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Sábado, 28 de março – O diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, Dr. Francisco de Paula
Araújo e Almeida, comunicou ao presidente da província da Bahia, Thomaz Xavier Garcia de
Almeida, que “a Faculdade de Medicina, a quem apresentou o officio que Vossa Excellencia me
dirigiu em 14 do corrente acompanhado de uma copia da informação da Contadoria acerca da
consignação marcada para as despezas desta Eschola, ficou inteirada do que nelles se contém.
Mas, tendo de fazer indispensavelmente certas despezas, tais como as da compra das
substancias precisas para as licções praticas de Chimica, Materia Medica e Pharmacia ,
Anatomia e Operações, da paga de serventes, etc; sem o qual ficarão necessariamente
paralisados em grande parte seos trabalhos com grave prejuizo do ensino; roga a Vossa
Excellencia, que da consignação para despezas eventuaes, ou d’onde melhor parecer a Vossa
Excellencia, seja servido mandar pôr á sua disposição a pequena quantia de Rs,,300$000,, ,
com a qual possa ella, no 4º trimestre do corrente anno financeiro, occorrer ao menos ás mais
urgentes e indispensaveis despezas.”
Segunda-feira, 27 de abril – O presidente da província oficiou ao diretor da Faculdade de
Medicina que “não podendo essa Escola de Medicina prescindir dos serviços que deve prestar
na regencia da respectiva Cadeira, o Doutor Francisco Marcellino Gesteira, o qual não obstante
o disposto em Aviso da Secretaria d’Estado dos Negocios do Imperio de 19 de Novembro do
anno proximo passado, tem deixado de exercer as funcçõens do seo Magisterio; convem que
Vossa Mercê, em observancia do que me foi determinado pelo Regente em Nome do
Imperador por outro Aviso do mesmo Ministerio de 4 do corrente, declare ao referido Doutor,
que passe, ou a reger a sua cadeira, ou a renunciar a ella.”
Sexta-feira, 22 de maio – Do presidente da província recebeu o diretor da Faculdade de
Medicina ofício dizendo que: “sendo-me communicado em Aviso do Ministerio do Imperio com
data de 8 do corrente, que o Regente em Nome do Imperador attendendo ao que
representára o Doutor Francisco Marcellino Gesteira, Lente da Cadeira de Partos dessa Escóla,
e considerando, que o justificado motivo de huma enfermidade, que vai desaparecendo, lhe
não deve embargar a percepção dos respectivos vencimentos, e ainda menos priva-lo da
Cadeira, que regera, por não poucos annos com vantagem do serviço publico; Houve por bem
invigorar Aviso de 4 do mez passado, para que o dito Lente continue na percepção de todos
seos vencimentos, até que restituido á sua saude possa desempenhar as respectivas
funçções; assim o participo a Vossa Mercê para sua intelligencia.”
Sexta-feira, 7 de agosto – Em 23 de julho do corrente, foi declarada a Maioridade de S.M.I ,
o Senhor D. Pedro II, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil.Tendo o Augusto
Senhor apenas 14 anos, o Partido Liberal, dirigido pelos irmãos Andradas, convidou-o a
assumir as rédeas do governo. Assim, hoje, 7 de agosto, o presidente da província convocou o
diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, os mais Lentes e o secretário dessa Escola para
participarem de solene cortejo à Efígie do nosso Imperador. Para o ato solene, a Faculdade
recebeu o seguinte ofício: “Devendo no dia 9 do corrente haver Cortejo à Effigie de S.M. o
Imperador no Palacio d’este Governo, logo depois do Te Deum mandado celebrar pela Camara
Municipal d’esta Cidade pela feliz Exaltação do Mesmo Augusto Senhor ao Throno do Imperio,
e ao pleno exercicio de todos os seos Direitos Constitucionaes; assim o participo a Vossa Mercê
para q.’ com os mais Lentes e Secretario d’essa Faculdade comparecão ao dito Cortejo.”
Terça-feira, 11 de agosto – O diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, doutor Francisco
de Paula Araujo e Almeida, encaminhou ofício ao presidente da província, relativo às
homenagens ao nosso Excelso Monarca: “Tendo a Faculdade de Medicina julgado do seo dever
mandar um dos seos Membros ao Rio de Janeiro felicitar a S.M. o Imperador pelo feliz

reconhecimento do dia 23 de Julho proximo passado e recahindo a sua escolha no Doutor Jozé
Vieira de Faria Aragão e Ataliba, tem a honra de o participar á Vossa Excellencia, rogando-lhe
seja servido não só conceder ao dito Doutor a necessaria licença, como tambem prover com
que não seja por tal motivo prejudicado elle nos seos vencimentos.”
Sábado, 15 de agosto – Dom Antonio Romualdo Seixas, arcebispo da Bahia e Primaz do
Brasil desde 1826, convidou o diretor da Faculdade de Medicina para os festejos religiosos no
azo do regozijo e celebrações pela maioridade do nosso Augusto Imperador: “Julgando do meo
dever tributar ao Altissimo solemnes Acções de Graças pelo inapreciavel Beneficio, com que
Acaba de felicitar o Imperio, mediante o prodigioso Acto da Declaração da Maioridade de S.
Magestade Imperial o Senhor D. Pedro 2.º, da qual esperamos o termo dos nosso males e uma
era de ventura e de Gloria: cumpre-me participar a Vossa Senhoria, que no dia 18 do corrente
ás 10 horas da manhãa terá lugar um Te Deum na Cathedral, rogando a Vossa Senhoria e,
pelo seo intermedio, á Ilustre Corporação, a que preside, se dignem abrilhantar com a sua
presença esta religiosa e patriotica demonstração da lealdade do Clero desta Metropoli.”
Terça-feira, 24 de novembro – O diretor da Faculdade de Medicina da Bahia solicitou ao
presidente da província, Paulo Jozé de Mello Azevedo e Britto, nomeado em 20 de agosto deste
ano, que “tendo chegado de França na barca franceza = Industrie = 3 caixas com a marca –
EAB – contendo livros para a bibliotheca da Eschola de Medicina desta Cidade, rogo a Vossa
Excellencia seja servido expedir a competente ordem, afim de serem esses livros despachados
livres de direitos, como atequi se tem praticado.”
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