
• •;. - '<¦-

m Ji'* * %'£f,*?"£Iw! JTPT ^fHfiç»

n: HBBMWm

i!íí;i:_;i

_R______n^:'/;
¦^

1% ¦'•..¦ '¦¦.

'.» > rí .X JP<

I1 :,í*o<-v «MHl&lj?"'' H !J5__?a?

§?
*r „

í ,,? _-_»'''-:llw;', !__/' '¦¦_* _"".«,'' j"l_jr-

".-•'1.H à'44«'« -.t>M.|., UMv/»j
rt|Uy4!fA*)*«ífvf;

tíTsSEB

Ü

_«

Drs. PêifÉ ílicil
llrtíyÉI

J^^<i'^íil*.^^!_l*-ií,

1
íi^filliii^liilll

EK_S5_,

.*< I

•*¦ -' ! -V--

,*Tlmf*m~+f mm
'¦V.sV

H1

i Mil»_K_H

iWtáf "."'>'¦ .,-: ., »f-i

•*SíS'*MN*

T\"-r v,_

illlf á

SH

§Í

*$

tem
E'i
Ifífv,»W*.'>:.'":Vr,

&¥?! ;,¦'#** x-;/;f:. #nfc i>. ví» 1:" \_*i: li/--JU ala '' JL

?"'¦"'?

C^V""">-«<

«BP^aíifiS?

,t;

¦.v .- -.•.

. . „&ooo

,*'• • 7

Wf)

mfà.ÜT:m

m$fe

'.-'V

fi
¦.«)_

_ra

iÜSPu

EQIWMM ;>,

M *5#>ítâ

'Wi)ÍÍIi :BNüímosá^;!4õ' "iiiiéi
:ÜP

üM

¦ ¦:,^>*»»**»»f

I ÍJíJMi.
Áff.&WfftMiiitâtô m

4 i:

S''*#1%

n_
f,í

__Kn_sl '; UH ¦

Mifli'''' • • ¦"; vv :..* ¦¦¦ í -W&WÊmmW ',' i, s' ' ;
:¦/;=. m

' ííc „ v.c'3» '•a < i '<MWmm\fflL•mw^'--^^UKSmmw ¦" -;''"'.'r>v-'^MHwwis™_aiiS8i
nraua



Wp^fiffll ""W i,'v.'lr,'.lVi':vvv'.'¦-¦¦« '¦ ;0!¦•fi; KJ

mf

VTTfi.

V'-' 
'.*'*.' ('¦>'". 

>' ' V-V'.-" ¦¦'"'$'.'' iVvv*,'1 -w?! **
''. i1)»,

DA

W tèü Mlii

Publicada sob a direcção dos Drs. Petíro ile Quesraz
Henrique Tl.el.erp e Gui herme 1

WSm'''

.'*.. ¦

«U»<«fa ¦__»i^>»tmmtmmmm **

As adhe zões} uianuscriptos, cartas como iodas as
communicações devem ser dirigidas aos

secretários da Academia Dr. Guilherme Studârt,
d Rua Formosa u. 46 e Pharinacetttico

Raymwtdo de .Arruda, d Rua Municipal n_ iS

x>.

y.-y . '

\' rmm:y
;•'...'.' :'y.

¦¦¦: •> . ¦'','•:''¦¦

.-:¦¦¦, :yr-

mm
m ' '"':>:

m.

mm

'¦¦&w&m

>P .VV

¦vlii
.- Vfi: 1¦¦ " ^-T-t ¦¦-,

' >' lill^il-¦.,'i'S_S_ffiÍK_P

! '.»,¦/¦; ;.'.', "i*

•y] ..vik;>it^k-ii""¦'.'í-.í .'i '¦"'¦'.-13/'

PS»'¦. ' 
Ví>W}.<;v'fff
lis
vM?§SÍ

: ii t'-T{C__Si

_ A.-M?$
•^áw ¦¦'¦*•:*-lf

-•,: i -yk\>*af

-

&#„ifís_IS_ÍB

WKTA1.EZA

- ^ílfl"•-'-. vif§|

' 
¦'¦- 

'¦"

TYP.—STUDART- -RUA FORMOSA, N. 40 iÍ'-ív€^/WbÉí_I
.. ¦ ¦¦¦¦;. ¦¦¦ i ¦ ?-'.»,i ¦ ,i «fi iíys,j

IHfflBffiffe'-j-'-:'•¦¦''¦''

¦- ¦'. -y^y.yy^i.-i

' j T. '*ç$fc»i_
' ': - "" ¦ : , . .M/ ,.'i_|ft

i) i'

,a-ÍI§$I_

èa_MteiMBl_S !!__«_»«



:¦• ri
' ' 'Wnm

.'.'• . i ,¦:-';¦''¦ ¦''¦;'¦',

''.'•¦"¦ 

. 

¦

í .*";

ty,

. :, V

•4'

«.

í. VWVÍ

'¦'f:.; '¦

f&'

m

ÍP.: ^

111"'.'
mm}

Estatutos da Academia Cearense.
Ci Acías da Academia Cearense.

importância (Ia vidn humana, como factor Ha rií|iiex;i, u ílo^áivol'
vimoUo da população da Portale/íi. Sua nnrividado o mortalidade.
Taxa oveossiva desta. Por Tíioiuíi-. Pomjhmi pag;; ;i
Patlioiogia histórica Brasileira. Doeuinentos para a li:s-

roria da ;>e.sfiIoncia da bicha oa males. Peio !>r. fi.
Studart.

i ¦. t • 
«

A açcâo social do Padre. Polo Pvd. Yaldoviuo Hogi.liro
Homens do Ceará, Blograpíiia do Tlíoáia\ I'empou.

Por Párias Britto  .
These de sociologia criminal. Parocoi. da respectiva ( %\%
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OBJECTO DÁ SOCIEDADE
m

.Art 1.° K Academia Cearense* fundada iVesta capital
a 15 de Agosto de 1894, tem como principaes intuitos:

a) promover o exame das doutrinas ou questões litte-
rarias e scientificas de actualidade por rneio de pareceres.
memórias, livros que seráo entregues á publicidade, ou
por discussões, palestras e conferências,, cujos resumos
ficarão consignados nas actas das respectivas sessões;

b) acompanhar o movimento intellectual. dos povos
cultos por meio de exposições escriptas das principaes
theeriàs, problemas ou questões tratadas em revistas es-
peciaes ou obras nacionaes e estrangeiras;

§ único. Essas exposições ou relatórios serão resumi»
dos e apresentados quinzenal ou mensalmente pelas
commissões;

c) esforçar-se por alargar a esphera da instrucção
superior e secundaria do Ceará, devendo crear, manter
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ou Wil* institutos profissionaes e teoffmcos .en,,,'.

que Ibefôr possível; lt?#^ prov0can-
d) procurar levantai a in*« 

gV q dos derea
do pela imprensa ou on\^^ da

públicos para os variados Ç*WW| dos lSsumptos
dagogia, dos programmas e, em gel ai,

que á ella se prendem; 1; Horário pelos meios a ;.1 
e) fomentar o gosto artístico e Utttiauo pei

seu alcance. r,. . nn partidários sáo' 
m. 2.o Os assumptos Pohticosu P^ü.

absolutamente defesos a .oc.edad c n|unVS ,

qual fôr o pretexto, poderá qcMpar-se deliu

DOS SÓCIOS

à 5 » Compõe-se a Academia de 30 soctos effecti-
- wWrvín esse numero jamais ser excedido, po-

vos, nao devendo esse num capital, sócios
dendo, porém, ser designados, fo 

gtósta 
cap. ,

correspondentes em numero illirmtado. ncC01Te,.em
m 4o O preenchimento das vagas, que oceo. iewm

nor mo te renuncia "ou ausência do sócio, por ma s d

nnos será feito por eleiç&o, em eseruümoseertf» e

por maioria absoluta dos sócios reunidos em nume, o

superior a tres quintos, pelo menos. ¦
8 uniro Só se considera ausência por 5 annos paia os

flâlS: artigo, quando o sócio 
^«P* 

9
sociedade o propósito de continuara ^JjMfe^

Art 4 ° 0 nome do candidato a vaga oceutientt sei

apresentado por alguns dos sócios effectivos ou por mero

de carta sua á secretaria da sociedade.
Art. 6.» E' condição indispensável de a-tais r o orno

sócio ter o candidato publicado alguma obra.\uuui.a,
artística ou scientifica de merecimento real, ou &mm
tal-a manuscripta ou inédita á sociedade, que a manda-

rá examinar pela commissão respectiva e julgara se eua

preenche esta condição. „
Art 7 ° O novo sócio será recebido em sessão solem-

ne e, saudado pelo orador da sociedade, respondei a

agradecendo. 0 discurso de agradecimento poderá vet -

w
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sar sobre qualquer assumpto, á sua escolha, salvo si a
substituição se der no caso de morte, porque então será
obrigado a fazer o elogio do morto.

§ uuico. Estes discursos serão lidos e arehivados ria
sociedade.

DA DIRECÇÃO .DA ACADEMIA
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' Ad. 8 o Inciftr.be á mesa, composta de um presidente,
dous vice-presidentes e dous secretarios, a direcção dos
trabalhos da sociedade, que, além destes cargos, terá um
orador e um thesoureiro.

Art. 9o A mesa, o orador e o thesoureiro serão eleitos,
em escrutínio secreto e por maioria dos sócios presentes,
em numero, pelo menos igual á metade e mais um, no
dia 15 de agosto de cada anno.

Art. 10."Compete ao Presidente:
a) A direcção dos trabalhos nas sessões ordinárias e

extraordinárias, concedendo a palavra aos sócios pela or-
dem dos pedidos para exposição ou leitura de pareceres
ou memórias ; designando a ordem do dia para a sessão
seguinte e distribuindo os estudos originaes pelas com-
missões respectivas ;

b) convocar os membros da Academia para todas as
sessões, que esta tiver de celebrar;

c) apresentar um relatório annual do estado da socie-

\á) 
''fazer os regulamentos internos em collaboração

com os demais membros da mesa;
e) consultar a Academia sobre os casos omissos nes-

tes estatutos, podendo resolvel-os ad referendam quando
não tenha sido possivel a consulta previa. .

Art. 11. Aos vice-presidentes incumbe substituir ao

presidente nas faltas e impedimentos.
Art. 12. São obrigações dos secretarios:

> a) escrever e ler perante os sócios a acta das sessões,
a qual, depois de discutida e approvada, será assignada

por toda a mesa e pelos sócios que o desejarem :
- b) oecupar-se da correspondência interna c externa da
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Academia, fazendo pela imprensa as communicações, que
interessarem ao bom andamento dos trabalhos ;

c) guardar ezelar os manuscriptos, impressos e quaes-
quer outros documentos ou objectos, que constituírem o
archivo da sociedade.

Art. 13. Ao thesoureiro incumbe o que entende com
a parte econômica da Academia, como mandar receber as

jóias e mensalidades dos sócios, as doações ou auxílios
destes ou de estranhos á sociedade, dando-lhes a applica-
ção que os regulamentos internos ou a maioria dos sócios
destinarem; prestando contas annualmente por meio de
succinto relatório.

Ait. 14. O orador é o representante da Academia nas
solemnidades para as qirâes esta fôr convidada, e nas ses-
sões de recepçãc de sócios ou todas as vezes que a sua
presença e palavra forem necessárias.

DAS SESSÕES E TRABALHOS

,.*-.{«...
¦•v\

Art. 15. Haverá duas sessões mensaes, além das ex-
traordinarias, que, a juizo da mesa ou da maioria dos
membros, cm sessão ordinária, forem convocadas.

Art. 16. Cada commissão, por seu relator, pode-
rá pedir a convocação de uma sessão extraordi-
liaria,' quando não tenha sido possivel n ordinária
apresentar parecer sobre assumpto sujeito a seu exame.
A maioria dos sócios presentes decidirá si ella deve ser
concedida. •

Art. 17. Cada sócio deverá apresentar, dentro dc um
anno, ao menos um trabalho dc accôrdo eom os (ins da
sociedade, podendo este consistir em producção original,
critica ou exposição de theorias, systemas ou obras
alheias.

Art. 18. Para bôa ordem e facilidade de estudo das
matérias que a sociedade se propõe a ti atar. haverá oito
commissões, composta cada uma de tres ou cinco mem-
bros, podendo¦ algumas, por deliberação da maioria do?
sócios, ter sete, quando a affluencia de trabalhos e a va-
riedade dos mesmos o exigirem,

«-tv> '
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§ único. Tanto quanto íôr possivel cada con.i_._ssã<>
compor-se-á de membros que não estejam sobrecarrega-
dos de trabalhos em outra commissão ; podendo, porém,
cada uma acceitar e admittir em seu seio aquelle cuja col-
laboração íor expontaneamente offerecida. N'estc caso o
nome deste sócio será incluído na respectiva commissão
como membro extraordinaüo.

Art. \9. As deliberações das commissões serão toma-
das por maioria de votos entre os seus membros ordina-
rios, os quaes designarão Um relator para cada questão.

Art. 20. As commissões poderão reunir-se nos dias e
lugares que quizerem, comtanto que os seus trabalhos
sejam presentes á sociedade na fôrma determinada n estes
estatutos. -

Art. LM. As oito commissões comprehendem as se-
guintes matérias:

l.a Sciencias mathematicas e physicas :
_.a Sciencias biológicas—hygiene e medico—pharma-

ceuticas :
3.a Sciencias sociológicas—direito.
4 a —anthropologia — píjilolo-

gia.
5a —economia politica, esíatis-

tica. demographia, geographia e historia.
6,a Sciencias sociologcas—instrucção publica c pro-

tissional.
7a —litteratura e artes.
8.a Sciencias em geral—philosophia, historia das sei-

encias
DISPOSIÇÕES GERAES

<\rt. 22. Para o bom desempenho das obrigações do *

art 1 °- lettrá b. a sociedade fará acquisição de revistas
estrangeiras ou nacionaes, que tratem dos assumptos re-
.ativos á especialidade de cada commissão.

Art 23 Sao considerados sócios fundadores os se-
nhores: Thomaz Pompeu, Pedro dé Queiroz Walde-
miro Cavalcante, Raymundo de Arruda, Álvaro Mendes,
R de Farias Britto, Antonio Augusto de Vasconcellos,
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Guilherme Studart, José Carlos Júnior, Virgílio; A. de
Moraes, J. Fontenelle, José de Barcellos, Antonio Beser-
ra, F. Alves Lima, Drumond da Costa, Eduardo Studart,
Adolpho F. Luna Freire, Eduardo Salgado, Alcântara
Bilhar, Franco Rabello, Benedicto Sidou, Antonio Fon-
teiulle, h\ Theodorico FrLlíp, Álvaro de Alencar, Padre
Waldevino, Henrique Théberge e Justiniano de Serpa.
- Sala das Cammissõesda Academia Cearense, na cidad
da Fortaleza.;26 de Setembro de 1894.
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Approvados definitivamente em cessão de hoje. Sah.
d;n S^>üt\; da Academia Cearense. 2') de Setemhr,»
d-sí ls-U.

7//ornas Poiirpeu— Presdente.
Pedro de Queiroz—\'\ce- ['residente.

Virgi lio de Moraes «
IV. Cáva/ca;ite~\.°'Seoveta\ior
Rnymiindo de 'Arruda-'!.* 

Secretario-.
•/. de Serpa—Orador.

;:.-:;. . Álvaro J/éV/^—-'Thesoureiro.
-¥ *
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ACTAS DAS SESSÕES : ¦ .-¦
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Sessão em 15 de Ayosto clé 1891

Aos 5 dias de Agosto de 1804 presentes no salão de
honra da Phsnix Caixsiral os Srs. Justiniano de Serpa,
Farias Brito, Drumand da Costa; José Fontenelle, Al-
varo de Alenca-, Benedicto Sidou, Franco Rabello. An-
tonio Augusto, Guilherme Studart, Pedro de Queiroz,
Alves Lima, Waldemiro Cavalcan i e Antan'm, Fonte-
nelle. após ligeiras considerações sobre o fim da reunia),

¦ resolveu-se fundar rresta data uma sociedade denomina-
da Academia Cearense com os seguintes fins:

_) Examinar e emittir parecer sobre theoria., proble-
mas e questões da actualidad: ;

.) a:ompanhar o movimento i.itelle:tual dos povo,
cultos, adaptando ao nosso meio as idéias, que parecerem
mais úteis ao seu melhoramento e ao engrandeclmento
do espirito humano ;

.) estabelecer palestras e conferências ;
d) trabalhar pelo levantamento da instracção, maxime

do ensino professional.
Procedendo-se á eleição da mesa provisória, lieou

ella assim, composta: Presidente Sr. üuilherme StuJart,
Secl%tSÍt>sSr.s. Antonio Augusto de Vasconcellos e Ray-
mun. o Coelho de Arruda..

Escolheram-se egualmente.duas eommissões, uma

para a confecção de estatutos, a qual hcou crnipas a
dos Srs. Justiniano de Serpa, PeJro de Queiroz e Wal-
demiro Cavalcanti e uma outra executiva composta das
Srs. Álvaro de Alencar, José Vontenelle e Ates Lima.
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Sessão om 18 cie Ayosto de 189-1

Aos 18 dias de Agosto de 1894, presentes no salão de
honra da Phenix Caixeiral os Srs. Justiniano de Serpa,
Pedro de Queiroz, Farias Brito, Alves Lima, Arruda,
Drumond, Antônio Augusto, Franco Rabello, Sidou,
José Fontenelle, Antonino Fontenelle e Álvaro de
Alencar, foi aberta a sessão.

Pela respectiva commissão foram apresentados os Es-
tatutos, que foram discutidos com ligeiras modificações.

Suscitando-se divergências de opinião sobre o nome
de Academia Cearense, adoptado para a Sociedade, ficou
o assumpto adiado para a proxim i sessão.

Sessáo em 22 «lc Agosto «le 1894

Aos 22 dias de Agosto de 1894 presentes no salão de
honra da Phenix Caixeiral os Srs. Guilherme Studart.
Antônio Augusto, Justiniano de Serpa, Farias Brito, Pe-
dro de Queiroz, Álvaro Mendes, Drumond, Alves Lima,
Thomaz Pompeu, Antônio Bezerra, José Fontenelle,
Waldemiro Cavalcanti, Franco Rabello, Antonino Fon-tenelle, Álvaro de Alencar, B. Sidou, Luna Freire, JoséCarlos e Raymundo de Arruda, foi aberta a sessão' peloPresidente Sr. Guilherme Studart, servindo de secretáriosAntônio Augusto e Raymundo de Arruda.

Depois de ligeira discussão ficou assentado que a so-ciedade tivesse o nome de Academia Cearense.
Procedendo-se á eleição da mesa definitiva em escru-ti nio secreto, ficou ella assim constituida: PresidenteThomaz Pompeu por nove votos ; Vice-presidente Pe-dro de Queiroz por oito votos ; l.o Secretario Waldemi-ro Cavalcanti por onze votos ; 2.° Secretario Raymundode Arruda por dez votos ; Thesoureiro Álvaro Mendes

por treze votos ; orador Justiniano de Serpa por novevotos.
.Publicado o resultado da eleição, o Sr. Presidente deu
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posse aos novos eleitos, passando então a oecupar a
presidência o Sr. Th. Pompeu, que designou o dia 29
para outra reunião.

Sessão cm 29 de Agosto de 1801

'•''ir.-.'.*!

;-' «y

Aos 29 dias de Agosto de 1894 presentes no salão de
honra daPhenix CaixeiralosSrs. Th. Pompeu, Waldemi-
ro Cavalcanti, Raymundo de Arruda, Guilherme Studart,
Antônio Augusto, Antônio Bezerra, Serpa, Luna Freire,
Pedro de Queiroz, Virgílio de Moraes, Farias Brito, Bi-
lhar, Álvaro Mendes, Jesé Carlos, José de Barcellos, Ed.
Studart, AntoninoFontenelle, Drumond,Theodojico Fi-
lho e Franco Rabello, foi aberta a sessão.

Procedendo-se a leitura e discussão dos Estatutos,
tiveram elles de voltar á respectiva-cómmissão para dar-
lhes a redacção final por indicação do Sr. Waldemiro
Cavalcanti.

Assentou-se que o numero de membros da Academia
ficasse limitado a 30, devendo o preenchimento das va-
gas existentes fazer-se desde já de stricto accôrdo com os
preceitos regulamentares.

Declarando o Sr. Presidente que se ia proceder á elei-
ção de commissões que, segundo os Estatutos, tem cie
dar parecer e instituir critica sobre todos os trabalhos,
memórias, estudos e questões apresentadas á sociedade,
deliberou-se que essas commissões se constituíssem por
commum accôrdo e não por escrutínio.

As commissões organisaram-se, então, do seguinte
modo:

l.a Commissão,—Srs. Henrique Theberge, Franco
Rabello, Theodorico Filho, Sidou e José Domingues;

2.a Commissão.—Srs. Guilherme Studart, Luna Frei-
re e Eduardo Salgado ;

3.a Commissão.—Srs. Serpa, Bilhar, Virgílio de Mo
raes, Pedro de Queiroz e Ed. Studart;

4.a Commissão,—Srs. José Carlos, Barcellos, Arruda,
Antônio Bezerra e Luna Freire.

.5. Commissão.—Srs. Waldemiro Cavalcante, Alva-
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ro Mendes, Guilherme Studart, Bezerra, Drumond, An-
tonio Augusto e Theberge ;

6.a Commissão — Sis. Antônio Augusto, Jo.?é dj
Barcellos, Arruda, Antonino Fontenelle e José Carlos ,

7.a Commissão.—Srs. Farias Brito, Luna Freire, Bi-
!har, José Domingues e P.e Valdevino Nogueira.

Antes de encerrar-se asassão, o Sr. Serpa propoz quese inserisse na acta que & Academia tinha motivos paraalegrar-se com a presença do illustre Sr. Dr. Raymundo
Corrêa, proposta que foi unanimemente acceita/

Sessão em 12 de Setembro de 1891

Aos 12 dias do mez de Setembro de 1894 presentesno salfio de honra da Phenix Caixei-a! os Srs. Th. Pom-
peu, Arruda, Studart, Ant. Bezerra, Serpa, Luna
Freire, Pedro de Queiroz, F. Brito. Álvaro Mendes, Fran-
coRabeh, Álvaro de Alencar, P.« Valdevino, Fd. Sal-
gado e Theberge, foi aberta a sessão.

Obíe d 3 a palavra, o Sr. Farias Brito fez a leitura dalntroducção á sua obra philosophica intitulada—Fina-
lidade do Mundo.

Sessão em 20 dc Setembro «le 1804

Acs 26 dias ds Setembro de 1894 presentes no salãode honra da Phenix Caixeiral os Srs. Th. Pompeu Ar-ruda, Franco Rabello, Álvaro de Alencar, Drumond P «
Valdevino, Farias Brito, Antonino Fontenelle, Serpaedro de Queiroz, José de Barcellos. Antônio Bezerra!Guilherme Studart e José Carlos, foi aberta a sessãor Pedindo á palavra, o Sr. Serpa propoz que o numerode membros das diversas commissões fosse augmentado
podendo ser de 3, 5 e 7 no máximo; que se creasse o H' garf f2'! 

vice-presidente ; que fosse supprimido o titti-mo Art. dos Estatutos. Foram approvadas unanimementeas propostas,
Passando-se á eleição do 2.o Vice-presidente, o pre-

* *
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sidente declarou eleito o Sr. Virgílio de Moraes' por 13
votos.

Foram designados para membros da 3.a commissão os
Srs. Farias Brito e Álvaro Gurgel.

O Sr. Guilherme Studart procedeu á leitura de um tra-
balho histórico sobre as lutas dos Montes e Feitosas no
tempo do capitão-mór Manoel Francez e apresentou do-
cumentos, todos inéditos, que tratam do assumpto.

O Sr. Farias Brito continuou a leitura de seu livro Fi-
uai idade do Mundo.
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Sessão em IO de Outubro de 1894

.Aos 10 dias de Outubro de 1894 presentes no salão de
honra da Phenix Csixeiral os Snrs. Th. Pompeu, Arru-
da, Álvaro Mendes,Pedro Queiroz, P.e Yaldevino, Drum-
mond, José de Barcellos, Serpa, Theterge, G. Studart,
Brito, foi aberta á sessão.

Foi lido um officio do l.o Secretario da Phenix Caixei-
ral offerecendo os salões do seu novo prédio para nelles
funccionar a Academia. Mandou-se agradecer.

Pedindo a palavra, o Snr. Serpa offereceu á sociedade
as seguintes indicações: 1.° Indico que a Commissão
de Direito emitta parecer sobre a seguinte questão : Si
em face do art. 34, n.° 23 da Constituição Federal são nar-
monisaveis, por um lad>, o art. 407 do Código Penal e o
Dec. da União n.° 121 de 11 ái Nov? de 1892 e por ou-
tro, a Lei do Estado de S. Paulo n ° 109 a de 1892, am-
pliando a esphera de acção do ministério publico, ea re-* cente Lei do CeirÁ ampliando o direito de queixa.

2.o Proponho que a Commissão respectiva dê parecer
sobre a seguinte these: Si organisado o Estado de accordo
com o Art. 63 combinado com o Art. 15 da Constituição
Federal, pode o respectivo presidenta ou chefe do poderexecutivo ser inve ;tido da attribuição de suspender ma-
gistrados.

Tomadas em consideração, foram as propostas enviadas
ás respectivas Cornmissões para darem parecer, sendo
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relator da l.a o Snr. Pedro de Queiroz, e da 2.a o Snr. Al-
varo de Alencar.

O Sr. Henrique Theberge communica á Academia que
está a preparar um trabalho de botânica especial sobre
a flora cearense e a organisar os dados astronômicos para
a confecção da Carta Chorographica do Ceará.

O Sr. Farias Brito continuou a leitura de seu livro
Finalidade do Mundo.

O presidente designou o Sr. Álvaro de Alencar para
exercer o cargo de 1.° secr^rario durante o impedimento
do effectivo.
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Sessão em 23 de Outubro de 1894

Aos 23 dias de Outubro de 1894 presentes no salão
nobre do Club Euterpe os Srs. Th. Pompeu, Arruda,
Pedto de Queiroz, Drumond, A. Bezerra, G. Studart,
Franco Rabello, Álvaro Mendes, Brito, Bilhar, Serpai
Antonio Augusto, Antonino Fontenelle, Álvaro d'Alen-
car, Theberge e Theodorico Filho, foi aberta a sessão.

O Ceará Illustrado officiouá Academia offerecendo- se
para publicar os trabalhos da sociedade. Mandou-se
agradecer.

A Meza, por intermédio do Sr. 2.° Secretario, commu-
nicou á casa que se havendo reunido para tratar de as-
sumptos econômicos resolvera adoptar as seguintes me-
didas :

Que a jóia dos sócios fosse fixada em 15$C00 e a men-
saudade em 2$000;

Que todos os sócios possuíssem diplomas expedidos
pela Directoria e ás expensas dos mesmos sócios.

A casa deu-se por sciente e approvou essas resoluções.
Passando-se á ordem do dia, o Sr. Pedro de Queiroz leuseu parecer como relator da l.a these jurídica propostana sessão anterior pelo Sr. Serpa.
Em seguida o Sr. Álvaro de Alencar fez a leitura do seu

parecer como relator da outra these.
Pede a palavra o Sr. Serpa e como propositor da thesedeclara que o parecer, cuja doutrina aliás acceita e ap-

. '¦ ™.r?" y. *,™. ¦*'">. ¦.' *" ''ç****?1*
mmm



>.*/--

XIII
i

'¦

plaude, não se conforma com o pensamento, que presi-diu á proposição jurídica, que apresentara á casa e quedesejava ver discutida no dominio puro dos princípiosem abstracto. Em vista do que pedia ao seu collega paramodificar o parecer.
Respondeu-lhe o Sr. Álvaro de Alencar justificando-seem relação ao modo porque havia encarado a questão.Fallaram ainda sobre o assumpto os Srs. Arruda An-tonio Bezerra, Álvaro Mendes e Farias Brito no sentido

pg ser modificado o parecer e o Sr. Drumond sustentais
do o parecer.

Em conclusão, o relator acceitou as ponderações feitase declarou apresentar proximamence seu trabalho
Em seguida o Sr. G. Studart leu e commentou os ulti-mos estudos do Dr. José Hygino sobre o Ceará Hollan-dez publicados no Jornal do Commercio do Rio de Ja-neiro e as apreciações, que a cidade de Fortaleza mere-ceu ao Sr. A. Lopes Mendes, e estam inseridas no Bo-letim da Sociedade de Geographia de Lisboa.
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Sessão cm 7 de Novembro de 1894

Aos 7 dias de Novembro de 1894 presentes no salão
nobre do Club Euterpe os Srs. Álvaro de Alencar, Ir-
ruda, Serpa, A. Bezerra, G. Studart, Álvaro Mendes,
Theberge, AntoninoFontenelle, Franco Rabello e Theo-
dorico Filho, foi aberta a sessão.

Passando-se a ordem do dia o Sr. G. Studart apre-
sentou uma carta inédita autographo do P.e Antonio
Vieira e quatro cartas chorographicas do Ceará, portu-
guezas, sende 2 do século XVII, pertencentes á sua col-
lecção.

O Sr. H. Theberge leu os dois primeiros capítulos do
seu livro Flora Cearense.
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Sessúo em 21 de \ovembi»o de 1891

Aos 21 dias à^^^^^^^P^^^ no salâo
nobre do Club Euterpe os Srs. Th. Pompeu, Arruda,
Pedro de Oueiróz, Álvaro Mendes, G. Studart, Luna

," *tm^

Freire, Antonino Fonten3lle, Franco Rabello, The.odo-
riço Filho, Álvaro de Alencar, Ed. Salgado, P.° Valde-
vino e Theberge, foi abaria a sessão.

Depois do expediente, o Sr. Álvaro Mendes fez a leitu-
ra do seu trabalho Os moin/us d\ vsnto. vantagens de sui
applicação a agricultora e ás pejuenas industrias do
Ceará, e o Sr. CStuIirt dissertou sob*e a epidemia da
bicha, que asfaltou Pernambuco e Bahia nD S3Ciilo 17,
fazendo conhecido; importantes documenos, inéditos;
que a ella se referem.

O Sr. Th. Pompeu apresentou algumas objeeções
quanto aos resultados práticos dos moinhos de vento no
Ceará.

xAccusou-se a recepção dos trabalhos apresentados pelo
Dr. J. F. da Silva Limiao Congresso Medico realisado
na Bahia e de um folheto Retrospecto da Padaria Espi-
ritual. Mandou-se agradecer.

Por proposta do Sr. Th. Pompeu ficou resolvido que a
Academia passasse afunccionar ás terças-feiras, alterna-
das as semanas.

Sessão em li de Dezem..im. de líttli
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" Aos 3 dias de Dezembro de 1891- presente; no salão
do Club Euterpe os Srs. Th. Pompeu, Waldemiro Ca-
valcantiCArruda,Virgílio de M3ra3s, Serpa, Álvaro Mjii-
des, Guilherme Studart, Jo>é de Barcellos, EJ. StuJart,
Drumond, P.3 Valdevino, Franco Rabello, Theodorico
Filho, Álvaro de Alencar e Thebjrge, abriu-se a sessão..

O Rvd. P ° Valdevino leu um trabalho sob o titulo
Acr'ã> so:ial d> Pa/rc o a clh seguiu-se o Sr. T.veodoià-
co Filho, q refez apresentarão á AeaJenia do projecto,relatório e mais peças por elle elaboradas relativamente
ao theatro a construir-se nesta cidade.
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O Sr. Serpa pede que o estudo do Sr. Álvaro de Alen-
car, que vae em breve ser apresentado, sobre a these
por elle proposta em sessão de 10 d3 Outubro, vá ao süo
da respectiva Commissão para então ser discutido e ap-
provado. Ficou deliberado que essa praxe seria adoptada
para todos os trabalhos apresentados á Academia.

O Sr. G. Studart oecupou a ultima parte da noute
com considerações sobre olivro deDaarte Pacheco Pe-
reira, intitulado Esmeralda de situ orbis, e as aqu arei las
intercalladas no texto e que representam as expedições
Portuguezas cie Alvares Cabral e Albuquerque.

Sessüo em 11 dc Dezembro de 1891

Aos 11 dias de Dezembro de 1894 presentes no Club
Euterpe os Srs Th. Pompeu, Arruda, Sefpã, Pedro de
Queiroz, Bilhar, Franco Rabello, Álvaro de Alencar,
Drumond e Theberge, foi aberta a sessão.

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. Álvaro de
Alencar procedeu á leitura de seu parecer como relator
da 2.a these de direito proposta pelo Sr. Serpa.

O Sr. Serpa pediu o adiamento da discussão e votação
do parecer em vista do pequeno numero dl acadêmicos
presentes. Foi acceito o alvitre.
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Sessuo em 18 de Dezembro de 1891

Aos 18 dias de Dezembro de 1894 prementes no Club
Euterpe os Srs. Thomaz Pompeu, Arruda, Virgílio de
Moraes, Waldemiro Cavalcanti, Serpa, Álvaro Mendes,
G. Studart, Theberge, Drumond. Theodorico Filho e A.
Bezerra, foi aberta a sessão.

O Sr. G. Studart apresentou a seus consocios repro-
ducções de jornaes Londrinos de 15R8, 1606, 164N,
1658, 1665 e 1666 para o estudo comparativo com o
Diário do Governo do Ceará, Dezeseis de Dezembro,
Semanário Constitucional. Sentinella na Ponta do Mucu-
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ripe e outros representantes da primitiva impretuia Cea-
rense.

Os Srs. Virgílio de Moraes, Th. Pompeu, G. Studart e
A. Bezerra em nome do Instituto do Ceará offereceram
seus salões para as sessões da Academia. Acceito o offe-
recimento, ficou resolvido que se agradecesse ao Club
Euterpe a gentileza e boa vontade com que, á ma-
neira da Phenix Caixeiral, cedera seus salões á Acade-
mia.
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Sessão em 8 de Janeiro de 18ÍÍ5

Aos 8 dias de Janeiro de 1895 presentas no salão do
Instituto do Ceará os Srs. Th. Pompeu, Serpa, Arruda,
Álvaro Mendes, Antônio Augusto, A. Bezerra, Farias
Brito, Theberge e Theodorico Filho, foi aberta a sessão.

