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Quinta-feira, 2 de março – Reuniu-se hoje a Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia:
“Lerão-se dous Avizos do Ministério do Imperio de 17 do corrente participando que S. M. o
Imperador Houve por bem attendendo ao que lhe aprezentou o Estudante Cypriano Barbosa
Betamio, que este seja admittido ao exame do primeiro anno e matricula do segundo, quando o não
tenha já sido em virtude do Avizo expedido em 12 do mez passado; e communicando em outro ter
sido prorrogado p.ª mais trez mezes sem vencimento, a licença concedida ao Dr. Baptista dos Anjos
para tratar de sua saude na Europa; ficou a Faculdade inteirada. A Commissão encarregada de
organizar o Regimento interno p.ª a Bibliotheca, aprezentou um Projecto, que foi lido, e ficou sobre
a meza para entrar na ordem dos trabalhos. Tendo o Dr. Gesteira, como Lente da Cadr.ª de Partos de
fazer um curso particular para as Parteiras, ficando desta maneira sobre carregado de trabalho, a
Faculdade resolvêo, que fizesse duas liçoens por semana aos Estudantes e uma as Parteiras sendo de
ora e meia cada uma.” 3
Terça-feira, 1º de agosto – Sessão da Congregação: “Resolvendo a Faculdade que se nomeasse
Bibliothecario em razão do fallecimento do Dr. Diniz, (Dr. Manoel Feliciano Ribeiro Diniz), o
Director propoz o Dr. Antonio José Ozorio, e foi por ella unanimemente approvado por escrutinio
secreto. Entrou isso pr.ª discussão, e foi approvado o parecer da Commissão sobre a creação de uma
commissão annual para examinar e decidir das faltas dos Estudantes. A Faculdade resolvêo, q.’ se
observasse restrictamente a deliberação de 5 de Março de 1842, isto he, que de ora em diante os
Estudantes, que não abonarem no principio de cada mez as faltas commetidas no anterior, perderão
esse direito. Os Drs. Cabral e Almeida paticiparão q.’ forão sorteados para servirem na prezente
sessão do Jury, que devia ter principio no dia 7 do corrente; em consequencia forão nomeados os
Drs. Pedroza e Antunes para regerem as respectivas Cadeiras.” 4
Quinta-feira, 17 de agosto – Hoje, pela manhã, o presidente da província da Bahia, Joaquim José
Pinheiro de Vasconcellos enviou ofício ao diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, “ficando
inteirado pelo Officio que. V. S.ª me dirigio em 14 do corrente, de ter sido nomeado em o 1º do
mesmo o Dr. Antonio José Ozorio, para o lugar do Bibliothecario da Faculdade de Medicina, que
vagára por fallecimento do Dr. Manoel Feliciano Ribeiro Diniz, sou a dizer-lhe em resposta ao seo
referido Officio, que nesta data faço a necessaria communicação á Thesouraria .” 1
Segunda-feira, 21de agosto – Nesta sessão, “leo-se o expediente: em off.º do Ministro do Imperio
de 24 de Julho participando haver recebido a caixa com as theses enviadas por esta Faculdade, e
dado o competente destino; um do Prezidente da Prov.ª communicando ficar inteirado da nomeação
do Dr. Ozorio para o lugar de Bibliothecario, tendo feito expedir a Thezour.ª a necessaria
participação com um requerimento e um requerimento de Antonio Policarpo Araponga Matoim
pedindo para passar a exame de Pharmacia, visto achar-se pelos documentos q.’ aprezenta, nas
circunstancias da Resolução da Assemblea Geral Legislativa de 4 de Julho de 1836 foi deferido na
forma requerida. Forão prezentes a Faculdade os Diplomas de Joaquim Lopes Lobão, Dr. em
Medicina pela Universidade de Giessen na Alemanha, e Cirurgião pelo antigo Collegio MedicoCirurgico do Rio de Janeiro afim de serem verificados; e que sendo visto e reconhecida a identidade
