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FOLHINHA

W9

DA S O C I E D A D E

IV-CENTENÁRIO

DA FUNDAÇÃO

DA INSTALAÇÃO

FILATÉLICA

DA

BAHIA

1949

DA C I D A D E D O S A L V A D O R E

DO G O V E R N O G E R A L

DO BRASIL

. BRASIL
Nfc CORREIO
1.549-1949
•, AÉREO

té

-mm

mi

PRESCILIANO

SILVA

EMISSÃO: SOOO E X E M P L A R E S

BRASIL CORREIO

S A L V A D O R - B A Hl A, 4 9

D • ADE DD SaiVADDE:

NUMERAÇÃO DE

CIDADt D05ALVAD0RI

O padre Manoel da Nóbrega chegou na Bahia na esquadra de Tomé de Sousa em 1549 e dele foi amigo e conselheiro.
A missão era de dedicar-se à catequese dos indigenas na colonização do Brasil, desenvolvendo uma intensa campanha contra a antropofagia existente entre os
nativos e, ao mesmo tempo, combatendo a sua exploração pelo homem branco. Participou da fundação das cidades de Sal vadore do Rio de Janeiro e também da
luta contra os franceses como conselheiro de Mem de Sá.

Brasil-29/03/1949
IV Centenário da fundação de Salvador e da Instalação do Governo Geral do Brasil

Em 29 de março de 1549 chegam, pela Ponta do Padrão,
na B a r r a , Tomé de S o u s a e comitiva, em s e i s
embarcações: três naus, duas c a r a v e l a s e um
bergantim, com ordens de D. João III de fundar uma
cidade-fortaleza chamada do São Salvador. Nasce
assim a cidade de Salvador: já cidade, já capital, sem
nunca ter sido província.
Todos os donatários das capitanias hereditárias eram
submetidos à autoridade do primeiro governador-geral
do Brasil, Tomé de Sousa. No local de desembarque, na
Praia do Porto da Barra, está o "Marco da Fundação da
Cidade", uma coluna de 6 metros de altura feita em
pedra de lioz. O monumento foi posto pela comunidade
portuguesa na Bahia em 1952.

Brasil-19/03/1999
450 anos de Salvador/BA

Salvador foi nomeada em homenagem a Jesus Cristo, o
Salvador, conforme o cristianismo seguido pelos
colonizadores católicos do Império Português, mas
também é uma redução da primeira designação, São
Salvador da Bahia de Todos os Santos. Além da
referência religiosa, esta faz remete ainda à baía na qual
está situada, que foi encontrada por Américo Vespúcio
em 1503 no Dia de Todos os Santos e que também deu
nome à capitania, à província e ao estado federado dos
quais foi e é capital. Ao longo do tempo, designações
variaram entre essas duas referências: São Salvador,
Cidade do Salvador, Salvador da Bahia, Bahia, "cidade
da Bahia".
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O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios.
Por mais que fizermos, tudo é pouco
diante do que Deus faz por nós.

Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes - O Anjo bom da Bahia,
nasceu em Salvador/BA em 26 de maio de 1914, filha de Dulce Maria
de Souza Brito e do dentista e professor Augusto Lopes Pontes.
Irmã Dulce ganhou notoriedade por suas obras de caridade e de
assistência aos pobres e necessitados, obras e s s a s que ela
praticava desde muito cedo. Na juventude já lotava a casa de seus
pais acolhendo doentes. Ela também criou e ajudou a criar várias
instituições filantrópicas: uma das mais importantes e famosas é o
Hospital Santo Antônio.
Irmã Dulce foi beatificada em 2011, pelo enviado especial do Papa
Bento XVI, Dom Geraldo Majella Agnelo, em Salvador.
Em 13 de outubro de 2019, foi canonizada pelo papa Francisco,
tornando-se a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil
a ser canonizada, e a 37* santa brasileira.