O Sr. 2.° secretario leu uma carta do Sr. G. Studart
communicando que por motivos imperiosos deixava de
comparecer á sessão e remettendo o Boletim da Socieda-
de de Geographia de Paris para serem lidas em sessão as
pags. 377 a 331, que tratam de assumptos de interesse
para os Brasileiros e em que o nome Cearense é citado
como synonimo de esforço e trabalho.

Em seguida foram lidas as ditas paginas, que se occu-
pam de explorações e do processo extractivo da borracha
nas tegiões septentrionaes do Alto Amazonas e Peru.

O Sr. Th. Pompeu procedeu á leitura da l.a parte deum seu trabalho sobre hygiene publica e privada, comapplicação ao nosso Estado.
O mesmo scientificou á Academia que já sahira do

prelo seu livro intitulado Lições de Geographia.

Sessão em 22 de Janeiro de 1895
Y i '

Aos 22 dias do mez de Janeiro, presentes no salão doInstituto do Ceará os Srs. Th. Pompeu, Virgílio de Mo-raes Arruda, Serpa, Farias Brito, Álvaro de Alencar,Theberge e Studart. foi aberta a sessão.
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O Sr. Theberge leu tres capítulos da sua obra Flora
Cearense e o Sr. Th. Pompeu continuou a leitura de seu
trabalho sobre hygiene publica e privada, capitulo sob o
titulo Importância e valor da vida humana como factor
da riqueza publica ; Desenvolvimento da população da
Fortaleza; Natividade e Mortalidade.

0 Sr. G. Studart discutiu a questão histórica do local
do naufrágio do P.e Luiz Figueira e seu assassinato
pelos indios Arauans.

Sessão em 5 de Fevereiro de 11195

Aos 5 dias de Fevereiro de 1895 presentes nos salões
do Instituto os Srs. Th. Pompeu, Serpa, Arruda, Álvaro
Mendes, Franco Rabello, Farias Brito, Álvaro Gurgel,
Pedro de Queiroz, Bezerra, Virgílio de Moraes, Bilhar e
Theodorico, foi aberta a sessão.

Lidas a acta e as communicações, usam da palavra na
hora do expediente os Srs. Arruda, Álvaro Mendes,
Franco Rabello, Álvaro Gurgel, Pedro de Queiroz e
Serpa. • *

O Sr. Álvaro Mendes dá conta do dinheiro existente
em caixa e indaga do destino, que deve dar-lhe. A casa
resolve que elle o conserve em seu poder, aguardando
alguma resolução. -

O Sr. Th, Pompeu continuou na leitura de seu traba-
ho sobre hygiene publica e privada com applicação á
cidade da Fortaleza.
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Sessão em 19 de Fevereiro de 1895

Aos 19 dias do mez de Pevereiro de 1895, presentes
no salão do Instituto os Srs. Th. Pompeu, P.e Valdevi-
no, Waldemiro Cavalcanti, Arruda, Pedro de Queiroz,
Álvaro Mendes, G. Studart, Bezerra, Theodorico Filho,
e Theberge, foi aberta a sessão.

Oecupou a sessão o Sr. G. Studart com a leitura e
apreciação de 8 inéditos, todos de 1614, sobre a historia

¦ m

$$m

<3W

¦ 

- •'*

- ¦ *__s

y'y-y<íy. m
. í 

-

-(¦¦¦ .via



fcr-- 
"¦..¦

eis* ;v/-.

P?£
1

¦ ' 'A-
'$-.'¦'^¦'¦•--

m^x*." á>*;sr^

"li •

' 

¦ ¦ ". 
"

foíõ l

Sríc.'

-íi:'

&"•

&* -;'TR
;"»•- r :'''-¦';;' ."• * . ¦;

__jst$ífetr-- "' £•¦ '.':'.
Wi:'.&yyZ i___£

BI^W'-;-- _¦ ¦
Wm$$u'-:<Z'':-asjí-i.»-.-,-.- ¦ .- .

|pj;fe--;'A
U ¦¦'¦:..., w
i&* »-r' . '•*i_

W$i:'^ ¦•'¦-

_i_lf?w' ."/-'•"¦ -
ÜÉÍ^"i:i:v'Vv ¦'¦¦'
iíçíí''^,'' V'.' .-*"¦. * í;' V i ¦ " ¦ í. 

'

K.jllVV''.''..^ '-.'.' -'" \

Kl ': : ?
Ki$S-r'í '¦¦ : ¦
_P*^;^'.'','¦-¦'¦•
jffilfiií.".:' -' "-

fe* - .*,-',--

XVIII

do primitivo Ceará. São elles uma Ordem de Gaspar
de Souza a Ruy Mendes de Abreu sobre pagamen-to de soldo aos presidiários do Ceará, uma caria do
mesmo a El-Rei sobre o povoamento e defeza da Capita-
nia, o Regimento dado a Jeronymo de Albuquerque para o
descobrimento e conquista do Maranhão, uma carta de
Gaspar de Souza a El-Rei sobre a conquista do Mara-
nhão, assaltosdosFrancezes ao CearáeJericoacoara, uma
carta de Martim Soares Moreno noticiando a Gaspar de
Souza as peripécias de sua viagem ao Maranhão, acorres-
pondencia trocada entre o vigário do Ceará Balthazar
João Correia e frei Archangelo de Pembrock e o Autodos acontecimentos, que se deram em Jericoacoara poroceasião de chegarem ahi os Francezes de du Prat.

—- Sessão em 20 de Mnrço de .ttí).*»

Aos 20 dias de Março de 1895 presentes no salão doInstituto os Srs. Th. Pompeu, Serpa, Theberge. G. Stu-dart, Ed. Studart, Álvaro Mendes, Theodorico FilhoPedro de Queiroz e P.e Valdevino, foi aberta a sessão'Serviu de secretario o Sr. Serpa na ausência do effec-tivo. Sr. Arruda.
; Oecuparam aaitenção da Academia os Srs. Henriquel neberge, quecontinuou a leitura de seu livro Flora Cea-iense, e G. Studart, que apresentou e leu copia de umdocumento existente na Bibliotheca Eborense-a des-cnpçao do naufrágio do P.e Luiz Figueira no Pará pôrum dos tres missionários, que escaparam á catastrophe

* Sessão em 2 de Abril de 1895

lãZil 
dÍclc de^brÜ de 1895 P'*esentes no s^ão do

sllTsfs Sc-,T"J Pompeu' Armda' G- Stud«rt. Ed.
FHhn jfi S5Igad0í Pedr0 de Q^iróz, Theodorico

nI r^ diQ Alencar' foi aberta * sessão.u jg G. Studart leu á Academia uma carta, inédita
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XIX

do P.e Manoel Gomes sobre a expedição ao Maranhão
em que elle tomou parte juntamente- com o P.e Diogo
Nunes e fez considerações sob/e ella.
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Sessão em. 16 clé Abril do 1805

Aos 16 dias de Abril de 1895 presentes no salão do
Instituto os Srs. Th. Pompeu, Arruda, Serpa, G. Stu-
dart, Virgílio de Moraes, Théberge,P.e Valdevino e Fa-
rias Brito, foi aberta a sessão.

O Sr. Waldemiro Cavalcanti, por intermédio do Sr.
Serpa, communica á casa que se retirando para fora da
cidade por motivo de saude pede exoneração do cargo de
secretario.

Foi concedidaa exoneração e nomeado para substituil-o
o Sr. G. Studart.

Passando-se á ordem dos trabalhos, foram tratados e
discutidos diversos assumptos de ordem administrativa e
econômica.

Sessão* am 30 de »\ln*il de 1805
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Aos 30 de Abril de 1895, presentes no salão do Insti-
tuto os Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Arruda, Ed. Sal-
gado, Pedro de Queiroz, Theodorico e Álvaro de Alencar,
foi aberta a sessão.

Passando-se a ordem dos trabalhos e verificando-se
não haver numero regulamentar para discussão e vota-
ção dos pareceres das theses de direito propostas pelo Sr.
Serpa, motivo da sessão do dia, foi levantada a sessão.
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Sessão cm 11 de Junho dc 1895

Aos 11 dias de Junho de 1895 presentes no salão do
Iustituto os Srs. Th. Pompeu, Pedro de Queiroz, P.e
Valdevino, Ssrpa, Théberge, Farias Brito, Álvaro Men-
des e G. Studart, foi aberta a sessão.
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Depois de discutir assumptos, que interessam ávida
intima da associação, resolveu esta :

a) Encetar a publicação de uma Revista;
b) Nomear sócios correspondentes em alguns Esta-

dos e em paizes estrangeiros ;
c) Realisarcoma maior solemnidade a sessão comme-

morativa da fundação da Academia a 15 de Agosto.
O Sr. Farias Brito communicou que acabava de sahir

do prelo o 1.° vol. do seu trabalho Finalidade do Mundo.
O Sr. Theberge communica que entendendo-se com

o Exm. Sr. Presidente do Estado este lhe declarara que
desde o momento que deixasse de funccionar no pavi-
mento térreo do palacete da assembléa o quartel general
do districto mandaria preparar um salão para as ses-
sões do Instituto do Ceará e da Academia.

O Sr. presidente nomeou os Srs. G. Studart, Pedro de
Queiroz e Theberge para a commissão de redacção
da Revista e encarregou o Sr. P.e Valdevino No-
gueira da redacção dos Diplomas dos sócios e o Sr.
Franco Rabello do respectivo desenho.

O Sr. Álvaro Mendes, thesoureiro, apresentou o seguin-
te movimento das finanças da sociedade a seu cargo :

Receita até 10 de Junho . .
Despezas até a mesma data.
Saldo em caixa

4-501000
104$250
345$750
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Sessão em 18 de Junho de 1805

Aos 18 dias de Junho de 1895 presentes os Srs. Th.
Pompeu, Pedro de Queiroz, Virgílio de Moraes, Serpa.
Valdevino Nogueira, Ed. Studart, Ed. Salgado, Farias
Brito, Franco Rabello, Antônio Bezerra eG. Studart, foi
aberta a sessão.

O Sr. Pedro de Queiroz fez a leitura do parecer da
commissão de direito, como de uma das sessões anterio-res.

A pedido do Sr. Virgílio de Moraes, que por doença
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não poude estudar e subscrever o parecer, foi adiada á
discussão para a próxima reunião.

Lido pelo l.o secretario o parecer de que foi relator o
Sr. Álvaro de Alencar, o Sr. Serpa justilicou o seu voto
offerecendo por escripto os fundamentos deste; manifes-
tou seu pesar por não esfar p eseote o relator do parecer,a cuja conclusão dava pleno assentimento.

Ainda a pedido do Sr. Virgílio de Moraes ficou adiada
a discussão.

Em seguida o Sr. Eduardo Salgado, obtendo a palavra,fez á Academia a historia de quatro observações de sua
clinica hospitalar, com photographias de uma dellas, um
caso de elephantiasis da vulva.

Nos outros casos, nos quaes, comi n'aquelle, os ope-
rados vão em boas condições, trata-se de um lipoma da
língua, um carcinoma ulcera do do seio e uma uecrose do
calcaneo com invaginação de parte do ossj.

0 Sr. G. Studart scientiíicou á casa que tendo de reti-
rar-se da cidade, faltaria, a pesar seu, á próxima .essão.

Sessão em 25 de Junho de 18Õ5

Aos 25 dias de Junho de 1875 presente; no salão doInstituto os S*s. Th. Pompeu, Theberge, Theodoricu,
Sirpa, Farias Brito, Álvaro Gurgel, Álvaro Mendes, |r-ruda, Virgílio da Moraes, Ed. Salgado, Pedro de Quel-roz e Antonio Bezerra, foi abirta a se sã).

O Sr. Eduardo Salgado, desempenhando-se do com-
promisso, que havia tomado, apresentou dois dos doen-tes, que operara e sobre os q-iaes fallara na anteriorsessão.

O Sr. Theodorico apresentou á apreciação da Acade-mia o desenho da columna de bronze, qtfe vai ser encom-mendada nos Estados Unidos da America para a esta-tua do General Sampaio.
K' trabalho do desenhista da Estrada de Ferro deBatunte, Sr. Moreira Clares.
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O Sr. Farias Brito distribuiu aos sócios presentes o 1.°
vol. de sua obra philosophicaT7///^//^^ do Mundo.

O Sr. Álvaro Mendes scientificou á casa que por mo-
tivo de moléstia embarcará pa 'a o Rio de Janeiro e pede
se lhe.dê substituto. Foi designado o Sr. Tneodorico
Filho para sobstituil-o durante o impedimento.

Iniciada a discussão das th eses jurídicas adiadas na
sessão auterior, uzaram da pa1avra os Srs. Virgílio de
Moraes, Pedro de Queiroz, Th. Pompeu, Álvaro Gurgel,
Arruda. Theberge e J. de Serpa.

Terminada a discussão, que vergou principalmente so-
bre a these de que foi relator o S<* Álvaro Gurgel e á qual
oTereceu voto em separado o Sr. J. de Serpa, fez-se a
votação.

A 1. these, relator Sr, Pedro de Q ueiróz, foi approva-
da por unanimidade de votos. E' esta :

—Em face do art 34 n.o 23 da Constituição Federal
não são harmonisaveis, por um lado, as leis da União de
24 de Outubro d. 1891 e 11 de No embro de 1892 e, por
outro, a lei do Espado de S. Paulo n. 109 A de 1892 e a
recente lei do Ceará n.° 145 de 31 de Acosto de 1894,
ampliando o direito de queixa. Estas ultimas são incons-
titucionaes.

A 2.a these—relator Sr. A. Gurgel, teve um vo.o con-
tra—o do Sr. H. Theberge.

A 2.a these é assim formulada :
—Organisado o Estado de accordo com a Constituição

Federal, art. 63, combinado com o art. 15, o respectivo
governador ou presidente não pode ser investido da attri-
buição de suspender magistrados.

W. ¦ ''
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Sessão em 9 de Julho de 1895

Aos 9 dias de Julho de 1895 presentes no salão do
Instituto os Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Serpa, A. Be-
zerra, Theodorico Filho, Farias Brito, Pedro de Queiroz,Álvaro de Alencar, Drumond, Ed. Studart, Padre Valde-
vi.no Nogueira, Ed. Salgado e Arruda, foi aberta a sessão,
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, ..Após a leitura da acta e do expediente o Sr. Cuilhe.-
me Studart fez a leitura de seu trabalho hUorico inti-
tu lado Documentos para a biographia do fundador do
Ceará (Martim Soares Moreno).

Em seguida foram lidos os iti idamentos do voto diver-
gente do Sr. Henrique Theberge ao parecer sobre a these
reativa á suspensão de magistrados.

>

Sessão em 8 de Acosto de iní>5
Aos 8 dias de Agosto de 1895 presentes no salão do

Instituto os Srs Th. Pompeu, G. Studart, Ed. Studart,
Arruda, Theberge, Theodorico Filho, Pedro de Queiroz,1Luna Freire, Antônio Bezerra, Drumond e Serpa, foi
aberta a sessão.

Tratando-se da organisação do programma da festa a
celebrar-se a 15 ficou resolvido :

a) celebrar uma sessão solemne commemorativa do
l.o anniversario da associação. Essa sessão começará a l
hora da tarde e effectuar-se-á no palacete da Assem-
bléa Legislativa ;

.] convidar as diversas authoridades ecclesiasticas,
civis e militares, imprensa, sociedãdesscientificàs é litte-
rarias*, homens de lettras, etc.

Foi nomeada uma commissão para obter o edifício e
preparai-o, a qual compõe-se dos Srs Theberge, Ed.
Salgado, Ant. Bezerra, Franco Rabello e Theodorico.

A "commissão de recepção compõe-se dos Srs. Theber-
ge, Ed. Studart, Luna Freire, Ed. Salgado, Pedro de
Qneiróz e Antonio Bezerra.

A sessão começará pelo discurso-relatório do presi-dente, em seguida fallarão os oradores inscriptos, na or-dem da inscripção, e por ultimo oecupará a tribuna oorador da Academia Sr. Justiniano de Serpa.Havendo os Srs. Antonio Augusto, José Fontenelle eBenedicto Sidou pedido e obtido eliminação, ficou resol-vido que se restringisse a 25 o numero dos membros daAcademia e não a 30, como fora a principio deliberado.
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Sessão em líí de Arjosto de 1895

Aos 13 dias de Agosto d: 1895 presentes no salão do
Instituto os Srs. Th. Pompeu, Arruda, G. Studart, Ed.
Salgado, Valdevino Nogueira e Theodorico, foi aberta a
sessão.

Occupou-se a Academia de negócios administrativos e
da se são, que tem de ser celebrada amanhã.

O Sr. G. Studart deu conta da expedição de convites
ás associações e homens de lettras.

Os Srs. Ed. Salgado e Theberge deram conta das com-
missões de que foram encumbidos quanto a acquisição do
palacete da Assembléa e musicas militares

Foi lida uma communicação em que o Sr. Drumond da
Costa diz retirar-se para o interior do Estado.

Sessíto em 15 de Ajjoslo de 18í>5

Aos 15 dias-de Agosto de 1895 presentes os Srs. Th.
Pompeu, G, Studart, Pedro de Queiroz, Virgílio de Mo-
raes, Serpa, Arruda, Álvaro de Alencar, Farias Brito,
Theberge, Ed. Salgado, Luna Freire, Ed. Studart, José
de Barcellos, Valdevino Nogueira, Theodorico Filho,José Carlos, Antonino Fontenelle, Bilhar e Alves Lima1foi aberta a sessão. '

O Sr. presidente declara que segundo os Estatutos a
presente sessão tem por fim a eleição da Meza, que temde servir no anno social e que, portanto, se vae' procedera votação por escrutínio secreto.

Recolhidos e apurados os votos, verificou-se o seguin-te resultado:
Presidente Thomaz Pompeu ; 1.» vice-presidente Pe-dro de Queiroz ; 2.o vice-presidente Virgílio de Moraes ;í.° secre ano G. Studart; 2.o secretario Raymundo deArruda; orador Justiniano de Serpa ; thesoureiro Alva-ro Mendes.
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Sessíio solemne commem.trativa do!.• anniversario
da Academia Cearense em 15 de Ayosto de 1895

Aos 15 dias de Agosto de 1895 presentes no salão no-
bre do Palacete da Assembléa Legislativa os Srs. Acade-
micos Th. Pompeu, Guilherme Studart, Coelho de Arru-
da, Pedro de Queiroz, Virgílio de Moraes, Justiniano de
Serpa, Antonio Theodorico Filho, Luna Freire, José de
Barcellos, Alcântara Bilhar, Farias Brito, Eduardo Stu-
dart, Eduardo Salgado, Valdevino Nogueira, Álvaro de
Alencar, Henrique Theberge, Waldemiro Cavalcanti,
Antonino Fontenelle e Alves Lima, faltando com causa
partecipada Álvaro Mendes, José Carlos, Franco Rabello,
Antonio Bezerra e Drumond da Costa, e com o concurso
de grande numero de convidados, á hora designada (lda tarde) oecupou a cadeira presidencial o Sr. Th. Pom-
peu, tendo á sua direita os Exms. Srs. Bezerril Fonte-
nelle, Presidente do Estado, e Dr. Antonio Vicente
Ribeiro Guimarães, Coronel Commandante da Escola
Militar, e á esquerda os Exms. Srs. Desembargadores
José Joaquim Domingues Carneiro, presidente do Tri-
bunal da Relação e Paulino Nogueira, presidente do
Instituto do Ceará.

O Sr. presidente declarou aberta a sessão, lendo seu
discurso relatório em que expoz os factos mais importan-
tes da vida da Academia e indicou em bello programmascientiflco o alvo e que ella se propõe.

Seguiram-se na tribuna os Srs. Júlio Cezar da Fonseca
pelo Instituto do Ceará ; Dr. Antonio Augusto de Vas-concelíos pelo corpo docente da Escola Militar, Álvaro
Martins pelo Centro Litterario, Padre Valdevino Noguei-ra pela redacção da Verdade, João Barreto pelos alum-nos da Escola Militar, José Francisco Jorge de Souza,
pela classe estudantal,Benaias Loureiro, pela Phenix Cai-xeiral, Gervasio Nogueira pelo Congresso Estudantal, eem ultimo logar o orador official da Academia Sr. Justi-mano de Serpa.

Durante o acto tocaram as musicas do batalhão de Se-
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gilrança e do batalhão 2.° de infantaria, gentilmente cedi-
das pelos respectivos commandánfes.

O edificio da Assembléa foi ornamentado sob a direc-
ção dos Srs. Raymundo de Arruda, 2.° secretario, e dos
Srs. Franklim Theberge e Henrique Theberge Filho.

Fizeram-se representar na solemnidade a Assembléa
Legislativa, a Escola Militar, Tribunal da Relação, Ins-
tituto do Ceará, Justiça Federal, Imprensa, Corpo Con-
sular, Magistratura Estadoal, as sociedades títterarias
Padaria Espiritual, Centro Litterario, Phenix Caixeiral,
Congresso Estudantal, Sociedade de Arboricultura, Con-
gresso de Sciencia-; Praticas, Lyceu e Escola Normal,
Instituto de'Humanidades, Escola Christã, Gymnasio
Cearense, e Parthenon Cearense.

Antes de abrir-se a sessão o 1.° secretario G. Studart
distribuiu pelos consocios e alguns convidados o seu tra-
balho impresso Documentos fará a bio graphia do fun-dador do Ceará, m

¦M ¦

Ao encerrar-se a sessão, o Sr. presidente agradeceu a.s
pessoas presentes.

Sessão em 20 de Agosto de 1895

Aos 20 dias de Agosto de 189Õ presentes no salão do
lustitutoos Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Arruda, Serpa,
Pedro de Queiroz, Luna Freire, Theberge, Theodorico]EíL_SalgadQ e Ed. Studart, foi aberta a sessão.

Lidas as actas e approvadâs^deiL_o Sr. 1,° Secretarioconta dp expediente. Na .* parte da ordem dos traba-lhos o Sr. Luna Freire apresentou e justificou as seguin-tes theses, que foram acolhidas com interesse e enviadasa commissão respectiva :
l.a-As anginas membranosas que teem sido observa-das por alguns clínicos desta cidade, são diphtericas oupseudo-diphtencas f

;§Jf-Se são anginas diphtericas—operou-se o con'a-gio i—m a moléstia é endêmica entre nós ?• d.*-Se endemica-quaesascircumstanciasou condi--
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ções que concorreram para a gênese e pullulancia do ba-
cillode LòrTlei??

4.a—Em todo caso, quaes os resultados das injecções
do serum de Roux, a dose empregada, os dias de moles-
tia, a marcha e terminação ?

5.a-Por ultimo, foi o tratamento pelo systema Roux
empregado isoladamente ou em concurrencia com maios
anti-phlogisticos e anti-septicos ?

S. R.— 20 d; Agosto de 1395. —Dr. Luna Fkeire.
A questão foi affecta á respectiva commissão, sendo

relator o Sr. Ed. Salgado.
Em seguida a Academia procedeu á composição das

cornmissões, que tèm de lunccionar no anno social e qnesão as seguintes :
l.a Sciencias physicas e mafhemaficas—Srs. H. The-

be"ge, Franco Rabello e Theodorico Filho.
2.a Sciencias biológicas, etc—Srg G lilherme Studart,

Luna Freire, Eduardo Salgado, Coelho de Arruda e
Eduardo Studart.

3 a Sociologia, direito, etc—Srs. Serpa, Bilhar, Vir-
gitio de Moraes, Pedro de Queiroz, Ed. Studart, Farias
Brito e Álvaro de Alencar.

4.a—Geographia, historia, etc—Srs. José Carlos Ju-
nior, Barcellos, Arruda, Antonio Bezerra e Ad. Luna
Freire.

5a Economia politica, estatística, etc—Srs. VValde-
miro Cavalcanti, Álvaro Mendes, G. Studart, Antonio
Bezerra, Drumond da Costa, Theberge e José de Bar-
cel los.

ó.a Instrucção publica, etc—Srs. José de Barcellos,
Arruda, Antonino P^ontenelle, José Carlos Junior, P.eValdevino Nogueira*. Franco Rabello e Virgílio de
Moraes. -

7,a Litteratura, artes, etc—Srs. Pedro de Queiroz, J.
de Serpa, Alv. de Alencar, José Carlos Junior~e VValde-
miro Cavalcanti.

<s-a Sciencias em geral, phijosophia, etc—Srs. Farias
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Brito, P.e Valdevino, Bilhar, Luna Freire e Guilherme
Studart. __i

Para a sessão seguinte ficou com a palavra o Sr. Ed.
Salgado. $

HMMMHIMMimwaHMNi^

Sessão eiii 3 de Setembro de 1895

¦¦»"'¦;. i
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Aos 3 dias de Setembro de 1895 presentes no salão do
Instituto os Srs. Pedro de Queiroz, G. Studart, Arruda,
Luna Freire, Eduardo Salgado, Théberge. Theodorico
Filho e Virgílio de Moraes, abriu-se a sessão.

Passando-se á ordem dos trabalhoso Sr. Ed. Salgado,
como relator do parecer sobre as theses médicas apre-
sentadas pelo Sr. Luna Freire, traçou o histórico noso-
lógico da diphteria desde Bretonneau e Trousseau até
nossos dias com a descoberta do bacillo de Lõffler e
os trabalhos de Roux e Yersin ; demonstrou a influencia
dos estudos bacteriológicos sobre a pathologia da diph-
teria, assignalou suas diversas espécies conforme os
microorganismos productos tirando destas noções illa-
ções clinicas para o diagnostico das anginas diphteroides;
por ultimo analysando os casos capitulados em Fortaleza
de anginas e croups diphtericos concluiu que elles não
foram manifestações da diphteria, porém anginas pseudo-membranosas.

Em seguida usou da palavra o Sr. Luna Freire, que
tornou bem patente o criterium clinico no diagnostico
differencial entre as anginas diphtericas, e pseudo-mem-branosas, baseando-se no gráo de elevação febril, na
invasão ganglionar, na adynamia, nas paralysias e nos
phenomenos puramente locaes, somente a cultura-e exa-
me bacteriológicos das membranas podendo fornecer ba-
sessegurasâo diagnostico differencial, conforme opiniões
que citou, de Laborde, Dieulafoy e Cadet de Gassecourt.

O Sr. Guilherme Studart referiu depois um caso, quesimulava angina diphterica, seguido de terminação fa-
voravel.
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Sessfio em IT de Sejbeiiil>ro cie IIMK»

Aos 17 dias.de Setembro de 1895 presentes no salão
do Instituto os Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Arruda,
Serpa, Theberge, Farias Brito, Theodorico Filho, Luna • |
Freire, Pedro de Queiroz e Ed. Studart, foi abe.ta aberta
a sessão.

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. presi-
dente declara que o tim da presente sessão era princi-
palmente a leitura e discussão de parecer sobre as 'heses
apresentadas pelo Sr. Luna Freire, mas achando-se au-
sente o relator do parecer, ficavam esses tfâbalfros adia-
dos para a sassão seguinte.

O Sr. Guilherme Studart, usando d i palavra, apresen-
tou ácasajeu e commjntou a obra Htlaçães d> MmMl
Severim de Fariam chantre da Si de Evo -a, s^bre historia
de Portugal e Províncias do Oecidente.

A copia ora apresentada foi tirada pelo Sr. Studart do
original existente em Lisboa e que faz parte da famosa
Collecção Vimieiro

Sessão em 25 de Seteiivlmo de 1895

Aos 2f dias de Setembro de 1895 presentes no saião
do Instituto os Srs. Th. Pompeu, G Studart, Arruda.
Luna Freire, Ed. Salgado, H. Theberge, Valdevino
Nogueira, Serpa, Álvaro de Alencar e Pedro de O.ieiió'.,
foi aberta a sessão.

0 Sr. Ed, Salgado terminou a leitura do parecer, q ic
tinha de interpor como relator da 2.a commissão no de-
bate relativo á questão da diphteria. _y^-—-

Não po .lendo decidir da questão no terreno puramen-to experimental, não lhe sendo possivel pela carência àS-
soluta de laboratório bacteriológico isolar o ba:illo de
Lóffler e proceder a inoculicoes exo^rim^ntaes, únicos
meios capazes de levar a certeza ao espirito, o i:eíator
Ja 2.a commissão procurou encaminhar a solução parao domínio da clinica e da etiologia.

Analysou a importante questão do contagio c propa-
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gação da diphteria, applicada aos casos observados, e
demonstrou que apesar da ausência de medidas prophy-
lacticas a moléstia, ao envez de fazer maiores devasta-
ções, restringiu-se e desappareceu depois de percorrer
um cyclo muito estreito.

Portanto, não houve contagio na primeira manifesta-
ção observada e as outras não se deram por approxima-
ção de creanças sãs a outras doentes.

Assim, as anginasvque fcram capituladas por alguns
clínicos de diphtericas, não podem reconhecer como con-
dição pathogenica o micróbio de Lõffler, mas são puras
anginas inflammatorias ou pseudo-membranosas.

Oecupando-se do tratamento seguido enumerou gran-
des variações therapeuticas tentadas promiscuamsnte.,
taes como aglycerina phenicada, o tratamento de Gran-
cher, de Paris, atherebenticae outras applicações tópicas,
ao lado de poções anti-thermicas.

Em um doentinho somente foram ensaiadas as injec-
ções com o liquido de Roux, ao lado da medicação já
enumerad . A technica foi esta : Empregou-se a seringa
de Pravaz e injectou-se somente um centímetro cúbico
do serum Roux na região glutea em cada secção, che-
gando no fim do tratamento, na convalescença, á dose
total de 15 grammas. Portanto, não pode determinar
qual a influencia que teve o systema serotherapeutico de
Roux neste caso ; porque ao lado do serum foi tentada a
medicação anti-philogistica e anti-sceptica.

O Sr. Luna Freire, que seguiu-se com a palavra, pensa
poder ser mais positivo sobre esta ultima conclusão : por-
quanto o serum foi applicado em dose tão intima, sobre-
modo insignificante, que não poderia ter provocado reac-
ção alguma salutar. Quando se diz uma injecção do
liquido de Roux determina-se logo a seringa empregada,
que é a do próprio Roux.

Cada seringa de Roux tem a capacidade de 15 grammas—é injectada toda de cada vez.
Raras são as manifestações diphtericas, que modificam-

se somente com uma injecção de 15 grammas.Fm geral eleva-se a dose do serum a. 30.60, 80 e rmiV
¦
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grammas. Portanto, no eásp cm que foi tentado entre
nós o systema Roux, se alguma modificação deu-se na
marcha da moíestiaTíeve ella ser íittribiiida á medicação
então empregada, porque injecções de 1 gramma parece
que não poderiam determinar influencia alguma na mar-
cha e terminação da angina.

E' somente neste particular que diverge do relator
da commissão ; no mais está de accordo. pensando tam-
bem que as anginas observadas na clinica desta cidade
foram todas herpeticas ou pseudo-membranosas.

Sessão em I de Outubro de 1895

Presentes a 1 de Outubro de 1895 no salão do Insti-
tuto os Srs. Th, Pompeu, G. Studart, Arruda, Pedro de
Queiroz, Serpa, Álvaro de Alencar, ValdevinoNogueira,
Theodorico Filho e Farias Brito, foi aberta a sessão.

Lida a acta da sessão anterior, que foi approvada. o
Sr. Antônio Theodorico procedeu á leitura de um traba-
lho seu com referencia ás conclusões do parecer apresen-
tado na questão « Díphterja » pelo relator da respeetí-
va commissão.

0 orador tratou de infirmaro relatório, que concluía pelanão existência de diphteria entre nós. estribando-sen'um
caso, que elle declara ter sido um dessa terrível eniermi-
dadee em pessoa de sua própria familia, e contestando
que no pequeno filho do Sr. Capitão.Hq; p01-to houvesse
intei-vtdõ^útra medicação que não as injecções de Roux.

0 Sr. Guilherme Studart respondeu que'nem nas con-clusõès do parecer combatido pelo orador, que o precedeu,nem no curso dos seus considerandos fora discutido oucitado o caso ora narrado, e que passará o trabalho doSr, Antonio Theodorico ás mãos da commissão, a qualproximamente returquirá, demonstrando o vigor e a ver-dade de suas conclusões.
Km seguida ainda o Sr. Studart submetteu á casa o

Projecto da elaboração de um livro sobre o Ceará, consi-derado sob diversos e múltiplos aspectos e procedeu á lei-

'*#
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tura do plano sob o qual entende deve ser elle confcccio-
nado e que é o seguinte :

l.°-Potamographia, orographiac outras indicações geo-
graphicas —A. Fontenelle.

2.°—Topographia, cidades, villas, povoações--Álvaro
Alencar.

3.°—Geologia e mineralogia—A Bezerra.
4*°—Flora e fauna—H. Theberge.
5.b—Climatologia. Moléstias reinantes. Estatísticas de-

mographo-sanitarias—Luna Freire,
6.° —Território, população, nascimentos, casamentos,

óbitos—Arruda.
7.°—Agricultura, industria e viação—Theodorico.
8.°—Commercio e navegação—Ed. Studart.
9.°—Bancos e Instituições de credito. Companhias e

Sociedades Anonymas—Bilhar.
10.°—Historia financeira do Ceará—Virgílio de Moraes.
11.°—Imprensa, suas phases e influencia—J. de Serpa.
12.0—Instrucção publica—Barcellos.
13.°—Instituições jurídicas—Drumond.
14.°—Organisação politica—Alves Lima.
15.°—Folklore. Tradicções. Provincialismos—J. Carlos.
16:°—Organisação militar do Ceará, Leis e Decretos,

que regem a matéria. Estabelecimentos militares—
Marcos Franco.

17.°—Divisão Ecclesiastica. Estabelecimentos pios. His-
toria Ecclesiastica do Ceará—Valdevino.

18.°—O municipio. Sua vida e seu desenvolvimento orga-
niconoaatigo e no novo regimen—Waldemiro Ca-
valcanti.

lO.o—Historia das epidemias doCeará-Ed. Salgado.20,° —Arte antiga e moderna—Pedro de Queiroz.21.°—Sciencias elettras, sua evolução e estado actual—Farias Brito.
22.°-Histórico das seccas. Meios de obvial-as. Acuda-

gem. Arborisação—Álvaro Mendes.
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23."--Emigração. Tmmigra;;b. O Ceará na Amazônia
_Th. Pompeu.

j^o^Esbae.o. da Historia du Ceará ~-.;. SfudarL
Dr. G. Studart.

