio Ferreira, Benito Serpa, S. O. Marcondes de Souza, 
João Gualberto de Oliveira, Henrique Alves, Antonio Carlos Cardoso, 
A. d'Alessandro, Celestino E. Fazzio, Leão Machado, Mario Leite, Ssl- 
vador Rocco, Arrisson de Souza Ferraz, Alberto Prado Guimarães, Al- 
fredo Gomes, Gabriel Marques, Célio Debes, Bueno de Azevedo Filho, 
José Romeu Ferraz, Hernani Donato, Ricardo Roman Branco. Alvaro 
da Veiga Coimbra, Reynaldo Kuntz Busch, Jacob Penteado e MarXia 
Antunes Alves. Composta a mesa com os srs. Dr. Aureliano Leite. pre- 
sidente do Sodalício, Cel. Luiz Tenório de Brito, 1.O Secretário, Alfredo 
Gomes, 3 . O  Secretário, Tito Lívio Ferreira, T. O. Marcondes de Souza. 
Leão Machado, José Romeu Ferraz e Comendador Prof. Antonio An- 
[unes Alves, foram iniciados os trabalhos, designando o sr. Presidente, 
os sócios Cel. Arrisson de Sousa Ferraz, Alexendre d'Alessandro e Ál- 
varo da Veiga Coimbra para, em comissão, introduzirem no saláo a nova 
sócia honorária, Dra. Marília Antunes Alves. o que se fêz, sendo aco- 
Ihicfa por uma salva de palmas. Justificando a ausência, por motivo de 
doença, do orador oficial, o sr. Presidente deu a palavra ao Dr. Alfredo 
Gomes para saudar a sócia que acaba de prestar o compromisso regi- 
mental. O orador "ad-hoc" realçou a personalidade da Dra. Marília 
Antunes Alves, seus traços biográficos relacionados com a atividade do 
magistério e interêsse pelo civismo e pelos estudos h'stóricos, após o que 
a nova sócia respondeu agradecendo e reafirmando o propósito de aten- 
der aos objetivos do Instituto. Estando presente o representante da 
Sociedade de Veteranos de 32 - M.M.D.C. e do Clube Piratininga 
Dr. Cid Sampaio Moreira, o Sr. Presidente convidou-o para tomar as- 
sento à mesa. Prosseguindo na ordem do dia, o Sr. Presidente anunciou 
a leitura da Ata da sessão ante~ior, o que não se fêz em face do não 
comparec;mento do Sr. 2P Secretário e não estar ao alcance da mesa 
o respectivo livro. A seguir, o Sr. Presidente passou a leitura das Efe- 
méndes do Dia, do Barão do Rio Branco e das datas históricas paulistas, 
de acordo com os dedos fornecidos pela comissão responsável - Dr. 
Mario Leite, Cel. Arrisson de Souza Ferraz e Alfredo Gomes. Pelo Sr. 
l 0  Secretário Cel. Lulz Tenório de Brito foi lido o expediente que cons- 
tou do seguinte: 1) - comunicação referente à missa de 7 de Setembro 
em homenagem a memória da Imperatriz Leopoldina, rezada às 9 horas, 
pelo capelão Paulo Florêncio da Silveira Camargo, na Capela Imperial, 
com a presença, além do Monsenhor, dos membros do Sdaiicio - Tito 
Lívio Ferreira, Álvaro da Veiga Coimbra, Salvador Rocco, Benito Ser- 
pa e Luiz Tenório de Brito. D.a Irene Pais, nova zeladora da Capela, 
e numeroso público; 2 )  - convite da Associa$ão dos Cavaleiros de 
São Paulo e do Ateneu Paulista de História para as solenidades c m e -  
morativas da 1ndependênc:a Nacional e inauguração do retrato do Dri 