Brasil-13/03/1993
Homenagem à Irmã Dulce

Brasil 87
Czs 4,00

Brasil 87
eis 4,00

r

M I U I I I H I

O convento foi fundado em 1585 pelo frei franciscano Melchior de Santa Catarina, as estruturas foram erguidas entre os século
XVII e XVIII e são consideradas uma das mais singulares e ricas expressões do Barroco brasileiro. Está localizado no Largo do
Cruzeiro de São Francisco, S/N - Pelourinho, Salvador - BA.

Brasil-04/10/1987
400 anos do Convento de São Francisco, Salvador/BA
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Vicente Rodrigues Palha, nascido por volta de 1564 (não há certeza
entre os historiadores para o ano do seu nascimento) em Matuim,
Salvador/BA, tendo sido batizado em 28 de Janeiro de 1567. Filho de
João Rodrigo Palha e Messia de Lemos, teve seu início académico no
colégio dos Jesuítas em Salvador/BA, cursou Teologia e Direito na
Universidade de Coimbra onde doutorou-se em cânones.
Fez uma rápida carreira na Igreja, sendo nomeado num intervalo de
poucos anos presbítero secular, cónego da Catedral de Salvador,
vigário-geral e governador do bispado da Bahia.
O historiador Frei Vicente do Salvador deixou duas obras:
Crónica da Custódia do Brasil - Escrita entre 1612 e 1617
aproximadamente, tratava das histórias das missões franciscanas,
eventos políticos, vida dos índios e pequenas biografias de outros
religiosos.
História do Brasil - Obra que levou muitos anos em desenvolvimento,
conta a história do Brasil - Chegada de Pedro Álvares de Cabral,
colonização, primeiros governos regionais, capitanias hereditárias,
a invasão holandesa, fauna, flora, geografia e diversos outros
eventos. Essa obra é considerado o primeiro livro de história do
Brasil.
A data de sua morte é incerta, mas acredita que tenha sido em torno
de 1636.

Brasil-28/06/1967
4° centenário do nascimento do historiador Frei Vicente do Salvador
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Fundado em 13 de maio 1894 pelo governador Rodrigues
Lima, situado na Avenida Joana Angélica, 43 - Piedade Salvador-BA. O I6HB reúne pesquisadores e estudiosos
destacados nas áreas de Geografia, História, Sociologia e
ciências afins.
Conhecida também como Casa Bahia em razão de contar
com a memória histórica e cultural da Bahia. OIGHB possui a
maior coleção de jornais, datados desde o século XIX até a
atualidade.
Sua fundação foi precedida pelo Instituto Histórico da Bahia,
que funcionou entre os anos de 1856 a 1877.

Brasil-30/05/1945
50° aniversário do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia
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Brasil-14/12/1953
1° congresso nacional de professores
primários - Salvador/BA
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€CONOMICO
SESQUICENTENÁRIO
DO BANCO ECONÓMICO S.A.

.1 ° dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Banco Económico foi fundado em 13 de julho de 1834, por 171
cidadãos baianos, com a denominação - Caixa Económica da Bahia,
com sede na rua do Açouguinho, número 1 em Salvador/BA. A sede
mais tarde foi transformada no Memorial do Banco Económico,
formado pelo Museu Eugênio Teixeira Leal, a Biblioteca Innocêncio
Cal mon e o Arquivo Histórico que sobrevivem até os dias de hoje.
Apesar de receber ajuda do governo através do Programa de
Estimulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional (PROER), acabou sofrendo intervenção em
1995 e entrou em liquidação judicial em 1996.

Brasil-13/07/1984
Sesquicentenário do banco Económico S.A.

Realizado de 10 à 21 de agosto de 1959 na Faculdade
de Odontologia da Universidade da B a h i a Salvador/BA. A seção solene de inauguração foi
presidida pelo então governador da Bahia, general
Juracy Montenegro Magalhães, já a cerimónia de
encerramento foi presidida por Juscelino Kubischek
de Oliveira, presidente do Brasil.

