Aguiar (família)

Brasão de Armas da Família Aguiar

Aguiar é um apelido de família da onomástica da língua portuguesa. Sua origem é toponímica,
que - por sua vez - deriva do nome de uma ave, a águia. Desta família saiu a dos Aguilares,
muito qualificada na Espanha.

História
Os Aguiares descendem da ilustre e antiga família Guedeão (Guedes), e tomou
apelido do senhorio d'Aguiar (Aguiar de Sousa), na província de Trás-os-Montes. O
primeiro a usá-lo foi D. Mem Pires de Aguiar (ou Mendes Peres d'Aguiar), senhor
da Torre do Castelo de Aguiar de Sousa, nascido ca.1000, filho de D. Pero Oeriz
Guedeão, nascido ca.970 e D. Teresa Aires de Ambia. Ele casou com D. Maior
Garcia de Portocarreiro e viveram em tempo de D. Afonso I Henriques, Rei de
Portugal e deles descendem os que assim se chamaram. Desta família saiu a dos
Aquilares muito qualificada em Espanha.1 Tanto no continente como nas ilhas teve
larga expansão, mantendo sempre honrada nobreza, que procurou consolidar com
acções dignas.1
D. João Ribeiro Gaio, Bispo de Malaca cantou os Aguiares na seguinte trova:1
'd'Aguiar foram senhores,
Verdadeiros e leais,
De antigos antecessores,
Mas não tiveram mais,
Por pertencer a Aguiares'

'desse Don Guedes antigo,
Tem os de nome honrado,
de Aguiar sublimado,
Por terem o seu abrigo,
nesta terra assim chamada'

Armas
Armas: De ouro com uma águia estendida de
vermelho armada e membrada de negro. Elmo
de prata, sem grades posto a 3/4 guarnecido de
ouro e predarias, forrado de azul. Correias de
azul, guarnecidas de ouro. Virol e paquife ouro e
vermelho.

Mem Pires de Aguiar
Mem Pires de Aguiar

Brasão de Armas.
Nascimento
Nacionalidade
Ocupação

1100
Condado Portucalense
Portugal
Foi
um Rico-Homem ecavaleiro
medieval português, foi

senhor da Torre do Castelo
de Aguiar de Sousa.

Mem Pires de Aguiar (1100 -?) foi um nobre Rico-Homem e cavaleiro
medieval português, foi senhor da Torre do Castelo de Aguiar de Sousa, na
localidade de Aguiar de Sousa de onde tomou o nome. Actualmente esta torre é
considerada Imóvel de Interesse Público, conforme o
Dec. n.º 95/78, DR 210 de 12 de Setembro de 1978. Este monumento faz parte
da Rota do Românico do Vale do Sousa1 2 .

Relações familiares
Foi filho de Pero Oeriz Guedeão (1070 -?) e de Teresa Aires de Ambia, (c. 1070 -?),
filha de Aires Ambia, rico-homem da Corte de Leão. Casou com Maior Garcia, filha
de Garcia Afonso, do tronco dos Porto Carreiros e de sua mulher D. Estefânia ou
Estefina de quem teve2 1 :
1. Pero Mendes de Aguiar (1140 -?) casou com Estevainha Mendes de Gundar
(1175 -?), filha de Mendo de Gundar e de D. Goda.

Referências
1. ↑ Ir para:a b José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, Linhagens Medievais
Portuguesas - 3 vols, Universidade Moderna, 1ª Edição, Porto, 1999, vol. 2
pág. 7.
2. ↑ Ir para:a b Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário de Famílias de
Portugal, Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989, vol. I pág. 223
(Alcoforados), vol. IV pá. 433 (Correias) e vol. VI pág. 10 (Guedes).
3. Dórdia Pais de Aguiar (1210 -?) casou com Pêro Pais Correia.
4. Urraca Pires de Aguiar (c. 1210 -?) casou com Martim Pais Dade.
5. Maria Pires casou com João Gomes Vinhal.