Divulgada a noticia do fallecimento de Pasteur, reque-
reu o Sr. Justiniano de Serpa que em homenagem á me-
movia do grande sábio Francez fosse suspendida a
sessão lavrando-se na acta um voto de profundo pezar.

O Sr. Studart ajuntou, e foi igualmente approvado,
que se remettesse a noticia dassa manifestação áfamitia
do illustre morto. -

*¦"" ^ _

Sessão em 15 de Outubro de 1.805

x\os 15 de Outubro de 1895 presentes no salão do Ins-
titúto os Srs. Thomaz Pompeu, Ed. Salgado, Luna Frei-
re, Pedro de Oueiróz, Antonio Theodorico, Farias Brito,
Theberge, Álvaro de Alencar, Antonio Bezerra e Guilher-
me Studart, foi aberta a sessão.

O S". G. Studart scientihcou á Academia que fv.ram
expedidas cartas de condolência ao Instituto de França
pelo fallecimento de Pasteur e bem assim á familia do
illustre morto ; leu uma carta do Sr. Conselheiro Tris-
tão Araripe discutindo a idéia da mudança do nome
actual da Capital Cearense para o de Iracema e decla-
rando-se francamente opposto a essa innovação, contra a
qual prouinciara-se o mesmo Sr. Studart na sua Biogra-
phiade Martim Soares Moreno, livro que motivou a car-
ta do Sr. Araripe ; em nome do Sr. J. Arthur Montenegro
offereceu á Academia um exemplar das Mimorias de Sil-
vano de Godói traduzidas e anno.adas por aquelle nosso
patricio e propoz o oTertante para membro correspon-
dente da Academia, servindo-lhe de titulo de admissão
o trabalho inédito, que ora apresenta e que se intitula
Notas para a Carta Geographica do Rio Grande do Sul.

A casa resolveu enviar as Notas para a Carta Geogra-
phica do Rio Grande do Sul á respectiva commissão.

Pedindo a palavra, os Srs. Ed. Salgado e Luna Freire



XXXIV

occuparam-se cia oõmmLiiiiòa^ão feita pelo Sr. Theodo-
rico Filho sobre a questão— diphteria—concluindo queos dados fornecidos por essa com/nunicaçâo vinham cada
vez mais apoiar e fortalecer a commissão para responder
que não foram de diphteria os casos da enfermidade, queatacou recentemente algumas creanças entre nós

Sessão em 21) de Outubro de 1895

Aos 29 dias de Outubro de 1895 presentes no salão
do Instituto os Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Arruda,
Theberge, Farias Brito, José Carlos, Ed. Studart, Vai-
devino Nogueira e Pedro de Queiroz, foi aberta a sessão.

O expediente constou de offertas de livros e jornaes, e
de communicações de alguns sócios motivando seu não
comparecimento.

A Commissão de geographia, historia, etc, apresen-
tou seu parecer concluindo pela admissão do Sr. J. Ar-thur Montenegro para sócio correspondente.

O parecer é concebido nos seguintes termos:
A Commissão de geographia, historia etc. tendo exa-minado as Notas pira a Carta Gec(graphica do RioGrande do Sul apresentadas para servirem de titulo deadmissão do Sr. J. Arthur Montenegro, natural de S.lu-ancisco de Uruburetama e actualmente residente noEstado do Rio Grande do Sul, para um dos logares dcsócios correspondentes da Academia Cearense, é de pare-cer que lhe seja conferido o titulo, que pretende.O candidato já tem publicado differentes trabalhossobre lustona Americana, que o recommendam, e fazparte de associações scientificas. como o Instituto Histo-n co e Geographico Brasileiro e Sociedades de GeographiaQo. K.io de Janeiro e Lisboa.

c Jlé Í°T 
VOt°' qUe suJeit*™3 á esclarecida aprecia-çao oa Academia.

; 
Sala das sessões em 29 de Outubro de 1895-Güi

frstp a votos, o parecer fo, approvadopor unanimidade.

ga^ts^^ájjcg-,-^^
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O Sr. Theberge fez a leitura de uma carta, que lhe en-
dereçou o Sr. J. Arthur Montenegro a propósito da
publicação do-3.° vol. do Esboço Histórico do fallecido Dr.
Theberge.

Foi distribuído entre os sócios presentes e enviado
aos ausentes o projecto impresso do Sr. G. Studart para
a confecção do livro O Ceará em i$96.

O Sr. G. Studart fez a leitura de um mannscripto por
elle encontrado na Bibliotheca Nacional de Lisboa. W a
descripção das matas do Ceará por Vicente Ferreira Forte
e tem a data.de 4 de Dezembro de 1800,

Em seguida o mesmo Sr. offertou á Academia uma
Descripção da cidade do Cr ato, que lhe enviou ha tempos
o Dr. Horacio de Figueiredo. A' Descripção vem appeh-
sos dous planos da cidade, um de 1894 e outro de 1815
—1824.

Sessão em 111 de Xovembi*o de 1895

Aos 12 dias de Novembro de 1895 presentes no snlão
do Instituto os Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Theberge,
A. Bezerra, Theodorico Filho, Ed Studart, Valdevino
Nogueira, Álvaro de Alencar, Pedro de Queiroz e Serpa,
foi aberta a sessão.

O Sr. presidente Th. Pompeu procedeu á leitura de
seu projecto contendo ampliações ao apresentado pelo
Sr. G. Studart para confecção do livro O Ceará em i<S9ô\

O Sr. PI. Theberge offereceu á Academia duas plan-
tas, sendo uma da cidade da Fortaleza (1813) e a outra
da barra e cidade do Aracaty (1844). Esta devida ao inglez
Stephen Bettem.

O Sr. Theodorico fez a leitura de um estudo, que inti-
tu lou O Século XIX, a electricidade e o vapor.

O Sr. A. Bezerra apresentou e leu documentos relati-
vos á historia do Ceará no século XVII, sete dos quaes
oecupam-se da antiga Missão e Aldeia dos índios do
Camussv.
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Sessão em 2(> de Xovembio de 18Ü5

Aos 26. dias de Novembro d3 18% presentes no salão

do Instituto oe Srs. Th. Pompeu, G. Studart, Pedro de

a» Padre Valdevino, Henrique Theberge, J*» de

Barcellos, Antonio Tneüdorico, Farias Brito ViibMho d-

Moiaes, Ed. Studart e Antonio Bezerra, foi ab-.ta a

sessão,
O exoediente constou do oferecimento da obra Cot-

sultor Militar pelo autor o Sr. tenente Cândido B. Gas-
tello Branco e de um officio da sociedade Litterana de
Redemp;ão, Igualdade e Progreso, convidando a Aca-
demia para as festas do seu primeiro aaniversano (24).
Mandou-se agradecer a aquelle e felicitar a sociedade
Igualdade e Progresso.

Não havendo sido publicada ainda por completo o
elencho das matérias, qne devem compor a obra monu-
mental sobre o Ceará a que vae ligar seu nome a Acaie-
mia, assentou-se que na próxima terça-feira houvesse
uma reunião extraordinária para esse fim.

O Sr. H. Thí-berg. annunciou que já vae adiantada a
colheita do material preciso para a confecção da mono-
graphia sobre a Flora Cearense, parte confiada a seus

tudos e investigações.
O Sr. Antonio Bezerra apresentou quatro curiosissimas

plantas1 e desenhos de localidades a6 kilometros de Qui-
xadá, onde se encontram pedras com inscripçóes.

O Sr. Thomas Pompeu fez á Academia o donativo dos
emolumenros, a que tem direito como examinador, que
foi ha dias no Lyceu Estadoal.

O Sr. G. Studart apresentou vários documentos sobre
a historia do Ceará no século passado e no primeiro quarto
do presente século, entre os quaes um, pertencente ao
archivo d a câmara do Aracaty, que tem relação com a
queda de Napoleão l, e tres, que se referem a factos oceor-
ridos nc^Ce irá por o:easiao daab:licação do 1> Impera-'dor 

do Brazil.
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Sessão em íi de I>e%eml>i*o de I1M>5

Aos 3 dias de Dezembro de 1895 presentes no salão
do Instituto os Srs..Th. Pompeu, G. Studart, Arruda,
Serpa, Pedro de Queiroz, Theberge, Theodorico Filho,
Álvaro de'Alencar, Ed. Studart, Valdevino Nogueira,
José Carlos, José de Barcellos e Antonio Bezerra, foi
aberta a sessão.

Foi discutido e approvado definitivamente o plano da
obra O Ceará em i896 apresentado pelo Sr. Th. Pom-
peu, que constará de 38 capítulos, assim distribuidos :

1 a PARTE

«

«

Capitulo 1.° Estruetura physica do solo—Antonio Be-
zerra.

2.° Clima esalubridade —Thomaz Pompeu.
3o Geologia—A. Bezerra.

« 4.° Flora e Fauna—Theberge.
« 5.° Topographia—Álvaro Alencar.

2.a parte
X

Capitulo 1.° População—Th. Pompeu.
2.° Povoamento—G. Studart.
3.° Emigração—Drumond.
4.° Raças e typos—Luna Freire.

— 6.° Lingua—R. Arruda.
6.° Costumes—A. Bezerra.
7.° Alimentação—E. Salgado.
8.° Habitação—Theodorico.*-^
9.o A familia e a sociedade—A. Fontenelle.

10'.° Pauperismo—E. Salgado.; '
11.° a) Brincos e festas populares—A. Bezerra.
U.° b) Theatro—José Carlos.
12 ° Hygiene—Luna Freire.
13,° Idéias, crenças e religião—F. Britdr.
14.° Artes e letras—José Carlos. ^\ _
15.° Cultura scientifica—Alves Lima.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
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:í -*f Cap 1.6;° Instrucção e educação-J. de Barcellos.
17.o Vidapolitica-J.de Serpa.
18.° Municipio—W. Cavalcanti.
l9.o Organisação politica e administrativa—P.

de Queiroz.
20.° Organisação militar—Franco Rabello.
21.° Organisação ecclesiastica—Valdevino.
22.° Propriedade territorial—Bilhar.
23.° Agricultura—Th. Pompeu.
24.° Creação—Th. Pompeu.
2.5.0 Industria-A. Mendes.
56.° Commercio e navegação—E. Studart.
27.° Finanças—Virgílio.
28.° Historia—G. Studart.

Ficou marcado o praso máximo de um anno para
conclusão e apresentação dos trabalhos.

O Sr. Presidente declara que, entrando a Academia em
ferias a l.a reunião terá logar na3.a semana do próximo
mez de Janeiro.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
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i o Thomaz Pompeu de Souza Brazil-PREsuwrE.
¦oo Pedro deOueiróz-1.0' Vice-presidente.

30 Virgílio Augusto de Moraes-2.o Vice-presidentk.

4o Guilherme Studart-1.0 Secretario
o Raymundo Coelho de Arruda-2.o secretario.

é.o Álvaro Teixeira de Souza Mendes-Thesoureiro.

7.o Justiniano de Serpa—Orador.
8.° Adolpho F. Luna Freire.
9 o Álvaro Gurgel de Alencar.

10-o Antonio Bezerra de Menezes,

ll.o Antônio Drumond da Costa.

19 o Antonino Fontenelle.
ê.° Antônio Theodorico da Costa Filho.

14.° Eduardo Salgado.
15.° Eduardo Studart.
16 o Francisco Alves Lima.
l7.o P,e Francisco Valdevino Nogueira.

18.o Henrique Theberge.
19.0 Joaquim Lopes de Alcântara Bilhar.

20.° José Carlos da Costa Ribeiro Jumor.

21.o José de Barcellos. -
22.° Marcos Franco Rabello.
23° Raymundo de Farias Brito.
24.° Waldemiro Cavalcanti.
9* o
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IMPORTÂNCIA DA VIDA HUMANA COMO FACTOR OA RIQUEZA

Y'% ";-fe. •
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O desenvolvimento da populaea© da Fortaleza
Sua natividade c mortalidade.

Taxa excessiva desta

ualquer que seja o estado de cultura intellectual e
"moral de uma nação, o numero de braços validos dos

T cidadãos representa um dos mais importantes cabe-
daes sociaes. Por isso dizia, ha séculos, o celebre Vau,
ban no seu Dime Royale, que era pelo numero de subdi-
to que se media a grandeza dos reis ; pensamento que o

philosopho sentimentalista, J. J. Rousseau, reproduzio
nestes termos :

«Não ha maior penúria para um Estado do que a de
homens.» .

E na verdade, quando se estuda a organisação econo-
mica das nações modernas, comprehende-se que a sua
força de resistência aos ataques externos, a sua impor-
tancia como factor no desenvolvimento social, dimane

qüasi directamente do trabalho ou do esforço emprega-
do pelo homem para produzir valores.

Em igualdade de condições naturaes, será mais lorte
e rico o Estado que possuir maior numero de Cidadãos
applicados ás industrias e artes.
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Nos tempos modernos a immigração só por si enri-
queceo e levou alguns paizes á maior somma de prós-
peridade que. lhes era possível attingir.

O Canadá, os Estados-Unidos da America do Nor-
te, a republica Argentina, a colônia do Cabo, a Austra-
lia, a Nova Zelândia são testemunhos eloqüentes e irre-
cusavgis da importância econômica do braço humano.

A União-Americana, por exemplo, graças ao concurso
dos cinco milhões de immigrantes que vieram do velho
mundo lavrar as terrar longínquas do Far West, vio a
sua riqueza augmentar-se de $16.159.616.068 em 1860 a
$65.037.091,1"97 em 1890, obtendo em 30 annos o ac-
crescimo de 287 por cento ; emquanto a Inglaterra, queé o paiz mais progressivo da Europa, apenas teve a dif-
ferença de lb 27.800.000.000 (1860). para 1b
47:000.000.000 (1890).

Os americanos, pouco sentimentaes, e muito positivos,ao extremo de afferirem tudo pelo seu valor monetário^
calculam que um immigrante vale $2.000 dollars (?)ou cerca de 8 contos da nossa moeda.

Esse modo rude de apreciar a importância do factor
humano, menospreza o lado social e hygienico da exis-
tencia individual, ao contrario do que pensam e prati-cam os inglezes e outros povos.

A vida não tem preço, dizia o notável hygienista in-
glez Baldvvin Latham, e já anteriormente Royer Col-lard, o orador doctrinario da restauração, insistia em
que «era preciso, antes de tudo, garantir a saude sema qual os outros bens não tem o minino valor'» Ao
que acerescenta muito sensatamente o illustre directordas obras municipaes de Paris-G. Bechmann-tf*/»-
brite Urbaine. Paris 1886-887):

Ainda pedirei permissão para transladar a opinião dacommissáo ingleza de hygiene concernente a este as-sumpto :

C) O Dr. Rochard estima em mil e poucos francos o valorda vida humana; os inglezes Cl.adiwick em 5.000 ^Wi em4.,,5 francos; os americanos em 3 a 4.000 dollares.

¦WS\



DA ACADEMIA CEARENSE 5

«Nunca serão demasiados os sacrifícios feitos para
defender a saude, para prcserval-a das m:l causas de
destruição que a ameaçam

«Para o pobre, ella é um capital precioso, toda a sua
fortuna, e nunca serão excessivas as precauções tomadas
para o fim de conserval-a intacta. E como todos os habi-
tantes das cidades são necessariamente solidarios3estão
expostos aos mesmos perigos, nenhum ha que possa
desinteressar-se das condições geraes de salubridade,
quaesquer que sejam as vantagens especiaes que a sua
situação particular lhe possa procurar. Todos têm in-
teresse em concorrer para a melhora da saude publica,
para diminuição da mortalidade geral. E se ha um dever,
que, antes de todos, se impõe ás autoridades encarre-
gadas da direcção dos negócios municipaes, é o de ve-
lar constantemente pela observância das leis de hygie-
ne, fazer respeitar por toda a parte e sempre as regras
de salubridade, assegurar e aperfeiçoar incessantemente
este grande serviço publico »

«Sem a vida nada tem valor; a saúde deve ser a cou-
sa mais preciosa, e, por conseqüência, todas as taxas
necessárias para conserval-a e prolongar a vida, de-
vem ser acceitas sem pezar. A historia do passado mos-
tra-nos que a doença, sob as suas formas mais horri-
veis, destruio algumas vezes populações inteiras que vi-
viam em estado de desaceio, cuja descripção a penna
recusa-se fazer. Investigações modernas demonstram
que as moléstias de caracter mais perigoso, taes como
o typho e o cholera, são produzidos pela putrefação das
matérias impuras e despreso de todas as leis hygieni-
cas.» (Documentos inglezes.)

Deixando de lado essas considerações, de natureza
theorica, vejamos se a máxima americana—Health better
than wealt/i—pôde ser traduzida, a modo americano,
por factos demonstrativos do quanto vale o braço hu-
mano no nosso regimen enonomico ou industrial.

A manutenção ordinária da existência nas classes ope-
rarias póde-se decompor nas seguintes verbas, que sof-
frerão algumas alterações, se em vez de considerar-
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mos o indivíduo solitário, o tomarmos no seio da fami-
Ha Em taes condições, o trabalho da mulher correspon-
dera á metade ou menos, do do homemTrcn^reança-
à um terço. Como compensação, as despezas decresce-
rão proporcionalmente ; mas devemos suppor que o sal-
do tambem desapparecerá: ..,.<.; ~

Eis as verbas de despeza de um operário jornaleiro :
Alojamento a 5$000 mensaes  60$000
Alimentação a rasão de 800 diários e por

292$000
88$000

90 a 100$00
• •- •365 dias

Vestuário, calçado, etc
Aceio, distracções, etc

t . • • • • •

f>40$000

Sendo o salário médio, diário, de 2$000, e havendo 300
dias de trabalho annualmente, a receita operaria subirá
a 600$000, a qual, comparada com a despeza de 540$000,
mostra o saldo de 60$000.

Acontece, porém, que a classe operaria, de jornalei-
ros, representa uma fracção relativamente pequena na
producção de nossa riqueza urbana; sendo certo que
as artes e officios rendem para o artista ou operário tal-
vez o duplo da quantia que ahi íica consignada.

Desta exposição resulta que subtrahir uma pessoa,
um habitante, aos agentes morbigenos inherentes ás
condições telluricas do solo ou ao despreso dos precei-
tos elementares da hygiene, eqüivale a concorrer para o
augmento das forças prodüctivas do paiz, eliminando
ou minorando ao mesmo tempo o encargo resultante da
invalidez ou da miséria, que disfarçada ou claramente,
sobrecarrega os impostos com que todo o cidadão contri-
bue para as despezas do estado (**)

é.y.

(") Escrevia em 1886 o Barão de Ibitiruna, chefe tio ser-
viço sanitário do Rio do Janeiro, em relatório que apresen-
tou ao goveano, as seguintes palavras :—«Preservar ávida
de nossos concidadãos é augmentar o patrimônio social, no
duplo do que custa ao estado essa preservação. O que 6 eus-
toso, o que éruinoso é a morte. ,

i.#
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Releva ponderar ainda que a tendência sempre crês-
cente destas, já pela carestia dos meios de subsistência,
já por necessidades que a própria civilisação crea, rc-

quer' prõporcional-aeepeácimii d&JÉ^áLJÍFtei*PJe sobre
mil artefactos das industrias e artes.

Em paizes novos, cujo solo apenas íoi rasgado por la-
vradores, quasi nômades, porque outra denominação não
se pôde dar aos que abatem mattas para abrir roçados,
os quaes ao cabo de dous ou tres annos são entregues
á capoeira; nos paizes que praticam a lavoura extensi-
va, o braço humano vale mais, muito mais do que as .
machinas inventadas para suppril-o no caso do um sys-
tema cultural intensivo. O emprego d'aquelles instru-
mentos agricolas suppõe o encarecimento da terra, a ro-
tação das culturas, o accumulo de capitães, o uso deadu-
bos e mais do que tudo, uma taxa de juros do dinheiro
muito baixa, inferior ao que é licito esperar em regiões
mal exploradas.

Seria interessante deduzir todos os corollarios destas

premissas, mas não cabe aqui a explanação deste as-
sumpto.

Proponho-me tão somente demostrar que a saude, e

portanto a força produetiva dos habitantes de um paiz,
éasua principal fonte de prosperidade, de riqueza.

Se a somma do trabalho operário attinge a importan-
cia de 600$000 por anno, devemos admittir que o ca-
pitai representado por elle corresponde a 10 vezes mais,
isto é: a 6.000$, o que concorda com a estimativa do
mmigrante americano, como já ficou dito.

Conservar este capital, augmental-o mesmo, é um de-
ver, talvez o principal, dos governos; porque, além do
uiais, é com a sua renda, isto é ; com parte d'esta, que
os serviços publicos são subsidiados.

«O Dr. Roeliavd provou no congresso dc H;iy;i, com alga-
lismos incontestáveis que a, doença c a morte custam .annual-
mente á Franca t.649.109.027 francos, que, se por vigilância
onstante da saudo púbica e por trabalhos do saneamento

b emdirigidos conseguir aquella republica diminuir a morta-
nlidade 

"2,59 °;/0 como tem feito a Inglaterra, fará uma oco-
nomia annual de i.8'3 milhões.» "'

.->íi.

-,'.
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Dadas as condições hygienicas do Ceará, que não re-
puto boas, a eliminação pela mortalidade ordinária é
na média, de 3,3 sobre 100 habitantes, supexiorá„de_al^
guns paizes do velho mundo, como se pode verificar
nas tabellas que adiante apresento, extrahidas de recen-
tes obras estatísticas. A natalidade sobe a 4, talvez mes-
mo a 4,15 por 100 habitantes, o que denuncia excesso
da producçâo humana, confrontando-a com a das prin-
cipaes nações civilisadas. Ha, portanto um excedente de
1,30 dos nascimentos sobre os óbitos, o que nos poria
na mesma escalla da Escócia e da Noruega, se os nosscs
dados estatísticos fossem fidedignos.

Devo previnir de que no calculo da mortalidade z.ó
tenho como certos os dados referentes á esta capital,
e foi generalisando-os e applicando-os a todo o estado
que cheguei aquellas conclusões. Estou convencido de
que a mortalidade total e média do Ceará é inferior a
achada no calculo, sende o excesso de nascimentos mui-
to maior do que a porcentagem deduzida por aquelle
meio.

Seja, porém, quaes forem os excedentes da natalidade
no estado, não se pode dissimular a verdade de que nes-
ta capital, a mortalidade é muito superior ao que deve-
ria ser, dada a constituição geológica do solo sobre que
ella assenta, a direcção dos ventos geraes e accidentes
topographicos.

A extensa área que do littoral se alonga por 3 a 4 ki-
lometros para o interior, compõe-se na sua quasi totali-
dade de terreno silicioso, grés, decomposição de quartz,com a profundidade de alguns metros, repousando, ora
sobre a rocha primitiva, ora sobre delgada camada de
marga ou argila. A inclinação geral para o mar com as
pequenas depressões para leste, oeste e norte, seguindo
o leito do riacho Pajehú, Jacarecanga e praia, servem
de escoadouro ás águas pluviaes. Em um ou outro tre-
cho, accidentes do solo permittiram a accumulação dos
detrictos que formam estreita camada de alluvião. A
não ser a orla marítima, na qual os comorosde arêa, im-
pedindo o escoamento das águas pluviaes e retendo a

¦ ¦?/?¦. ¦' >-'-.-T*',.V'-? ' ¦
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das grandes marés, originaram anteriormente lagama:e3,
maceiós, pequenos pântanos, em parte deseccados, e o
valle sn perio r d o nenhuma outrafon- -
te de insalubridade natural existe na Fortaleza.

É facto sabido de todos, que aquelles bairros, assola-
dos outr'ora por febres palustres, teem melhorado, tal-
vez pelas drenagens ahi praticadas

A mortalidade que avoluma o obituario desta capl fe 1
não procede, portanto, dos bairros em que as condições
naturaes de salubridade são menos favoráveis do que nos
demais. Não temos, é verdade, estatistica nosologica da
Fortaleza por quarteirões, como actualmente se faz em
todas as cidades populosas, mas pela descriminação das
enfermidades que produziram os óbitos, vê-se que as
de fundo palustre entram com fraco contingente na som-
ma total.

E innegavel que o desenvolvimento da população,
trazendo o augmento de construcções prediaes, vae an-
nualmente restringindo a área de vegetação e o espaço
livre á oxigenação das matérias putraciveis, ruinosas á
•salubridade publica.

Geralmente o local que dentro da área urbana não
está oecupado por casas ou suas dependências, o é por
plantação de arvores fruetiferas, hortas ou jardins. A
vegetação faz o papel de, grande desinfectador, e os ven-
tos geraes, que durante a estação secca sopram violen-
tamente, completam a obra do saneamento urbano.

O crescimento da cidade tem sido progressivo, como
se vê dos dados relativos ao n.° de prédios construídos.

ANNOS CASAS GONS

1889 67
1890 78
1891 . 142
1892 118
1893 30

MEDIA
435O
87

RECONSTRUÍDAS

11
6

11
4
8

40
8

TOTAL •

78
84

153

38"475

59

-'.¦"

¦

â
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Em 1881 havia 3.880 casas; em agosto de 1887, o
n o destas elevava-se a 4.389 ; em 1894 a 5.200 que pa-

_..._ __ r*J—_- -r-r-^^T-e/V-^TÍ-tííTí-ÍTSr-o í.ni^ttTíTSTc ~í T\~. a Io.ia

pvãmdèamã, ãíofa Ti ns80~ éctíh ctos públicos (palácio,
quartéis, alfândega, secção de arrecadação, escolas, egre-
ias, telegrapho, etc.,) cerca de 1.500 casas de palha, e
muitas outras que ficam fora dos limites da décima, mas
que se acham na área dos 4 kilometros a que já me
referi.

Comparando por um lado a natalidade com on.°de
óbitos, e por outro a população com oconsumo de gado
e n.° de prédios habitados, obtive os seguintes resul-
tados, que me parecem tão aproximados da verdade,
quanto em taes matérias é possivel conseguir-se:

 ___., POPULAÇÃO DA FORTALEZA

-¦

ibií

_"
.ti"/':

BAPT1SADOS NASCIDOS MORTOS TOTAL ÓBITOS
NÃO REGÍSTRADOS

1881 1.243 124 1.367 1.065
1882 1.069 106 1:175 914
1883 1.214 121 1.335 969
1884 1 167 116 1 283 1.030
1885 1.238 123 1.361 1.024

MEDIA 1.Í186 118 1.304 1.000

1886 1.201 120 1.321 942
1887 1.271 127 1.398 921
1888 1.633 163 1.796 1.483
1889 1.996 199 2.195 2.502
1890 1.754 v 174 iM, 1.919 1.332

media 1.471 156 1.715 1.436

1891 1.960 196 2.156
1892 1.894 189 2.083 1.874
1893 1.879 187 2.066 1.41:8
1894 1.770 177 1.947 1.309

media 1.875 187 2.063 1.533
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ANNOS EXCEDEN-
TES DE

nascímen-
TOS

1881 302
1882 261
1883 366
1884 256
1885 337

MEDIA

1886
1887
1888
188
1890

MEDIA

1891
1892
1893
1894

MEDIA

295,6

379
477
3 3
693
587

489

209
648
638

498.3

HABIT. POR
1 REZ ABA-

TIDA

POPULAÇÃO ÓBITOS PORCENTAGEM HAIUTAN••
PRnvAVKI. A POR 1QQ.í)OS SOTWKV1- TF.S.PQR.
1 XASC. POR HABI- VENTES SOBRE ÓBITOS

TANTES OS NASCIDOS24 MAB.

32.808
28.200
32.040
30.792
32.664

31.300

r\i22
')') 9w__,w

27.41

0 u

3.38 19,
3,21 23,

30.8
30.8
29,5

1,13

22,6 30,5

31.704 2,72 34,3 36,7
33 552 2.53 39,4 39.6
43.104 17,4 29,
52.680 • 31,5 25,
46.056 30,5 31,5

41.419 30,6 32,3

51.744
49.992 2,75 10. 26,6
49.584 2,86 31,3 34,9
46.928 2,63 32,8 35,8

49,562 2,74 24,5 32,4

REZES
ABA-

TIDAS

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888.
1889
1990

3,07

3,0

8.706
9.333
9.282

10.051
9.979

10:326
12.944
13.095
14.444

7.041

MEDIA D\S
REZES POR

DIA

23.8
28,3
25,7
27,5
27.3
28,3
35,4
35,9

POPUL. CAI.CUI..
PELO CONSUMO

A 33 KIL.

POP. CM.C.
PELOS

ÓBITOS (c)

26.607
28.8x7
28.670
32.581

33.915
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1891
1892

3.0 17.957
3.14 15.878

REVISTA

49.
43,5

57.000
50.510

1893
1904

3.53 13.564
3v| 15.787

16
43.27.

,J Cl^/X/tv^Qu.4J.UtfO
50.240

65.590
49.630
45.915

Antes de entrar na exposição dos motivos que me de-
terminaram a acceitar como base do calculo da popula-
ção a unidade de 1 nascimento por 24 pessoas (4,16 por
100) e de 1 óbito por 33 (3,03 por 100), cumpre-me ex-
plicar a singularidade de tomar em consideração para
chegar aquelle resultado o consumo da carne de gado.

~~ -—— —.—.

Na deficiência de dados, e tendo de proceder por con-
jecturas, por estimativas,era conveniente, senão indis-
pensavel lançar mão destes, cujo registro é feito com re-
gularidade na Câmara municipal.

O author do Ensaio Estatístico do Ceará (pag. 304)
admittia, na hypothese de uma rez abatida para o con-
sumo pesar 180 kilos, que cada pessoa consumia, nesta
capital, k. 56,2 de carne annualmente, incluindo o peso
total da rez, ou k. 33,72 levando em conta somente a
parte aproveitável á alimentação.

Examinemos si esta base é admissível.
O consumo de carne por individuo e em kilogrammos

foi, em França, segundo Maurice Block (Estatistiqne de
Ia France—Paris 1875 vol II pag. 397) o seguinte :

ANNOS

1812
1829
1839
1852
1862

BOI E
VACCA

5.10
7,50
6.74

11,96
7.09

VITELLA

1,50
2,12
2,17

4.

CARNEIRO
E CABRA

2,24
2,75
2,38
2,93
3,05

PORCO

8,31
8,48
8,65
8,30

10,06

TOTAL

17,16
20,85
19,94
23,19
25,10

v

Esses dados referem-se a toda França. Em relação áscidades o consumo augmenta, como se vê dos algarismosseguintes:
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CONSUMO MÉDIO
DE CARNE DE TO-
PAS AS ESPÉCIES

m
SOMENTE DE

CARNE DE
BOI E VACCA

£._•;.„-.». I...T.VVUK iSüixiúüú

16  50Jl kilos  36, kilos1 &

1820  - 48,79
1833 50,41
1839 48,79
1843 mm
1849 ">1,04
j.854 53,43
1862 56,60
1867 57,49
1872 59,00

»

»

»

»

»

»

»

»

»

36,
oroo 1
31.4
35;
31.8
29,3
31,
29.
30.'

»

»

»

»

»

»

»

»

Eliminando, como faz Alf. de Foville (La France Eco-
nomique—?aris 1890 pag. 155) Paris das agglomerações
urbanas, e operando o calculo em cidades de mais de
10.000 habitantes, foi esta a media achada:

1862—«50 kilos por pessoa; 1882—58,9. O consumo
das populações ruraes foi em 1862 de 18,6 k., em 1882
de 33 kilos.

Alargando as bases do calculo e estabelecendo a com-
paração com o consumo de outros paizes, achamos:

PAIZES BOI, VACCA VITELLA CARNEIRO PORCO TOTAL
Inglaterra
Bélgica
Prússia
Baviera
Baden
Espanha
Hollanda
Suécia
Danmark
Mecklemburg
Saxe
Áustria
Suissa
Italia
Rússia

21,3 13,2 4,9 39,4
8,4- 2,4 0,3 6,9 18,
8, 2,4 2,6 5,9 18,9

10,5 1,5 1,2 7,9 21,1
9, 1,5 0,3 14,6 25,4
3, 4, 5,9 12,9
8,7 2,9 0,7 5,9 18,2

13,2 i,2 0,3 5,5 20,2
12,87 1,17 3,3 4,3 22,64
12 29
7,5 2, 1, 8,5 19,
8, 2,5 3, 6,5 20,

23,
._ ._ ._ 13,

_- _. _. _. 20,

;> «,
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Adoptando por unidade no calculo da população da
Fortaleza 32 kilos por pessoa, o h.° de rezes abatidas
;pa^^ 4-gQ-^
produzido 1.6x0.274 kilos de carne de açougue, na hy-
pothese de ser a porcentagem de Alf. Foville (citado) de
60 °/0 para a carne aproveitável de cada rez, admittida
entre nós, e de que cada uma pese 170 kilos.

Acredito que o consumo da carne de vacca por pessoa
nesta capital corresponderá ao das cidades francezas, isto
é, 30 a 32 kilos por pessoa. Sendo assim, 1.610.274 ki-
los divididos por 32 (correspondente a 1 pessoa) darão
50.320 habitantes a Foitaleza, igual ao calculo da ta-
bella baseada na porcentagem de 56,2 k. illiquidos da
rez por pessoa e por dia, admittida pelo Senador Pom-
peu (loco citado)*

Parecerá exagerada á primeira vista a porcentagem de
10 % dada para os nascidas mortos e não registrados
ou cujos assentos de baptisados íoram omittidos.

Nos paizes que possuem estatística bem organisada
e onde os cuidados hygienicos são dispensados ás crean-
ças e ás parturientos, o n.° de nascidos mortos oscilla
entre 4 e 5, 30 por cento. Legoyt achou a média para os
nascidos mortos de 4,4 °/0 em 12 paizes da Europa, sen-
do que para as cidades da França, Hollanda e Bélgica
este algarismo ascendeo a 5,30

Em Buenos-Ayres, onde o registro civil é feito pelos
baptisados, calcula a respectiva Repartição de Estatística
em 15 o/° o n.° de creanças que não chegam a receber
baptismo.