Francisco Machado de Campos, a se realizarem no dia 24 próximo, às 
17 horas e 30 minutos, na sede dessas entidades - Pátio do Colégio - 
Ed;ficio Monumento; 3) - Convite do Diretor do Serviço Florestal para 
a Festa da Árvore, no Horto do Tremembé, às 9 horas do próximo dia 
21; 4) - Convite da Câmara Mun.cipa1 de São Paulo para as soleni- 
dadesda entrega do título de Cidadão Paulistano ao Prof. Giuli Davide 
Leoni, as 17 horas do dia 24; 5) - Carta da família do Prof. Waldemar 
Ferreira agradecendo a homenagem que o Instituto prestou ao ilustre 
morto; 6) - oficio do Presidente da Câmara Municipal apresentando 
voto de pesar pelo falecimento do emhente sócio Dr. Roberto Moreira; 
7) - Carta do General Francisco de Paula Cidade agradecendo as 
atenções que lhe foram prestadas pelo Instituto, na ocasião em que 
tomou posse na sua cadeira, da qual é patrono o Barão de Cêrro Largo; 
8) - Balanço do movimento em torno das despesas feitas com a ere- 
cão do monumento ao Presidente Kennedy. Ultimado o expediente, o 
Sr. Presidente entregou a Medalha Cultural comemorativa da trasla- 
dação dos despojos mortais da Imperatriz Leopoldina, após salientar a 
~~gnificaçáo da venera, a Sr." D a  Maria do Carmo Queiroz e aos Srs. 
Arimdo Vieira de Souza Campos e Cap. Jair Pereira Batista, tendo 
êste, em breves palavras, agradecido a distinção. Fazendo o elogio 
fúnebre, o Sr. Presidente propk votos de pesar, com comunicaçóes as 
iamil;&s e a Academia Brasileira de Letras, de Paulo Vergueiro Lopes 
Leao e acadêmico Alvaro Moreyra. Sôbre o "Dia da Arvore" falou a 
segu.r o hng. Aiberto Prado Guimarães, enriereçando a Acaaemia Pau- 
iisra de Letras, por intermédio dos acadêmicos Aureliano Leite e Leao 
Machado, apêio para pareservação e proteção do valioso espécime exis- 
tente no Largo do Arouche do qual aesapareceu placa alusiva. Tam- 
bom se pronunciou o Dr. Tito Livio Ferrrira evocando o "Castanheiro 
morto" de Guerra Junqueiro. Encerrado a prirne.ra parte da sessáo - 
a parte pública - o Sr. Presid,ente suspendeu-a por dez minutos, con- 
vidando a assistência a visitar o Museu José Bonifácio, situado num 
dos pavimentos superiores do Instituto. Decorrido o prazo prevsto, 
foi reaberta a sessão de carater administrativo, privativo dos sbcios. O 
Dr. Alfredo Gomes deu conta de seu comparecimento a solenidade da 
inauguração do busto do Patrono do Grupo Escolar Parque Peruche, Ca- 
pitão Petiro Monteiro do Amaral, durante a qual falou com profic.ência 
o Cel. Arrisson de Souza Ferraz biógrafo do referido patrono. Em 2.O 
escrutínio foi aprovada a eleição de D." Lúcia De Tomasi para sócia 
benfeitora, e em 1.O escrutínio foram consagrados os nomes dos Srs. 
José Femandes Soares, Pompêo Rossi e Alfredo Augusto Pereira de Li- 
ma, todos na categoria de sócios honorários, e o Prof, Dr. Guilherme Bra- 

.O corres- ga da Cruz, votado por unanimidade para a categoria de sóc' 
pondente estrangeiro. Encerrando os trabalhos o Sr. Presidente agrade- 
ceu a colaboração dos presentes e nada mais sendo discutido ou aprovado 
lavrou-se a presente ata que vai devidamente assinada. Em tempo: os 
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sócios Vinício Stein Campos e Antonio Carlos Cardoso t:veram suas pre- 
senças assinalades no início desta ata, por equívoco. aa) Aur-liano Leite, 
Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 3 DE OUTUBRO D E1964 