Pero Mendes de Aguiar

Brasão de Armas da Família Aguiar
Pero Mendes de Aguiar (1140 -?) foi um fidalgo e Cavaleiro medieval português, foi
Senhor de Aguiar e o primeiro a usar Aguiar como sobrenome.
Relações familiares[
Foi filho de Mem Pires de Aguiar (1100 -?) e de uma senhora cujo nome a história
não regista. Casou com Estevainha Mendes de Gundar (1175 -?), filha de Mendo de
Gundar e de D. Goda, de quem teve:
1. Martim Pires de Aguiar casou com Marinha Gonçalves de Sousa, filha
de Gonçalo de Sousa e de Gondara Goldres de Repiteira.
2. Dórdia Pais de Aguiar (1210 -?) casou com Pêro Pais Correia.
3. Urraca Pires de Aguiar (c. 1210 -?) casou com Martim Pais Dade.
4. Maria Pires casou com João Gomes Vinhal.
Referências[ Pizarro, José Augusto de Sotto Mayor Linhagens Medievais
Portuguesas - 3 vols, , Universidade Moderna, 1ª Edição, Porto, 1999. vol. 2-pg. 7.


Gayo, Manuel José da Costa Felgueiras, Nobiliário de Famílias de Portugal,
Carvalhos de Basto, 2ª Edição, Braga, 1989. vol. I-pg. 223 (Alcoforados) e vol.
IV-pg. 433 (Correias) e vol. VI-pg. 10 (Guedes).

Martim Pires de Aguiar
.

Brasão de Armas da Família Aguiar
Martim Pires de Aguiar foi um nobre e Cavaleiro medieval do Reino de Portugal,
tendo sido Senhor de Aguiar.1

Relações familiares
Foi filho de Pero Mendes de Aguiar (1140 -?) e de Estevainha Mendes de Gundar
(1175 -?), filha de Mendo de Gundar e de D. Goda. Casou com Marinha Gonçalves
de Sousa, filha de Gonçalo de Sousae de Gondara Goldres de Repiteira, de quem
teve:
1. Pedro Martins Alcoforado (1195 -?) casado com Teresa Soares de Paiva, filha
de Soeiro Mouro e de Elvira Nunes das Astúrias,
2. Nuno Martins de Aguiar 2 que foi pai de Dórdia Nunez de Aguiar, casada
com Martins Sanches das Medas (ou de Medãs), que se distinguiu na
Batalha do Porto ocorrida em agosto de 1245 e fico para a história como a
"Lide de Gaia" entre o Rei D. Sancho II de Portugal e os seus opositores3 .

José de Aguiar Toledo
José de Aguiar Toledo, primeiro e único barão de Bela Vista e visconde de
Aguiar Toledo, (Bananal, 13 de junho de 1823 – Rio de Janeiro, 14 de
agosto de 1898) foi um fazendeiro, pecuarista e político brasileiro. Possuía diversas

fazendas na região de Bananal e Resende, onde cultivava café, gado leiteiro,
carneiros e cavalos da raça Voltigeur.

Família
Filho do coronel Francisco de Aguiar Valim, brasileiro, e de Maria Ribeiro Barbosa,
portuguesa. Casou-se em primeiras núpcias com Maria Guilhermina Pacheco, filha
do desembargador Joaquim José Pacheco e Margarita Domenech, de quem teve
três filhas. Maria Guilhermina faleceu aos 2 de julho de 1865 com trinta anos de
idade, e seu viúvo casou-se novamente, desta vez, com Maria Madalena Hus
(ocorre um engano quanto ao sobrenome de Maria Madalena: seu verdadeiro
sobrenome era Hesse, e não Hus, sendo ela filha de Friedrich Rudolf Hesse, cônsul
da Dinamarca no Brasil, e Marie-Madeleine Huber.

Títulos nobiliárquicos e honrarias

Armas do visconde de Aguiar Toledo, as mesmas das famílias Aguiar e Toledo.
Foi comendador da Imperial Ordem de Cristo e da Imperial Ordem da Rosa.
Barão de Bela Vista
Título conferido por decreto imperial em 22 de abril de 1834. Faz referência a uma
das fazendas do nobre localizadas em Bananal.
Visconde de Aguiar Toledo
Título conferido por decreto imperial em 13 de julho de 1877.