A commissão de estatística do Rio de Janeiro tambem
admittia, em 1870—1 nascimento para 30 habitantes e
1 óbito para 32. -

Nenhuma rasão ha para suppôrmos que a mortalidade
dos recém-nascidos seja menor no Ceará, onde os pre-ceitos hygienicos são menospresados, senão desconhe-
cidos da maioria da população. Ha, pelo contrario, to-
das as probabilidades em prol de maior porcentagem.A alimentação imprópria, a que submettem os recém-¦nascidos, o uso e abuso das papas de farinha e de ou-

ist
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trás substancias sólidas, irritam facilmente o apparelho
digestivo desses pobres seres, conduzindo-os precipita-
damente ao túmulo.

jq-ggi"^^rgggíbos modlcoo, riena-osavises da 1 mpren--
sa poderão, não direi acabar, mas minorar esses ha-
bitós infantecidis. E hão é para admirar que isto acon-
teça entre nós, quando na própria França, tão sabia, tão
adíantada em letras e artes, foi preciso que o governo
prohibisse recentemente por decreto que os recem-nas-
cidos fossem alimentados com substancias sólidas, per-
mittindo tão somente o leite materno ou o seu equiva-
lente. ..-.'.

Os baptisamentos mio são feitos neste Estado nos dias
seguintes ao nascimento. Ordinariamente é entre o 2.°
e6.° mez que as creanças recebem este sacramento ; lapso
de tempo durante o qual a morte faz maior ceifa.

Si portanto admittirmos que por falta de cuidados
hygienicos e de soccorro medico o numero dos nascidos
mortos seja de 5 a 6 %, nenhuma objecção séria se op-
porá a que os 5 ou 4 % restantes para completar os 10
°/0do meu calculo possam ser deduzidos d'aquella mor-
talidade, e do esquecimento do registro ecclcsiastico,
sabido como é que em muitas freguezias avultam os ba-
ptisados feitos na hora da morte por parochos e mesmo
por vigários, fera da egreja matriz. Esses dados, ordi-
nariamente fornecidos pelos paes ou padrinhos ao sa-
christão. são descorados, e o lançamento no livro com-
petente deixa de ser feito

A base, pois, peccará para men^T^itmcar-porcxa-
gerada.

A natividade é um dos factores mais seguros no com-
puto da população. As variações que cila experimenta
deum para outro anno são insignificantes, salvo o caso
de grandes abalos sociaes ou de calamidades physicas.
Um rápido exame das cifras que nos dá Bodio, o no-
tavel estatístico, director da secção central de^estatis-
tica de Roma, mostra o accerto desta proposição. Eis
o extracto da tabeliã de Bodio (Movimento de lo stato ci-

,'
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PAIZES

NUMERO DE NASCIMENTOS POR 100 HABITANTES

ANNOS FRANÇA BÉLGICA INGLATERRA ITÁLIA

í-y

H» .¦*¦'

1865'66
'67

68
69
70
71
72' 
73
74
75

2.65
2,64
2,64
2,57
2 r>7

2,26
2,68
2.61
2,62
2.60' 
2,58

3,14
3.27
3,21
3.15
3,16
3,23
3,10
3,23
3,24
3,26
3,25
3,20

3,54
3,52
3,54
3,58
3.48
3,52
3,50
3.58
3.55
3,61
3,63
3,oo

3,83
3,87
3.66
3.53
3,70
3,67
3,70
3,78
3,63
3,50
3,79"3,70

HUNGRIA

4,06
4,12
3,80
4,15
4.17

•4,17
4,30
4,10
4 oo

.4.26

4.13

. Os annos 1870 e 1871 fõrão de invasão e guerra es-
trangeira para França. Vê-se que os desvios da media
são pequenos, e sempre devidos a causas de ordem eco-
nomica, ou a alguma calamidade physica ou politica.Estatísticas mais recentes pouco discrepam das me-
dias achadas por Bodio em 11 annos de observação. Ahi
vão os cálculos de Mayr e Salvione (La Statistica e Ia vi-
ta sociale, Firenze, 1886) que abrangem um periodo lon-
go, dg mais de 25 annos, os de Maurice Block (Estatis-tique—Paris-1878), os de Legoyt e os de Souvarine,
chefe do serviço estatístico na Rússia. Ha ligeiras discor-
dancias entre elles, resultantes da maior ou menor ex-
tensão de annos comprehendidos no calculo :

NASCIMENTOS POR 100 HABITANTES

PAIZES MAYR E SALVlONI LEGOYT

França
Grécia
Suissa

2,54
2.84
3,02

2,66
SOUVARINE

2,oo \
2,88

BLOCK

2,65
2,65

<¦ .'. : 
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Suécia
Noruega

3,02
3,08

3.3
3a 7

3.25
3.33

Dinamarca
Bélgica
Hespanha
Escócia
Inglaterra
Hollanda
Italia
Áustria
FiMSsia
Hungria
Servia
Rússia

"37nr
3,15
3,39
3,47
3,51
3,.59
3,69
3,84
3,88
4,3 J
4.35
4,94

«5,11
3,21
3.81
3.54
3,54
3; 56
3.84
3.87
3.84
4,15

—^-t».«.J.nilmii.-*-OTT)
3 33
3,65
3,-22
'\ 09

3.27
#

3:68
3,98

3.27
3,13
Ol 1_J_

5,07 4,88

Ó.l L

3,25
3,85
% 53
3,56
3,0.)
3.76
3,82
3,82
YYo

5,07

»Reproduzindo este calculo por outros termos, ve-s
que na Rússia ha um nascimento por 20 pessoas; na
Servia 1 por 22,9; na Hungria 1 por23,2; na Prússia
1 por 2õ,7 ; na «Áustria 1 por 26 ; na Italia 1 por 27,3 ;
na Hollanda 1 por 27,8, na Inglaterra 1 por 28,4; na
Espanha 1 por 29,4 ; na Bélgica I por 31,7; na Suécia
c Suissa 1 por 33,1 ; na Grécia 1 por 35,2 e finalmente
na França 1 por 39,3.

A natalidade no Cear«i é grande, e se outro arg.imen-
to não tivéssemos para comprova!-a, bastaria a condensa-
ção da sua população, verificada nos dous arrol.immtos
officiaes, defficientes, faltosos é incompletos, de 1S72 e
1890. N'aquelle, exceptuando a então provincia do Rio
de Janeiro, cujo desenvolvimento de população explica-
se pela proximidade da Capital da Naeão, era o Ceará
quem contava maior numero de habitantes por küometro

.quadrado.
Ora, não tendo havido levas de immigrantes para este

estado, nem oíferecenclo o seu solo as vantagens agri-
colas e industriaes dos que sã ) favorecidos pelo clima
e pela regularidade das estações, e tendo, ao contrario,'sido llagellado por seccas periódicas que victimaram per
mais de uma vez um terço a um quarto da população,
como em 1892, 1825. 1845, para não fallar senão das

*
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anteriores ao primeiro censo (de 1872), só uma causa
pôde explicar o rápido crescimento desta—a maior prós-
pgridad? feií^^ auxilia-
da por uma fraca mortalidade,

Meu pae admittia a base de 1 nascimento para 22 ha-
bitantes. Por muito tempo acreditei que esta u lidade era
pe feitamente acceitavel, mas um estudo aprofundado e
comparativo, com documentos que elle não possuio,
convenceo-me ser ella ligeiramente inferior á real.

Tomando-a por medida da fecundidade humada no
Ceará, obter-se-hiam os seguintes algarismos da popu-
lação da Fortaleza, em 1886-29.062 h., quando pelo
meu calculo attinge a-31.704 ; em 1890-42.fi8, no mei4
computo—46.056; em 1893-45,452 contra 49.440.

A natalidade só por si não nos daria uma base segura
ou approximada da verdade. É mister contrastal-a com
a mortalidade, alimentação, habitabilidade, que são phe-
nomenos regidos por leis geraeB, produzidos por causas
mais ou menos constantes.

Já expuz os principios relativos ao consumD da carne
de vacca pela população, e os referentes á natalidade.
Pelo consumo vimos que a cifra da população deveria ser
em 1892 de 50.520 h., quasi idêntica a que nos fornece a
natalidade (49.992). Vejamos o que nos diz o obituario
e obriguemos os algarismos a fallar, para servimo-nos,
de uma expressão familiar a Rümeling.—«A lei actual
da morte, dizia o estatístico allemão Süssmilch, é, na
media, para aldeias e cidades, e nos annos ordinários,
de 1 para 36; isto é: em 36 indivíduos um deve annual-
mente pagar sua divida á. morte. Entre os habitantes
dos campos morre 1 por 40 a 45 ; nas cidades um poucomais, 1 por 28 a 1 por 32 e mesmo 1 por 25, se a cidade
fôr grande. • • ¦ ¦

Os modernos trabalhos de estatística, como os de Mayr
e Salvione (La Statistica e Ia vita soclale) mostram quea mortalidade de um paiz poucas alterações experimenta
de um anno para outro, salvo em épocas excepcionaes
de epidemias violentas ou de guerras de invasão.

Não ha phenomeno mais constante, mais fatal na sua

¦I
* -
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reproducção. 0 exame do quadro que extrahi da obra
de M. Block (Statistique) tira sualquer duvida que se
nossa levantar contra essa fatalidade da lei geral.

Eís a 1^ a população nos segU4p-
tes paizes :

i

ANNOS 1RLAN-
DA

1865
66
67
68
60

1870
71
72
73
74
75

1,67
1,69
1.71
1,59
1,64
1,67
1,64
1,82
1,83
1,73
1,85

ÓBITOS POR 100 HAB1TAMTES

SUE-
CIA

1.92
1,93

1XGLA-
TERRA

2,32
2.34

BELCSrL-
CA

2,45
3,13

FRAN-

2,43
') 1 •)
m-l , 

1. ->

ITA-
LIA

2,98
2.90

1,96
2,70
2,23
1,97
1,71
1,62
1,71
2,04
2,03

2,1/
2,19
') 9Q

2,29
3,20
2,13
0 11
2 23
2 r)8

2,15
2,16
2,18
') 'V)

2,85
O '.)')

2 14
2,05
o 97

9 97
2,36
2,3-1
2,83
2,48
2,20
2 33— j Vil -*

2 12
2,31

3,42
3.05
2,77
2,98
3,00
3,05
3,00
3,03
3.07

AUS-
tría

3.03
4,03"2753

2.85
2,89
2,94
3,00
3.27
3,87
3.13
2.96

HUN-
GRÍ\

O Q9
— m ' —J

3,80
3.28
3,30
3,12
3,25
3.89
4 99
6,51
4,26

media 1,71 1,99 2,23 2,37 2,44 3,02 3,18 3,85

Os resultados de Block são obtidos pelo calculo de 11
annos (1865 a 1875), os de Mayr extendem-se de 65 a

3, na media, mas pouco differem daquelles.

ÓBITOS POR 100 HABITANTE?

PAIZES

Noruega
Suécia
Dinamarca
Frecia
Inglaterra
Bélgica
Suissa

MAYR

(65-83) 1,72
(65-82) 1,89
(65-82) 1,97
(65-82) 2,08
(65-82) 2,14
(65-83) 2,24
(70-83) 2,32

BLOCK

1,83
1,97
2,02
2,06
2.27
2,40

LEGOYT SOUVARIXE

1,84
1,96
2,16

2,28
2,33

1,71
2,09
2,14
2,09
1,88
2.26

*& *
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França
Hóllanda
Pruslia
Romania
Servia
Itália
Espanha
Áustria
Rússia

(65-82) 2,38
(65-82) 2,46
(65-83) 2.65
(70-82) 2,66
(79-83) 2,67
(65-83) 2,91
(65-83) 2,91
(65-83) 3,10
(67-78) 3,57

REVISTA/

2,30 2,28 2,32' 
2,54 2,50 2,47
3,69 2,58 2,62

3,06 • 3,01 —
2.96 2,96 2,76
3,25 3.24 2,75
3.68 3,68 3,76

Asdiscordancias, que se notam, resultam do espaço
de tempo que serviu de base ao calculo da^ médias. Ge-
ralmente os trabalhos hygienicos execatados nesses ul-
timos 25 annos produzirão diminuição na cifra dosobi-
tos, eos algarismos de Mayr, acima notados, por serem
os mais recentes, revelam esta tendência.

A commissão de estatistica de 18S6 em S. Paulo cal-
culou a mortalidade do estado em 2 por 100, e o Dr.
Rocha Costa, director do serviço de hygiene em Nithe-
roy assegura no seu relatório (188-1) que os óbitos varião
del,5a2,l por 100 iVaquella cidade. . 

' - -
Cumpre-me fazer uma dis'.incção fundamental, qual a

de descriminar a mortalidade geral de um paiz da que
occorre nas suas cidades. Eu não posso reproduzir aqui
as tabellas de Korosi, cujo trabalho é um modelo de in-
vestigação consciente: limitar-me-hei a transcrever ara
pida exposição de E. Osterlen :

PAIZES

França
Hóllanda
Bélgica
Suécia
Danemarea
Slewisr
Wurtemberg
.Sa:_e
Prússia

«

Inglaterra

. * . .

• <<••

. . . . *

MORTALIDADE
NAS CIDADES

31,51
O ),00
34,35
28,95
37.41
35,17
30,06
31,10
27,97
37,44

......

........

. . . »

.....

• . .

• »•*.<«•

NO CAMPO

42,21
43,03
44,31
46,86
49,77
48,89
36.31
31,70
34,46
54,34

,:.:..£-
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Meu pae calculou a mortalidade do Ceará em 1 óbito
por 35 pessoas ou 2,58 por 100.

É uma lei, aliás de compensação, que á maior hati-
vidade succeda a maior mortalidade. Acredito que a me-
dia da Fortaleza não é inferior á 3 % ou 1 óbito por
33 habitantes.

Sendo assim, a media dos óbitos de 1892 a 94 dadão,
á rasâo de 1 por 33, a população de 50.589 habitantes,
o que combina com o calculo da mesma pela media dos
3 annos d3 baptisados (1891 a 1893), os quaes dão
50.440 habitantes. A differenca é apenas de 149 pessoas,
o que mostra approximação da verdade.

Não preciso insistir mais sobre a verificação do com-
puto da população desta capital, porque todos os dados
concordam em attribuir-lhe 50.00,0 habitantes.

A mortalidade, portanto, é enorme, excessiva ; e na
deficiência de causas^elluricas, deve ser attribuida á ca-
rencía de hygiene, a um trabalho inconsciente da po-
pulação em solapar as suas forças vitaes.

Haverá remédio para este disperdicio da existência, pa-
ra esse empobrecimento lento das economias do Ceará?

Dentro dos limites da sciencia será possivel achar a
solucção deste problema ' •

É o que examinarei em outra parte.

AS CAUSAS QUE MAIS CONCORREM PARA O AUUMENTO DA .

MORTALIDADE NA FORTALEZA

A progressão sempre crescente da mortalidade, nesta
capital, em contrario do que se observa na maioria das
grandes agglomerações, em paizes adiantados, é um phc-
nomeno que surprehende a todos e provoca a attençâo
d os espíritos menos propensos ás observações demogra-
phicas.

Se as condições naturaes do solo, se a regularidade do
clima, se a própria topographia da cidade são favoráveis
ao alongamento da vida humana, porque a ceifav.á|mòr-
te torna-se de anno para anno mais copiosaVem pro-

MfjtfpC 3
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porção relativamente excessiva á media normal da mor-
talidade ?

Ern traços geraes, já mostrei que a anomalia deste ia-
cto deve ser imputada, quasi exclusivamente, a caren-
cia dos preceitos hygienicos, de par com a restricção da
área oecupada pelo augmento da propriedade immovel
predial.

Seja-me permittido descer a investigações mais minu-
ciosas, e estudar as principaes causas do phenomeno as-
signalado, as quaes podem ser capituladas em sette cias-
ses, que se reduzem a duas geraes.

As causas permanentes são :
l.a Agglomeração da população, crescimento da área

oecupada por prédios.
2.a Carência de hygiene domestica e publica, particu-

larmente d'agua potável para os usos pessoaes da po-
pulação.

3 a Uso das fossas fixas e de outros methodos primi-ti vos de aceio na habitação.-
4.a Augmento do trabalho sedentário nas officinas,

casas, etc.
5.a Importação de doentes de moléstias contagiosas e

incuráveis.
*

As causas accidentaes são produzidas por:Annos climatericos, epidemias, mortalidade infantil.
Todas essas causas, com excepção de uma a duas.

caem sob a acção da sciencia e podem ser removidas ou
consideravelmente modificadas pelos meios que ella fa-
culta.

Assim, aos inconvenientes da agglomeração de pre-dios, conseqüência do desenvimento da população da
cidade, pode-se oppor a sua construcção de accordo com
as^prescripções hygienicas.

Tem-se observado que a derrubada de arvores, quasisempre fruetiferas, plantadas nos quintaes, cercados ou
chácaras para abrir espaço á construcção de casas, não
so contribue para o augmento de calor do ar athmosphe-rico respiravel, como impede a circulação franca das cor-rentes de ventos que sopram em certas e determinadas di-

^ãJüjÈtp^-HÍimm» ^a- --^-át&_______.._... -'.^«Vy
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recções. Accresce que a disposição perpendicular cas
ruas despidas de arborisação ou de outro amparo á
poeira tina que a tracção de vehieulos e das pessoas ori-
rina, favorece a sua suspensão e por conseguinte a con-
taminação das habitações pelos germens aerobios de mo-
lestias, como a tuberculose e em geral as das vias res-
piratorias.

Osdetriclus orgânicos ou inorgânicos das casas, scm
os meios de remoção promptos, são outros tantos ágen-
tes de infecção. Os restos de cosinha, as águas setvidas,
etc. geralmente lançados nos quintaes, ficam expostos
á decomposição pútrida e não poucas servem de alimen-
tação á creação miúda, de galinaceos. (*)

As poucas casas em que esses restos são enterrados,
não melhorão as suas condições hygienicas, porque as
covas abertas nos quintaes para tal fim, por superliciaes,
não impedem qne a fermentação corrompa a atmosphe-
rica que lhe rodea.

(*) O Dr. E. Lassance Cunha, no relatório sobre esgotos da
Fortaleza, pinta o seguinte "quadro :

«Naconstrucção das casas de habitação preccitúa a bygie-
nc, que conservo-se sempre uma corta área do terreno desoc-
capada, alim de que possuam as casas maior quantidade de ar
e dc luz, elementos necessários para a vida.

«O habitante zeloso, que bem romprohendc que, da pureza
do ar que respira depende, principalmente, a. conservarão de
sua boa saúde, (ias vezes mais d.) quo isto, a, res.il.uição da
saúde perdida, converte os referidos terrenos, vulgarmente
chamados quintaes, em jardins c pomares. Pratica demo-
dlda tao acortada da" em resultado a. vantagem de augmrnto
d'üxtgenáçao do ai*, orçando além disso uma digressão das
mais agradáveis para a vista e para o espirito.

«Infelizmente, porém, facto inteiramente opposto passa-se
na cidade da Fortaleza. Com muito raras excepções, os quin-
taes das casas particulares nfio são jardins que deleitem a,
vista, e beneficiem o ambiente; sfio verdcadeiròs focos de \\\<
fecrao, onde a vista ó impressionada desagrãdavelmênte com
depósitos de matérias fecae.s, águas pútridas e tinaimonto tu-
do quanto lia de iinmund ), soffrendo (j processo clrimico da
fermentação e carregando o ambiente, não de maior quanüda-
de oxigênio, porém, de uma porção de gazes mephylicos, pre-
dominando o sulphydratu demoníaco e o ácido sulphydvico.»

.->»
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O serviço municipal, iniciado ha poucos annos, de
rémpção desses resíduos, é ainda redimentar, feito por
carroças que atravessam as principaes ruas da cidade
derramando, as vezes, por onde passam o mau cheiro,
nauseabundo, da decomposição ,das matérias que alli
supportam por horas os ardores do sol meridiano ou as
chuvas com que a atmosphera se apraz refrescar o am-
biente.'Grande 

parte das ruas estão em areia, desempcdra-
das, de modo, que o único systema de remoção exis-
tente, é falho para ellas. Quando as áreas não edifica-
das estavam cobertas de vegetação, os males provenien-
tes desta origem eram compensados pelos benefícios da
oxigenação do ar apressado pela própria vegetação. ,

Os prédios multiplicam-se e de preferenciais peque-
nas construcções para as classes pobres, quasi sempre
apertados, de commodos exíguos, sem quintaes, ver-
dadeiros focos para propagação das moléstias infeccio-
sas e para o desenvolvimento dos germens morbigenos.

Como se vê da simples exposição que acabo de fazer,
é" esta uma das causas de fácil attenuação, senão ex-
tincção. . ¦..- •

Sç não podemos imitar o que se faz nas cidades do ve-
lho mundo, devemos procurar com os recursos econo-
micos e. o pessoal de que dispomos, aproximarmo-nos
dellas, Alli a sciencia, de par com o capital, nada tem
poupado para resolver o problema do saneamento ur-
bano. %z • ;" -Uma vista rápida sobre elle nos mostrará o q ;e con-
vém fazer.

Nas cidades em Franca, diz Pignant (obra citada, pag.
69) os resíduos sólidos de cosinha e de casa são geral-
mente conduzidos diariamente pela manhã ás ruas, de - •
ram^dos sobre montes de detrictos provenientes do var-
remonto das calçadas, e com estes conduzidos por car-,
roças para fora das forti icações.

Em Pariz, aites de I87(j, os resíduos domésticos po-
diam ser levados ás ruas publicas de 7 horas da noite
ás 7 horas da manhã. Mas como entre outros inconve-

.- :.'/,¦'¦w m
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nbntes tinha : 1.° o de infectar a habitação pela demora
no interior delia-de resíduos, que em caso de esqueci-
mento poderão permanecer ahi por mais de 30 horas;~~2o infectar durante a noite a—fi-m-n-a -qitalforem ée-
postos; 3.° espalharem-se pelas calçadas;— fizeram-lhe
modific içõesno sentido de remover taes inconvenientes.

Depois d'aquella data, os re iduos devem ser deposi-
tados em recipien'e especial, e levados a rua somente
quando passara carroçi do lixo, entre 5 e 7 horas da
manhã ^

Em Londres, ainda é Pignant quem fala (obra citada
fac.* Ii9), os habitantes respeitozos das regras concer-
nentes ao aceio, e dispondo de verdadeiros locaes para
nelles depositar os restos e ciscos de casa, tem por ha-
bito nada lançar nas calçadas.

Meninos apanham os excrementos dos cavallos e met-
tem-nos em caixas; o resto, como palhas, cisco, etc. é
reunido pelos varredores e condusido a espécies de
frades ou caixas de ferro (bornes) dispostas ao longo
das calçadas. Essas caixas se enchem pela parte supe-
rior e se esvasiam pela inferior. O seu emprego tem a
grande vantagem de evitar a dispersão dos detrictos pe-

.| lo vento ou pela circulação. •¦ --¦¦
A limpesa do lixo das casas e das calçadas faz-se,, a

partir de 7 horas da manhã, com o auxilio de pequenas
carroças que param em cada casa para esvasiar a caixa,
mediante uma pequena remuneração. Esta limpesa
prolonga-se pelo dia alto e isto sem inconveniente, gra-
ças aos hábitos inglezes do recipiente para o lixo d:
casa e a caixa para os detrictos da rua.

Na França, como na Bélgica e na Inglaterra, este
.serviço é feito, quer por uma empresa empreiteira, quer

> pela própria cidade, que recupera uma parte das despe-
zas pela venda dos produetos,como em Lille e Bruxellas.

Em Londres na City; as despezas de limpeza regu-
Iam 3.470 frs. por hectare, em Paris 2.160 frs. nes 4 pri-

; meiros arrondissement.
Em Chicago e outras, cidades americanas o lixo das

casas é recolhido a fornos moveis, condusido por

*
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carroças, nas quaes opera-se a combustão das matérias
orgânicas, redusidas a cinsas.

Um serviço regular de remoção de lixo a horas em
or-

n :-;

que a temperatura è branda e o sol nao apressa a c
Aipção dos detrictos animaes ou vegetaes, em carros fe-
chados, nãoè ideal irrealisavel; entra nos limites das
nossas possibilidades hygienicas. A par deste serviço,
as visitas domiciliadas ou fiscaes, muito concorrerão pa-
ra tornar o seu beneficio uma realidade.

Pode-se prever com alguns visos de ceríesa queaag-
«olomeração humana, resta capital, «salvo casos e xep-
cionaes, crescerá d'ora em diante em proporções meno-
res. Basta considerar-se que as suas industrias sao
i suffieientes para prover a subsistência dos seus habi-
tantes e que o seu commercio, mal servido de porto e
de outros meios de transportes, não pode alargar as
transaecões muito alem do valor que ellas actualmente
representam."Asfontes 

que abastecem a riquesa da Fortaleza, senão
defluiram o máximo, ao menos o que foi possivel, at-
tenta as dlffieuldades inherentes a producção agricola.
Augmentar-lhes o jorro, de modo a dar-nos maior som-
ma de bem estar, é problema difficil, quasi insoluvel, se
os poderes públicos não compenetrarem-se de que a sua
principal missão, neste assumpto, é refazer parcialmen-
te a naturesa, dotando o estado de copiosas massas
d'aguà, d'onde retire a humidade necessária, para os
misteres da lavoura.

Os sitios frescos, ou que por suas condicções'topo-
graphicas estão menos sujeitos as transições bruscas
das estações, são laborados cuidadosamente. Nas ser-
ras de Maranguape e Aratanha a lucta do agricultor
para fazer produzir o café tornou-se quasi improfiqua,
porque de anno para anno a preciosa rubeacea menos
dá, devido em grande parte ao deslavamento do solo,
da camada de terra vegetal que se adelgaça pelos cor-
rosões pluviaes. O mesmo vae acontecendo em Ba-
tu ri té...-.

As lavouras de algodão, pelo preço Ínfimo que at-

íá».'.'tò.>.Í-.-•"¦?. "W;- -''¦¦
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tingio nos mercados consumidores este produeto, não
compensão seqlijfer os gastos da producção, sobretudo
com a elevação dos salários e dos tranportes.

Çfi os principaes gêneros, que nao só alirner.tp.v5f. aq
industrias e commercio desta capital, como ainda enri-
queriam alguns dos seus habitantes, escasseiam e jà
não podem ser produzidos tão abundantemente, é lo-
gico conclui>se que o seu crescimento terá de ser d'ora
em diante mais lento.

CARENC-A DE HYGIENE DOMESTICA

Pelo que ficou dito relativamente ao perigo das cons-
trucções prediaes, sem as precisas condições hygieni-
cas \ê-se que falta-nos quasi todo conforto na habita-
ção' e os meios mais rudimentares da hygiene privada.

A disposição dos compaitimentos de trabalho ou de
repouso parece propositalrr.cnte ordenada para prejudi-
car a saude. Os quartos internos, de dormir, são es-
curos mal ventilados e quentes nas horas calidas do
dia'- as salas expostas, era ao sol da manhã, era ao da
tarde de modo que a temperatura nellas esta acima ou
abaixo, do ambiente. As communicações entre ellas se
fazem por estreitos corredores,as mais das vezes som-
brios,por onde te precipitam as correntes de ar frio. Quem
sae de uma câmara de dormir ou de uma _ala aqueci-
cida tem necessariamente de supportar as consequen-
cias desse ar encanado.

O-aceio interno das casas é deficiente, e, na maioria
dellas, nenhum. Ao pó, depositado pelos ventos, reu-
nem-se os ceíricíos de todas as procedencias,airastados
pelos varredores e depositados em algum canto escuso,
quando a vassoura entra em tal processo.

.0 atijolamento cas casa-, feito de material poroso,
de intima qiu lidade, fende-se freqüentemente e nestes
interstícios ou mesmo nos que deixão os tijollos enire
si depositão-se áquelles restos, pasto dos microorga-
nismoscom que a pródiga natureza nos obsequeia.

A própria collocação dos móveis, que nas habitações
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das classes medianamente fovorecidas não passam de
velhas e carrunchosas arcas de Noé, revestidos do sujo
de algumas gerações, favorece a multiplicação' dos ger-
mens morbigenos. , .

Nenhum exagero ha nesta pintura, e inútil e insistir
na exposição do que todos nós conhecemos por longa e

penosa experiência.
Mesmo nas casas mais sumptuosas, a falta de ser-

ventes domésticos, intelligentes, zelosos ou simples-
mente cumpridores de seus deveres, deixa muito ade-
sejar quanto a hygiene da habitação.

Accresce a isto a mingua d'agua potável para ps dif-
ferentes misteres domésticos e pessoaes. A água ge-
ralmente consumida como alimentação provem de po-
ços abertos em quintaes ou chaearas,sendo condusidaem
baldes desaceiados e a toda hora do dia. Ao lado
desses poços, e de preferencia destes, pela qualidade
d'agua, o solo está sempre humido das águas de var-
rella e de todas as sujidades que escorrem das lavagens
de roupas de procedências diversas. Essai águas ou
deslisam directamente para o poço, quando este não
é amparado por parede de alvenaria, ou infiltram-se len-
tamente pelo interstício entre o seu revestimento e o
solo, indo mais tarde corromper-lhe as águas. Na
mór parte das casas ha poços cujas águas salitrosas
servem tão somente para usos culinários ou para o
aceio pessoal. Raro é o que não contem matérias or-
ganicas em decomposição, ora condusidas pelo esgoto,
ora nelle lançadas por creanças ou por creados igno-
rantes. São em regras focos permanentes de micro-
bios pathogenos.

Comprehende-se bem quão redusida é a quantidade
d'agua assim obtida para os múltiplos misteres domes-
ticos. O labor insano ou custoso de havel-a faz com
que o seu uso seja raro.

A máxima de Foucher de Careil — de Veau partout,
car il en faut troppour qiton en ait assez— é nesta
capital completamente desconhecida.

A importância que os hygienistas e homens de esta-

y-y:fi
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do attribuem-lhe na conservação da saude dispensa
nualquer commentario da minha parte.

«Sem o fornecimento d'agua artificialmente e sem
as torneiras estabelecidas em todas as casas, dizia lord
Brougham, Londres nãateriarpüdido attingir senão pe-
quena fracção da sua extensão eda sua actual população».

Por sua vez opina um illustre engenheiro francez que :
Para assegurar o asseio interior dos grandes centros,

a primeira preoecupação das municipalidades é prover a
cidade de abundante deslribuição d'agua, base essen-
ciai de todo o saneamento serio. Sendo rara a água
de fonte, lançam mão freqüentemente de duas distri-
buições distinetas: uma d'agua potável (de fonte), re-
servada aos usos domésticos; a outra, de qualquer
ama límpida, destinada aos serviços publicos, isto é a
la°vagem das ruas, esgotos, serviços das boceas de in-
cendios, jactos d'agua, lavanderias publicas, latrinas,
QicdPipiaiit—Assainissement des habitations, pag.iOS).

A mesma autoridade diz que o volume d'agua ne-
cessado a uma cidade é o seguinle :

«O homem consome na media, por dia, 2 litros d'agua
na bebida e alimentos, 18 litros em diversos usos ex-
ternos e 10 litros para manter a limpesa dos vvater-
closets.

«Pode-se calcular, portanto, para as exigências^ de
uma grande cidade o volume total d'agua de accordo
com a seguinte tabeliã :

Por dia:
Por pessoa

« cavallo
« boi
« carro de duas rodas
« « de quatro rodas :^|
« « de « « de luxo Wm
« loja ou armazém Wê

Para as fontes monumentaes a razão de
20 litros por hab : • 20 *

Por metro quadrado de calçadas, jar-
dins, alamedas, etc §. ¦!

30 litros
75
75
40

«

«

«

«

«

«
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103 litros
supprimen-

300
300

35
500
SOO

«

«

«

Para lavagem de esgotos,etc, por hab.
50 a./

As industrias exigem tambem maiores
tos d'agua: / ífff '••'

Por hectolitro de c. rveja -.-..
« banno
c< cavallo vapor e por hora em ma-

china de alta pressão
. Idem de condensação

« de baixa pressão
. E' curioso approximar estes dados dos que nos dão

outros autores.
E'este o parecer de Jules Arnaud, professor de hy-

giene na faculdade de Lille, em França:
«Dividem-se nã ordem seguinte as circumstancias em

que a água é necessária :
A — Necessidades da casa — Bebida, cocção dos ali-

mento°, lavagem, cuidados de aceio, banhos, latrinas,
rega de jardins, bebidas de animaes, limpeza de ca-
vallaricas, carros, cavallos. etc.

B— Necessidades da rua e do grupo de habitações— Ir-
rigação das ruas e dos jardins publicos, fontes publi-
cas e incêndios.

Bürkli avalia que as necessidades da primeira ordem
reclamam 35 por 100 de água a fornecer; as da segunda
45 por 1C0; a industria 20 por 100.

Parkes faz a addição abaixo, referida a um adulto e
a um dia regular:

Bebida  . . ... . ... ;,-. . . ....., . ..
Cocção dos alimentos. . . . . .... . . .
Cuidados de asseio corporal
Manutenção da casa e de utensílios. . . .
Lavagem  .
Banho (uma vez por semana)
i^auinas.
Perda inevitável. . .... . ...... . , .

Total . .
. - - > . t .

Litros
l,v)

3,5
22.5
13,5
13,5
18,0
27,0
12,5

112,5

T.-M
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Com'uma provisão de 22 lít. 5 por dia para os ani-

mães e outro tanto para a industria, chega-se á cifra
média de 157 litros por habitante.

Bürkii pediarpara Ztírich 190 litros, avaliando em 40
litros por indivíduo as ' necessidades da industria, em
97 as de limpesa das mas, em 60 litros a água neces-
saria á alimentação das fontes publicas.

Na realidade estas avaliações são muitos hberaes e
node crer-se com os engenheiros inglezes que, qua-do
chega 150 litros d'agua a uma cidade por habitante delia
são utilisados 50 para a casa, 50 para a rua e 50 es-

perdiçados.
E' preciso que haja muita água para que se tenha bas-

tante, diz Foucher de Careil; esta phráse deve antes rc-
ferir-se á quantidade disponível do que á quantidade
realmente distribuída; a perda dágua não é limpeza e

quando se conta com a facilidade das lavagens, que
aliás não são absolutamente vantajosas a todas as partes
da casa. habituamos-nos a preoecupar-nos pouco de
evitar o desaceio em tal ponto do solo, cm tal objecto
de uso quotidiano. Lavar é bom, não ter necessidade
disso é ainda melhor.