AOS três dias do mês de outubro de m:l novecentos e sessenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às ca- 
torze horas, presentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Vinicic. Stein Campos, Tito Lívio Ferreira, Feusto Ribeiro de Barros, 
Leão Machadi, Renè de 0l:veira Barbosa, Thomaz Oscar Mardendes de 
Souza, James Martin Harwey, Alberto Prado Guimarães, Jorge Ameri- 
cano, Salvador Rocco, Mario Leite, Alfredo Gomes, Pe. Helio Abrsnches 
Viotti, Lúcia De Tomasi, Oswaldo Mcnteiro Fleury, Agostinho Vicente de 
Freitas Ramos, João Gualberto de Oliveira, Arrisson de Souza Ferraz, 
Gabr:el Marque?, Raynaldo Kuntz Busch, Alceu Maynard Araújo, Acecio 
Vilalva, Raul Votta e Ricardo Roman Blanco, realizou o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo a sua primeira sessão ordinária do mês. 
Na forma regimental a mesa que dirigiu os trabalhos esteve presidida pelo 
DI. Aureliano Le:te, servindo de secretários, respectivamente 1 . O  e 2." 
o Cel. Luiz Tenório de Brito e Vinício Stetin Campos. Devendo dar-se 
a posse, na sessão, de três novos sórios - Agostinho Ramos, Oswaldo 
Monteiro Fleury e Lúcia De Tomasi, verificou-se o comparecimento de 
avultado número de visitantes, pr:ncipalmente das cidades do Vaie do 
Paraíbe. O prof. Renê de Oliveira Barbosa compareceu representando 
o Dr. José Ataliba Nogueira, Secretário da Educação. Abertos os traba- 
lhos o sr. Presidente designou para introduzir no recinto aos novos sócios 
a seguinte camissão: Saivador Rocco, Alberto Prado Guimarães, James 
Martin Harwey e Alfredo Gomes. Recebidos com a solenidade do estilo 
assinaram o têrmo de posse e foram saudados, em caloroso improviso, 
pelo dr. Alberto Prado Guimarães. Lidas e aprovadas as atas &as sessões 
anteriores, o sr. Presidente apresentou à meditação da casa as Efeméri- 
des Brasileiras do Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, ela- 
boradas pela comissão 60 Instituto. Após a le;tura, pelo sr. 1." secretário, 
de pequeno expediente, o sr. Presidente procedeu a entrega da Meda- 
lha Imperatriz hopoldina ao dr. Jorge Americano, o qual falou, agrade- 
cendo. Falaram depois em aplaudidos e substanciosos discursos, Agos- 
tinho Ramos, sôbre a figura de seu patrono Pedro Luiz Pereira de Souza; 
James Martin Harwey sôbre o seu patrono Francisco de Ass:s Carvalho 
Franco e Leão Machado que discorreu a b r e  o povoamento de São Vi- 
cente, a expulsão dos francêses e as lições sociológicas que se colhem 
ao longo da história do Brasil, notadamente naquela aventura heróica 
da Guerra dos Tamoios. O prof. Tito Lívio Ferreira agradeceu as citações 
feitas pelo sr. Leão Machado aos seus trabalhos hstóricos, e felicita os 
pr~fessôres Jorge Americano e Agostinho Ramos, pelas orações proferi- 
das. Saúda igualmente os conf,zrencistas da tarde pelo brilho de suas 



palestras e explica a significação da expressZo luso-cristianismo. Conclui 
propondo um voto de aplauso à Sociedade de Geografia de Lisboa pela 
realização do I? Congresso de representação das comunidades Portuguê- 
>as dia 8 de dezembro de 1964. Nada mais. Lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário escre- 
vi. Aa) Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