Descendência
Do primeiro casamento


Maria Guilhermina de Aguiar Toledo, casada com Ernesto Júlio Bandeira de

Melo.


Cecília de Aguiar Toledo, casada com Bento Luís de Oliveira Lisboa.



América Brasília de Toledo, casada com Luciano José de Almeida Valim, barão
de Almeida Valim.

Do segundo casamento


Maria Madalena de Toledo, casada com Rodolfo Antônio de Lima, filho do Barão
de Inhanduí.



José de Aguiar Toledo, s.m.n..



Rodolfo de Aguiar Toledo, s.m.n..

Antônio de Aguiar Barros

Armas do marquês de Itu, as mesmas da família Barros.
Antônio de Aguiar Barros, primeiro e único visconde, conde e marquês de Itu,
(Itu, 25 de dezembro de 1823 — São Paulo, 30 de janeiro de 1889) foi

um fazendeiro brasileiro.
Filho de Bento Pais de Barros, barão de Itu, e de Leonarda de Aguiar. Casou-se com
sua prima Antônia de Aguiar Barros, filha de Antônio Pais de Barros, 1.° barão de
Piracicaba.
Foi presidente da província de São Paulo por duas vezes, de 31 de janeiro a 5 de
fevereiro de 1878 e de 4 de abril a 18 de agosto de 1883.
Recebeu a comenda da Imperial Ordem da Rosa.
Ligações externasRelatório com que passou a administração da província de São
Paulo ao exmo. presidente Barão de Guajará o vice-presidente Visconde de Itu em
18 de agosto de 1883

Precedido por
Joaquim Manuel Gonçalves
de Andrade

Presidente da Província de
São Paulo
1878

Sucedido por
João Batista Pereira

Precedido por
Francisco de Carvalho Soares
Brandão

Presidente da Província de
São Paulo
1883

Sucedido por
Domingos Antônio Raiol

Joaquim António de Aguiar

Joaquim António de Aguiar

Presidente do Conselho
de Ministros de
Portugal
(1.ª vez)

Período de
governo

9 de junho de 1841 até 7 de fevereiro de 1842

Antecessor(a)

Conde do Bonfim

Sucessor(a)

Duque de Palmela
Presidente do Conselho
Portugal
de Ministros de
(2.ª vez)

Período de
governo

1 de maio de 1860 até 4 de julho de 1860

Antecessor(a)

Duque da Terceira
(de facto)
Conselho de Ministros
composto por:
António Maria de Fontes Pereira de Melo
João Martens Ferrão
José Maria do Casal Ribeiro
António Serpa
(interino)

Sucessor(a)

Marquês de Loulé
Presidente do Conselho
de Ministros de
Portugal
(3.ª vez)

Período de
governo

4 de setembro de 1865 até 4 de janeiro de 1868

Antecessor(a)

Marquês de Sá da Bandeira

Sucessor(a)

Conde de Ávila
Vida

Nascimento

24 de Agosto de 1792
Coimbra,
Portugal

Morte

26 de Maio de 1884 (91 anos)
Lavradio,
Portugal

Nacionalidade
Progenitores

Português
Mãe: Teresa Angélica de Aguiar
Pai: Xavier António de Aguiar
Dados pessoais

Alma mater

Universidade de Coimbra

Partido

Cartista
Partido Regenerador

Profissão

Professor universitário, jurista epolítico

Joaquim António de Aguiar (Coimbra, 24 de Agosto de 1792 — Lavradio, 26 de
Maio de 1884) foi um político português do tempo da Monarquia Constitucional e um
importante líder dos cartistas e mais tarde do Partido Regenerador.1 Foi por três
vezes presidente do Conselho de Ministros de Portugal (1841–1842, 1860 e
1865–1868, neste último período chefiando o Governo da Fusão, um executivo de
coligação dos regeneradores com os progressistas). Ao longo da sua carreira
política assumiu ainda várias pastas ministeriais, designadamente a de Ministro dos
Negócios Eclesiásticos e da Justiça durante a regência de D. Pedro nos Açores em
nome da sua filha D. Maria da Glória. Foi no exercício dessa função que promulgou
a célebre lei de 30 de Maio de 1834, pela qual declarava extintos "todos os
conventos, mosteiros, colégios, hospícios, e quaisquer outras casas das ordens
religiosas regulares", sendo os seus bens secularizados e incorporados na Fazenda
Nacional. Essa lei, pelo seu espírito antieclesiástico, valeu-lhe a alcunha de o MataFrades.1