Segundo o engenheiro Grahn, 123 cidades na Inga-
terra'recebem uma media de 142 litros d^guapor dia c

por cabeça; nas cidade; em que ha esgotos, aquantida-
de disponível varia de 180 a 340 litros.

Em Southampton (54.000) habitantes) ella e de 2o2
litros. ,u ..-'„

. Em 80 cidades allemâes, que gosam de distribuição
d'agua, a quantidade disponível é na media de 179 li-
tros por dia e por habitante; a quantidade distribuída
varia de 41 litros a 163; ella é na média de 63 litros.

Em França, Dijon dispõe de 150 litros, Toulouse de
160, Marselha de 500. Paris de 200 (breve terá 2o0),
Lille recebe 100 litros e pode ter o dobro.

As cidades americanas tem provisões d'a;çua enor-
mes, de 300 a 400 litros por cabeça; isso, menos pelas
necessidades actuaes. do que tendo em vista a exttn-
são tão rápida destas cidades, que os seus engenheiros

K ¦ ¦ '
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as dotaram de um modo que seria exagerado em ou-
tras condições».

Outra autoridade, não menos notável, A. Proust
escreveuTro seu Tratado de hygiene:

«E' evidente que a quantidade d agua indispensável
para o uso quotidiano não pode ser fixada com o rigor
mathematico.

«A agua, com effeito, não é somente necessária como
bebida, mas serve para diversos usos e desempanha
um papel capital sob o ponto de vista do aecio, cuja
importância não se pode exagerar em hygiene. Se exis-
te alguma incerteza em relação ao algarismo qüe cum-
pre fixar, deve-se, com certeza, interpretar esta du-
vida no sentido mais liberal.

Nas grandes cidades, e mais ainda no campo, a par-
te pobre da população não se serve cTagua senão para
beber. Hábitos hereditários de desaceio, que se trans-
mittem de geração em geração, reduzem notavelmente
a quantidade cTagua necessária a cada famiiia.

Cumpre, sob o ponto de vista hygienico, reagir o
maispossivel contra estas tendências perigosas. E' pre-
ciso interpretar largamente os dados da experiência a
este respeito; e para nos servirmos da phrase tão justa
de M. Fauche: de Careil « é preciso que haja muita
agua, para que se tenha bastante».

As avaliações inglezas variam de um para outro au-
thor:

O professor Rankine adoptou o algarismo de 45 li-
tros e meio por cabeça para os usos pessoaes, outros 45
litros para usos públicos e industriais, emfim as cida-
des manufactureiras reclamariam mais 45 litros, o que
faria o total de 137 litros por habitante.

Adoptando as avaliações mais baixas, a media de 60
litros por pessoa, a quantidade cTagua necessária ao
abastecimento da Fortaleza seria 60X50.000—3.000.000
por dia. Computando-se em 1.000 poços para as 600
casas existentes e em 300 litros a quantidade extrahida
de cada um, teremos 300.000 iitros ou a décima parte
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do que deviria haver, na hypothese do gasto mais res-
tricto.

Para obviar esta falta, ha projectos estudados e orç>
mentos organisados por profissionaes, esperando apenas
azada opportunidade para serem traduzidos em facios.' 

Uso das fossas fixas e de outros methodos primitivos de
asseio doméstico.

E' esta a terceira caisaque me occorre assignalar como
deprimente da salubridade publica c particular.

Antes, porem, de entrar na apreciação das suas desvan-
tagens,e por não parecer que propositalmente carrego as
tintas do quadro que se nos depara a vista, nesta capi-
tal, transladarei para aqui o que a tal respeito escre-
veu oDr. Lassance Cunha, nos Apontamentos sobre o sa-
neamento da cidade da Fortaleza, —Esgotos— U 87.

« A populaçãs neste ponto, divide-se em quatro gru-
pos :

1.° A mino/ia tem em seus quintaes pequenos depósitos
de ferro ou de madeira, onde depositam as matérias pro-
duzidas durante um ou dous dias, fazendo a noite a sua
remoção para o mar

2.°'Os que habitam as margens dos córregos Jacar>
canga e Pajehu servem-se destes para esgoto, o que im-
porta dizer, que, principalme nte na estação secca, as águas
apresentam o aspecto mais repugnante possivel, sendo
difficil ao transeunte approximar-sc de suas emboxa-
duras.

3.° A fossa Fixai arremedo grosseiro e pernicioso da
Fosse daisance fixe de Paris.

« Estas fosses fixes da Fortaleza são eternas , jamais
retiram-se as matérias nellas depositadas. Estas, porem;,
encontrando um terreno, como o da Fortaleza, essencial-
mente permeável, por elle infiltram-se, procurando o pon-
to mais baixo que é natural e facilmente encontrado na
cacimba. Ahi infeccionam as águas, que o habitante,
quando a não bebe, delia serve-se para todo o uso do-
mestiço.

« Infelizmente é este o systema mais seguido na For-
taleza : Consiste em um buraco de um a dous metros de

.&•-
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profundidade comum metro de diâmetro ; recebe este
todas as podridões das casas. Estão expostos, e com re-
pugnancia o habitante vê a fermentação das matérias
depositadas e respira os gazes dellas-emanados ; uma vez
cheia a cava, tapa-se com alguns centímetros de terra e
abre-se outra a poucos metros de distancia., Ora os
quintaes das casas da Fortaleza são geralmente de peque-
na superfície, sendo tomada uma secção para uma cacim-
ba ou parte delia, porque as ha pertencentes a duas, tres
e as vezes a quatro casas.

« Não só os terrenos contíguos aos depósitos de mate-
rias fecaes ficam por ellas saturados , como em virtude da
capilaridade as outras secções de terreno vão se satu-
rando gradualmente das matérias contidas nestes depo-
sitos. »

Não só a commissão sanitária da qual fazia parte o
Dr. Lassance em 1877, como a que recentemente a
Câmara Municipal incumbiu as visitas domiciliarias, teve
de recuar mais de uma vez pelo fétido e estado de im-
mundicie em que encontrou algum quintaes, o qua é
bastante significativo tratando-se da hygiene domestica.

Ao 4.° systema, apresentado qelo Dr. Lassance, cum-
pre accrescentar um 5.°, o mais sórdido, aquelle que
consiste em lançar sobre o solo, nos quintaes, as mate-
rias fecaes de envolta com os residuos domésticos.

Qualquer que seja o atrazo de civilisação e a carência
de medidas hygienicas de uma cidade, esses tres ultl-
mos systemas 2.°, 4,° e 5.° não podem ser tolerados e
menos justificados; pelo que occupar-me-hei somente
das fossas fixas e dos moveis, únicos toleráveis por"mo-
tivo superior, na falta de outros meios de esgoto para ma-
terias fecaes.

CLOACAS FIXAS

O uso das fossas è relativamente recente, mesmo na
Europa.

Na França mediavel era costume lançar á rua pelas
janellas as matérias excrementicias.

Velhos chronistas referem que o rei S. Luiz, indo uma
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vez a missa pela madrugada foi victima deum máo acci-
dente deste gênero, devido a malicia de dous estudan-
tes. E' escusado accrescentar que o santo rei tomou um
banho do peior gênero, e gratificou com presentes ricos
os rapazes arrependidos.

Le Sage no seu romance WIBraB refere caso idêntico,
acontecido em Madrid ao seu heroe.

Este costume perdurou até poucos annos nas cidades
do littoral Mediterrâneo.

A cloacafixa (fossa) é ainda a fôrma mais commum de
saneamento da quasi totalidade das cidades no sul da
Europa, e das pequenas no norte.

Sobre 100 cloacas fixas ha ainda em Dijon 90 abertas
na arêa, sem revestimento de cimento, segundo o teste-
munho de Pignant (citado).

Em Paris, sobre 35.000 casas, 70.000 ainda conservão
a cloaca fixa.

Em Bruxellas as cloacas desta natureza, que subsistem,
estão submettidas pelos regulamentos a certo numero de
condições regulamentarei simples; as quaes são capitu-
ladas por Durand-Claye na Memoire sur Fassainissement
de Ia ville de Bruxelles—Paris. IS/Q, pag. 34. Ellas
são estabelecidas, tanto quanto possivel, em logar. desço-
berto, tendo a abobada 0m,18 de espessura, as pare-
des e fundo da fossa Cm,28 de espessura, o revesti-
meuto interno de azulejos ou tijolos vidrados juntos com
argamassa de cimento e rebocados com esta argamassa,
a abertura central de 1 m. por0,m65, os canos de preci-
pitação (sumidouros) tão verticaes quanto possivel, com
o afastamento de 2 metros de qualquer poço, etc.

As fossas fixas estão ainda muito espalhadas, segundo
afflrma G. Bechmann (Salubrité tirbaine—Paris, 1S88,
pag. 556) a despeito da infecção que resulta do deposi-
to prolongado de matérias essencialmente fermentaveis,
na própria casa, apezar dos riscos de contaminação do
solo pelas rachaduras da alvenaria, do ar dos commo-
dos pelos tubos mal ajustados ou pelas bacias abertas,
da própria atmosphera pelos tubos de aeração. Essas
fossas recebem as asuas servidas e matérias excrementi-
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ticias até ficarem cheias. Procede-se então ao esgota-
mento da massa, e è esta operação que reeebe o nome de
vidange (despejo).~' OTrabalhõ^irdespejo, perigoso e repugnante, derra-
ma odores fétidos, mesmo quando tem-se o cuidade de
lançar antecipadamente desinfectantes nas fossas Requer
a circulação de um material immundo, toneis armados
sobre rodas com ou sem bomba, à braço ou a vapor,
wagons e bateis, cisternas, etc. Cu.sta caro e provoca a
guerra a agua na casa, porque toda a addicção desta
augmenta o cubo a evacuar e diminue o seu valor como
estrume.

Para diminuir os inconvenientes da vidange (despejo)
propuzeram estabelecer nas casas que ladeiam as ruas
providas de esgotos, apparelhos chanaados separadores
ou diluidores, cujo objecto è reter as matérias sólidas ou
diluil-a em grande parte e deixar escoar para o esgoto
os líquidos mais ou menos carregados.

Estes apparelhos são pequenas fossas ou tinettes, geral-
mente de metal e de formas appropriadas ao uso para o
qual se destina; collocam-nasem supportes nacava,de al-
venaria, sendo ligadas por uma parte ao encanamento de
precipitação (sumidouro) das matérias fecaes, por outra
ao conducto de evacuação. Como não retêm senão
pequena fracção das mate ias que nellas caem, o seu en-
chimento è relativamente lento ; e quando è mister eva-
cual-as, a operação se faz rapidamente e não derrama
mào cheiro. »

O principal inconveniente è a falta de evacuação re-
guiar e o extravasamento que macula a cava, o encana-
mento e a própria casa.

Separadores ou diluidores são justamente appellidados
de—hypocrisia do tudo ao esgoto. Effectivamente, diz
G. Bechmann (obra cit. pag. 657) sem realisar o aías-
tamento immediato, o arrastamento para fora de casa
de todas as matérias fermentaveis, elles enviam ao esgoto
a mor parte das substancias azotadas que provém das
evacuações: o que retêm è quasi sem valor e, não obs-
tante, basta para envenenar algumas vezes a cass.
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Ainda sobre a questão das fixes, opina Pignant, que
nas melhores condições, construídas segundo todas as
re^ras"d'arte e da sciencia, ellas estão longe de offerecer
solução satisíasteriíu-A-Sua impermeabilidade não-èJabi_
soluta os conductos se deterioram rapidamente e logo
depois o sob-solo fica impregnado de matérias fecais
fermantadas. Estes íactos foram verificados em Paris.

A estes inconvenientes, accrescentemos o dos tubos de
ventilação, a extracção dai fezes e o estabelecimento dos
depósitos. Os canos de ventilação, indispensãvèis nas
fossas, desprendem hydroganeo sulfurado e phosphorado,
osquaes derramam-se no ar. Essasemanaçõas são rápida-
mente dissipadas pelo vento, quando sopra com alguma
força ; mas quando o tempo è pesado e a cidade está
rodeada de nevoeiros, todos esses odores fétidos parma-
necem suspensos sobre as casas, abaixam-se nas ruas e
attingem em todos os casos as casas situadas nos luga-
res mais altos da cidade.

A extracção dos excrementos ainda mostra os inconve-
nientes das fossas : todos conhecem o mão cheiro que oc-
casiona esta operação, todos encontraram os toneis rui-
dosos e immundos que sulcavam durante a visita, as
ruas das cidades condemnadas a esta manutenção bar-
bara.

Boutmy publicou interessantes experiências sobre o
poder tóxico das matérias fermentadas das cloacas, as
quaes sob pequeno volume, são capazes de envenenar
consideráveis massas de ar.

A despeito de tudo quanto se tem dito e escripto contra
esse systema de saneamento é elle ainda empregado na
mor parte das cidades européas.

Ninguém seriamente pode contestar os perigos que do
seu emprego resultam para saude publica, porque basta
considerar as infiltrações que das matérias excrementicias
se fazem para os terrenos inferiores, onde as vezes passam
os lençóes subterrâneos d'agua, para se avaliar a extensão
dos males que deve causar.

Ha, porem, attenuantes que até certo ponto justificam
provisoriamente o seu emprego.
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Tratando-se de cidade edificada em solo vasoso ou
composto de densa camada de alluvião ou mesmo de ter-
reno facilmente permeável, nehuma duvida haverá quanto
a aggravação d'aquelles perigos, e condemnaçãoem abso-
luto da cloaca fixa, seja qual fôr o modo de construcção;
mas razões de outra ordem Decorrem quando a composi-
ção do terreno diminue ou impossibilita as consequen-
cias nocivas das infiltrações.

Sabe-se que os terrenos siliciosos, arenosos, formados
de degradações e decomposições de granito, deixam-se
penetrar difflcilmente pelos líquidos. As experiências de
Boussingault sobre a penetração das águas pluviaes no
solo mostraram que as maiores bategas não prenetravam-
no alem de alguns centímetros. A filtração se opera len-
tamente, de modo que a alguns metros abaixo, os líquidos
mais carregados de micro-organismos tóxicos tem-nos
perdido completamente,

Experiência em larga escala acaba de ser feita na ul-
tima epidemia do cholera em Hamburgo e Altona, duas
cidades apenas separadas por uma rua. Em Hamburgo,
que se provia de aguado Elba, captada no seu curso su-
perior, mas não filtrada, a mortalidade pelo cholera foi
considerável; em Altona,que recebe água potável do curso
inferior do mesmo rio, mas filtrada atravez de camadas
de arêa fina, cascalhos, etc, pouco ou nada soffreu.

Em Londres e em muitas cidade, abastecidas por águas
dos rio á margem dos quaes estão, tem se observado que
a proporção dos micróbios destas águas é muito inferior
a de outras procedências.

Relativamente a esta capital, os maiores perigosdas in-
filtrações subterrâneas são nulljficados pela natureza do
seu sub-solo arenoso. Salvo um ou outro caso de grande
proximidade entre a cloaca e o poço dágua de gasto, as
fendas do solo ou os filõea de saibros, de pedriseos, ou
de arêa calcarea intercalacados nelle, as infiltrações das
cloacas se operarão lentamente e se tornão inoffensivas.

Alem das razões decorrentes da constituição geológicado solo, seja-me licito adduzir a da inocuidade das
•/'. '
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matérias fecaes, quando em patrefacção, como agente de
moléstias zymoticas.

Verificou-se que a destruição dos bacillos com/na do
cholera pelos saprophytas da putrefarão è certa, quando
o ir im3i*o destes cresce mais rapidamente que o daquelles.
Os cadáveres dos cholericos em completa putrefação não
contém em parte alguma dos intestinos ou de outro
qualquer apparelho orgânico bacillo vírgula, bem como
estemicro-organismo,determinando no organismo alte-
rações em que immediatamente se possa desenvolver
grande nuipro de outras baeteridias,é por estas destrui-
do (Dr. Visconde de Saboia —Estudo s ibre o cholera III).
As experiências de Schottelius a respeito não deixam a
menor duvida. Por seu lado Koch demonstrou que dos
líquidos das latrinas e esgotos, onde os phenomenos de
putrefação e fermentação se acham em completa activida-
de, e aos quaes se tem ajuntado as dejecções e objectos
contendo grande quantidade de bacillus vírgula, não
apresentão no fim de 24 horas ou de 6 a 7 dias mais ger-
men algum desta natureza. Todos foram devorados,
mortos ou destruídos pelos saprophytas.

Koch assegura, o que parece paradoxal, que nas latri-
nas em qué a. bactérias da putrefação estão em plena
actividade, não haverá necessidade de outra dc.infec-
ção para as dejecções e vômitos de cholericos que ahi
sejam lançados.

Vai ainda mais longe, condemnaa mòr parte dos de-
sinfectantes empregados. Eis as suas palavras : « Sup-
ponha-se o caso em que seja mister desinfectar uma
cloaca, na qual se achem bacillos comma. Penso que o
simples processo da putrefação que se ópera na cloaca e
snf.ciei.te para extinguir os bacillos vírgulas. Addicio^
ne-se-lhe o sulphato de ferro até a reação ácida e para-
lisa-se por essa forma o processo da putrefação, não se
conseguindo senão deter o desenvolvimento das bactérias
edos bacillos-virgulas. Áquellas não perecem, e os ba-
cillos vírgulas são subtrahidos a acção mortífera das
bactérias da putrefação ; são poupados e não destruídos
como se pretendia,'»

íé.
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Se a affirmação tão categórica do illustre sábio alie-
mão sobre.o papel das matérias putrefactas na destrui-
ção dos germens da mais terrível das moléstias zymoti-
ticas não é. bastante valiosa, embora as múltiplas experi-
encias feitas em lugares diversos; soccorrer-me-hei as
opiniões exaradas pelas primeiras autoridades francezas
na discussão das medidas a tornear sobre o saneamento
de Paris. • *

« Principio algum contagioso resiste a acção do ar
atmospherico,isto é,ao oxygeneo, dizia o Dr. Fauvel. Ao
contrario esses mesmos princípios confinados ao abrigo
do contacto do ar, conservam por assim dizer, indefini-
damente as suas propriedades contagiosas.

« A putrefacção das matérias animaes, e particular-
mente das fecaes, destroe os germens específicos das mo-
lestias contagiosas; mas a fermentação pútrida gèa
gazes delecterios que oceasionam accidentes tóxicos par-
ticulares. •

Será preciso lembrar que, durante muito tempo, a aéra-
ção, ou como diziam « o Sereno ou o arejo.» foi o único
meio applicado nos lazaretos á destruição dos germens
da contagião ? O ar livre é o grande beneficiador que
destroe todas as causas d'insalubridade.

O ar destroe não sò os maus cheiros que se despren-
dem das matérias fecaes como os germens contagiosos
que nellas podem se achar.

As irrigações emprehendidas na Inglaterra e Gennevil-
liers o provam, bem como os espargimentos do estrume
humano em Flandres.

A respeito da destruição dos germens contagiosos pela
putrefação poderemos citar o proloquio popular : ani-
mal sem vida, veneno morto.

« Estes effeitos da putrefação são applicaveis as mate-
rias fecaes, mas fazendo-se distineção de summa impor-
tancia. As matérias frescas, taes como são lançadas
immediatamente no esgoto ou nos rios, não assemelham-
se as que permanecem nas cloacas ou nos depósitos ; as
primeiras podem conservar os germens contagiosos que
a acção oxydante do ar não destruio ; as segundas sof-
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frem pelo repouso uma decomposição pútrida que produz
desprendimentos de gazes sulfuradose ammonicaes toxi-
cos. As matérias putrefactas tornaram-se mephiticas, já
não podem produzir moléstias especificas.

« Ascloacas e os depósitos devem ser condemnaios
como fontes de principios tóxico >, e o mephitismodomi-
naria no ar dos esgotos, se nelles fossem despeja-
das as matérias fecaes sem os largos melhoramentos
das águas correntes e dá Ventilação (Opinião do Dr.
Fauvel, um dos tres mais ulustres membros da commis-
são do saneamento de Paris em 1833—- Junho).

O Dr. Brouardel não contestou as observações de Fau-
vel.mas não as acceitou na sua forma absoluta. « Não se

pode considerar como adquerido e demonstrado que to-
dos os germens,sem excepção sejão destruídos pelo oxy-
.'•enio do ar, pois que seg indo as operações de Pasteur,
animaes carbunculosos, depois de interrados, haviam ao
cabo de alguns annos manifestado grande virulência.

« A oxydação não destròe todos os germcns conheci-
dos : não age senão com extrema lentidão, e a putrefa-
ção não mata o vírus com mais certeza, nem mais rapi-
damente. »

A isto ainda oppoz Bouley que « quando o.s virus es-
tão em estado de mycelium, isto é, são cons'ituidos por
filamentos ou bastonctes, taes como a bacteridia do car-
bunculo, não possuem em si grande força de resistência
á acção do ar que attenua gradualmente a sua energia e
acaba por exterminal-os. Mas o myeelium do agente de
uma virulência pode se transformar em sporos que se
apresentam no estado deco-pusculos nos quaes reside a
potência, ei possibilidade, (devinir) da espécie ; ca natu-
reza, previdentissima, se considerarmos que esses sporos
são os meios da propagação no espaço e no tempo de
certas moléstias contagiosas, a natureza os dotou de uma
força tal de resistência à accão do ar que achamol-os vi-
vaces ainda e dotados de toda a sua actividade de poliu-
çáo apoz dez annos.

«Mas quando o elemento dc uma virulência foi mxli-
ficado, attenuado na sua ene 'gia pela acção do ar, se elle

\#.
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se acha em seguida nas condições.favoráveis para se tran-
sformar em sporos, esses spo:ps, gerados delle, não pos-
suem senão o gráo de energia enfraquecido que o ar havia
inspirado ao mycelium donde elles procedem; e} se esses
sporos se transformam por sua vez em baçteridias,
essas baçteridias terão apenas o gráo de energia deixados
aos seus sporos originaes; de sorte que a sciencia resol-
veu o problema de constituir de uma espécie virulenta
raças attenuadas que occasionam, quando são semeadas
em organismo susceptivel,molestias attenuadas como ellas.

E' pelo conhecimento deste facto experimental, que
fundou-se a grande descoberta da nova vacina contra as
moléstias contagiosas.

Tem cabimento aqui a questão de saber se o gaz hy-
drogenio sulfurado, que é o produeto da decomposição
das matérias orgânicas, não seria por si mesmo um agente
de sane mento das matérias excrementicias, em vez
dos elementos de virulência que lhe podem ser attri-
buidos? Recentes experiências parecem indical-o. Tome-
se um grupo de doze ratos, por exemplo, e inocule-se
em todos um virus mortal, o da septicemia. Colloquem
se 6 desses animaes debaixo de uma campanula na qual se
fará respirar uma dose tolerável de gazsulphydíco mis-
turado com ar, deixando-se os outros 6 n'umaa'mos-
phera normal. N'estes a septicemia inoculada seguirá o
seu curso, produzirá a morte ; n áquelles ella ficará sem
effeito. »

Depois de outras considerações, prosegue : « os desen-
volvimentos nos quaes entramos, Fauvel e eu, não
serão inúteis, se contribuirem para bem estabelecer nos
espiritos que os elementos vivos das moléstias conta-
giosas que podem se misturar com as excrementicias,
acham as condições de sua destruição rápida na acção
do ar, na dò calor, e segundo todas probabilidades, que
podemos deduzir da experienciaa, nos gazes que são o
produeto da putrefaecão das matérias orgânicas.

vSó no estado de sporos é que os virus são resistentes ;
mas, tanto quanto podemos julgar 

'pelo 
que presente-

mente sabemos, este estado é excepcional.»
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Depois d'estas profundas analyse.s, escreve A-, Mille
í/issainnisseiiient dcsvilles,?ag.'l\\):

« A Academia vio assim a concordância da experiência
dos séculos com astheorias mais adiantadas da sciencia
moderna.

O presidente da Commissão, Alphand, propoz em con- %
clusão, a questão que substituía todas as outras : « O
escoamento total das matérias excrementicias para o es-
aoto deverá ser autorisado rtos que forem constantes e
abundantemente alimentados por agua corrente, nos quaes
não se accumulem áreasl 21 membros responderam
sim, 7 não, 2 abstiveram-se.

Como applicação desta resolução, foram installados
no Hotel de Ville, Theatre Italien, nas escolas e no

quartel municipal do caes Morland em Paris, apparelhos
de accôrdo com as recommendações da commissão.

« Em vez das horrendas latrinas, diz A. Mille—assai-
nissement des vi/les, pag. 242J, que freqüentemente encon-
tram-se nos estabelecimentos militares, ha neste (quartel)
gabinetes isolados, faiençados de esmalte branco, claros,
ventilados. Os bacios são lavados por jorros d'agua
intermittentes; syphões interceptam a volta do ar; o tubo
de precipitação, de 0m,l5 de diametro,alteia-sedos tectos
e é aberto ao ar livre por cima e por baixo. A salubrida-
de é absoluta. Foi isto em 1883.

No anno seguinte procedeu-se a um inquérito que foi
favorável as modifieações-aeonselhadas pela Commissão _: ___
de saneamento ; apenas houve opposição quanto &o im-
posto creado para fazer os trabalhos da canalisação que
levassem as matérias fecaes ao esgoto e a agua para la-
val-os,.fixado em 30 francos por cada apparelho, alem de
uma taxa proporcional, variando segundo o valor locati-
vo dos immoveis. A administração municipal, accedendo
aos votos da maioria, que entendia que a taxa deveria ser
equivalente ao serviço prestado, supprimio os direitos
proporcionaes ao valor locativo e creou o imposto íixo
de 60 frs. por apparelho (chute), já existente para os de-
positos das tinettes filtrantes. Relativamente as casas de
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aluguel inferior a500frs., admittio a reducção dc metade,
cobrando-se somente 30 frs.

Novo inquérito em 1885 não só confirmou o bom
exito das anteriores experiências, como aconselhou o
alargamento das medidas tomadas—do tudo ao esgoto.

Como se deduz da discussão havida, e das experien-
cias feitas em Paris, prevaleceu a opinião de que as mate-
rias fecaes não são tão nocivas ou prejudiciaes como
pensavam alguns hygienistas. Salvo o perigo de conta-
minação dágua de uso doméstico por ellas,pode-se as-
segurar que os demais são de pouca importância.

Vejamos o que dizem os inglèzes :
« Se os esgotos em suas relações com a febre typhoide,

diz Murchisson, devessem ser considerados simples-
mente como vehiculos da transmissão pelas dejecções
typhoides, em todas as epidemias, erade esperar que a
febre atacasse de preferência os moradores das casas que
communicassem mais livremente com os esgotos publi-
cos. Entretanto é o contrario que freqüentemente se
observa.

« A cloaca dè despejo tem o grande inconveniente,
diz Gueneau de Mussy, de precisar ser esvasiada, incon-
veniente tanto maior quanto o revolvimento das matérias
accumuladas ha tempos é particularmente favorável a
explosão da febre typhoide. Oa esgotos constituem o
systema mais próximo a perfeição, com tanto que sejam
de construcçao perfeita.

W. Ford, de Philadelphia, os hygienistas inglèzes Grif-
fith, Douglas, Galton, Baldwin-Latham, Robert Raw-
linson, VanMierlo de Bruxellas, Lèvin de Dantzig, Var-
rentrapp de Francfort, Wi chovv de Berlim são accordes
em proclamar a inocuidade das matérias fecaes, quandoabundantemente lavadas e carreadas por água pura.Um escriptor hollandez, Overbeek de Meijer, professorde hygiene na Universidade de Utrecht, compendiou em
duas obras escriptas em francez (les systemes dêvacuation
des eaux et immundices d'une ville—Pãús 1880, e a outra
com o mesmo titulo em 1883), tudo quanto os professio-naes de differentes paizes escreveram contra esgotos e
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especialmente contra o systema do—tudo ao esgoto—
empregado primeiro na Inglaterra e depois em quasi
todas as grandes cidades do mundo.

Mais espaço dispozesse eu e transcreveria como curió-
sidade scientifica a verrinado erudito escriptor. Infeliz-
mente em todas as suas criticas sente-se o partidário de
um systema que cumpre a todo transe acreditar—o Lier-
nur, cavando a ruina dos rivaes.

Pelas demonstrações que adiante farei, baseadas em
dado? estatísticos, fidedignos, comprehender-se-ha a im-
portancia real que possuem os methodos de saneamento
adoptados, na hypothese da innocuidade das matérias
fecaes.

Por ora, preciso provar que os próprios gazes, que
incommodam ao olfato, não são tão perniciosos a saude
como geralmente se crê.

<c Os odores desagradáveis ou repugnantes, que tão
grande papel reptesentavam na etiologia antiga, perderam
muito a sua importância; sabe-se hoje que o máo cheiro
não prova presença de microrganismos, da masina forma
que a não existência delle não garahte que o ar, no liquido
ou outro qualquer corpo esteja exempto de bactérias.
(Jules Arnauld—les controvcrses recentes au sujet de Pas-
sainissement des villes—Paris. 1882. pag* 2Ô)*)

O professor Hofmann, de Leipzig, sustentando a inno-
cuidade dos cemitérios, allega o exemplo dos anatomis-
tas a quem os máos cheiros produzam naus aas e syncõ-
pe, mas não morrem por isto. O gaz da putref acção, diz
elle, repugnante em relação a esthetica, tem o inconve-
niente, já assignalado por Pettenkofer, quanto a hygiene,
de obrigar-nos a fechar as janellas e impedir que respire-
mos livremente o ar puro.

0 Dr. O. Du Mesnil pensada mesma fôrma; e Miquel
diz que o ar dos túmulos humidos são com certeza de
uma extrema pureza.

Nageli, Wernich e Miquel pozeram fora de duvide o
facto de que « o vapor d'agua que sc despiende das massas
em completa decomposição é de uma purezaabsoluta em
relação a-germens (Apud. Arnauld, cit.)
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O notável hygienista francez—J. Arnauld (obra cit.
pag. 28) pergunta se não haverá perigo em estar-se na
visinhança das cousas pútridas. c< J'ai quelque peine á le
croire » responde: « Os odores, diz elle, não são um
dynamismo puro, vibrações do ether, como a luz e a
electricidade... Só os germens podem ser perigosos nas
matérias pútridas e d'ellas emanar em detrimento nosso.
O microscópio e a chimica não vêm tudo. Os sentidos do
homem foram por muito tempo guias assás livres e não
perderam toda a sua autoridade.

Tem sido demonstrado muitas vezes e de modos di-
versos, por Nageli e por Wernich, que o ar que passa
sobre líquidos pútridos, ou sobre qualquer superfície
penetrada de micróbios, porém humida, experimenta as
maiores difficuldades em roubar germens em quantidade
sufficiente para fecundar líquidos de cultura a fraca
distancia da substancia infectada. E' mister para que
isto se dê que hajam bolhas que se rompam á superfície
do liquido pútrido, ou algum outro modo bastante ener-
gico de agitação, que projecte na corrente de ar parcellas
da matéria em putrefacção Emfim, Miquel (Annuairc
ele Montsoaris, iSSi.pag. 47 S) por meio de um appare-
lho tão simples quão engenhoso, variou por todas as
formas as experiências que provam « a impossibilidade
absoluta do vapor suspender das infusões o mais leve
bacterio » (J. Arnauld, ob. cit. pag. 72 )

Ouçamos o que um sabío engenheiro, director que foi
das obras municipaes e dos esgotos de Paris, Durand-
Claye, disse sobre a innocuidade dos gazes das cloacas.

« Nouspouvons du reste produire á ce point de vue une
experience em grand, bien plus concluante, puisqifelle
se poursuit chaque jour depuis plusieurs móis. Le collec-
teur départemental est dérivé à la porte de la Chapelle
vers la plaine de Gennevilliers par une galerie. A la prise
de cette galerie sur le collecteur, se trouvet deux ouvriers
de notre service chargés des mánoeuvres. Or, c'est en ce
point que passent les.eaux d'egout additionnées à la
dose de 1/100 de matières des cistemes du dépotoir.

« Aucun fait, nous ne disons pas d'asphixie, mais de
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'mole indisposition ne s'est manifeste ; et afin de répon-
ri-e á toute objection, provenant de Ia non continuité du
V0ur (les ouvriers remontant tons les soirs), nous avons
f it rnettre nun chien en ce meme point et Ton Ty a tenu
itatíné du 25 avril á 6 heurcs du matin, au 30 avril 6

heures du' sòir, soit 132 heures.
« Pendant ce laps de temps, dit M. C, conducteur

principal Locquet, chargè. de süivre 1'experience, le chien
couchait sur une botte de paille ; sa nourriture était com-
meàPordinaire : deux gros ses sou pes grasses melangées
d'eau de vaisselle et des os a ronger. II n'a nullement
soiitTert et a conserve tout sa force ; aussi dès qu'il a eté
remonte, a 6 heures, a-t-il pris sa course vers Gennevil-
Hers, oil ilest arrivé vers 6 heures 1/2 au jardin par le
chemin des Cabseufs, le plus court. »

Discutindo o resultado dessa experiência, pergunta- o-
Sr. Durand-Claye se os 234 trabalhadores que passam a
vida dentro da rede metropolitana dos esgotos de Londres
são victimas de asphyxia e se o modo rudimentar de
ventilação das galerias de Londres e Berlim tem causado
o envenenamento dos transeuntes das vias publicas.

Mais adiante, quando tiver de tratar da ventilação dos
esgotos, direi mais algumas palavras sobre esta questão,
que, como se sabe, éda máxima importância quando se
trata dos meios de dotar uma cidade de esgotos e de ou-
tros melhoramentos sanitários.

A conclusão, portanto, a tirar da tolerância das cloacas
fixas é a que a commissão de saneamento de Paris, com-
posta das primeiras sumidades médicas e da engenharia,
formulou, depois de 24 sessões, durante as quaes as dis-
cussões se prolongaram, de viagens e experiências-nes-
tes termos : « Quando a agua e os esgotos faltarem,_tole-
rar-se-ha a fossa lixa, recommendando a applicação da
extracção das fezes pelos processos aperfeiçoados de esgo-
tamento atmospherico. Quanto aos apparelhos separado-
res e diluidores, tendo por tim deixar passar os liquides
e guardar os sólidos, serão proscriptos, porque são um
modo imperfeito das fezes ao esgoto.