de pessoa o Director mar. (sic) o dia 23 do corrente as 9 horas para o respectivo exame.” 5
Quarta-feira, 23 de agosto – Na sessão da Congregação, desta data, “foram prezentes a Faculdade
as duas historias de Medicina e Cirurgia feitas no Hospital da Misericordia pelo Dr. Joaquim Lopes

Lobão, e sendo sobre ellas argüido pelos Drs. Gesteira, Ataliba, Alencastre, Rebouças e Malaquias,
e corrido o escrutinio foi approvado = Simpliciter.” 6
Sábado, 2 de setembro – Na sessão da Congregação, hoje reunida, “leo-se o expediente: em Avizo
da Secretaria do Imperio de 14 de 7br.º ultimo communicando ter S. M. o Imperador approvado a
nomeação, que fez a Faculdade do Dr. Antonio José Ozorio para exercer o lugar de Biblliothecario
na vaga que ficou pelo fallecimento do Dr. Diniz Ribeiro; e um off.º do Presidente da Provincia
fazendo a mesma communicação: ficou a Faculdade inteirada. Entrando na segunda discussão, e
pondo-se a votação não passou o parecer da Commissão sobre a creação de uma outra especial para
examinar e decidir das faltas dos Estudantes.” Dentre outros alunos que tiveram abonadas as faltas,
destaca-se, a 2 de agosto, o estudante José Affonso Paraíso de Moura e, a 9 do mesmo mês, o
estudante João José Barbosa d’Oliveira. 7
Terça-feira, 11 de setembro – Lá pelas 11 horas da manhã de hoje, o diretor da Faculdade de
Medicina comunicou ao presidente da província “o parecer da Commissão, que em virtude do
despacho de V. Ex.ª exarado no requerimento incluso, nomeei para examinar o estado de saude do
guarda policial Thomaz Jozé de Aquino.” – 1
Segunda-feira – 25 de setembro – Nesta data, firmado pela manhã, o presidente da província oficiou
ao diretor Paula que a ele transmitia “por copia para conhecimento da Faculdade de Medicina, o
Aviso do Ministerio do Imperio, datado de 14 do corrente, pelo qual me he communicado, que S.
M. O I Houve por bem Approvar a Nomeação, que a mesma Faculdade fisera ao Dr. Antonio José
Ozorio, para ser Bibliothecario; e que o agraciado deve solicitar a authorisação a que se refere o
mesmo Aviso, para lhe poder ser abonado o seo respectivo vencimento.” 1
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NOTAS
– Cipriano Barbosa Betâmio (1818-1855) – Médico que ofereceu-se voluntariamente ao governo
da província da Bahia para tratar os vitimados da cólera-mprbo, em Santo Amaro da Purificação,
naquela província, e morreu heroicamente nas suas azáfamas humanitárias, a 5 de setembro de
1855, ao contrair a moléstia pestilencial. Natural da Bahia, graduou-se em Medicina em 1842, pela
Faculdade de Medicina da Bahia.
– João Baptista dos Anjos (1799-1871) – Lente jubilado de Higiene. Aprovado em cirurgia pelo
Colégio Médico-Cirúrgico da cidade da Bahia em 1827. Formado em cirurgia pelo mesmo Colégio,
em 1827. Do Conselho do Imperador e Diretor da Faculdade (1857-1871). Para estipendiar seus
estudos de Medicina, exerceu as funções de sacristão da Catedral e porteiro do Colégio MédicoCirúrgico.
- Francisco Marcellino Gesteira (1796-1875) – Lente de Partos, Moléstias de Mulheres Pejadas e
Paridas e de Meninos recém-nascidos. Cirurgião aprovado e formado pelo Colégio Médico
Cirúrgico da cidade da Bahia, em 1820. Secretário do Colégio Médico-Cirúrgico (1826-1829).
– Antonio José Ozorio (1816 (1817) –1868) Lente de Farmácia. Natural de Salvador, Bahia,
graduou-se em Medicina, em 1839, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Bibliotecário da
Faculdade (1839).