Biografia[
Joaquim António de Aguiar nasceu em Coimbra, a 24 de Agosto de 1792, filho de D.
Teresa Angélica de Aguiar e do cirurgião Xavier António de Aguiar, uma família de

origens humildes, mas que se empenhou em dar ao seu filho uma educação
esmerada.
Quando em 1807 ainda frequentava os estudos preparatórios para ingresso
na Universidade de Coimbra, deu-se a primeira invasão de Portugal pelos exércitos
franceses de Napoleão Bonaparte, então sob o comando do general Jean-Andoche
Junot. Face à situação que então se viveu em Portugal, abandonou os estudos e
alistou-se no Batalhão Académico que então se formou em Coimbra.1 Integrado
nesse batalhão e noutras unidades militares, participou como soldado na Guerra
Peninsular.
Terminado aquele conflito, regressou a Coimbra e matriculou-se no curso de Leis,
concluindo o curso com a maior distinção, aprovado unanimemente em todos os
actos e premiado nos últimos anos. Obteve no fim do curso a classificação mais
distinta e honrosa que a Universidade de Coimbra atribuía aos seus alunos. Apesar
de inicialmente pretender ingressar na magistratura judicial, acabou por permanecer
na Universidade, onde obteve o grau de Doutor em Leis no ano de 1815.
Tendo-se doutorado, no ano de 1816, foi opositor a uma das cadeiras da Faculdade
de Direito, sendo seleccionado com o voto unânime da congregação universitária.
Começou então a exercer funções docentes, que acumulava com as de fiscal da
Fazenda e de conservador da Universidade.

Início de carreira[
Sendo conhecido pelas suas ideias liberais, foi preterido na nomeação para um lugar
nas colegiaturas dos Colégios de São Pedro e de São Paulo da Universidade de
Coimbra, a favor de outros candidatos considerados de menor mérito. Essa situação
foi levada às Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, então reunidas
em Lisboa na sequência daRevolução Liberal de 1820, as quais deliberaram, depois
de acalorada discussão, admiti-lo, sem mais formalidade, no lugar da colegiatura de
São Pedro, o que lhe granjeou grandes inimizades. Em resposta, Joaquim António
de Aguiar publicou em Setembro de 1822 um folheto em que demonstrava as suas
ideias de assumido liberal.
Em consequência, quando em 1823 se estabeleceu o governo miguelista, por
decreto de 8 de Novembro de 1823 foi mandado sair do colégio de S. Pedro e teve
de abandonar a docência e procurar refúgio na cidade do Porto. Face ao regresso
ao absolutismo, e com as suas ideias liberais tão publicamente manifestadas, só lhe
restava emigrar, o que fez.