"U: " '
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CLOACAS MOVEIS

« No relatório e trecho a que alludo, do Dr. Lassance
Cunha, suppoe o seu autor que este systema é preferível
ao das fossas fixas por ser menos nocivo a salubrida-
de das habitações.

Não posso me capacitar deste pretendido melhora-
mento.

A cloaca amovivel consiste, como todos sabem, em
vasos de madeira ou de ferro com a forma de pequenos
barris, cuja capacidade não excede de 60 litros. Esses
vasos recebem as maierias fecaes por 3, 4 e 6 dias, e estão
geralmente expostos nos quintaes a todas as intempéries.

As pessoas que fazem o serviço doméstico nem sem-
pre têm o preciso cuidado, na oceasião de lançar as excre-
tas dos vasos nocturnos nos taes barris, de evitar os
extravasamentos, sendo, pelo contrario, muito freqüente
a repetição deste facto.

Accresce que, pela exposição ás intempérie^., as matérias
excrementicias entram em decomposição em 24 horas,
derramando no ambiente gazes mephiticos, principalmen-
te quando recebem o conteúdo dos vasos utüisado". no
serviço doméstico.

Quando chove, as águas lavam esses barris, e o so1o,
sobre que elles assentam, embebe-se dos líquidos carrega-
dos das matérias em decomposição.

Ninguém dirá que esses pequenos cubos, saturados de
micro-organismo desde o segundo dia de uso, sem cha-
mini que descarreguem a certa altura da atmosphera os
gezesque se desprendem dos excremento:;, sem o correc-
tivo do so!o profundo das fossas fixas, nos quaes se lançam
freqüentemente desinfectantes, próximos dos commodos
habitados das casas, sejam um melhoremento real sobre
as c!oacas fixas.

O systema de remoção desses cubos e o seu despejo,
quando outras razões não milhassem contra a sua adop-
ção, bastaria para condemnal-o, por ser o mais an. i.
hygienico e encommodo para os infelizes moradores das



^-yyyy
' A:it .iil-

j, «,,- DA ACADEMIA CEARENSE 49
.' N»^-v_">_^^.' ^ ' x.~V_^>^.-

/¦v.'

(

ruas por onde passa esse cortejo do saneamento tolerado,
senão aconselhado por nossa sciencia official.

Os conductores dos barris, recrutados na escoria da
intima classe de jornaleiros, pela natureza repugnante do
serviço, são outros tantos agentes de iniecção da cidade.
Immundos, asquerosos, mostram nas suas vestes os tra-
ços do officio. Não raro por embriaguez ou pelo máo
estado dos vasos, despejam os escrementos nas ruas,
nas quaes permanecem dias e dias, apenas cobertos por
tênue camada de areia, sem que a autoridade sanitária
mande proceder a sua desinfecção dellas.

0 trajecto dos vasos por dentro das ruas de maior
transito e a todas as horas do dia, mal obturados ou sem
coberta infecciona o ar das mesmas, tendo na passagem
peio interior das casas mal ventiladas, despejado os seus
iàzes pelos compartimentos habitados.1 

0 modo como se opera o despejo no mar é um acto de
selvageria, senão um crime de lesa hygiene, que cumpre
quanto antes fazer cessar por honra dos nossos créditos
de terra civilisada e para bene acio, não só dos que habi-
tam o bairro littoral, como de toda cidade lavada pelos
ventos de leste, do mar, pelas brisas marinhas.

O conduetor entra no mar até a altura dos joelhos e
alli despeja o conteúdo do barril.

A vaga muitas vezes burrifa-o com água e excremen-
tos, e rTeste estado volta elle (carregador) gottejando
pelas ruas da cidade, e até pelo interior das casas, que
por essa forma ficam maculadas, infeccionadas.

As ondas por sua vez repellem para a praia aquellas
dejecções, que permanecem na areia dias e dias até que
sejam reduzidas a poeira ou a pequenos fragmentos e
transportados pelos ventos ou pelas correntes de maré
para N-0 da cidade.

Quem uma vez visitou a nossa praia pela manhã ou a
noite, nunca mais se esquecerá da orla de excrementos
humanos que as marés altas formam ao longo d'ella,
sobretudo do hospital de Misericórdia para o norte.

Os odores pestiferos que d'alli se exhàlam chegam ai-
gumas vezes até o plano mais alto do Passeio Publico, e
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toda a praia é uma vasta sentina, da qual ninguém pode
approximar-se impunemente.

Admitta-se que tal systema seja adoptado durante uma
epidemia de moléstia contagiosa, e depois d'esta des-
cripção comprehender-se-ha a que perigos ficará exposta
a população d'esta capital. Em vez de um foco (a cloaca
fixa) facilmente desinfectavel, e isolavel, milhares cTellas
a derramar pelas ruas, nas habitações e nas praias os ger-
mens mortíferos, os micróbios pestilenciaes.

Vejamos, porém, se pelo lado econômico é ao meros
desculpavel.

O serviço, tal como se faz, é simplesmente inadmissi-
vel tratando-se de uma empreza regularmente organisa-
da ; não só pelo enorme perigo que d'elle rasultaria para
a saude publica, como pela falta de braços para as ope-
rações de transporte, désjnfeccão, etc.

A Fortaleza contém mais de í\000 casas, das quaes
4,000 dentro da área a que póde aproveitar este melho-
ramento.

Admittindo-se que um homem condusa ordinariamente
8 barris por dia (3$200, a razão de 4C0 réis por cada
um) seriam precisos 500 trabalhadores para o transporte
dos 4,OCO barris ou 250 de dous em dous dias.

O espectaculo que offereceriam as ruas da cidade, cru-
sadas em todos os sentidos e durante o dia por taes car-
regadores, munidos de cubos de matérias fecaes, seria o
mais tristonho e o menos saudável. E' fácil de imaginar
os atropellos e os derramamentos d'aquella 3 matérias na
via publica. ^

Um serviço regular, como se faz em algumas cidades
européas, requer capitães crescidosempregados em vehicu-~los~de ferro~em~ciibõs~do mesmo inetal.-revestidos de--- .._
louça, em animaes de carga, em armazéns de deposito,
no material, cavallariças, casas de desinfecção, bateis de
transporte para conduzir as fezes até onde acorrente
marinha e ventos possam carreal-os para o mar alto, etc.

Vou .tentar, na deficiência de dados certos, orçar esses
diversos serviços. ;

Em primeiro logar. surge a questão de saber qual a
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tidade je matérias excrementicias a conduzir dentro
dl perímetro da cidade, na qual as carroças de transpor-
te possam trafegar.

\ "quantidade de matéria excrementicia por habitante
é avaliada por Frankland nas seguintes cifras :

¦• 
/•

Produeto diário total
Líquidos
Sólidos

1 k. 26, dos quaes
1.17
0,09

Equivalentes a proporção de 93 por 100 de líquidos e
7 dc matérias sólidas.

No estado de puresa, —1,000 ks. desta matéria fresca
contém grande quantidade d'agua, 73 a 75 por 100 ; do-
sam en/azoto 9 ks. 373, dos sólidos , seja uma dose su-

perior cie 8 vezes nos líquidos do que nos sólidos.
As 4.000 casas, dentro das raias do serviço das carro-

ças conterão de 3)8,000 a 40,000 habitantes, o que equi-
vale a dizer qu; as matérias excrementicias, na proporção
admittidíi por Frankland, terão o peso de 50,400 ks.

Os cubos de ferro pesarão de 12 a 18 ks., sejam lo
kilos na media.

Devendo cada casa possuir o seu cubo, além de outro

para as demoras havidas no despejo e desinfecção, serão
elles em numero de 6,000 para conterem os 50,400 ks.
de fezes ou 12 ks e 600 grs. para cada um.

Cada carroça poderá conduzir IO cubos com o pezo de
450 a 500 ks', de cada viagem, ou em 4 viagens—64 eu-
bos com 2,880 kilos.

Fazendo-se o serviüo^difHátMsemwn- p.reçisas_62__çaria>
ças ; fazendo-se em dias alternados o numero de cubos
por cada carroça deverá ser inferior, porque a quantida-
de de matéria excrementicia seria o duplo da que m°
serve de unidade para o calculo.

Admittamo.s, porém, que o numero das carroças de
serviço seja de 40 a 45 e que no deposito fiquem 20 a lo
ao todo.

i'-.X-
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O seu custo não será inferior a 1:200$
por cada uma ou pelas 60

8000 cubos a 20$ •
Animaes de carga, á razão de 2 por

carroça e .50 por cento para o descanso
— 90X45;= a 135, a 250$ cada um. .

Casa para deposito do material e ofiici-
nas de reparo
Cavallariças •
Installação na praia para recebimento

dos cubos, barco de transporte etc. . .

72:
160:000$000

33.250.Í000 |*

25; 000$
15:

65/O00SOOO

Total . 37O'250$O00

45 carroceiros a \
Custeio

diários -.-'--.—T—r-
15 homens empregados nas cavallariças,

arreios, á 2$000  . . . .
5 operários, officiaes a 4$000 ....
20 para o serviço de desinfecção, barca,

etc, a 2|0C0 . 
'.

Alimentação de 135 animaes a razão
de 11400 por dia
Administração

1301000

30$000
20$000

m
189$000
30$CC0

r~f*lotai 4791000

Digamos 480 por dia. Em 365 ou um anno attingirão
175:200$. A esta quantia cumpre accrescentar a amorti-
sação pelo estrago do material, a razão de 20 por cen-
to para os cubos ou 32:OSC$000, 10 por cento para as
carroças ou 7*20C$900,1 por cento para animaes 332$, 10
por-cento para o rebocador-ou 4:000$, o demais ma-
terial 1:500$-Total 45:000$00.).

Temos o grande total de ...... 220:000$000
 22C00$000Eventuaes. .

Total
.*

• •..«.. 242:C00$000

Assim o primeiro capital de estabelecimento não será
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inferior a 500 contos, dos quaes cerca de 400 para o ma-
terial, e 100 para as despezás do custeio até a percepção
das taxas.

Oual será a receita p ovavel na melho:' hypothesj ?
Pazendo-se a remoção d is cubos cie 2 em.2 dias, a ra-

zão de 300 por cada um, e em 182 vezes por anno, ter-
se-ha Õ2$600 por casa |o que já é exagerado] e pelos
4 ooo __ 218:400$ XX) annualmente.'Cada 

casa pagará por este serviço 4$õõ3 mensaes.
Sendo a despeza do custeio de 220 coiVos, sujeitos a

eventuaes, segue-se que a receita mal cobrirá aquella,
não dando margem para a amortisação e juros do eapi-
tal empregado.

Assim, o prejuizo pela não percepção dos juros (10 por
cento) do capital empregado importará em 50 contos,
tendo-se um serviço mau7-cond-emnado por todos o^hy^
gienistas.

0 transito das 45 carroças pelas ruas d esta capitai será
espectaculo repugnante, e a despeito de todos os melhora-
mantos não se evitarão derramamento de gazes mephy-
ticos nas casas e ruas, e ás vezes o extravasamento das
fezes, (a)

Os que advogam o systema das fossas moveis soccor-
rem-se a uns,põucos, exemplos isolados, a factos mal ob-
servados, e na sua maioria contraditados por autorid.i-
des insuspeitas.

aas pelas ruas ria cidade om vásOs onde Iivfio, passados algiiiv.s
lias, entrado om rermentaçuo, nâo havendo a' . hojo feohamen-
•o algiiai hyd-i'aullico ou não, que imY|>oea a dispo'sio do mau
-leiro e dos miasmas na substituição de um vaso poi' outro ii)
nterLor da habitação, não om um uníco ap(.)SOiil() da mesma o

5im em Iodos por ondo passar, sondo depois lançados lia s iper-
po domar, necessariamente muito perto da costa, salvo se em
^M'eos forem transportados para longe. Além disto tom as fos-
m moveis um defeito commum ás lixas sobreTiijo pengQ nau
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Vejamos o que dizem os seus partidários.
Segundo Alcock, de Sunderland, no congresso de

Londres a 23 de Maio de 1878, os conselhos munici-
paes da cidade de Manchester e de Birmingham, que
possuíam esgotos canalisados e água abundante, decidi-
ram-se adoptar o systema das fossas moveis e interceptar
as communicações'dos ivater doseis com os esgotos. Em
Manchester deu-se este reviramento em 1868,e a morta-
lidade baixou logo. Em Rocdale este mesmo systema íoi
apolicado desde 4870, epochaem que a mortalidade fora
considerável—27 por mil, na media. Nos 3 primeiros an-
nos depois desta applicação a mortalidade baixou até 24
por 1,000, no sexto anno a 22 e no sétimo a 21. A cida-
de de Halifax, Leeds, etc, fizeram o mesmo.

Outrofaeto-:
A cidade deEdimburgo compõe-se de duas partes: a no-

va e a velha cidade; aquella habitada pela gente rica, esta
pela pobre ou apenas abastada. A cidade nova è servida
por uma rede de esgotos e de water clósets de systema
inglez, contendo 27,2)4 casas; a velha tinha 14,316 ca-
sas e empregava as fossas moveis, limpas diariamente.
N'estas casas a feb/e typhoide e a diphiteria eram desço-
nhecidas ; n'aquellas estas moléstias são endêmicas (veja-
se William Haywood—Report to the struz committec of
the Honor abie the Guemis,)

Dou-se o mesmo em Selkirk. segundo o testemunho
do Dr. Littlejohn*

ha mais duvidas : o inquilino tem interesse em limitarão n"~
nimo a quantidade ttacjua enipreijada no aceio da latrina,
tanto para não augmentar o custo do transporto do contendo
dcllas, como por não reduzir o periodo para o qual a capacida-
dedos reeioilantes lixos ou moveis devecliogur. lançando ao
(juinial as águas da cosinha, etc.

Os esgotos ao contrario, conduzem as maiorias muito abaixo
do nivel das ruas, no momento mesmo om que sfio nelles
lançadas antes da fermentação; sem producçáo de miasmas che-
gam ao mar, ainda antes dadla, soh uma camada d1 água cou-
sideravel, Ixoitóe da costa, e exibem que o iunuüino lance-lho
todas as agiiâés do aceio, assim como as de cosinha, etc. tt\G<
lalorio do Dr. Joao Felippe Pereira n,e 65.)

?m
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Em contrario lêa-se o que escreveu Jui es Arnoúld na
suamonographia Les cont rover ses recentes au sujet de Vas-
sàinisseméntdesviUes, Paris-—1882—pãg. 6. As cloacas
vrrceis, quero dizer as que recebem e guardam os excre-
mentos sólidos e líquidos, estão quasi abandonadas,
quando se falia de cidades grandes. O systema é excessi-
vãmente atravancador (encombrant); suppo nham oi-o ge-
neralisado em Paris, não sa veria senão baldes (tinettes)
nas ruas.

Além disto, só em theoria é perfeito. Os baldes ou bar-
ris nunca fecham bem, nao são sempre guarnecidos de
desinfectantes, estão sujeitos ao extravasamanto, requerem
uma cava, não são removidos freqüentemente. . . Por ser
movei não deixa de ser cloaca.

Algumas cidades inglezas empregam este processo sob
formas diversas : Leeds, Nottinghan, Rochdale, Salford,
Glasgow, Edinburgo, Lancaster; mas elle não se geri éra-
lisou em ponto algum.

Na Allemanha sabe-se que Hèidelberg offerece a mais
séria applicação das fossas moveis ; 237 casas pos-
suiam-nas em 1880. O Dr. Mithermaier, que fez destas
installações o objecto da sua actividade, assegura que
ellas exerceram benéfica influencia sob o esteado sanitário
da cidade e particularmente uma baixa na mortalidade
typhoide. Varrentrapp, pelo contrario, acha essas conclu-
soes premam as e apresenta dados officiaes que induzem
a crer que, de 1877 a 1S80, Haidelberg foi uma das cida-
des allemães mais maltratadas pelo tyhus abdominal.

« As mesmas reflexões pouco mais ou menos seriam
applicaveis as tinettes filtres ou divisores, si alguma còiisa
dividem. Taes quaes são, diluindo em vez da dividir,
que é o que ellas podem fazer de melhor, eqüivalem ao
despejo integral dos excrementos no esgoto, com a diffe-
rença de que retardam o curso das matérias e d'agua e
constituem uma complicação, pelo menos encommoda,
quando não oceasionam incidentes bastante perigosos ».

« Um dos defeitos mais grave das fossas moveis, obser-
va o sábio director dos trabalhos de hygiene de Paris—
Dr. Brouafdej provem das dc-pesas de manutenção e de
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transporte que ellas. impõem aos proprietários. Para tor-

nuas tinas (tinettes) manejaveis e transportava* íoram

obrig dos a reduzir o S3U volume ao de um barril ordina-

I I p esíntando o peso de 25) kilos. Por »sso e neces-

sario d; oito em oito dias, pouco mais ou menos, subst,-

u o recipiente cheio por outro. Co«eBW^w«,^
Paris todos os sumidouros, em numero de 230 CO?, tos-
Tem munidos de uma tina semelhante, a cucu ação dos

carros carregados dellas seria incessante na cidade »

Po atum tempo acreditou-se em Pans poder subst,-

tuir Vantajosamente as fossa:; fixas ^ tinettes filtrantes,
cuias vantagens eram as seguintes :

Ta ^pressão do chaminé de ventilação e por conse-
«u nté dos odores que delles se escapam ; 2.* extracção

r da das matéria.; 3.» suppressão ^s manobras do

despejo (vidange) que infectam as ruas ; 4.' d mim 
p

considerável na importância dos depósitos (depotoirs) ,
5 

"maior 
limpeza nos gabinetes. O seu estabelecimento

foi autorisado^m Paris em 2 de Julho de 1867 ej. em

1890 havia 27.003 apparelhos, servindo cerca de oOO.OOü

Pe!S°Na'realidade, diz Pignant (Assainisseuentdesviííes,
oag 127) o eíeito hygienico das tinettes e nullo e talvez

pernicioso. Effectivamente mantêm por baixo do cano de

precipitação um elemento de fossa mais ou menos infecto.
Da mesma forma que os barris, expõe o sub-solo a trans-
bordamento e a manutenção que podem maculal-o

Accresce que os excrementos líquidos ou parte dos so-
lidos que a água consegue desaggregar e atravessar dos
crivos para o esgoto são tão prejudiciaes a salubndade

quan'o os residuos que ficam nas tinas, porque as matérias
líquidas contêm mais elementos orgânicos e, consequen-
cialmente, mais elementos susceptíveis de entrar em ter-
mentação. .

De tudo quanto fica dito, pode se concluir que o sys te-
ma das fossas moveis não remedeia os males de cloaca n-
xa e que, pelo contrario, aggrava-os em desproveito da
hyo-iene e das economias do contribuinte do fisco.

Pondo termo a estas considerações sobre os systemas

IC.twflíí*» y»*****^*" ^fM^SPlIPW^W1**
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de saneamento doméstico, empregados nesta capital,
alonguei as propositalmente por me parecer que o proce--der das commissões domiciliariam, manjando fechar 

"ãs

fossas fixas e aconselhando os barris removíveis, não obe-
deeia a verdadeira orie;ita;ão scientifica.

Melhor fora, sem duvida, submetter ay.iellas cioícas
a certas condi eões hygienicas, sobretudo a desinfeeções
periódicas, e para ofutun, em]iianto não se estabeleces-
sem esgotos, a construcçao de fossas estanques, segun-1
do as regras da arte.

AUGMENTO DO TRABALHO SKDENTAiro

Esta causa não tem a importância que assume em ou-
trás partes.

O clima, o atavismo,a facilidade de subsistência não
convidam a exercícios prolongados ao ar livre. Mesmo
nos nossos campos os agricultores são forçados a guardar
a casa, fazendo a sésta nas horas mais callidas do dia, o
que demonstra que nem o habito de soffrer as rudes in-
temperies do tempo os impelle a arrostar o sol ardente
das 11 ás 2 horas da tarde.

Nas cidades, e geralmente nos povoados de certa impor-
tancia, os labores feminis são meramente domésticos.
Quando creanças e freqüentadoras da escola, ficam pela
errônea pedagogia dominante, condemnadas a mais com-
pleta immobilidade nas classes. O ter modo, isto é, o estar
quieto, contra as exigências mais elementares da idade.
constitue um titulo de superioridade, de dis'incção. Lon-
ge de ensinar-se que a vida implica movimento, e que o
exercido em todas as idades e especialmente na infância é
condição primeira da saúde, do desenvolvimento intel-
lectual, doctrinam que as creanças precisam imitar a gra-
vidade da velhice e a quietitude das estatuas.

Nas classes menos abastadas e nas medianas os pouco?
lazeres que a escola deixa a menina são occupados pela
industria mais sedentária, a fabricação de crivos, rcn-

¦ídas.?etc.
Depois de alguns mezes deste regimem a natureza sub-
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mette-se, incapaz ds reagir, debilitada, começando aane-
mia a fazer os seus estragos habituaes.

Na Europa, onde os cuidados hygienicos sao despensa-
dos pelos poderes públicos a todas as classes, e as indus-
trias insalubres são ameudadamente fiscalisadas, onde a
vida individual, sã e íntegra, e uma força para o Estado a
sorte das classes obreiras, especialmente a das que dedi-
cam-se a trabalhos sedentários, deixa muito a desejar, e
por assim dizer um suicídio que se protella.

-Imagine-se o que será entre nós, onde nem os poderes
públicos, nem a caridade particular vão em auxilio dos
condemnados a trabalhos dessa natureza.

Segundo Thouverim, nada é mais triste do que a posi-
ção das rendeiras; em 100 creanças de 5 a 6 annos a

quem ensinam por 4 annos, conforme o costume, este om-
cio 50 p3lo menos, antes dos 50 annos, estão corcundas,
soffrendo inflammações das palpebras, amDtirose, myopia,
e mesmo cegueira, resultados do excessivo cansaç) da
vista ; noutras, são symptomas de escrofulas, um tama-
nho abaixo do midio. pallidez, rosto descarnado, e final-
mente, a m3dida que se adiantam em annos, numerosas
infermidades.

«. O trabalho, diz Bícquerel (hygiene pnvee et publique,
cap. XV pag. 951) não é a causa única destes accidentes ;
é mister referir a mesma origem aposição constantemente
inclinada do corpo durante o dia inteiro, a immobüidade
quasi absoluta das extremidades inferiores, a applicação
continua dos olhos em trabalho fino e cansativo, a habita-
.ção nas cavas ou nas câmaras humidas e escuras, o des-
asseio, a má alimentação ».

As estatísticas médicas nos instruem sufficientemente
sobre a maior freqüência da mortalidade em certas profis-
soes. Assim Lombard, de Genebra, achou que em 1000
óbitos, a phthisica havia fornecido as proporções seguin-
tes :

?

Profissões que recebem poeiras diversas . . . . .
« de vida sedentária  . .

« de vida passada nas officinas, . . . .

145
140
138

.-> i
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«

«

«

«

Profissões de ar quente e secco
de posição curvada
de movimentos de braços
de exeicicio muscular e vida activa
de exercicio da voz
de vida ao ar livre . . ... .
de emanações animaes . . . '.¦<¦¦. 

. ti ,
de vapores aquosos . . . . . . .

1 í>71 —ri
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0 notável hygienista Michel Levy (Traitê d^Hygiene
Publique et Prive—Yol. II; pag. 753) tratando das pro-
fissões, ensina—que « causas múltiplas se enfexam para
produzir os estados mórbidos que são o apanágio da vida
sedentária : o ar limitado (escasso), a natureza das mate-
rias trabalhadas, a posição Viciosa, e a carência de exer-
cicio ao ar livre. Basta esta ultima causa, para produzir
a inércia dos órgãos^ o emba aço da circulação, a predis-
posição para os engi.rtimentos splanchnicos, as incha-
ções, ao lymphatismo, as escrofulas, etc. Lombard achou
que em 30 profissões sedentárias que deixam o corpo em
repouso quasi completo, os dous terços estão acima da
media geral dos óbitos pela phthisica em todas as profis-
soes, a qual éde 114 por 1,000. .Ramazzinijá havia nota-
do que as profissões sedentárias que exercitam os braços,
os pés e o corpo inteiro, debilitam menos e gastam mais
vagarosamente : assim a insufficiencia de movimento re-
tarda o effeito da inacção muscular.—Seria longo trans-
crever o bello capitulo do livro clássico de Michel Levy
para mostrar a influencia exercida por cada industria sobre
a conformação physica do operário e as lesões que ella
produz.

Sabe-se que a vida sedentária, em aposentos estreitos,
humidos ou escuros, produz entre nòs a chloro-anemia,
fonte predisponente para as demais enfermidades.

Com a fundação de fabricas de tecidos, meias, cortume,
cigarros, sabão, vinho de caju, fundição, etc. o nume-
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ro de operários mais que decuplicou nesses 12 últimos
annos. O pessoal dessas fabricas é superior a 1,500 pes-
soas. O serviço doméstico conta 4 a 5,000 pessoas. As
pequenas industrias de rendas, bordados, costura, tricôs,
engommados, nunca menos de 8 a 10,000. Geralmente
essas industrias são exercidas em commodos acanhados,
sem as condições hygienicas precisas.

Quando proprietário e director da Fabrica de tecidos de
algodão cearense, tive freqüentes occasiões de observar os
effèitos da atmosphera saturada de poeira de algodão e
os do serviço a sombra sobre creanças e mulheres. Dentro
de alguns mezes aquellas e estes adquiriam uma côr maci-
lenta, característica, a despeito da grande tolerância em
permittir-se-lhes recreios na chácara da fabrica, ao ar livre,
duas, tres e mais vezes durante o dia, e por muitos mi-
nu tos de cada vez.

Acredito, porém, não ser tanto o regimen fabril e a
vida sedentária a causa principal das moléstias ordina-
rias nos operários. Raramente, a não ser em períodos
epidêmicos de sarampão, bexiga do.uda, febres pai u st res,
influenzas, os meus operários faltavão ao serviço por mo-
lestias.

A influencia da vida confinada em agglqmerações de
200 e mais pessoas, embora a grande área dos edifícios,
como acontecia na minha fabrica, deveria ser nociva á
saúde, mas a apreciação de causa para effeito escapa as
mais das vezes ao observador.

Que ella existe, basta ver a transformação porque pas-
sam as pessoas mais fracas submettidas ao regimen fabril;
mas até onde vão as suas conseqüências é o que eu não
poderia responder.

IMPORTAÇÃO DE DOENTES DE MOLÉSTIAS CONTAGIOSAS
. E INCURÁVEIS.

Bem ou mal adquirida, o Ceará conquistou em mui-
tos Estados do Brasil a fama de lugar salubre, apro-
priado a cura de certas moléstias chronicas ou rebeldes
a therapeutica ordinária.

Wí\-
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A seccura do sertão, com a sua temperatura elevada e
sempre igual, provou ser conveniente as enfermidades das
vias respiratórias, sendo numerosos os casos de restabe-
lecimento, real ou apparente, de tuberculosos. Os consu-
midos por febres palustres do Piauhy, Maranhão, Ama-
zonia tambem encontraram no nosso clima prompta res-
tauração das forças e da saude alterada.

Effectivamente a salubridade geral do Estado do Ceará
é semelhante, superior talvez, a de outro qualquer do Bra-
sil. Comprova-o, como já ficou dito, o desdobramento ra-
pidoda população sem o auxilio de corrente immigratoria
estrangeira ou nacional.

Precisamente á essa qualidade excepcional deve esta
capital as levas de enfermos que demandam as nossas
plagas em procura de allivio. É como geralmente esses
enfermos, guiados por uma ultima esperança, só tardia-
mente recorrem á mudança de clima, qual salvaterio in-
fallivel, acontece que, na maioria dos casos mal acabam
de chegar, não podem proseguir viagem, existinguin-
do-se aqui em breve lapso de tempo.

Sò em casos graves consentem os facultativos de ou-
tros Estados que os seus doentes tentem os azares desta
therapeutica ; a esperança ou o desejo de melhorai-os é
sério obstáculo para que elles deixem-nos partir mais cado.

Não admira, portanto, que no obituario dasta capital a
somma dos mortos, estranhos a ella, seja relativamente
crescida, concorrendo por esta forma para elevar a media
da mortalidade geral.

Por outro lado, não sáo sem perigo para a saude pu-
blica as levas de tuberculosos que aportam a Fortaleza,
e seguem para as cidades do interior, onde vivem sem as
cautelas necessárias, propagando os germens de moles-
tias contagiosas pelas pessoas que vivem na sua intimi-
dade e serviço.

A tuberculose era, ha meio século, dos grandes males
que affligia a humanidade, um dos mais raros no Ceará.

A moléstia depeito^ como então lhe chamavam, excluía
o paciente do commercio estreito com os habitantes de
uma localidade. Mil cautellas eram tomadas para evitar-
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se o seu contagio Hoje, a despeito das experiências de
Koch sobre a transmissibilidade d'este, poucos são os

que delle se preservam.
Estaindifferença em face de um perigo tao serio, pro-

cede da rapidez com que esta moléstia tem se propagado
no seio de todas as classes, trazida, sobretudo, pelos que
demandam o Ceará em procura de restabelecimento.

pr0positatmente, não havia feito uso do quadro noso-
loeico desta capital por sua provada deficiência e por
estar fora dos moldes adoptados em estatísticas deste ge-
nero mas como approximação da verdade vou inserir o
do anno próximo passado (1894). tal como foi publicado
na Republica, órgão que dá a parte official da adminis-
tração. t • ¦¦ .. .

Durante o anno de 1894 foram sepultados no cemitério
de S. João Baptista, nssta capital, 1402 cadáveres a
saber:

Adultos 697.
Parviilos 765.

Do sexo masculino 828.
Do « feminino 634.

r ¦

estrangeiros 22.
Nacionaes 1440.

Da freguezia do Patrocínio 934.
Da 

'« de S. José 478. ... '

Cansas da morte:

Affecção dos órgãos respiratórios 259, spasmo 149,
gas tro interite 144, lezões cardíacas 109. dentição 8,
febres 73, febres palustres 51, cachexia 50, diarrhea 41.
congestão 39, entero colite 26, tétano 26, attrepsia 26, opi-
lação 23, convulsões 23, anemia 16, hemorrhagia 15, fe-
bre remittente 13, fraqueza congênita 11, coqueluche 9.
impaludismo 9, hepatite 5, rheumatismo 6, beriberi 6,ac-
cesso pernicioso 6, eclampsia 6, lymphatite 5, peritonite
4, mieíite 3, cancro 3, erysipela 2, febre biliosa 2, dysin-
teria 2, miningite 2, marasmo 2, intermittente 2. croup 2.
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febre puerperal 2, alcoolismo 2, hypoemia 1, elephantisis
1, metrite 1, hydrophobia 1, febre cerebral 1.

De outras moléstias 176.
Como se vé dos algarismos acima, a mortalidade pro-

veniente das affeçções dos órgãos re: piratorios, represen-
ta cerca de 1/5 do total, sendo de notar que entre moles-
tias não especificadas (176), e nas que o foram, deve-se
contar não pequeno numero de tuberculosos. Esta propor-
ção 17,8 por 100 e verdadeiramente assombrosa, e só
por si bastaria para provocar um inquérito scientiflco da
parte dos poderes públicos.

Para se comprehender o alcance dos algarismos que o
obituario desta capital nos fornece, relativamente a phthi-
sica ou affecção das vias respiratórias, comparemol-o com
o de outras cidades, das mais flagelladas por essa espécie
d e miséria physiologica.

Vacher diz que a mortalidade pela phthisica é em Lon-
dres de 1 para 8 (12 %) da mortalidade geral, em New-
York de 1/7, (14^2%). em Paris de 1/6 (16,6 Vo), em
Vienna de l/4-(250/o).

Estes dados são antiquados, pelo que devem ser preferi-
dos os de Jules Arnould (Traitc de Hygioiie) :

m
'--,V'^_

'•••,¦ .•¦}&

•••;";. '¦'¦?%%£

- - L*gSÊ'-'¦y<ywWL
- wÊA

.¦¦'.. '>_£>¦_. ¦• j , í :¦
.V.'.,;. .v/ii

m

. KfJ

y Ví-jj..
v-V""::

¦X-}..

• :€,

Mortalidade pela phthisica em 100 óbitos

Augsburgo 9,6 Frankfort s/m. 15,3
Landshut c>,7 VVurzburg 15,5
Stuttgard 11,0 Bremen 17,4
Munich 12,8 Crefeld 20,8
Nurenberg 12,9 Erberfeld 2/v6
Leipzig 14,2 Vienna 24,9
Dresden 14,4 Bruxellas 15.9
Bamberg 14,9 Lille 19,9
Hatisbona 14,9 Paris 17,7

•: v
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No Rio de Janeiro, segundo o Dr. José Maria Teixeira,
a media annual em 8 annos (1868 a 1875) foi de 7 tubercu-
losos por 1,000 habitantes. O Dr. Souza Costa, porém,
no seu luminoso Relatório, ao governo geral, sobre a hygie-
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ne publica, em 1880 e 1881 diz que a relação verdadeira é
de 1 /6 ou 16,6 fallecidos de tuberculoses por 100 óbitos.

« As causas mais freqüentes do desenvolvimento desta
affeçção, além da hereditariedade e da contagião, são a
humidade do solo, o calor humido, as variações da tem-
peratura, as habitações humidas, acanhadas, pouco ven-
tiladas, a alimentação insufficiente pela quantidade e qua-
lidade,'os excessos de todo gênero (Dr. Souza Costa, Re-
lata pag. 8.)

A ociosidade e a inércia, os hábitos artificiaes crea-
dos pelo luxo, a que Bouchardat chama—a miséria des
ricos—são outros tantos factores da propagação da tur-
beculose.

Ultimamente (1894) o Dr. Pierre Petit, notável espe-
cíalista d'esta enfermidade, de Paris, procurou demons-
trar por uma serie de exemplos convicentes, que a here-
ditariedade causava menos estragos do que a contagião, e
a falta de precauções hygienicas. (Veja-se a Bevue Scien-
tifique de 1894') 

~T Wk

Da comparação dos dados acima expostos, vê-se que a
Fortaleza é uma das cidades do mundo na qual a morta-
lidade pela phthisica mais victima a população, regulan-
do neste particular com a triste celebridade de Paris e
Bremen.

