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17 DE ABRIL 

1879 > Inauguração da capela de Santo Ambrósio, em Ascurra. 

1861 >  Foi criada a freguesia de São Pedro Apóstolo, de Gaspar. 

1855 >  Por contrato firmado com o Governo Imperial, o Dr. Blumenau ficou autorizado a contratar um 
pastor protestante para a sua Colônia, com o ordenado anual de 800$000, que seria pago pelo 
governo. 

1856 >  Lei 411 que dividiu a província em 4 comarcas. 

1856 >  A província de Santa Catarina, de conformidade com a lei 411, desta data, foi dividida em quatro 
comarcas: a da capital, compreendendo os municípios do Desterr e de S. Miguel; a 2ª de São 



EFEMÉRIDES 

 
 

José, compreendendo esse município e Lajes; a 3ª de S. Antônio dos Anjos, compreendendo o 
município de Laguna e a 4ª de Nossa Senhora da Graça, compreendendo os municípios de São 
Francisco e Porto Belo. (Itajaí ficou incluído nessa comarca). 

1883 >  Foram criadas escolas mistas em Itapocu no município de Parati e em Oxford, no de São Bento. 

1874 >  O governo é autorizado, por lei provincial desta data, (709) a estabelecer aldeiamentos para 
catequese e civilização de índios em São Francisco, Joinville e Itajaí. 

1925 >  O conselho municipal de Blumenau autoriza um empréstimo de 150 contos para pagamento da 
dívida flutuante. 

1881 >  Funda-se no Encano, atualmente do município de Indaial, uma sociedade agrícola, 
“Landwistschaftlide Verein” com a finalidade de instruir os colonos na prática da agricultura e 
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especialmente de intensificar o cultivo do algodão. Seus primeiros dirigentes foram: O 
Bachmann, presidente; A. Lauth, vice e O. Heilmann, secretário. 

1894 >  As forças Florianistas tomam Destêrro. 
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20 DE MARÇO 

1855 >  Celebra-se o primeiro casamento em Blumenau: o de Júlio Baumgarten com Margarida Wagner, 
filha de Pedro Wagner. Na mesma ocasião casaram-se também Guilherme Schoenau com 
Catarina Lucas. 
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29 DE MARÇO 

1855 >  A lei 390 desta data estabeleça limites para a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, criada 
pela lei 302, de 5 de abril de 1850: Ao norte o Rio Saí e linha divisória com a província do Paraná, 
estabelecido por acordam das duas câmaras, de S. Francisco e Guaratuba, em 2 de março de 
1771; ao sul a barra norte do rio de S. Francisco; pelo Rio Cubatão até o Rio da Prata e Serra 
Geral e ao Oeste os limites com o Paraná. P presidente ficou autorizado a solicitar do ordinário, 
de novo, a criação da dita freguesia na parte religiosa. 

1835 >  Nasce em Jacobshagen, na Pomerânia, o engenheiro Emílio Odebrecht, auxiliar do Dr. Blumenau 
desde 1861 e que em 1867 explorou o Itajaí Açu superior. 

1906 >  Octaviano Ramos foi nomeado Delegado escolar de Indaial. 
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3 DE MARÇO 

1893 > Chegam a Destêrro, capital do Estado, presos em Blumenau, os Drs. Hercílio Luz, Bonifácio 
Cunha, Francisco Margarida e Santos Lostada. 

1855 >  Nasce na cidade do Rio de Janeiro o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes Pires que foi 
depois Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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7 DE MARÇO 

1855 > Nasce em Muehlheim s/ Ruhr Von der Steiner, grande etnólogo que, em 1884, partindo de 
Buenos Aires, empreendeu uma viagem científica ao território do Alto Xingú, no Brasil Central. 
Tornou a percorrer essa região em 1887 e 1888, contribuindo de maneira notável para o 
conhecimento das culturas indígenas e brasileiras. Faleceu a 4 de novembro de 1929, em 
Kronberg, no Tanus. 

1920 >  A “Sangerbund Itajahytal” (Federação de Cantores do Vale do Itajaí) promove grande festa em 
Itoupava Seca, reunindo em interessante concurso 16 sociedades de cantores. A Federação que 
exerceu considerável influência no desenvolvimento cultural da região, em pouco tempo contava 
com mais de 20 sociedades filiadas, com um ativo de 426 cantores. Posteriormente foram 
realizados concursos semelhantes em Indaial, Blumenau, Nova Berlin, Timbó, Gaspar e Taquaras. 
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1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes toma posse do Toma posse do governo da Capitania de Santa 

Catarina. 

1762 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina o Coronel Antônio Francisco 
Cardoso de Meneses. Governou até 12 de julho de 1765. Foi um governo despótico e opressor. 
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