Contudo, quando em 1826 foi proclamado o governo de D. Pedro IV, voltou
a Coimbra, sendo em Abril desse ano nomeado lente-substituto em Leis da
Faculdade de Direito, com exercício na cadeira de Direito Pátrio. Nesse mesmo ano
foi eleito deputado às Cortes pela Província da Beira, tomando assento na câmara
até 13 de Março de 1826. No parlamento revelou-se um parlamentar combativo e um
grande orador, defendendo os princípios liberais mais avançados da monarquia
constitucional representativa. Manteve-se no parlamento até que em 1828, ano em
que as Cortes foram dissolvidas por ordem de D. Miguel.
Voltou então a Coimbra, mas foi logo intimado pelo conservador da Universidade
que, por ordem do Governo, devia sair da cidade no prazo de 24 horas, desterrado
para Tabuaço. Não considerando prudente ir para aquela vila, recolheu-se ao Porto,
mas logo se viu obrigado a emigrar para Londres. No entretanto, foi declarado
rebelde em Portugal e banido para sempre da Universidade de Coimbra.
Junto da emigração liberal portuguesa em Londres exerceu grande actividade,
sendo um dos maiores aliados de Pedro de Sousa Holstein, então marquês de
Palmela, na condução da política do governo no exílio e na preparação teórica da
implantação do liberalismo em Portugal.
Participou na expedição de socorro à ilha Terceira que foi comandada por João
Carlos Oliveira e Daun, o futuro marechal Saldanha, e que se gorou devido ao
bloqueio britânico então imposto às forças liberais acantonadas nos Açores. Teve
então de procurar refúgio em Brest, de onde pouco depois conseguiu atingir a ilha
Terceira. Estando integrado no Corpo dos Voluntários da Rainha, foi transferido para
o Corpo Académico então estacionado na vila da Praia.
Na Terceira teve uma participação activa nos acontecimentos que precederam a
transferência das forças liberais para a ilha de São Miguel, de onde partiu em
integrado nas forças que a 8 de Julho de 1832 protagonizaram o Desembarque do
Mindelo, entrando na cidade do Porto no dia seguinte.

Monumento em homenagem a Joaquim António de Aguiar, Coimbra.
Durante o Cerco do Porto foi nomeado juiz do Tribunal de Guerra e de Justiça e
membro da comissão encarregada de elaborar o Código Penal e o Código
Comercial. Também ocupou o cargo de Procurador-Geral da Coroa, lugar que foi
exercer em Lisboa, logo que a capital foi conquistada pelas forças liberais. Pouco
depois passou a exercer as funções de conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Foi pela primeira vez nomeado membro do governo a 15 de Outubro de 1833,
ocupando o cargo de Ministro do Reino, sendo a 23 de Abril de 1834 transferido
para o cargo de Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, cargo que exerceu
até à morte de D. Pedro IV em Setembro desse ano.
Nesse curto período conseguiu demonstrar a sua capacidade reformista decretando
a reorganização dos municípios e a extinção das ordens religiosas, mandando
incorporar os seus bens na Fazenda Nacional. Esta medida deu brado no país,
suscitando grande oposição entre as forças mais conservadores e no mundo rural,
valeu-lhe a alcunha de Mata-Frades que conservaria durante toda a sua carreira
política. Tendo deixado o governo, ingressou na actividade parlamentar, tendo sido
deputado eleito pelos círculos das províncias da Estremadura,
Douro, Alentejo eBeira Alta.
A 20 de Abril de 1836 regressou ao governo, assumindo de novo a pasta dos
Negócios Eclesiásticos e da Justiça, mas os acontecimentos de 9 de Setembro
desse ano, o eclodir da chamadaRevolução de Setembro, obrigaram o ministério a
demitir-se. Sendo um cartista convicto, recusou aceitar a revogação da Carta
Constitucional de 1826, pelo que se demitiu do lugar de conselheiro do Supremo
Tribunal de Justiça e se retirou da vida pública.
Só quando a Constituição Política da Monarquia Portuguesa de 1838 foi jurada pela
rainha e pela nação, apesar de se manter fiel aos seus princípios e ao trono, aceitou
retomar o seu assento na Câmara como deputado por Coimbra, Lamego e Vila Real.
Por lei de 28 de Agosto de 1840 foi reintegrado no cargo de conselheiro do Supremo
Tribunal de Justiça.
Em 9 de Julho de 1841 foi nomeado Presidente do Conselho de Ministros, cargo que
acumulava com o de Ministro do Reino, conservando-se no poder até 7 de Fevereiro
de 1842, data em que o governo caiu devido à restauração da Carta Constitucional.
Nesse mesmo ano foi eleito deputado pela Estremadura e Alentejo, tomando então
uma parte muito activa na política da oposição.1
Regressou ao poder a 19 de Julho de 1846, no governo chefiado pelo duque de
Palmela, sendo-lhe confiada, novamente, a pasta da justiça. Este ministério teve
curta duração, pois terminou a 6 de Outubro imediato no conhecido golpe palaciano
de Emboscada. Ainda assim, Joaquim António de Aguiar fez jus à sua fama de
reformador, aprovando uma lei da reforma eleitoral que pretendia garantir a
liberdade do voto e punir a corrupção e o caciquismo que dominavam