– Antonio Policarpo Cabral (1789-1865) – Lente de Clínica Interna. Graduou-se em Medicina pela
Universidade de Coimbra. Lente de Química Médica, por concurso, em 1831, intitulada
“Nomenclatura Química, 1831”, que foi o primeiro realizado na Faculdade de Medicina da Bahia.
Lente de Princípios Elementares de Mineralogia. Proibiu, com o apoio da Congregação, o uso das
apostilas pelos alunos.
– Francisco de Paula Araujo e Almeida (1799-1844) – Lente de Fisiologia. Baiano, foi dos
primeiros alunos do Colégio Médico-Cirúrgico. Cirurgião aprovado em 1820; formado em cirurgia
no mesmo ano. Formado em Medicina pela Academia de Bolonha; Lente interino da cadeira de
Farmácia e Matéria Médica, em substituição ao Dr. Manoel Joaquim Henriques de Paiva; ao depois,
nomeado lent de Fisiologia, vaga pela aposentadoria do seu titular, Prof. Manoel Jozé Estrella;
Diretor da Faculdade (1836) e releitos para os dois subseqüentes triênios.
- Elias Jozé Pedroza (1808-1887) – Lente de Anatomia Geral e Patologia (1855) - Baiano e
Itaparica, cirurgião aprovado pelo Colégio Médico–Cirúrgico da Bahia (1828) e formado pelo
mesmo Colégio, em 1829; graduou-se em Medicina, em 1937, pela Faculdade de Medicina da
Bahia.
- João Antunes de Azevedo Chaves (1805-1873) – Lente de Clínica Externa (1833-1861).
- Jozé Vieira de Faria Aragão Ataliba (1804-1853) – Lente de Patologia Interna. Baiano, colou grau
em Medicina pela Universidade de Coimbra, em 1827.
Provedor da Saúde do Porto e presidente da Comissão de Higiene Pública da preovíncia.
– João Jacinto Alencastre (1802-1868) – Lente de Operações (Lente de Anatomia Topográfica,
Medicina Operatória e Aparelhos (1840-1861).

– Manoel Mauricio Rebouças ( 1800-1862) – Lente jubilado de Botânica e Zoologia (1833-1861).
Baiano de Maragogipe. Colou grau em Medicina pela Faculdade de Paris, em 1831.
– Malaquias Alvares dos Santos (1810 (1816) – 1856 – Lente de Medicina Legal. Baiano de
Itaparica. Colou grau em Medicina, em 1939, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Lente
proprietário de Medicina Legal, em virtude das reformas do ensino médico. Foi o primeiro
historiador da Faculdade de Medicina da Bahia, em 1855, referente aos principais acontecimentos
em 1854.
- Jonathas Abbott (1797-1868) - Lente de Anatomia Descritiva. Natural de Kennington, distrito de
Lambeth, Londres. Chegou à província da Bahia, aos 16 anos, em 1812. Naturalizou-se brasileiro
por Decreto de 31 de outubro de 1821. Cirurgião aprovado pelo Colégio Médico-Cirúrgico da
Bahia, em 1820 e cirurgião formado, em 1821. Graduou-se em Cirurgia pela Universidade de
Palermo. Em 1935, graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia. Lente substituto
da cadeira de Anatomia do Colégio Médico-Cirúrgico da Bahia, em 1825; vice-diretor, em 1837 e
diretor interino da Faculdade em diversos exercícios. Fundou um magnífico gabinete de anatomia,
que levou o seu nome com o seu falecimento. Cirurgião da Casa da Santa Misericórdia; do
Conselho de S.M. o Imperador
- Joaquim de Souza Velho (1800-1872) – Lente de Terapêutica e Matéria Médica. Lente substituto
da Seção Médica (1833); Lente, por concurso, de Farmácia, Matéria Médica. Jubilou-se em 1861.

