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● Em 1675, morre o pintor
holandês Johannes Vermeer,
autor de Cristo na Casa de
Marta e Maria.

● Em 1896, Machado de
Assis é aclamado primeiro
presidente da Academia
Brasileira de Letras.

● Estreia, em 1939, em
Atlanta (EUA), o filme ...E
o Vento Levou, com Vivien
Leigh e Clark Gable.
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Almanaque Gaúcho
RICARDO CHAVES

Para colaborar: Almanaque Gaúcho, Zero Hora, Av. Ipiranga, 1.075, CEP 90.169-900, Porto Alegre-RS

Hoje é
Dia do Jardineiro,Dia do
Esperanto,Dia Nacional
doArquiteto e Urbanista,
aniversário de criação dos
municípios de Piratini
(1830),Sapiranga,Três de
Maio,Rolante,Panambi,
Nova Petrópolis,Gaurama,
Cerro Largo,Casca,Frederico
Westphalen,Gramado,Ibirubá,
Esteio e Sananduva (1954),
Miraguaí,Pejuçara,Chiapetta
e Braga (1965),Ibarama,
Ibirapuitã,Ipê,Pantano
Grande e Trindade do Sul
(1987)
Santos do dia:
Cristiana,Ninon,Paulo de
Latros

Amanhã é
Dia do Reservista,aniversário
de criação dos municípios de
Osório e Tapes (1857)
Santos do dia:Adelaide,Albina,
Ananias,Misael

Piada do dia
Uma senhora que morava
ao lado de uma ferrovia
chamou um marceneiro
– toda vez que o trem passava,
com a trepidação,as portas
do roupeiro se abriam.Ele
examinou o móvel e disse:
– O problema deve estar
por dentro.Eu vou entrar e,
quando o trem passar,posso
descobrir o que há.
O homem estava no interior
do armário quando chegou
o marido da dona da casa.
Ao abri-lo,para guardar o
casaco,surpreendeu-se com o
estranho,que foi logo dizendo,
meio sem jeito:
– Se eu lhe disser que estou
esperando o trem passar,o
senhor vai acreditar?

Família Forell
Com origens em países como França,Estônia e Alemanha,

a família Forell vai se reunir no próximo dia 22,em Campo
Bom.Na foto abaixo,aparecem filho,neto,bisneto e trineto
do imigrante Jacob Forell,que chegou ao país em 1860.Mais
detalhes no site www.familiaforell.com.br.

EnvieSANTO para 46956.
O custo por mensagem
recebida é R$ 0,31 +
tributos para todas as operadoras.
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A Igreja Matriz de Conceição do Arroio no final do século 19. No detalhe, Manuel Luís Osorio
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Hoje na
História

com Luís Bissigo

3218-4307
almanaque@zerohora.com.br

Leia o blog:
www.zerohora.com/almanaquegaucho

Vida
ALVINA TZOVENOS

A vida tem cores
e é dentro delas
que me recomponho

Minhas telas
falam comigo
busco incansavelmente nelas
a alegria de viver

Das tantas coisas da vida
aprendi que falar com Deus
é amar e desvencilhar-se
dos pensamentos amargos
e sempre recomeçar
novamente...
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DEZEMBRO

O litoral gaúcho era conhecido por exploradores
e viajantes desde o século 17. Mas é no século
seguinte que, de fato, se inicia o povoamento da
região. Em 1732, duas sesmarias “nos campos de
Tremandy” são concedidas a Manuel Gonçalves
Ribeiro e Francisco Xavier Ribeiro. A área é mais ou
menos a que compreende a região norte litorânea
gaúcha atual. Em 1742, Antônio Gonçalves dos Anjos
construiu na “Estância da Serra” a primeira capela
dedicada a Nossa Senhora da Conceição do Arroio,
nome pelo qual o local passou a ser conhecido e com
o qual passou a ser freguesia, em 1773.

Em 16 de dezembro de 1857, Conceição do Arroio
emancipou-se de Santo Antônio da Patrulha, sendo o
município instalado em 12 de abril do ano seguinte.
Foi rebatizado de Osório, sem consulta popular, em
1934, por decreto do interventor Flores da Cunha.