avassaladoramente os actos eleitorais.
À Emboscada seguiu-se a Revolução da Maria da Fonte e a guerra civil da Patuleia,
acontecimentos que fizeram com que Joaquim António de Aguiar fosse novamente
exonerado do cargo de conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, apenas para
ser reintegrado uma vez acalmada a situação revolucionária.
Quando o golpe de Regeneração triunfou em 1851 foi afastado da esfera do poder,
mas ainda assim conservou uma notável actividade política como deputado eleito
pelo círculo de Coimbra. No ano seguinte, por carta régia de 3 de Janeiro, foi
elevado a Par do Reino.
A 9 de Novembro de 1854, foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, cargo no qual prestou grandes e reconhecidos serviços.
A 1 de Maio de 1860 foi chamado à presidência do gabinete ministerial, mas o seu
governo foi efémero, já que foi demitido a 4 de Julho daquele mesmo ano.
Já no período agudo de instabilidade do regime da Monarquia
Constitucional portuguesa que se seguiu ao falhanço da Regeneração, voltou ao
poder, pela última vez, a 4 de Setembro de 1865, mas governou por apenas alguns
meses, já que a 4 de Janeiro de 1868 foi derrubado pelo movimento da Janeirinha.

Últimos anos e morte[
Joaquim António de Aguiar foi sempre um homem de hábitos simples, recusando os
títulos e mercês com que pretenderam honrá-lo. Também não usava as grã-cruzes e
condecorações que lhe foram concedidas por alguns governos estrangeiros.
Faleceu a 26 de Maio de 1884, na sua quinta de São Marcos, então na freguesia
de Santa Margarida do Lavradio, concelho do Barreiro, nos arredores de Lisboa. O
seu corpo foi trasladado para o cemitério da Conchada, em Coimbra, a 10 de
Dezembro de 1885, sendo depositado numa modesta sepultura.
Referências
1. Joaquim António de Aguiar (em português) Porto Editora Infopédia. Visitado
em 4 de setembro de 2012.

Ligações externas[


Joaquim António de Aguiar no Portugal — Dicionário Histórico, Corográfico,

Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico
Precedido por
Conde do Bonfim

Presidente do Conselho
de Ministros de Portugal
(1.ª vez)
1841 — 1842
(XII Governo da Monarquia
Constitucional)

Sucedido por
Duque de Palmela

Precedido por
Duque da Terceira
(de facto)
Conselho de Ministros
composto por:
António Maria de Fontes
Pereira de Melo
João Martens Ferrão
José Maria do Casal
Ribeiro
António Serpa
(interino)

Presidente do Conselho
de Ministros de Portugal
(2.ª vez)
1860
(XXIV Governo da
Monarquia Constitucional)

Sucedido por
Marquês de Loulé

Precedido por
Marquês de Sá da
Bandeira

Presidente do Conselho
de Ministros de Portugal
(3.ª vez)
1865 — 1868
(XXVII Governo da
Monarquia Constitucional)
("Governo da Fusão")

Sucedido por
Conde de Ávila

Rafael Tobias de Aguiar
Rafael Tobias de Aguiar

Nascimento

4 de outubro de 1795
Sorocaba

Morte

7 de
outubro de 1857 (62 anos)
litoral do Rio de Janeiro

Nacionalidade
Ocupação

Brasileiro
Político

Rafael Tobias de Aguiar (Sorocaba, 4 de outubro de 1795 — litoral do Rio de
Janeiro, 7 de outubro de 1857) foi um político e militar brasileiro paulista. Conhecido
como "Brigadeiro Tobias de Aguiar", foi um dos chefes da Revolução Liberal de
1842, em São Paulo.