Em abono da verdade, devo acerescentar qus muitos dos
fallecidos, computados no obituario geral, não habitavam
a cidade; eram forasteiros que aqui vinham exhalar o
ultimo suspiro, em busca da melhora sonhada. Poder-
se-ha dizer outro tanto dos grandes centros de civilisação
para onde affluem os doentes na esperança de que a alta
sciencia opere o milagre desejado.

Seja como fôr, ha tVisto objecto para sérias cogitações
e delle não se poderá dizer o que repetia Hamlet.

% * There are more things in heaven and earth
Than are dream of in our philosophy.

'¦ir

« Ha mais mysterios no céo e na terra do que os co-
nhecidos pelos philosophos. »

,'M.,ir
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Para desvendar o mysterio seria mister eonheeeko á luz
de investigações scientiocas.

E'o que nos falta.
Qual o numero exaeto de tuberculosos na unrtaUdade

geral ?
Onde residiam os fallecido; ?
A que causas se deve imputar a m >lestía ?
Qual a p)pi!a:âo real da Fortaleza?
»A solução d^stesquesitos hão tran ;c ende oí limites da

aeção official, nem demanda profunda; i ívestigações.

ANNOS CLIMATERICOS.

Outra causa, que assignalei como productora da excep-
cional mortalidade, prende-se as alternativas meteorolo-
gicas porque tem passado o Ceará nesses últimos 15
annos.
. Üobservadorsuperucial,imbuído de theoriasespeciosas,
veria na coincidência entre o abaixamento do lençol aquL-
fero do sub-solo desta capital e em geral do Estado, nos
annos secco? de 1877 a 79, de 188S e $9, de 1891, e.c. e
o augmento da mortalidade a confirmação di celebre d dc-
trinado Dr. Pettenkoffer, c.ija exposição suceinta n)s dá
J. Arnould nos Elem ntos de H\'gien\ nesses termo? :

« Um lençol mui próximo do solo pode exercer infla-
encia perniciosa, mas não é tanto a proximidade da ca-
mada aqüífera quanto as suas oscillaçles vertfcaes que
tem importância.

« Efteetivamente, às camiJis do s)lo ab;.)lu.a:rm':e
submersas e inaccessiveis ao ar obstam em absoluto ou
parcialmente o trabalho de putrefarão das matérias or-
ganicas. Os médicos legistas sabetr^ por exemplo, que
os cadáveres se conservam por muito mais tempo rwigua
do que expostos ao ar. Da mssma sorte, sé o ar é perfei-
tamente seco, a decomposição po Je ser indefinidamente
retardada. Resulta d'isto que o estado mais favorável do
solo p.ira as fermentados, orgmic.is é o que chamamos
h:imido% isto é, o que permitte o cooílieto d-áfua e do ar
sobre as miterias orgânicas, que o solo recebeu,
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D'aqui a importância das oscillações do lençol aqui-
fero subterrâneo.

< Se depois de ter estado muito alto, isto e, próximo a
superfície, obstando a fermentação nas camadas mais ricas
em detrietos orgânicos, elle começa a descer, e claro

que deixa o solo humido, sendo ao mesmo tempo substi-
tuido pelo ar. Pelo contrario, estando muito baixo por
tempo prolongado e as camadas superficiaes desecccadas,
esta? só possuem ar e por conseqüência sao satubres ¦;¦¦¦

mas se a água subterrânea torna a subir, o solo superior
molha-se novamente e posto que salubre no tempo da
submersão, adquire humidade necessária a putrefacçao,
emquanto ô lençol abaixa-se de novo.

* Não é, diz Pettenkoffer. o solo poroso em si, nem
o lençol subterrâneo só, que têm importância em face do
desenvolvimento das epidemias cholericas ; é circumstan-
cia determinante as alternativas do nivel deste lençol,
as inundações subterrâneas. A epidemia de 1854 de Mu-
nich~e-a______ 1855 de Zurich e Alhures_ foram prece-
didas de enorme elevação do nivel d'agna leljunca. »

O Dr. Buhl, notando mez por mez, de 1855 a 1866, ps
casos de mortes pelo typho no hospital de Munich, ven-
ficou igualmente que os niveis mais baixos do lençol
d'agua coincidiam com as cifras mais altas da morta-
lidade typhoide e inversamente, que os niveis mais alto.
do lençol subterrâneo concordavam com as cifras mais
fracas do typho abdominal.

Depois d'esta exposição, ser-me-hia licito mostrar tam-
bem a concordância entre as oscillações do lençol d'a-
gua subterrânea nesta capital e as grandes epidemias
da varíola, do sarampão, das febres remittentes, que nos
annos de 1878, e 1891 tanto flagelaram os seus habi-
tantes.

Causas mais tangíveis e muito menos hypotheticas
explicam satisfatoriamente a recrudescencia d'essas epi-
demias.

Por um lado o accumalo de população, mal alojada,
ora exposta a todas as iht.mperies. ora encerrada em
espaços estreitos, infectos, sem ar, na maior promiscui-
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dade de sexos, sem moralidade, nem a minima noção
de hygiene, andrajosa, sordidamcnte dessaseiada; poroutro, as condições tclluricas da atmosphera, rarefeita
quente, acabrunhadora, a escassez da alimentação, as
privações de todo o genero, o desalento de espirito, a pe-nuria por toda a parte e em tudo, bastavam para gerar o
mais intenso foco de moléstias contagiosas.

Nas immensas caravanas, que se chamaram abarraca-
mentos, todas as sordidez do corpo, todas as enfermida-
des transmissíveis deram-se reiides-vous. Foram as ale-
gres kermesses da peste, onde a morte fez a mais valiosa
e a mais fácil ceifa.

Esses annos climatericos são felizmente raros, e os
seus effeitos desastrosos podem até ceitos limites ser mi-
norados, senão reduzidos a minguadas proporções, como
acontece actuaimente na Europa, graças ás applicações
intelligentes da sciencia ás artes agrícolas e industriaes.

Eis resumidamente as principaes causas da mortali-
dade íVesta capital. Como se vè d'esta exposição, são ellas
na maioria removíveis ou minoraveis. E- uma questãode hygiene publica, cuja solução impõe-se á attenção dos
governos.

Th. Pompeu.
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PATHOLOGIA HISTÓRICA BRASILEIRA
Documentos para a historia da peslilcncia

da bicha ou males.
vW\

(Offerecido ao Dr. J. F. da Silva Lima.)

as Academias do Brazil è um dos professores encar-
pregado de leccionar a historia da medicina, mas creio

não commetter injustiça nem affirmar uma inverdade
declarando que suecediam-se as gerações de médicos, e
quando digo assim refiro-me aos tempos que vam aié 1877,
epocha da minha formatura, substituiam-se umas turmas
por outras turmas de alumnos sem que o mestre da re-
ferida cathedra expuzesse sobre o assumpto uma pre-
lecção.

Devido ámá organisação do ensino official ou á pouca
previdência do cathedratico em distribuir o tempo de
modo a comprehender nos mezes lectivos aquella parte
do curso, tambem confiada ás suas luzes e competência,
o facto é que o ensino ressentia-se da lacuna, que aponto.

Era aquillo uma falta. Tal disciplina seria um como
remate ao tirocinio acadêmico. Esqueciam o capitei á
columna.

Não vá, todavia, suppôr o leitor que exaggero e consi-
dero sacrificado o ensino com a omissão, que estou a
lamentar. Não, e porque, embora muito interessante como
prenda, muito valioso como adminiculo a outras acqui-
sições da intelligencia, o conhecimento dos factos cul-
minantes registrados na historia da nobilissima arte de
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curar não dá credito a um clinico nem augmenta-lhe de
um-ceitil a confiança da clientela.

Dote muito para admirar no erudito, no professor, esse
conhecimento è coadjuvante de bem pouca efficacia á
cabeceira dos enfermos.

Porque pode alguém ser optimo medico ou cirurgião
perito sem conhecer que escolas médicas tem dividido
os homens da sciencia, em que séculos floresceram taes
e taes luminares delia, que obras escreveu o medico a,
em que cidade viu a luz o medico b.

Mas impossível é escurecer que era uma falta, que era
um continuo sophismar do programma de cada anno,
uma como mentira escripta na primeira pagina de todas
as theses para collação dos graus acadêmicos e para os
concursos de lentes.

E eu lamentava nos bons tempos da minha vida de
alumno não ouvir a historia da pathologia indígena estir-
dada e discutida com aquella erudição e verdade que ad-
mirava nas lições das outras matérias, e tanto mais
que já então entregava-me a investigações históricas, e
pois aquelle estudo ficava dentro da esphera dos que
faziam o asiumpto de minha predilecção.

E o gosto que tinha eu em moço mantém-se ainda hoje
suficientemente intenso e a ponto de entregar-me sempre
á leitura dos livros, que jogam com essa especialidade.

Mas preciso é tambem convir que si o cathedratico de
historia da medicina nas Faculdades executasse rigoro-
samente o programma estacaria diante de difficuldades
enormes ao mesmo tempo que desnudaria aos discipu-
los umadas múltiplas faces do nosso deleixo e de nossa
ignorância. Seja-lhe isso attenuante.

Quem por ventura desconhece quam pouco extensa é
a nossa litteratura medica ?

Assim sendo, o professor teria de confessar a cada
instante a incúria dos profissionaes brasileiros, o pouco
de observações, que elles tem enthesourado, o pouco de
descubrimentos. que tem realisado no terreno da pratica.

Sobre a historia das nossas epidemias, por exemplo,
não seria muito avultado o que elle poderia ensinar, quer
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por informações do tempo em que éramos simples colônia
quer pelas que temos colhido após a Independência. '

A quem a falta ? A que factores attribuir essa escassez ?
E' verdadeiramente lamentável a defficiencia de noti-

cias, a defficiencia de documentos, dc informações veri-
dicas para a historia medica do paiz.

Uma moléstia bem Brazileira e por desgraça nossa, a
febre amarella, é annualmente um dos assumptos dados
para as thezes dos doutourandos. Mas como fala-s
delia nas theses com pasmosa inopia de dados estatisti
cos, de informações históricas !

O primeiro trabalho acadêmico, que entre nós se esçre-
veu sobre febre amarella, affirmou o apparecimento em
Pernambuco e Bahia pelos fins do século 17 de umaepi-
demia chrismada com o nome de bicha e explicada pela
importação de barricas de carne fo Ire vindas deS. Tho-
mé; os que se lhe seguiram continuaram a repetir o trecho
com ligeiras variantes de phrase, mas nada ajuntando ou
^sclãTecêndoT

E o que dá-se com o estudo da bicha, que não é senão
o vomito negro ou febre amarella, suecede egualmente
com as mais entidades, que constituem o quadro nosolo-
gico desta parte da America.

Com relação á epidemia dá bicha conhecia-se o Trat-
tado único da Constituiçaju pestllencul de Pernambuco,
devido ao Dr. João Ferreira da Rosa, medico formado
por Coimbra e com residência em Pernambuco durante a
epidemia.

Essa obra foi publicada em Lisboa em 1694 e é hoje
mui rara, não sabendo eu que as Blbliothecas do Brazil.
possuam algum exemplar delia.

Nesse livro foram beber informações os poucos escrip-
tores que tem tratado do assumpto, Rocha Pitta inclusive,
sendo as informações dignas de todo credito como vindas
deum profissional, que estudou e descreveu in loco a
enfermidade.

Foi o Trattado do Dr. Ferreira da Rosa o único docu-
mento contemporâneo da bicha de que poude dispor a
pathologia histórica Brazileira até 1892, quando o emi-
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nente pratico Dr. J. F. da Silva Lima fez conheci-
da pelas paginas da Gazeta Medica da Bahia uma outra
fonte de informações sobre aquella epidemia dando a

publicidade um precioso inédito, que ate então jazia
ignoiado r.o Archivo Publico do seu Estado.

Trata o inédito de um Summario ou serie de depoimen-
tos feitos perante o Corregedor João Pereira do Valle a
propósito de uma autópsia a que procedeu o cirurgião
Antônio Brebon em um dos tripolantesda charrua « Sa-
cramento e Almas » sahida do Pernambuco com destino
a Portugal resultados da autópsia e appli caçoes th era-

peuticas a que esses resultados conduziram o citado cirur

° 
E' o Summario anterior tres annos ao Trattado d3

Ferreira da Rosa, pois foi feito em Outubro de 1691.
Posso offereeer agora á consideração da profissão m >

dica novos documentos sobre a bicha e esses ainda mais
antigos que o Summari*.

Dsssa sorte ficará.augmentadir-o-iium^ro-das-fontes-
onde podem aurir noticias os que estudam a pathologi i
indígena.

Devo o conhecimento dos documentos, que adiante

publico, as investigações a que procedi nos manuscriptos
encerrados nos Archivos da Bibiiotheca Nacional de Lis-
boa quando por lá andei por longos mezes entregue aos
meus estudos sobre a historia do Ceará.

O 1 .o doe. é uma carta do Marquez deMontebello, então
governador de Pernambuco, aos Doutores João Ferreira
da Rosa e Domingos Pereira da Gama. E; datada de 19
de Abril de 1691.

¦ 0 2.° é a resposta dada por Ferreira da Rosa a 27 de
At rila o Marquez.

O 3.° s uma carta do Marquez á câmara de Olinda, da
mesma data da carta endereçada aos médicos.

O 4.° é um regimento contendo instrucções acerca das
medidas preventivas e hygienicas a tomar contra aepi-
d^mia. E! datado de ISdc Maio dc 1661.

Constitua o 5.°, finalmante, um officio da Câmara da
Olinda ao Marquez recusando satisfazer o pagamento

m %.;.
^ $
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dedespezas com ho.pitaes e empregados do ser.ip sa-
nitario.

Communiquei o achado d esses precioso] dad >s ao Pro-
fessor Silva Lima em caria aq.ue elle deu publicidade na
Gazeta Medi:a da Bi li'a n." de Julho do an.v> passa-
do (*) com referencias taes á minha pessoa, que forçam-me
a manifestar-lhe publicamente minha gratidão.

NaBalTia não- du roíi pouc > tem po a eptd .mi i, n. m pou-
cas tambem foram suas vio'.im is. Principiada ainda no
governo de Tello de Meneses, o 2.o Marquei das Minas,
ella prolongou-se pelo de Ma.hias da Cunha, que a 24 de

(*) Mais algumas informações e uoLas a::rea dh /estile/ieii
da bicha (febre amarella) que reinou em Pernambuco
e na Bahia no século il.

Carta do Dr. Guilherme Studart ao Dr. Silva Lima.

-^t^-Q-â.:eía Medica do-CUihihm rie 1M1\ a pao; i^jí). <> ^irínn-
tes, pübliqaei um dooiimenío inédito até eiitao, e ires annos
aiiteriop a.) livro de Ferreira da Rosa.

Esle doeiimeÍTÍo é um Sfinwiario, ou inteTrogaíorio n rjai.c res-
ponderam os officiaes o ttu*pc>laçã() de um novio que om 1691
satiiti de Pernambuco, e lévc a bordo em viagem para Lisboíi
alguns casos da moléstia r'einante no Recife desde alguns an-
nos oom o nome do malrs\ e na Hahia com o de bicha.

Tinha eu esle Sninurtrio corno o mais anügo documento
conlvèeido sobro aquella memorável epidemia, e aco^esoen-tei-
lhe o resumo de oiitrós relativos ao mes nn nssumpto, acom-
panhados de algumas notas o cDnimoittarioSj nos deus subs:.-
quentes números da (ui:-ela.

Sueoedou, ' 
porém, que o meu distinclo eollcgsa do Coará, o

Si'. Dr. (luilhcnne Shidart, a quom remeüi aquelles artigos
em (ins do anuo passicl ), em tiragem separadn, mo communi-
casse a existência de mais alguns documentos inéditos, que cn-
eonlrara cm Lis-l.ol. tolos anlerioros em data aquelle Summn-
rio: o om carta itIl.oi'ip!v5 que abaixo vai transoripta, obsequiou-
me com mais particular noticia d.--.esses d.n-uinonios. e com
algumas outras uiPò'.vI1tKçp'Ss sobre Ferreira da Posa e o sou
livro.

Esta carta não era doVnndaá publicidade ; mas consideran-
doou o so:i va lor historie:), e alem d1 isso, o íacto chi oili
conter diversas rectilicafjões ao m )\\ referido trabalho, o de
constituir verdadeiramente uni üomplèmonto dVilc, preenelien-
do lacunas, c âddicionando4lie novas informações sobre o
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Outubro de 1683 succumbiu a seu assalto como já haviam-
succumbido o bispo frei João da Madre de Deus e o Con-
dedo Prado. Felix Machado, o governador de Pernam-
buco fòi tambem accommettido, mas restabeleceu-se.
Foi isso em 1690. Foram seus médicos assistentes ter-
reira di Rosa e Domingos Pereira da Gama. Mas nao
exist- que ei saiba, d o :u mento algum sobre a epide-
mia mie reinou naquella parte do pai., conhecendo-se
sobíe ella ligeiras referencias, como por exemplo a seguin-
te de Francisco Vicente Vianna & Jose_ Carlos ferreira
em sua Memória sobre o Es/a io da Bahia :

assi.mr.to, sollicitoi, e obtive «lo lllustrado collega a pormissao
lSI|S.ir.r'is^^iWad'i#aí^, em proveito dos leitores
a ™em possam'interessarei subsídios para a historia me-

O Sr^r Studart, como se sabe, tem sido um estronuo tra-
balhador em investigações históricas relativas ao Brazi , e
eSalineirte a saia terra natal, do r,ue da prova entre outros
trabalhos importantes, o 1.» volume das mm-Notas para a
Imã do CW-publicado em 1892, onde a pag. 4b0 az
referencia à peste da fàW* * "m;l 8l,!,# monographia mliüi-
hda-Doeanwntos para a hidoria de ahjatnas epidemias no
norte do Brazil.

k seguinte carta, já por si ini valioso documento, faz-nos
esperar que os demais ali mencionados venham complouir o
histórico da grande epidemia de Pernambuco e da Bi na dos
fins do século 17.— S. L. v-.¦¦¦_.¦¦..., ,

i-ímire miWe e a.niqo Dr. Sihn Linvi.-E n additiiDn o a
carta, que tive o brazer de endereçar-vos agradecendo o vosso
n-ecioso mimo, e annuriciandò possuir cinco documentos an-
tenoresao Sumnario, quepublicas.es, relativo á epidemia cia
bícha, ou inalei, e pira satisfazer o meu compromisso, passo
a dar-vos com maior min.uden.cia algumas informações sobro
o livro de Ferreira da Rosa, o Febreira da Rosa, coito
chamou-o Littré e reproduziu Cbarcot ,na blbliographia, que
p-e^dí o arcu;) sobre febre amirolla nis s.ias hçoes sobre
moléstias iufectuosas.

Intitula-se o livro -yc- .
« Trattado unico drConstituiçam peslileneial de Pernam-

bico off.recidoa El-R}.y N. S. por s). sr.vilo ord.nir por
s-o gr/ernvlor aos Médicos da A.m:;rua, que assisto,n aonde
ha este contagio, que o compusessem para se conferirem pelos
Coripheos da^Medicini aos dictame* com que lie trattada esta
U33l,il3uciil febre. Composto por J > vn] Ferrey.M da W)$'h

mx.
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« Adoecendo o governador, da Bicha, que entcão já
atacava, principalmente os recém-chegados, reuniu em
palácio a câmara e as principaes pessoas da cidade para
eleger-se quem, depois de sua morte, o substituísse no
governo, recahindo a eleição no arcebispo D. Francisco
Manoel da Encarnação, ficando os negócios da jastiçaa
cargo do chanceller Manoel Carneiro de Sá.

Neste mesmo dia amotinaram-se os soldados dos dous
terços do presidio da cidade por soldos que se lhes estava
devendo, e, depois dese apoderarem da casa da pólvora, no

Medico formado pela Universidade de Coimbra, e dos de esti-
pendio Real na ditta Universidade ; assistente no Recife de
Pernambuco por mandado dc Sua Magesf.ade que Deus guardeEm Lisboa. Na offieina dc Miguel Mancscal, Impressor do
Principe Nosso Senhor. Anno 1694. >

Tem 223 paginas, indico inclusive.
Não sei que alguma bibliotheca brazllcira possua exemplar

dessa rarissima obra, mas vi dous (ZZ. 1. 18. ZZ. 1. 19) na
Bibliotheca Nacional de Lisboa, dois quaes minto me uHlísei
para os meus estudos.

Principia o livro pelas licenças do uso, sem as quaes nao i o-
deria ser impresso e correr mundo, o pela dedicatória, que é
feita áSua Real Magestade, e datada do Recife em 3 de Setem-
bro de 1692. Seguem-se um prólogo oo leitor, uma noticia dos
motivos, que teve o auetor para lazer a primeira parte (disputa-da, como chama-a elle) do seu Ti\attado,e depois para continuar
com a segunda e terceira ; uma carta do Dr. João Bernardo
de Moraes elogiando o livro, uma carta do Marquez de Moníe-
bello aconselhando o auetor á confecção deum trabalho sobre
a epidemia, e a resposta dada. ao Marquez ; e finalmente,
o traslado de um juramento do cirurgião Antonio Brebon.'
Depois c que começa o Trattado propriamente dito, que se
compõe de vários capítulos, ou duvidas, como elle os chama.

O juramento do cirurgião Brebon vem publicado no Sutil-
marco, que vos forneceu o Dr. F. Vianna, ao lado do depoi-
monto prestado por outros indivíduos, que fazendo parte da
tnpolação da charrua—Sacramento e Almas—, foram chamados
a depor perante o Corregedor Pereira do Valle: peço, porém,
permissão para ajuntar que convém fazer n'elle as' seguintes
correcçoes, para ir melhor de accordo com o original, que tive
entre mãos :—Em vez de Sinthainenda, provincia de Hantoes,
diz Scnthomcnda, provincia de Atantocs. Em vez de estando
estacharrua no porto de Pernambuco, diz no Poço dc Peruam-
buco. Em vez de—e examinando a bexiga achou que dentro
d ella havia umas rolhrrinhas, diz umas palhinhas. A palavra,
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Campo do Desterro, para onde t^qüe da Costa Barreto a

YP transferido, exigiram a paga dos wpStivwsQWoJ
no prazo peremptório de 24 horas, sob pena de entrarem
na cidade e saquearem-a. ¦

Debalde a câmara e o arcebispo empregaram todos os

meios de pacificação, e mesmo depois de lhes ter aquella

s* Lfeito o que se lhes estava devendo, nao depuzeram

as armas emquanto se lhes não apresentou o perdão assi-
"nado 

pelo arcebispo e Mathias da Cunha, que nos paro-

que falta na l.a íff da pag. 10 da vossa monog 'aphia, cr

diante. tia charruu (Brebou) é evidentementeO nome. do CLruru'iao
tV,n('ò/n terra da' sua naturalidade, como vem escrijua nu

Simèn ooü juramento, essa é que nunca existiu.em trança,
sffl orlen£ o Atontocs lembram-nos muito de longe nomes

a £ ces dantes, e penso assim, não passam de pi^nven-
m de Rreboií. que teria motivos para nao quo. o. que tusso

hecido o logai- do seu nnscrmeiitüTU 
Pelo titulo do livro vistes que com razão assegurou imm,^,,-

ri da Silva quo João Ferreira da Rosa formara-se em Com-

ba Olicenciado João da Rosa, com quem teve rc a^oe L /.

Gomes Ferreira, nada tem que ver com o auetor do l adiado.
iHã f-.lío,m, om PortÜgãb Posso nroporcionar-vos uma uo-

iiria relativa á sua historia pessoal., quo apmtare.s ao que se

oont.Mn a paes. 14 o 15 (nota) do vosso trabalho."D. 
Luiza de Albuquerque Mello por seu segundo «ento

com João Baptista Jorge de Sã, sargento-mor de aux u.o,

de Munheca, Ipojuca c Cabo, por Patente Real, nao teve lilho*,

m° s do primeiro, que foi celebrado com Manuel Mar Uns V.an-

na, homem distineto da Praça do Recife, houve uma filha \nna

Maria, que íoi esposado Dr. Rosa.
¦ Encontrei esta informação em umas velhas memórias geaea-
lo-icas, escriptas pelo Capitão-mór Xere.z burna Uchoa, c ho c

pèYeneentes 
'aos 'membros da familia Linhares, seus desceu-

dentes. São estas as próprias palavras do Capitao-mor Xoic/..
«-D Anna Maria casou-se com o Dr. João Ferreira ela

Rosa, Cavalheiro da Ordem de Christo, e embarcou para 1 or-
tuo-al e não tenho noticia da suecessão, que Ia tiveram, o so
conheci na Bahia no anno de 1738, quando lã estive, um moço,
Cavalheiro da Ordem de Christo, que procurou-me para cum-

primentar-me por noticia que dc mim teve, d'zendo-n.c sti
neto do referido João Ferreira da Rosa o de Anna Mana. »

L' * a vAvj

primentar-ma \:
to do referide
D Luiza de Albuquerque Mello era. filha de Margarida dc
buuuerque, que casou com o Dr. Domingos Gomes dabilva.AH
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xismoo da morte o firmou, fallecendo logo depois, e re-
colhendo-se então os soldados a fazerjm-lhe as honras.
fúnebres. »

A historia da caridade Bahiana assignala, no tempo da
epidemia áaBic/ia, acios nobilissimos praticados por D.
Francisca de Sande, que converteu a própria casa em
hospital.

Não vae além o que se sabe da epidemia na Bahia.
São os seguintes os documentos annunciados ao Dr.

Silva Lima. Publicando-os desempenho-me de uma obri-
gação, que contrahi expontaneamente e com prazer.

e portanto, tatarancta de André dc Albuquerque, quo foi Al-
caide-mór do Iguarassü, o om 1607 governador da Parahyba.

O extraeto (io trabalho do professor Magalhães Coutinho
feito na vossa mouographia dá uma perfeita idéia das theòrias
o modos do vor dos profissionaes de Portugal o colônias por
oceasião da epidemia da bicha, como a apeUidavam na Bahia,

-owintcles' como a apeUidavam em Pernambuco (essa distinc^
çao de nomes sou o primeiro a fazer conhecida); mas visto
dizerdesque nunca lestes o Trattado único vou copiar o trecho
que se refere á etiôlogia, o d'elle concluirei? para o mais. Em-
bora. seja o trecho um pouco extenso, o gosto de ser-vos agra-
davel me tornará suave a escripta. ¦ t t

«—Tendo nós já dado noticia que o ar st) pode viciar pelos
Astros (quaesquer que sejam) e principalmente pelos eclipses
do Sol o da Lua ; podemos entender que nao faltarão estas
causas ; pois no anno dc 1635, a dez do Dezembro (conforme
Argollo) houve eclipse da Lua palas seis horas para sottc neste
hemispherio, stando a Lua na cabeça do Dragão no Signo de
Gominis, e o Sol na cauda do Dragão no Signo de Saggitano,
e conjuucção com Mercúrio e opposição com a Lua.

*:« Precedeu algum tempo antes outro eclipse do Sol, a quem
um insiguc Mathemalico Padre da Companhia Va ontim. hstau-
cel chamava, Aranha do Sol; c conforme a calculaçao o juízo,
que form >Ü dos movimentos dos Planetas, além de outros in-
fuciaiuios, prognosticava doenças. Ií om um Trattado manus-
cripto diz i^csta forma . . n- ;Sn

«Durarão os effeitos de seus venenosos influxos (se jx Uivma
Misericórdia não se co np.idecer de suas ercaluras) ate o anno
de 1631 : oxalá não passe n a mus annos nossas calamidades

« Sendo tamhe ri capazes de communicar vicm pes ileneual
ao ar os varres de carnes podres, tambem estes nao ^yào
pois se vio evidentemente quo ao abrir huas barracas de ca e
1 , • ~ .^ a.r^ Tiinm/i. r.hhio immediata-
podre vindas em navegação <íe São Thomé, caldo immediata-

fâÊjÊÊÈ

1 ?í
y..,^u;'fj?&.t

.-

',;«¦**

¦-¦¦¦>¦• 
X

:M

V *V-íf«F

'A'\

..>;v?

\ . *-:?=

¦-m

<••- . ,»4mm . -•



m:-"-
wm-

78 REVISTA

l.p doe. Carla, que o Marquez
escreveu aos doutores Joao Fer-
reira da Rosa e Domingos Pereira
da Gania.
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Porque ainda continuâo as doenças contagiosas e
pestilenciaes assim nessa Povoação do R.° como nesta ci-
dade de Olinda principalmen.*8 no tempo do imerno em
que com as chuvas paresse se levantão mais os vapores da
terra sinão que mostra q' nella está a má callidade nasci-
da ou dos corpos mal enterrados ou das covas não terem

mente e brevemente morreu um Tanoeiro ; o que sucedeu na
Praya, e assim mais quatro ou cinco da mesma casa ; e se foi
pela mesma rua primeiro communicando.

« Quem a vista de nossos peccados deixará de dar por causa
a ira de Deus, tomando por instrumento as causas referidas,
ofendido de nossas culpas ?
«JEirada ajustiça, Dmuadejvossa contumacia, proseguirá

este contagioemquanto se não roTornTãFem nossos péssimos
costumes; como adverte Miguel Joáo Paschalio (Iib. Z de febr.
pestil. cap. 9).

« A vista de táo fataes eclipses antecedentes do Sol pela
nevoa ou aranha (como lhe querem chamar) o da Lua em dez
de Dezembro, e dos vapores podres das burricas dc S. Thomé,
e de tantos peccados, todas estas causas se podiam nomear
singularmente cada hua por causa, (reste contagio em seus
princípios, quando náo queiramos que Iodas juntas concorres-
sem parcialmente para o vicio do ar; porém que todas concor-
ressem me persuado. Ií por assim ser, se conheceu mais tarde
ua Bahia, porque ainda que os eclipses lá podessem fazer o
mesmo effeito, náo se teria disposto para tanto vicio o ar tão
brevemente (o que u'esle Recife mais cedo se conseguiu, aju-
dando os vapores da carne podre com antecipado tempo a
podridão nos ares); e mediante a comnuinicação viria a ser na
Bahia e mais partes communicada esta peste como contagio
extendendò-se ou intendendo-se muito mais pelas influencias
sinistras dos eclipses. »

Na duvida IV, que tem por epigraphe quaes são os signaes
desta constituíram ? estuda Ferreira da Rosa os symptomas de
que se reveste. Da descripção do dous d'elles convém que
tenhaes conhecimento.

« Sobre todos os signaes ha dous tremendos, que sáo a Icte-
ricia (ou por outro nome Morbo regio) e a supressão de urinas.
O primeiro o presagio trabalhoso e miserável, vindo antes do
septimo ; porém ainda que raras vezes comtudo alguns tendo
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campas de pedra ou de tijolo e conservados nas mesmas
casas em que morrem os doentes nas quais ficão vivendo
outras pessoas sem reeeyo nem cautella preservativa e
muitas vezes os q' lhe socedem na doença se acomodão
nas mesmas camas que ficarão dos defunctos e usão da
mesma roupa, louça, e mais moveis da casa, o que tudo
he causa total ou grande parte d'ella para que se perpe-
tuem as doenças e se cons.ituão estas duas povoaçoens
hum São Thomé sendo de antes tão saudáveis no clima
e ares como a experiência immemorial nos certifica, me
pareceo, consideradas todas estas circumstancias e ani-
mado do discurso e ponderarão que me persuade que os
a:*es não são os que padecem nem contem em si a má cal-
lidade senão as casas e as covas e muito mais as roupas e
tudo o que servio aos doentes, ordenar avm. queira por

este signal, sits cedia Livrarem; o que succede nó quarto dia
(([ii indo se movo por pares) o no sexto* o quando não, cm ter-
céi.rQ e quinto.

« Porém nuaea vem supressão, quo deixe de ser acompa-
nliala de Icteneia.

« Dos (bus o ultimo (que lie a supressão alta de urinas) he
signal mòrtifcíro, de que nuo vi nem ouvi quo livrasse doente
aígam, inquirindo este negocio eom toda a diligencia; o infor-
mi!ido-:ri3 de Cirurgiões, Birlioires ode todo o povo nunca
achei quem dissesse que escapou algum doente. »

Perfeitamente denunciada a gravidade do symptoma—aniria.
Ides agora ver a expl:L4acao da sua gravidade.
« O que me parece ser pelo movimento impetuosa cum que

a natureza move os humores para o âmbito dt) corpo sympto-
maticumeute ; o separârvdo-se só a cólera resulta sempre a Icte-
rida, saceedenlo nunca ven •e1*, porque sempro obra irritada,
e não tiMiis;v)ede todo o apparato morboso mais que a colora,
seguindo-se na massa sanguinária total podridão, suffocado o
calor natural com os humores pestilentos crassos. »

E então f Bem se vê quão fácil era naquelles tempos cxpli-
car os phenomenos mórbidos.

Agora um pouco do capitulo consagrado á therapoutiea.
Ferreira du Rosa diz do tratamento ideiado por Brebon—íim

absurdo e fantástico methodo novamente proposto—e para cor-
roburar a sua opinião affirma que fazendo-se e:n 1692 outra
anatomia (exame cadaverico) nâo foram achadas as tao apre-
geadas lombrigas.

Creio bem.
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serviço de Deos e de S. Magestade e por remédio dos
forasteiros q' de novo vierem na frota ou do recôncavo
a estas duas Povoaçoens fazer hu papel com toda a dis-
tincção no qual se declare em pr.° lugar as eausas proxi-
mas e que actualmeclte influem esta pestilencial cahdade
senão as casas e as covas e muito mais as roupas, (digo)
pestilencial calidade, e em seguida o remédio preserva-
tivo chUasassym para as psçoas que ainda não padecerão
o mal como p.a as casas.em que actualmente adoecerem
e para as covas em que se enterrarem, para rs limpezas
das ruas, para a queima das roupas e para tudo o mais

que vm. 
'julgar 

ser conveniente para a prevenção e reme-
dio futuro, porque estou prompto p.a o mandar executar,
ponderando o pezo e rezão em que o dito remédio se deve
fundar. Deos guarde a vm. m>s annos. Olinda 19 de
Abril de 1694. Marquez de Montebello.