SESSÃO D E  HOMENAGEM AOS SÓCIOS FALECIDOS 

Aos dezessete dias do mês de novembro de mil novecentos e sessenta 
quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, as ca- 
torze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo a solenidade de encerramento do ano social presentes os 
segu.ntes sócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinício Stein 
Campos, Francisco Teive de Almeida Magalhães, Agostinho Ramos, Mon- 
senhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, Tito Lívio Ferreira, Thomaz 
Oscar Marcondes de Souza, Benito Serpa, Mario Leite, Álvaro da Veiga 
Coimbra, James Martin Hanvey, Salvador de Moya, Antonio Carlos Car- 
òoso, L u c . ~  De Tomasi, Arrisson de Souza Ferraz, Gabriel Marques, 
Leão Machado, Alfredo Gomes, R.eynaldo Kuntz Busch, Joçé Bueno Hze- 
vedo Filho, Isaac Grinberg, Arlindo Veiga dos Santos, Marília Antunes 
Alves, Ricardo Roman Blanco, José Gomes de Moraes Filho, João Gual- 
berto de Oliveira, Hemique L. Alves, Alberto Prado Guimarães, Helio 
A. Viotti, Romeu Ferraz. A mesa esteve assim constituida: Presidente: 
b r .  Aurei.ano Leite, 1.O Secretário - Coronel Luiz Tenóro de Brito, 2.O 
Secretario - Vinício Stein Campzs, Orador ofcial - Almeida Maga- 
iháes. Aberta a sessão o sr. Presidente erii breves palavras explicou que 
se iria homenagzar, na forma prevista pelos estatutos, os sócios falecidos 
durante o ano, dando paalavra ao prof. Almeida Magalhães. O orador: 
com a eloqüência que lhe é peculiar, prestou sentidas honras fúnebres a 
memóra dos consócos falecdos e evoca6os na seguinte ordem: 1 - Afon- 
so Schmidt (3-4-1964), 2 - Hermano Naeser (9-12-1964), 3 - Octavio 
Torres - (21-5-1964), 4 - Eloy Mranda Chaves (5-1964), 5 - Luiz 
Felipe Vieira Souto (7-1964), 6 -Antonio Cuoco (7-1964), 7 - Spencer 
Vampré (13-7-1964), 8 - Waldemar Ferreira (10-8-1964), 9 - Roberto 
dos Santos Moreira (27-&1964), 10 - João Ortiz Montero (819'64), 11 
- Francisco Higino Craveiro Lopes (2-9-64), 12 - Paulo Vergueiro 
Lopes Leáo (9-1964), 13 - Felix Guisard Filho (6-10-1964). As emo- 
cioqantes palavras do prof. Magalhães, ouvidas com elogioso interêsse 
pelos consócios e exmas. famílias dos homenageados, sucedeu uma calorosa 
salva <e palmas. O sr. Presidente cumprimentou o orador pelo seu elo- 
qüente discurso, agradeceu o comparecimento de todos e declarou encer- 
rada a sessão. Nada mais houve e, para cosntar, eu Vinício Stein Campos 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme será devidamente assi- 
nada. aa) Aweliano Leite, Luiz Tenório 6e Brito, Vinício Stein Campos. 
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ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA COMEMORATIVA DO 
70.0 ANIVERSARIO DA FUNDAÇAO DO SODALICIO 