Manoel Luís Osorio, filho de Manoel Luís da Silva

Borges e Ana Joaquina, nasceu em Conceição do
Arroio em 10 de maio de 1808, no local onde hoje
se encontra o Parque Histórico, em Tramandaí.
Osorio lutou na Guerra da Independência e na da
Cisplatina, e também nas inúmeras revoluções do
período imperial. Teve atuação destacada na Guerra
do Paraguai. Recebeu os títulos de barão, visconde
e marquês de Herval e foi senador e ministro do
império. Faleceu no Rio, em 4 de outubro de 1879.

O sobrenome “Osório” (com acento) é usado
pela cidade e em muitos livros e documentos. A
família, no entanto, utiliza “Osorio”. O mesmo ocorre
com o Exército brasileiro, onde Osorio é patrono
da cavalaria. O general herdou o sobrenome do
avô materno, e a grafia original, como atestam os
documentos, inclusive o de batismo, é “Ozorio”.

Colaborou Rodrigo Trespach

Origens de Osório

Formados na ETA
Um grupo de ex-alunos da Escola Técnica de Agricultura

(ETA),de Viamão,vai comemorar neste domingo o
cinquentenário da conclusão do curso,na própria sede
da escola.A foto acima mostra integrantes da turma no
ano da formatura,1962.Mais informações pelo e-mail
joseluizraubustt@hotmail.com.
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Envie LOTERIAS para 46956.
O custo por mensagem
recebida é R$ 0,31 +
tributos para todas as operadoras.
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RESULTADOS
DOS JOGOS
DA LOTERIA

NO CELULAR

Serviço
● Brinquedos – O Gabinete da

Primeira-Dama, da prefeitura de
Porto Alegre, a RBS TV e o Gru-
po Zaffari promovem hoje, das
10h às 16h, no Parque Moinhos
de Vento, a 7ª edição do Pedágio
do Brinquedo, que visa a reco-
lher brinquedos novos ou usados
para presentear crianças pobres.
As doações também poderão ser
entregues no Armazém A do Cais
do Porto, até o dia 20. É possível
solicitar uma equipe para fazer
o recolhimento pelos telefones
(51) 3289-8336 e (51) 3289-8337.
Os supermercados Zaffari e as se-
cretarias municipais também têm
pontos de coleta.

● Brechó – A ONG Luz Animal pro-
move hoje, das 10h às 17h, brechó
para arrecadar fundos para trata-
mento e esterilização de animais,
em frente à Igreja Nossa Senhora
das Graças (esquina das aveni-
das Wenceslau Escobar e Otto
Niemeyer), no bairro Tristeza, na
Capital. Informações pelo telefone
(51) 9956-0445.

● Ospa – Foi transferido para quarta-
feira o concerto de encerramento
da temporada da Orquestra Sinfô-
nica de Porto Alegre (Ospa). O es-
petáculo, que ocorre às 20h30min,
na Praça da Matriz, terá repertório
composto por músicas natalinas e
canções populares gaúchas, com
a participação de Antonio Villeroy,
Bebeto Alves, Gelson Oliveira,
Nelson Coelho de Castro e do
Coro Sinfônico da Ospa.

● Bazar – Termina hoje o Bazar
Social de Natal, da Fundação Se-
mear (Rua Joaquim Pedro Soares,
540, Novo Hamburgo). Os recur-
sos arrecadados serão investidos
no projeto de férias, em fevereiro,
para as 170 crianças e adoles-
centes atendidos no Centro de
Vivência Redentora, da fundação.
A visitação pode ser feita das 9h
às 17h. Informações pelo telefone
(51) 2108-2108, ramal 2162, ou
pelo e-mail semear@fundacaose-
mear.org.br

● Pesquisa – O Ambulatório do
Climatério do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA) selecio-
na mulheres entre 45 e 60 anos,
que estejam na menopausa, para
participar de pesquisa para o tra-
tamento dos “calorões”, por meio
de hormônios de baixa dose. In-
teressadas devem entrar em con-
tato pelo telefone (51) 8405-2089,
entre 10h e 18h.

Loterias
Até o fechamento desta edição, a Caixa não
havia divulgado o resultado das loterias.