Biografia[
Filho de Antônio Francisco de Aguiar e de Gertrudes Eufrosina Aires, nasceu numa
família de fazendeiros, e iniciou seus estudos em São Paulo.
Entrou na vida pública em 1821, representante da comarca de Itu para a escolha
dos deputados brasileiros às Cortes Gerais e Constituintes de Lisboa. Um dos
líderes liberais da primeira metade do século XIX, elegeu-se conselheiro do governo
provincial em 1827. Foi deputado provincial e geral em numerosas legislaturas.
Somente pela Província de São Paulo, foi eleito em dez legislaturas, entre 1838 e
1861, sendo em quatro delas como suplente. Foi escolhido presidente da Província
de São Paulo por duas vezes, de 17 de novembro de 1831 a 11 de maio de 1835 e
de 6 de agosto de 1840 a 15 de julho de 1841, acumulando neste segundo mandato,
os cargos de presidente e deputado provincial.1
Entre seus amigos figurava outro liberal famoso, o Padre Diogo Antônio Feijó, de
quem foi colega de escola.
Em virtude de sua administração, quando aplicou até mesmo seu salário em
escolas, obras públicas e de caridade, recebeu o posto de Brigadeiro Honorário do
império.

Líder revoltoso
Em 1842, comandou a Revolução Liberal juntamente com o padre Diogo Antônio
Feijó para combater a ascensão dos conservadores durante o início do reinado
de Dom Pedro II.
Em 17 de maio de 1842, é proclamado pelos rebeldes presidente interino
em Sorocaba, que foi declarada capital provisória da Província pelos revolucionários.
Foi ele quem se encarregou de reunir a chamada Coluna Libertadora, com 1.500
homens, com a qual tentou invadir São Paulo para depor o presidente da Província,
o Barão de Monte Alegre.
Antes da batalha, casou-se com Domitila de Castro Canto e Melo, a marquesa de
Santos2 , ex-amante de Dom Pedro I e com quem já tinha seis filhos. De seu
relacionamento anterior com D. Pedro I tinha tido cinco filhos, dos quais duas filhas
ainda eram vivas.
Foi derrotado pelas forças imperiais e tentou a fuga para o Rio Grande do Sul, para
juntar-se ao rebelados da Guerra dos Farrapos. Levou para o Rio Grande do Sul o
primeiro cavalo malhado de que se tem notícia e, por essa razão, até hoje esse pelo
de equino é ali chamado de Tobiano.3 Foi preso em Palmeira das Missões e levado
para a Fortaleza da Laje, no Rio de Janeiro. Foi anistiado e saiu da prisão em 1844,
retornou a São Paulo, onde foi recebido perto da capital por uma grande massa
popular.
É considerado o patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo e seu nome
figura o primeiro batalhão de Choque a ROTA.
Rafael Tobias de Aguiar foi o chefe mais popular do partido liberal paulista e
considerado entre os vultos mais notáveis da história pátria. Ele faleceu em viagem
da cidade de Santos para a capital do Império, a bordo do vapor Piratininga, no dia 7
de outubro de 1857, vítima de uma dolorosa moléstia.4
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Profissão

Engenheiro

Francisco Marcelino de Sousa Aguiar (Salvador, 2 de junho de 1855 — Rio de
Janeiro 10 de novembro de 1935), foi um engenheiro e político brasileiro.
Foi prefeito do Distrito Federal (cidade do Rio de Janeiro) entre 1906 e 1909,
nomeado pelo presidente Afonso Pena.