As catorze horas e trinta minutos do dia catorze de novembro de 
mil novecentos e sessenta e quatro, no salão de atos da sede social do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 
cento e cinquenta e oito, na cidade tie São Paulo, realizou-se a sessão 
extraordinária comemorat:va do 70.O aniversário de fundação do refe- 
rido sodalício, tendo comparecido, além de numerosa assistência os se- 
guintes sócios que assinaram o respectivo livro s e  registro de presença: 
Altino Arantes, Aureliano Leite, Tito Lív:o Ferreira, José Pedro Leite 
Cordeiro, Salvador Rocco, Almeida Magalhães, Gsbriel Marques, Do- 
mingos Laurito, Alvaro da Veiga Caimbra, Agostinho V. F. Ramos, Ho- 
nório de Sylos, Aristêo Seixas, Antonio Carlos Cardoso, Alfredo Gomes, 
C. H. Liberalli, Chiquinha Rodrigues, Wilson Dias Castejon, Jorge Ame- 
ricano, Mario Savelli, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, 
Nicolau Duarte Silva, Aldo de Assis Dias, Álvaro Amaral, Henrique 
L. Alves, Alberto Prado Guimarães, Carlota P. de Queiroz, Antonio 
d3Avida, Reynaldo Kuntz Busch, Ruy Rebelo Pinho, Oliveira Ribeiro 
Neto, Afonso de Freitas Jún:or, Amadeu Noguejra, Pe. Helio Abranches 
Viotti, José de Me10 Pimenta, Moacyr Lobo da Costa, Raul Votta, Sal- 
vador Cútolo, Luiz Tenório de Brito, e quatro assinaturas ilegíveis. Com- 
puseram a mesa diretora dos trabalhos os Srs. Dr. A1t:no Arantes (pre- 
sidente de honra), Aureliano Leite (presidente), Coronel Luiz Tenório 
de Brito (1.O secretário), Alfredo Gomes (3P secretário), José Manuel 
Comélio da Silva (Cônsul de Portugal em São Paulo), Aristêo Seixas 
(presidente da Academia Paulista de Letras), Pedro Antonio de Oli- 
veira Ribeiro Neto (acadêmico presidente da União Brasileira de Le- 
tras), José Pedro Leite Cordeiro (ex-presidente do çodalício, acadê- 
mico), Paulo Bomfim (acadêmico), Carlos Henr:que Libetdli (4P 
secretário, presidente em exercício, do Conselho Estadual de Educação), 
Tito Lívio Ferreira (2." (vice-presidente do Instituto), Mana Amélia 
Botelho de Souza Aranha (presidente em exercício do Instituto Histó- 
rico e Geográfico Guarujá-Bertioga), Bernardo Pedroso (presidente do 
Clube de Poesia de São Paulo), comendador Afonso Salgado (represen- 
tando a comunidade portuguêsa de São Paulo) e Dra. Francisco Pec 
reira Rodrigues (presidente da Academai Paulista de Alfabetização). 
Abriu a sessão o Dr. AureLano Leite que, após anunciar os objetivos 
da mesma, exaltou a presença do Dr. Altino Arantes a quem solicitou as- 
sumisse a presidência da solenidade comemorativa do 70.O aniversário 
da fundação do Sodalício. O dr. Altino Arantes agradeceu o gesto, pro- 
ferindo eloqüente e edudita oração, salientando a distinção que já lhe 
fora conferida com a investidura altamente expressiva de presidente 
de honra do Instituto Histórico. Relembrou sua vida entregue aos cui- 
dados cívicos que sempre visou no bem de sua Terra e de sua Gente, 
amando uma e outra, servindo-as e sentindo-se contente com a glória 



proporcionade pelo desinterersado amor pátrio, tão vivo na ocasião do 
exílio decorrente da participação do Movimento Constitucionalista de 
1932. Cessadas as palmas que coroaram a oração do Dr. A1t:no Aranteq 
o Dr. Aureliano Leite considerou-a um mimo oferecido ao Instituto e 
egradecendo-a lembrou uma passagem no exílio que bem provava a 
asserção 60 Dr. Altino Arantes, quanto ao amor por sua Terra e sua 
Gent,~. Encontraram-se ambos na rua Aurea, em Lisboa, estando o Dr .  
Altino Arantes empenhado em localizer tipografia onde imprimir papel 
destinado à correspondênc:a particular, timbrado com o sinete que cor- 
respondia a um globo terráqueo circundado por legenda em que se lia: 
"Right or wrong my country" (Direita ou errada, é minha Pátria). 
Essa locução inglêsa servindo de motivo para mensagem cívico-espiri- 
tua1 adotada no estrangeiro - ainda que Portugal assim não possa 
nem deva ser cons:derado -, realçou, em relação ao ilustre exilado que, 
por amor à Pátria, mantinhz-a no plano alto de respeito, sem diininuí- 
-Ia por paixão ou ressentimento. Esta informação sensibilizou a assis- 
tência que a aplaudiu fervorosamente. A seguir, o Dr. Aureliano, como 
presidente efet:vo, lembrou que na ante-sala estava o Dr. Aldb de Assis 
Dias, aguardando o momento de prestar o compromisso de sócio hono- 
rário. Para introduzí-10 no recinto designou comissão integrada pelos 
Drs. Jorge Americano, Domingos Laurito e Alvaro da Veiga Coimbra, 
tendo o novo sócio lido em voz slta e ass:nado o respectivo compro- 
misso, tomanao o assento entre seus pares. O Dr. Alvaro da Veiga 
Coimbra, à vista da finalidade precípua da sessso comemorativa do 
70.O aniversário de fundação do sodalício, pediu dispensa da leitura 
da ata da sessão anterior e das Efemérides Bras:leiras 
primeiras, constantes do livro do Barão do Rio Branco e 

