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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 
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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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25 DE ABRIL 

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

1882 > O Dr. Antunes, com os membros da sua comissão, e soldados, deixam a vila de Blumenau, 
embarcados no vapor “Progresso”. 

1861 >  Pela lei nº 509, desta data, foi criada a freguesia de S. Pedro Apóstolo, no lugar Gaspar. 
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27 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia provincial de Santa Catarina dá parecer contrário à pretendida colonização do Dr. 
Blumenau, em nome da Sociedade Proteção aos Imigrados Alemães no Brasil, relativa às terras 
do Vale do Itajaí. 

1759 > Pela provisão desta, Bento da Silva Veloso e Thomé da Silva fundaram a capela de São João 
Batista de Itapocorói (Capela de Armação). 

1861 > A lei provincial de nº 510, desta data, criou a freguesia de S. Pedro de Alcântara e Virgem 
Imaculada da Conceição de Barra Velha. (Ver Dic. Hist. E Geogr. De S. Cat., Boiteux, inc. “Barra 
Velha”). 
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