Filho do major do exército e ex-presidente da província do Maranhão Francisco
Primo de Sousa Aguiar e de Johanna Maria Freund, austríaca, nasceu na capital
da Bahia, e ficou órfão de pai aos treze anos de idade. Em 1869 ingressou na
Escola Militar, como cadete. Tornou-se alferes-aluno em 1874, concluiu o curso de
engenharia em 1876.
Foi prefeito do então Distrito Federal (Rio de Janeiro), de 16 de novembro de 1906
a 23 de julho de 1909. Reformou-se no posto de marechal em 1911.
Sousa Aguiar assumiu, em 1877, o cargo de instrutor-geral da Escola de Tiro de
Campo Grande, no qual permaneceu até ser transferido para o Rio Grande do
Sul em 1879, onde demarcou as fronteiras brasileiras como o Uruguai, no período
de 1880 a 1888. Assumiu o cargo de secretário do ministro da Guerra em 1892, até
integrar, no mesmo ano, a comissão que representou o Brasil em Chicago. Antes de
partir, a pedido do então vice-presidente Floriano Peixoto, em poucos dias projetou
o Hospital Central do Exército. Em 1893, assumiu o cargo de diretor-geral dos
Telégrafos. Em 1896, tornou-se comandante da Escola Militar do Rio Grande do
Sul e, em 1897, comandante do Corpo de Bombeiros, na capital da República,
quando projetou o quartel central, cuja construção foi iniciada no ano seguinte. Foi
promovido a general-de-brigada em 1904.
No ano seguinte, foi presidente da Comissão da Exposição do Brasil em Saint Louis;
enquanto se encontrava nos EUA, incumbido pelo ministro do Interior, projetou o
edifício daBiblioteca Nacional. A pedido do ministro da Fazenda, estudou a
fabricação de cédulas para implantação dos serviços da Casa da Moeda e, por
solicitação do ministro da Guerra, estudou o sistema estadunidense de fabrico da
pólvora sem fumaça. Na Exposição, obteve o Grande Prêmio de Arquitetura com o
projeto do Palácio Monroe.

Palácio Monroe.
No retorno ao Brasil, foi encarregado da construção do edifício da Biblioteca
Nacional e do Palácio Monroe.

Palácio Monroe (funeral de Joaquim Nabuco).
.
Sousa Aguiar morreu em sua residência, na rua Paiçandu, nº 222, na cidade do Rio
de Janeiro, às 13 horas do dia 10 de novembro de 1935. Deixou viúva Maria
Gabriela de Sousa Aguiar e os filhos: Gabriel de Sousa Aguiar, engenheiro-chefe da
Diretoria de Engenharia da prefeitura do Rio de Janeiro; Miguel Angelo de Sousa
Aguiar, engenheiro da Companhia Mecânica e Importadora de São Paulo; Luís de
Sousa Aguiar, médico; capitão Rafael de Sousa Aguiar; Geny, casada com Domecq
de Barros; América, casada com Eugenio Lefki; e a religiosa Maria Angelina do
Colégio Sion de Petrópolis. No enterro, a família dispensou as honras militares a que
o marechal tinha direito, mas aceitou a oferta do prefeito Pedro Ernesto de a
prefeitura arcar com as despesas do enterro, no Cemitério São João Batista, o qual
decretou luto oficial de três dias.

Afonso de Portugal, 1.º marquês de Aguiar

Armas de D. Afonso, 1.º marquês de Valença(Portugal).
D. Afonso de Portugal, 5.º conde de Vimioso e 1.º marquês de Aguiar recebeu
a capitania de Angra desde 1642 até 16491 . Tendo estado anteriormente a capitania

incorporada nos bens próprios da Coroa entre 1641 e 1642, tendo de seguida
passado a D. Luís de Portugal, 6.º conde de Vimioso. D. Afonso de Portugal,herdeiro
desse vasto património passou a usar as suas armas (Portugal),sobre o todo do
todo,anexadas ás dos "Moura" e "Corte-Real", conforme se pode verificar pelo
frontal do altar-mor de sua capela, vindo do antigo Palácio de São Bento, antigo
palácio dos Marqueses de Castelo Rodrigo,hoje depositado no Museu de arte
antiga, em Lisboa.

Referências
1. Tais capitanias (Angra e S. Jorge) a ele passaram por ser casado com D.
Maria de Mendoça, filha dos 1ºs Marqueses de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão
de Moura e D. Margarida Corte-Real, herdeira das referidas capitanias
de Jerónimo Dutra Corte-Real, capitão das do Pico e Faial; sem herdeiros,
tais capitanias foram passadas a D. Manuel , 2º Marquês e que passando a
Espanha após a Restauração, voltaram à Coroa e depois aos Condes de
Vimioso, que passaram a representar tal família.