Cel. Luís Tenório de Brito à leitura do expeãiente constan 
nicaçóes receb:das pelo Instituto, devidemente providenciad 

G>mes, pedu a palavra, pela ordem, a fim de acôr 



dral Sampaio, aquela, esposa do consócio Dr. Thomaz Oscar Marcondes 
de Souza, e esta viúva do Dr. Pedra1 Sampaio e de Cecilia Meirelles, 
demorando-se nÊ exaltação dos méritos desta ilustre poetisa, salientan- 
do êste seu pensamento. "Vale a pena pronunciar uma palavra que leve 
através do mundo, e não importa quando e a quem - um recado de 
entusiasmo e esperança". Ainda com a palavra, relembrou a passagem 
da data que marca o início das hostilidades da Guerra do Paragua, 
cujo centenário se celebra no corrente mês e o da morte de Gonçalves 
Dias no neufrágio do "Ville Boulogne" e o se~~uicentenário do Alei- 
jadinho. Concluiu sua presença na tribuna lendo substancioso estudo 
sobre a publicação, com valiosa contribuição à comemoração do 70.' 
qão do Sodalício, até os dias atuais. Os votos de pesar e as mgões 
foram aprovedos e o Presidente, Dr. Aureliano Leite, realçou o estudo 
sobre a publicaçãço, com valiosa contribuição à ccmemoração do 70.O 
aniversário. Com a palavra, o Dr. Tito Lívio Ferreira d:scorreu sobre 
os presidentes do Instituto, acentuando os traços marcantes da perso- 
nalidsde de cada biografado. Finda a exposição, o Dr. Aureliano Leite 
salientou o merecimento intelectual desta valiosa contribuiçáo. Em 
oração repassada de alto sentimento, o Coronel Luiz Tenório de Brito, 
evocando dias de seu passado, e homenageando o Dr. Altino Arantes, 
propos voto de felicitações pelo transcurso do 80.O aniversário do "Diário 
Popular", o que foi aprovado. O Dr. Alfredo Gomes propôs voto de 
congratulaçáo com o Instltuto e com a Academia Mineira de Letras, 
pela decisão deste de acolher como seu membro o Dr. Aureliano Leite, 
e, noutra moção justificou voto de congratulação com o Instituto pelo 
fato de os Drs. Aureliano Leite e Tito Lívio Ferreira haverem sido dis- 
tinguidos com convite para participarem do I Congresso das Comuni- 
dades Portuguêsas, almejando êxito para o certame a se realizar de 8 
a 16 de dezembro vindouro. O Dr. Aureliano Leite agradeceu a pri- 
meira homenagexn e quanto à segunda, pronunciou-se no mesmo sentido, 
também em nome do Dr. Tito Lívio Ferreira, declaranào que daria 
ciência da manifestação do Instituto às instituições interessadas. Por 
fim agredeceu o comparecimento de todos, homenageando, mais uma vez, 
o Dr. Altino Arantes, dando por encerrada a sessáo da qual se lavrou a 
presente ata que vai drvidamente assinada. as)  Aureliano Leite, Luiz 
Tenório de Brito, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 15 D E  
DESEMBRO DE 1964 

Aos quinze dias do mês de dezembro de m l novecentos e sessenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, na sede do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às vinte horas, 
reuniu-se em sessáo extraordinária o Sodalício, para o fim de ser empos- 
sado novo consócio - escritor Plínio Salgado - que deveria proferir 
uma palestra sobre o 15 de dezembro de 1816. A mesa esteve costituí- 