Nascida em 1792 em Feira de Santana/BA, ) foi uma
combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil.
Em 1821, fugiu da fazenda em que morava com a família e, sob
a identidade masculina, alistou-se no Batalhão de Voluntários
do Príncipe, atuou no regimento de artilharia e foi alçada a 1*
cadete pelo general Pedro Labatut.
Após a guerra, foi condecorada com a Imperial Ordem do
Cruzeiro pelo imperador Pedro I do Brasil, que também lhe
concedeu um soldo vitalício de alferes.
É reconhecida por ser a primeira mulher a assentar praça
numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras. Em 26
de julho de 2018, por meio da lei federal 13.697, teve seu nome
incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
A patrona do Quadro Complementar de Oficiais do Exército
Brasileiro, integra o Livro dos Heróis e Heroinas da Pátria.

Brasil-03/09/1933
Primeiro congresso eucarístico
nacional - Salvador/BA
Brasil-24/10/1959
4° colóquio internacional de estudos
Luso-Brasileiros
Brasil-21/08/1953
Centenário da morte de Maria Quitéria de Jesus
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VULTOS HISTÓRICOS Centenário do Nascimento
de Ernesto Simões Filho
1° dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ernesto Simões da Silva Freitas Filho, nasceu em Cachoeira/BA, 4 de outubro de 1886 — Foi um
político, jornalista e empresário brasileiro, foi ministro da Educação efundador do jornal "A Tarde".
Morreu em 24 de novembro de 1957,71 anos no Rio de Janeiro/DF.

Brasil-04/10/1986
Centenário do nascimento de Ernesto Simões

CENTENÁRIO DO ARQUIVO PUBLICO DA BAHIA
1 ? dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Fundado em 16 de janeiro de 1890, por Ato do então governador da Bahia, Manoel Victorino Pereira, funcionou
em outros locais até sua transferência, em definitivo, para Ladeira de Quintas, 50, Baixa de Quintas Salvador/BA. Tinha como finalidade primeira "[...] recolherem-se, quanto antes, em certo e determinado
lugar todos os papéis e documentos históricos, administrativos, judiciários, e legislativos deste Estado,
disseminados nos diversos arquivos públicos das diferentes repartições [...]". Desde então, o APEB passou a
ser o ponto de referência, o guardião do patrimônio documental da Bahia.

Brasil-16/01/1990
Centenário do Arquivo Público do Estado da Bahia

380 ANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
1 ° dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

No dia 7 de março de 1609, instalava-se na cidade do Salvador, Cabeça da Colónia Portuguesa na América, o nosso primeiro
Tribunal de Justiça, com o nome de RELAÇÃO DO ESTADO DO BRASIL. Constituída de dez magistrados, a Corte da 2."
instância vinha preencher uma imensa lacuna na estrutura da administração das leis coloniais, tantos e tamanhos já eram os
litígios suscitados que demandavam a autoridade do Ouvidor Geral.
O Fórum Ruy Barbosa, localizado no município de Salvador, no Largo do Campo da Pólvora, bairro de Nazaré, inaugurado a 5
de novembro de 1949 - Comemoração do centenário de nascimento do jurista baiano.
Em março de 2000, o Fórum Ruy Barbosa deixa de ser sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - que foi instalado no
Centro Administrativo da Bahia, mas permanece a abrigar unidades judiciárias da Comarca de Salvador.

Brasil-10/03/1989
380 anos do Tribunal de Justiça da Bahia
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ANO DA BIBLIOTECA PUBLICA
1° dia de circulação
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

O coronel Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, idealizou a criação da biblioteca, cuja autorização para criação veio com o
documento assinado em 13 de maio de 1811 por dom Marcos de Noronha e Brito. No mesmo ano, foi aberta ( sendo a primeira
biblioteca pública da América Latina) ao público com cerca de 3 mil livros e seis funcionários no dia 4 de agosto. Foi transferida
para mais quatro sedes até ser instalada no prédio da rua General Labatut, nos Barris, em 1970.
Seu acervo atual é composto por 600 mil arquivos, dos quais mais de 150 mil são livros.

Brasil-13/03/1989
Ano da biblioteca pública
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