da pelo sr. dr. Ernesto de Moraes Leme, vice-presidente, substituindo 
o titular efetivo qu- se encontreva ausente do pais, em viagem a Portu- 
gal. os srs. 1." Secretário COI-cnel Luiz Tenório do Erito e 2.O Secretá- 
rio Vinícc Stein Caiiipos, Orador oficial Prof. Frzncisco Teive de Al- 
meida Magalhães. Estiveram presentes além dos diretores acima no- 
meados mais os seguintes consócios: Agostinho Ramos, Leão Machado, 
Alfredo Gomes, Reynalclo Kuntz Busch, H.2nrique L. Alves, Carlos Hen- 
rique Liberelli, além de representantes do sr. Governador do Estado, 
secretários de Estado, vereadores à Câmara Municipal de São Paulo, e 
numerosa ass:stência que lotou o amplo auditório do Instituto. Aberta 
a sessão o sr. Presizente Moraes Leme designou uma comissão de con- 
sócios para introduzir no recinto o Sr. Plinio Salgado. Recebido com 
calorosa salva de palmas e saudado pelo sr. Presidente que sali,zntou o 
se u alto merecimento intelectual, o Sr. Plinio Salgado tomou posse e 
proferiu, de improviso, Interesant,e palestra sõbre a elevacão do Brasil à 
categoria de Reino Unido ao de Portugal a 15 de dezembro de 1816, 
que o orador definiu como ponto de partida da independência do Bra- 
sil e a personalidad.2 àe D. João VI, elugiada como das maiores figuras 
da histór:a nacional. O orador foi muito aplaudido ao concluir o seu 
belo discurso, verdrdeiro hino de fé nos destinos do Brasil, tenso os 
presentes cantado, de pé, o hino nacional. O sr. Presidente agradeceu 
o comparecimento de todos e, renovando as suas felicitacóes ao confe- 
rencista, declarou encerrada a sessão. Nada mais. Psra constar, eu, 
Vinício Stein Campos, secretár:~, lavrei a presente ata, que lida e acha- 
da conforme será devidamsnte assinade. aa) Luiz Teoório de Brito, 
Vinício Stein Campos. 
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BUENO, Bento (Dr.) - 185. 
BUENO. C. Mariano Galvão (Prof.) 

BUENO; Guiiherme da Veiga (Sert.) 
- 205. 
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CABO de S. Roque - 59. 
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CAFELhNDIA - 146, 201, 237, 242, 

268. 
CAIUA - 7. 
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CAPELA de ~ c s i a  Senhora das Gra- 

ças - 13. 
CAPELA DE São Peco - 29. 
CAPITANIA do Rio d e  Jane,iro - 10. 
CAPITANU de Santo Amaro - 72. 
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121, 136, 146, 162, 188, 220, 249, 
279. 

CASA da Moeda de S. Paulo - 83, 
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19, 21. 
CASTRO, Filadelfo (Juiz) 269. 
CASTRO, I. Pires de M. (Gen.) - 

208. 
CASTRO, J. Tobirts de  Aguiar (Dr.) 

- 220. 
CASTRO, Magalhães (Dr.) - 136. 
CASTRO, M. Tectônio de (Padre) - 

221. 
CASTRO, 

Mor) 
CASTRO, 
CASTRO 

(Prof 
CATALA 

Manoel Pereira de (Cap. 
- 221. 
Valois de (Padre) - 230. 

Junioi. Francisco de 
.) - 225. - 9. 

CATANDUVA - 146. 
CATAGUASES (M. Gerais) - 86, 

114 
CATEDRAL de S. Paulo - 35, 39, 

66. 97, 111, 116, 130, 134, 146. 
177, 286. 

"CATõLICO" ( 0 )  - 269. 
CAVALCANTI, J.A. de Albuqum- 

aue (Dom) - 25. 157. 228. 263. 

CAVALHEIRO, Edgard' (Éscr.) - 
229, 280. 

CAWENDISH, Tom& (Pirata) - 174. 
CAXIAS (Maranhão) - 67, 109. 
CAXiAS, Duque - 197, 200, 208, 216, 

234, 246, 254, 260, 264, 266, 280. 
CEARA - 10, 24, 93. 172, 211. 
CEDRAL - 104, 135. 
CELSO, Conde de Afnoso - 136. 
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143. 
COIMBRA - 46, 62, 134, 147, 152, 

248, 250, 276. 
COLACO. Pedro (Loco-Ten.) - 75. 
CILE&IO' Culto ã'ciencia -' 201. 
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EBANOS. Eleadoro (Minerador) - 

83. 
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98, 103, 111,-139, 146, 197, 200: 
219, 239, 254. 

ESCOLA Politécnica - 15, 44, 86, 
145, 222, 250. 

ESCOLA Pdblica (a  1.a) - 260. 
ESCOLA de Servico Social - 44. 
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