Mas o tratamsuto proposto por elle consisüa principalmente
na sin|rra; uos alterantes e ívumas celebres pilulas, feençaj)
de Rufo, que elle prescrevia aconselhando sempre ao doente
que em cima de cada pílula tomasse ura copo de agua cie cardo
santo, ou qualquer agua cordial.

As pilulas de Rufo compunham-se de
A/ohre escolhido «luas oitavas
Myrni e aeafrão, áná uma oitava
Em vinho cheiroso.

Mas Ferreira da Ros:i empregava-as assim modiíicadas ;
—Myrra, aoafrao, bolo armênio verda-

deiro, alambre,e coraes preparador
dc cada nm ........

Mvroholanos chebulos
uma oitava
duas oitavas

Camphora. dous gritos
t .).Xarope azedo de eidra .

Para fazer pilulas que se dourarão.
Aconselhava tambem que se tomasse de meia oitava até uma

oitava duas vezes ha semana, e nos mais dias, dous pelo menos,
meia oitava até uma oitava da composição seguinte :

—Triagii magna  . duas oitavas* ConfeicrioVlejacinthos . vv. 
'.'... . dous cscropulos

Pós do' diamárgaritíío frio .... meyo escropulo
Ped'\a bazar dez grãos
Misture-se com umas pingas de azedo de cidra.

Para os pobres receitava pós das cinzas de caranguejos (]iwi-
mados em ¦ inf uso de herva cidreira ou em vinho, folhas de

§•
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2.' doe. Curta de João Korrovra
da Rosa ao Marquez de Monte-
bello.

Foi Vossa Senhoria servido mandarme faser huma
descripção preservativa do contagio pestilencial que vay
correndo seis annos pade:em estes povos; commovido
do serviço de Deos e dj Sua Magestadj, e do bem com-
mum, não attendendo á minha insuficiência ; antes leva-
do da própria benignidade c bom conceito, que ainda dos
manos peritos forma, me metteo no numero dos que ha-
vião de sair com esta empresa; entendendo poderia de
meu limitado cabedal resultar conselho de que se podesse
colher algum frutto. Oxalá que com esta minha obedien-
cia em faser o que Vossa Senhoria pede, em tam breves
dias, resultasse o que a minha vontade anhela em satis-
faser ao zelo de Vossa Senhoria p ira lhe grange ir a glo-
ria de singularmente conseguir o auge do bam commum,
em que vay tão interessado o gosto de Vossa Senhoria a
quem Djos guarde. Recife 27 de Abril de 1691. Humilde
servo de VS.—João Fer rev rada Rosa.

y
" ".ft

: . ly.

arruda com um pouco de sal, duas pernas do nozes, tudo deu-
tro do umapassa do fig). o quo, ajun'a elle, üwibein aconselha
Fraiicisro Morato nn Trcitlado das febres pesiil/>ncia,('s, o os
dentes do alho assados, louvados per Grileiio, que os chama
Iriafja dos rústicos.

Prestadas estas informações sobre o livro de Ferreira da
Rosa, quo são o assumpto principal d'esta minha carta, vou
dlzor-vós o assumpto dos documentos, ainda inéditos. án'e"io-
ros ao Summario, que ao começo declamei possuir.

Encontrei-os por oceasião das pesquizns a quo procedi no.s
manuscriptos da Bibliothoe i Nacional de Lisboa om busca do
í v o íi G i ris sobro a historia do Ceará, e muni-me de copias.

0 1.° d'elles é uma, cariado governador do Pernambuco,
Marquez do Montobollo, aus Drs. João Ferreira da Rosa o Do-
miiigos Pereira da Gama.

O 2.° resposta do Ferreira da Rosa.
O 3.° urna carta do Marquez á Câmara do Olinda.

^ O 1° um regimento contendo instrucções acerca das medi-
Jas preventivas, hvgienicasa tomar contra a epidemia.

0 o.ü uma cartada Câmara de Olinda ao Marque/, rectisaii-
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3.0 doe. Carta que se escreveu
a Câmara de Olinda sobre ele-
gerem pessoas para Procurado-
res da saude, o outros mais par-
catares.

lá q" Deos lie servido continuar o castigo desta terra
debwxo do qual o tem a seis annos, sen. o inumeráveis
os moitos e quasi infinitos os ressuscitados, q' todos da
outra e desta vida me parece estão clamando contra a
desatehçào, pouca industria e cautella com q' não sò se
deixou de atalhar a doença dos malles c de prevenir q^
não desse e abrangesse a muitos se não ainda parece q
a fomentou e fez crecer e continuar, apesar da pureza dos
ares e da excelência e benignidade do clima que, virtude
natural para defender dos achaques, a mesma desatei.-

ção lhe fez conseguir o titulo que não merecia de conta-

JJiJ^ CP hospltaes e empre--

gados encarregados do serviço sanitário.° 
Todos elles muito interessantes.
Tambem vos dou noticia de outro manuscripto; mas esto,

que se occiipaelargamente àabichcc, ja pertenci! aos primeiros
annos do século 18." Está igualmente na líibliotheea NacionaUde Lisboa em vo-
luiYHvqiie traz a indicação U. Z. 2:*. Parece-me ser copia de um
manuscripto contendo as impressões e observações de alguém
que nao era profissional,mas gostava dos estudos médicos. Te-
hhò alguma razão para acreditar que o auetor c o Padre Auto-
nio <k Silva, natural da Bahia, e vigário da matriz do Recite.

Vou concluir esta, que vae já não pouco extensa, mas antes
quero dízer-vos que a carta escripta pelo Marquez de Monte-
bello à Câmara de Olinda resolve de todo a duvida exarada a
pag. 28 da monographia, quanto ao tempo em que começou a
epidemia em Pernambuco. Rocha Pitta deu o anno 1686. Devia
dizer 1685. A canta a que mo refiro principia assim : «•Jà que
Deus hé servido continua;? õ castigo desta terra, debayxo do
qual a tem a seis annos.,...» Ora, a carta traz a data de 19 dc
xMaio de 1Ü91.

O Regimento enviado á Gamara, e datado de 18 de Maio de
1691, diz tambem:—« Suposto que vay em seis annos que Deos
Nosso Senhor he servido por seos altíssimos e incomprehen-
siveis iuízos castigar esta lerra com o terrível contagio, etc.»

Aeceitae os meus protestos de respeitosa sympathia., etc.
Coará. Fevereiro de 1891—Dr. Gi'm,hi.k,mk Stcdart.
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uíosos, pello que me parece.) ouvir os médicos cujos
papeis com esta remeto a vms. como tão bem o extrato
dos remédios preservativos q' quasi uniformemente0
nelles se apontão p.aq' vms. vendo os vottos.e mandando
registar o regimen.to que inclue os remédios delles me
remetão os piimr.os e facão tresladar os segd.°s em seis
treslados p?a que sirva hum de roteiro ao Prov.or da
saude e quatro aos quatro guardas delia e o ultimo ao
almotace q continuam.t0 hade assistir nesta Povoação do
Recife p.a q' cada hum pelo que lhe tocar exerça o q1
nelle se lhe encomenda e faça que o Prov.01' da saude
execute~o~qr~Te lh. e--Qtde-na-eomo o-su-penní-e-ndenie~de—
todos.

Para o q1 vms., como Procuradores dos Povos da sua
comarca e desta que ha tantos annos padece, por serviço
de Deos e de Sua Magd.°, me nomeém tres pessoas q?
qualquer dellas possa bem servir o authorisado cargo de
Prov.°r da saude com advertência q' hão de ser cidadoens •

q1 morarem neste Recife p.a q' possa dos tres escolher o
q' me parecer mais benemérito, e mandar-lhe paçar Pro-.,
vizãp amplissima p,a o d.° cargo, e juntamente devem
vms. escolher peçoas p.a elle que o possão exercer com
zello e charidade'sem selariò algum, e juntamen.t0 me
nomearão vms. doze sogeitos p.a guardas e contínuos da
saude q' asistão ao Prov?1' delia nas repartições q' neste
Regimen> lhes encomendo p.a delles elleger qual que
melhor me parecerem, e como o trabalho destes he braça 1
p.a o qual não pode haver sogeitos com cabedaes e he bem
que tenhão que perder c ganhar se lhes ha de consignar
de sellario a cada hum cada mez sinco mil reis durante o
tempo q' a experiência nos mostrar he só precizo p.a

meesiéade preze nte.
E porq' assym no Hospital deste Recife como no dessa

cidade se hão'de recolher todos os doentes q' de novo ti-
verem os malles, tenhão vms. entendido q' das rendas do
Sennado se ha de asestir com mezada cada mez aos gastos
q' os d.os doentes fizerem no Hospital, em caso q' não te-
nhão bens próprios e sejão pobrisimos, tudo na forma
declarada no d." Regimen.*0, a qual mezada se fará no
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fim de cada mez comforme se vir o liquido do q' se tem
gasto nelle excepto a consignação dos soldos, soldadas e
condenaçõens, neste regimen.*0 aplicadas as despezas dos
Hospitaes, que tudo se hade entregar na mão do ThezA'
do Sennado, e carregarselhe em livro separado p.a cobrar
recibos dos administradores dos Hospitaes do que lhes
entregar pertencentes aos doentes e as condenaçõens e do
liquido q' por faltado referido pagar o sennado das suas
rendas para deste eu dar cmta a S. Magd.eeda rezão
que tive para assym o ordenar de cujo zello e piedade es-
pero não só o mandará levar em conta mas ainda, agra-
dece? a vms^a vontade e prontidão com q' o fizerão
executar, e p.a q' promptamen te se execute e determine
tudo o referido ordeno a vms. por pA3 de SuaMagd.0 sc
desocupem de tudo e facão logo registar este Regimen A>
e me remetão com elle os seis treslados q pe:o, e as no-
meações das peçoas p. os officio.«, e o almotacé que hade

^jsHc^Lü^n^ste R.e fora do numero dos da Ley, P^qMogo^
mande eu publicar e executar tudo o q' tenho determina-
do. Gd.e Deos a vms. mu.tos annos.

R.e 19 de Mayode \(f)\—Marquez de Montebello.

4. doe. Regimt.0 q' se mandou
a Cam.a de Olinda sobre o q' se
intentou fazer para remédio dos
Malles e foi com a carta atrás.

*

Suposto q' vay em seis annos q' Deos Nosso S.ür he
servido por seus altissimos e incomprehenciveis juizos
castigar esta terra com o terrível contagio q' os morado-
res delia e principalmente os forasteiros tanto a custa de
suas vidas tem exprimentado semq' athégora se tratasse
com especial provideneiadosremédiosq' poderiaoçon-
duzir a preservação delia ou ao menos evitasse a sua pre-
sèverança, me rezolvi querer ouvir sobre esta matr.a aos
Médicos que asistem nesta praça, os quais quazi unifor-
memt.e concordarão q' por falta de cautella, limpeza e
cuidado com os doentes e cazas em q' estes adoecerem se
tinhão perpetuado os malles, e que se os di.03 meyos se
tiverão praticado poderia bem ser que tão bem aquelles

ü
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tivessem ceçado pelo que fui servido resolver se observace • ' ' '¦
o regiment.0 seguinte :

Em primr.0 lugar o sennado da Camr.a dã Cid-.° de ¦ .
©linda me nomeará logo tres pessoas dos moradores do
K.e que tenhão sido cidadoens e sejão de authoridade, :;
zelo.eficácia ede incansável trabalho para poder servir o q'
eu dós tres ellegerdeprovedor da Saude nesta Praça do R." ;I|
aquém mandarei paçar provizão dando-lhe todos os po-  .. -
deres e jurisdição amplisima sobre todas as pessoas .
m3yos que melhor possão conduzir ao fim p.a que he . SÍ
creado o d.° cargo, e com todos 0.3 préviíegios e izençõens |
convenientes a sua authoridade. |

Em segd.0 lugar me proporá tão bem o Sennado doze
sugeitos dos moradores do Recife, seis dos da parte de / 3
Santo Antônio e outros seis dos do Recife, p.n q' eu possa :M
de todos elleger quatro que sirvão de continuos e guardas |§
da saude p.a a expedição e execução de tudo o q1 perten-
ser ao remédio das doenças e execuçam deste Regimt.0, e
ilimF^d^ cuidado dos
doentes q' de novo eâliirem e das casas em que adoecerem
e da limpeza dellas e das ruas e do mais q' conduzir deste
exercício, o segd.0 terá cuidado dos q' morrerem e da
condusão dos corpos ao lugar destinado nas vSalinas pelo
Sn. Bispo, altura das covas e cobertura dellas, e de tudo
o mais q' pertenser a este fim, e na mesma forma se ob-
servará com os dous da banda do Recife.

E porq' será mais fácil q' a pesoa q' sirvir de P.or du
saude queira exercitar este cargo sem sellario algum, ant-
mado somente do zello e charidade de ver livre esta praça
de semelhante contagio q' tanta pena e perda lhe tem
adquirido do q' acharem se quatro pessoas q' sirvão de
continuos e guardas da saude sem que estas lucrem algu'
ordenado que lhe suavize o trabalho e fortifique o zello.:
0 sennado da Camr.a a q.m propriamente pertence esta
despeza lhes consinará a cada hum por cada mez q1 servi-
rem sinco mil reis os qiiaes ordenarei por portaria minha
se levem em conta ao Thez.ro do Sennado e eu a dàrey a
Sua Magd.e da urgente rezão e necessidade q' houve p.a
eu assim o mandar. Titulo do que se //ade praticar nos Na-

¦*¦¦
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©í(W #«* «tfftfo. Logo q' neste porto entrarem embarca-
çòens alguas q' não sejão os barcos da costa os mandará
o P.°v da saude vesitar e tirar o rol de toda a gente dellas
asirn marinheiros como pasageiros, e por seus declarará
o.s q' já tiverão o mal p.a q' estes possão livremente saltar
em terra e advcrtirse aos outros q' tanto q' sentirem
qualquer sinal de doença o mandem declarar logo ao ?J?
para os fazer conduzir ao Hospital aonde hão de ser eu-
rados com toda a prontidam e charidade todos quantos
adoecerem dos malles, de qualquer callidade e condição
que sejão, com declaração que os soldados, marinheiros
e artilheiros da frota se lhe porá ponto nos soldos que
vencerem para o não cobrarem do dia q' adoeserem athe
totalm.t3 se acharem convalecidos, cuja quantia e impor-
tancia se entregará por ordem minha ao Thez.v° do Sen-
nado p.a o deminuir da mezada com q' todos os mezes
hade asestir ao d.o Hospital. E as outras pessoas parlicu-
lares q' adoecerem se curarão a sua custa no Hospital,
porém os pobres que não venserem selario algu' nem ti-
verem cabedal próprio estes taes se curarão por conta da
mezada do Sennado e das rendas do Hospital precedendo
a justificação q' particularm.t0 mandará fazer o P.m' da
saude da sua pobreza e total falta de cabedal.

Os capitaens mestres, e contra mestres dos navios serão
notificados p.a q' logoq' qualquer pesoa da obrigação das
suas nãos adoecer (ainda em duvida se he a doença dos
malles ou não) a farão desembarcar logo e entregar a o\'-
dem do P.or da saude p.a q' por bilhete seu o mande logo
recolher ao Hospital aonde seja sem delação algua curada,
e constando q' houve nesta deligencia algua omissão será
prezo o mandador do Navio q' for a ocazião delia e pagara
da cadea vinte mil reis aplicados para a despeza do mes-
mo Hospital, o q' fará executar o P.or da saude inviolável-
mente e as mais pessoas q' vierem por passageiros nos
navios ou de outra qualquer parte a esta praça, e não ti-
verem tido ainda a doença se lhes advirtirá q' em se
sentindo com quaesquer sospeitas delia se recolhão
logo e logo ao hospital para serem curados com bi-
lhete do P.or da saude, sem o qual não poderão ser
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recebidos, cPqüal os asenterà em quaderno particular por
seus nomes e dias*em que adoeceram, e para q' não haja
descuido os seus visinhos ou familiares os advertirão
e admoestarão p a q' promtamente facão esta deligencia
e em falta darão logo conta ao P.°r da saude p.a os obri-
gar a q' a facão.

Os capitaens e cabos dos navios do comboy terão
orande cuidado de fazer observar o mesmo com os sol
dados q'tiverem nos quartéis, fazendo lista com sepa-
ração dos q' tiverem tido a doença aos q' ainda a não
padecerão.

Titulo dos que morrerem das doenças Ujs malles.—
Tanto q' qualquer pesoa morrer dos malles, logo com
certidão do Medico ou Sirurgião q' o curou se dará con-
ta ao P.°r da saude ou ao guarda e continuo da distri-
buição a q' tocar p.« que lha dè a elle e o d.° P.°r man-
dará abrir a cova no logar destinado, a qual terá de ai-
tura o menos cinco palmos, e nella será enterrado, asis-
tindo o guarda q' lhe tocar ao d.° enterro e fazendo que
se tape e soque bem a terra, sobre a qual se farão por
tres dias fogueiras a custa das rendas do sennado por
minhas ordens para isso applicadas na soposição d i po-
breza e justificação que neste Regimento declaro e paça-
dos os tres dias em que os fcgos se hão de fazer nas di-
tas sepulturas se ladrilharão estas de modo q' não possão
sahir^vapores dellas. tudo com declaração da despeza re-
ferida.

Titulo di ImplBi dciiçasxs, ruis epraças.. Despois
q' eu mandar por meu bando que logo se ha de publi-
car a som de cayxas tudo o que me parecer mais con-
ve-dente a limpeza das casas ruas e prayas de hua e outra
banda desta povoação do Recife o Provedor da Saude e
os quatro contínuos e guardas delia terão muito cuidado
de sabersese pratica o seguinte : Primeiramente serão
obrigados os moradores de hua é outra banda deste Rc-
cife dentro de oito dias depois de publicado o bando a
mandar cayaf,esfregar e limpar todas suas casás>de modo
que nellasnem emOoges, armazéns e vendas haja alguas
immundicia, corrução ou mão cheiro q' prejudique a
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saude, e melhorias dos ares, e depois de limpas e ase.i-
des todas, as perfumarão eom hervas cheirosas, vina-
gres e outras qxiaesquer drogas aromaticas, q' cada um
conforme a sua posibiliclade tiver, 0 q farão oi mais dos
dias antes ds anoitecer e depois de amanhecer, não con-
sentindo em suas casas ou vendas cousa algua que tenha
máo cheiro ecorruçam sob penna de toda a pesoa que
o contrario o fizer pagar pella pnmeiravezdsz tostois
de condenação, pella segunda dobrado e pe1a terceira
se procederá a prizão, e todas as condenações abaixo e
asima declaradas serão applicadas para a despeja do
hospital e seu procedido entregue ao Thesoureiro da
Gamara p.a demynuir sua importância da da melada q' %
entrega p.a a cura dos doentes na forma que asima lica
declarado, e p.a melhor se fazerem as ditas deligjncias
recommendarei ao Senhado da Câmara nomee hu Almo-
tacè particular que continuamente asista nesta praça do
Recife o qual no q' tocar ao desposto neste Regimento
estará sogeito ao Provedor da Saude.

As Ruas de ambas estas Povoacoens se barrerão enfal-
livelmente iodos os dias, cada hum dos moradores a te -
tada q' lhe tocar e depois de barridas se não auguarão
p.a q' não haja vapores que se levantem por causa da hu-
midade, e toda a immundicia das ruas e das casas serão
obrigados os servos dellas a lancaremna dentro do rio
XJ )

de modo que não fique nas prayas delle sob penna de
quem o contrario fizer pagarem seus senhores ou amos
por cada vez hua pataca e o servo cf levar a immundicia
e a lançar fora do rio será logo trazido a cadea aonde pu-
blicarmnte lhe darão sincoenta asoite ;eo soltarão depois
q' os bvar, com declaração que a limpeza particular das
casas se fará hua hora despois das Avemarias, q' vem a
ser athé as sétte e-mela da noite, sendo que se faça por
escravos ou serventes fêmeas, que se forem machos se
poderá faze:; athé que toquem as almas, e pello q' toea
a limpeza das prayas cada hum dos moradores que tiver
a testada para ellas ainda que more da outra banda será
obrigado a mandar cavar e a limpar todos os monturo-
que lhe ficarem fronteiros c lancallo.s na correnteza du
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rio eachando-se a qualquer ora do dia ou noite qualquer
pessoa, quer seja escrava ou livre q' por qualquer modo
uzual lançar ou fizer immundicia na p/aya sem ser no
rio ou a lançar nelle pagará a mesm i penna de pa-aca q'
asima se declara, por sua conta, e não tendo com que
pacrar por ser escravo se lhe darám vitVe e sinco asoites
na°cadea publicamente, e pertensera o cuidado desta
deligencia da limpe :a das prayas aos moradores vi i-
nhos a ella-, o.s quaes apanhando os transgreçcr:;s os
entregarão ás rondas ou guardas que estivcren a cadea,
portas da crus, e corpo da guarda principalmente, ou a
ordem dos Almotaceis, P/ovedorda Saude e coiVinuos
delia.

O Provedor da Saude mandará fazer um rol do nume-
ro dos moradores de cada rua q' morarem por bua e eu-
tra banda delia e por seus nomes con inar.i para cada dia
de sinco em sinco moradores entrepolados de hra e outra
banda da rua para q' cada sinco sé lhe nomee seu dia
cerlo de cada semana no qual serão obrigados os nomea-
dos no tal dia fazerem a sua porta uma fogueira r,a~
qual quanto fôr possivel se acenderão com a mais lenha
alguas hervas cheirosas ou alcatrão, arOeira e as mais
que conduzirem p.a a purificação dos ares. Estas foguei-
ras se farão por trinta noites continuas logo depois das
Ave Marias, tendo cada hu dos moradores sabido o dia
q' lhe toca para nelle não faltar supenna de cada num q'
faltarão dia asinalado pagar na conformidade referida
mil reis pella primeira vez e pellasegunda dobrado.

E pello que toca as roupas que servirem aosdoeiT.es
dos malles o enfermeiro ou enfermeiros do hospital quer
seja do deste Recife quer do da cidade de Olinda terão
mui.t' cuidado de q' as esteiras em q' os doentes estive-,.
rem ou pucaros por onde bebem.è os-va?osde qúé^iza-
rem logo acabada a 

"doença, 
quer faleça quer não o

doente, se queimem e quebrem de modo q' não sirva
mais para outra pessoa algua, o esta deligç.a se fará pu-
blicamen.te em presença do guarda da saude a q' tocar,
e os colchoens se tirará a Iam delles e todo se lavará por
muit.as vezes como tambem os lançoes, camizas, cober-
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tores, travesseiros, toalhas, e mais roupa q' tiver servido
ao doente com repetidas barrellas, de modo q' se não
uze de nenhua da ditta roupa e se traga ao soalhar den-
tro em quarenta dias.

Titulo sobre o recolhimento das escravas e mais molhe-
res de ambas estas Povoaçoens do Recife e St.° Antônio.
—O Provedor da saude terá grande cuidado de tomara
rol todas as meretrices publicas p.a mo entregar e eu as
fazer despejar da terra, em cazoq'com qualquer dellas
ou em sua caza ou na alhea se achar q\depois da publi-
cação deste Regimt.o ofendem a Deos, porq' no tal cazo
por hua so vez que seja serão degradadas p.a fora destas
povoaçoens des legoas de distancia para onde hirão des-
pois de prezas na cadea, e os homens livres ou escravos,
q' se acharem com as dt.aS meretrizes em pecado ou oca-
sião próxima delle, serão prezou e pi..a primeira vez pa-
garão dez crusados da cadea e pl.a segunda dobrado e
reincidindo mais serão castigados com mayor demostra-
ção de penna pecuniária, tempo de prizão e degredo como
a mim me parecer.

E para que de todo ou em grande parte se evitem as
ocazioens de ofender a D^os, pellas quais justamente se
deve julgar he este povo casíigado com a ctoença de tãn-
tos-annos por cauza dos Senhores e Senhoras não refrea-
rem e recolherem suas escravas : Mando que d,aqüi<ém
diante nenhua escrava de qualquer pessoa q' seja nem
crioula ou mulata forra possa andar pellas ruas destas
duas Povoaçoens desde as Ave Marias em diante, salvo
as escravas q' servirem e levarem a limpeza ao rio q' só
estas terão mais a ora que asima lhe concedo q' he athé
as sete e meya da noite pouco mais ou menos e qualquerdas sobreditas q' for achada sendo captiva pagará seu
senhor ou senhora pella primr.a ves des tostais e pellasegd.a dobrado, e a dita escrava será levada a prizão das
molheres aonde lhe darão sincoenta asoutes observando-
se a modéstia e diferença do sexo e depois será solta.

Nenhua molher de qualquer callidade q' seja poderáandar de noite depois das Ave Marias salvo vier em rede
e com as suas escravas conhecidas, sogeitandose a q' re-
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falta dos dt.os perfumes se uzem dos borrifos de vinagre
e nas sepulturas dos adros se mandam asender fogueiras

-^_xakax ou ladrilhir todas encomendandose mt o aos
Parrochos ou admenistradores das taes Igrejas como a
Matriz do Recife e todas as hermidas suas anexas, e a
Igreja, Adros e semiterios da Madre de Deos que he tão-
bem da sua jurisdição os mandem ladrilhar em cazo q'
o não estejão, e facão fogueiras sobre as sepulturas q' ti-
verem servido nos adros e semiterios.

A todos os officiaes e soldados dos doiis Terços pagos
do prezidio destas praças, e os condestaveis e artilheiros
dellas advirto q' constandome daqui em diante q' vivem
amancebados ou com ocazião próxima, e se não livrarem
logo delia oito dias depois da publicação deste Regim.0,
será cada hum delles prezo por tempo de trinta dias com
as circunstancias de prizão q' melhor a mim me parecer,
os quaes se agravarão aos officiais e dobrarão no tempo se
nelles houver reincidência, e se a houver nos ditos solda-
dos ou artilheiros hirão da cadea degradados doiis para o
Ceará, no q' não haverá remissão algua. Recife 18 de
Mayo de 1691. Matquez de MmtebeÚo.

'¦"**• 
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conheção por quem são, e vindo a pé será em companhia
de seus maridos ou paes o q' se recomenda q' para ex-
emplo das outras seja as mais raras vezes q' puder ser, e
a molher q' o contr.0 íízer pagará por sy e por cada hua
das pessoas q'a acompanharem sendo todas da sua obfi-
gação, hua pataca, e sendo de diferente cada hua pagará
a dt.a pataca por sy, de modo q' sejão tantas as patacas ^
quantas forem as pessoas q' se acharem. f

Ao Senhor Bispo pedirey por carta queira por serviso .
de Deos e de Sua Magd.e ordenar nas Igrejas dasuaju-
risdição q' todas as pessoas q' se tiverem enterrado das
q' falecerão dos malles se lhes facão nas dt.as Igrejas novo
ladrilho por sima do velho, ou se tirem os tijolos e se tor-
nem a por nas sepulturas outros, e as Igrejas antes q' se
abrão todas as manhãs se perfumem com bejuim, insen-
ço e outros aromas semelhantes p.a q' depois deabertas
não^-iivAo_d£^an(^aos_^_d^^
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5.° doe. Resposta da Gamara de O lin-
da ao Marquoz de Montcbello.

Snr. G.°" Não respondemos logo ao q' VS.a nos orde-
na por no; faltar o juiz o cap.m mór Manoel Carneiro da£
Cunha : agora o fazemos ponderando as rezoens do pa-
pel que V. S. nos fez remetter, achamos serem todas
muito ajustadas ao serviço de Deos e de Sua Magestade
que D.s G.e e bem dessa Povoação ; porém como V Sa
ordena que dos effeitos deste Senado se asista assim
aos quatro contínuos com sinco mil reis por mez cada
hum e a todo o gasto que se fizer nos dois Hospi-
taes com os doentes, despeza que hade ser de muita
consideração, não se acha este Sennado com effeitos
para a fazer, e ainda que os houvera não podia-mos
fazer a tal despeza sem ordem de S. Magestade, com
que nos fica o sentimento de não haver para asses-
tirmosa hua obra tão pia e christã. A pessoa de V. S,a
g.e D.s muitos arinos 22 de
Mayo de 1691. O cap™ Luiz de Miranda de Almeida

„escrivão da câmara o escrevy.— Manoel Carneiro da
Cunha.—Dio go de Miranda —Christovão de Albitquer-
que.—Lourenço Cavalcanti Uchoa.—Joseph Cardoso Mo-
reno, »

Como logo á primeira vista das phrases dos documen-
to3 firmados pelo Marquez de Montebello impõe-se a
afflrmação que a epidemia, que salteou a população Per-
nambucana pelos fins do século XVII, foi a febre ama-
rella ! Sem duvida. E' para notar mesmo a insistência
com que ditos documentos referem-se á predilecção do
morbus pelas pessoas não aclimatadas, pelos recem-che-
gados ao foco de infecção, peculiaridade que estamos
inda hoje a verificar todos os dias com grande desespero
dos emigrantes europeos, que buscam o nosso clima e
com vergonha nossa, porque curamos pouco seriamente
de assumptos de hygiene publica e privada.

A organisação do serviço medico desde as medidas a
tomar com relação aos marítimos até a distribuição do
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trabalho pelos fiscaes dei Repartição de Saude, náo es-
criecendo mesmo os atteUado; de óbitos passados com
e.crupulo pelas authoridades competentes- revela no Mar-
qtiez um homem ávido de providencias acertadas e prom-
ptas para atalhar o incremento do mal, com que, aliás,
ja devia estar familiarisada a população por virem de
longa data seus assaltos.

A câmara de Olinda não deixou-se vencer pelas altas
razões de Estado que impunham a adopção do Regimen-
to tão pacientemente elaborado pelo M irquez, de accordo
sem duvida com assummidades médicas que havia então
na colônia, antes arrimando-se á formula velha de falta
de ordens de S. Mag.c para as despejas q! era preciso fa-
zer respondeu com a recusa.

Ha, porém, iVaquelle conjuncto de disposições regula-
hientares algumas dignas de riso. Outra cousa não se
poderá dizer em sã consciência da parte d-aquelle codi-
go sanitário que trata das escravas e mais mulheres do
Recife e de Olméa^e-dos^astigos reservados aos pffi--

*$!.¦

ciaes, condestaveis e soldados dos Terços pagos do pre
sidio das suas praças, que vivessemvida de peceaio ou
estivessem cm oceasiões proxt^^
var que o castigo máximo para os delinqüentes era o
degredo para o Ceará ! Terra inhospita que elle era !

Não reparemos, comtudo, no pouco de scientifico que
tínhamos conceitos do Marquez quanto ás causas, que
davam lugar a epidemia, e no seu rigor em castigar as
pobres escravas, as meretrizes e os condestaveis aman-
cebados; muito; annos depois José da Serra, patente
graduada daarmada e coma elle governador de capitania,
gemia sobre a corrupção do século, e no arsenal de sua
cólera santa forjava as mais repugnantes armas contra os
instigadores ou antes as instigadoras da perdição das
almas Maranhenses. Leiamos o terrível chefe de Es-
quadra .

José da Serra, Chefe de Esquadra das Armadas Na-
vaes de Sua Magestade e do Conselho, Governador e
Capp.m General dó Estado do Maranham, etc.

Por quanto não havendo conseguido reformação algii-
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ma das admoestaçoens que de hu anno a esta parte tenho
feito a algumas das principaes pessoas desta cidade sobre
a demasiada liberdade com que deichavam viver as suas
servas e escravas, premettindo lhes ou fazendose igno-
rantes de que pernoitavão fora da clausura de suas casas,
e o que he mais lastimoso, não exzaminavam os enfei •
tes com q' ellas se recolhião e as vião andar na sua pre-sença e em companhia de suas senhoras : vindo a rezul-
tar d'aquella liberdade communicarse no resto de sua
familia o contagio que as taes prostituídas trazião paracasa, perdendo-se por este vergonhoso descuido as almas
e a saude das taes escravas e as vidas, as fazendas e tam-
bem as almas dos seus mancebos ; E porq' o nosso Ill.mo
e saudoso Bispo D. Fr. Bartholomeu de quem não sa-
bemos lamentar a perda, me representava muitas vezes
ser mais da minha obrigaçam que da sua aeodir a hua tal
e tão criminosa relaxação; depois de ouvir algumas pala-vras doutas, a quem tenho entregue a direcção da minha
eonseieneiae-desen^aiTadoUé^q-niõs coraçõens donde o
vicio domina eo themor de Deus não lembra, são só aos
castigos ásperos que deve recorrer-se, me resolvy a man-
dar-faze-t-publico como por este bandO"cTfãçõ :J^ "*-' ^^ **• *-» A X ^** ^-^ V_/ * ^"V ^ém/ \_y «

Que toda a negra Tapanhuna ou Mestissa, ou geral-mente toda a escrava ou pessoa chamada de condição,
que desde o dia de sabbado q' se handem contar quinzedeste presente mez de Agosto depois das sette oras da
noute for achada na rua sem hir em comp.a de sua se-
nhora na qual ora se hade tocar o Tambor para recolher
íhé q' de madrugada se toque a alvorada, será preza econduzida ao corpo da guarda principal, donde se lhearbitrará o castigo que eu entender e as circumstancias
de sua surtida e encontro o requerem, ficando sempreindispensável para ellas o perdimento de tudo o q' se lheachar a favor da ronda q' as prender, que as porá nuas,cobertas somente de qualquer matto ou folhas nas partes
pudendas.

Nesta pena hey outrosim por incursas as que se acha-rem de dia ou de noute em redes ou uzarem de gêneronenhu de tellas preciosas com ouro ou prata, sedas ou
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veludos q' possa equivocallas comsenhoras sem que obste
a prohibição que ellas lhe fazem de trazer sapatos, sendo-
lhe somente licito as sobreditas escravas ou pessoas de
condição o uso dos estofos de laa, linho e algodão, sem
nenhu genero de guarnição, e muito menos botois de
ouro e prata o que costumão usar nas sayas, colletes,
pescoso, orelhas, camisas e topetes. "

E alem da tal prisão e perdimento de tudo a favor da
rondaou justiças, q'as prenderem, não sahirão da cadeya
sem se lhes cortar os cabellos em signal publico da
sua prostituição : bem. entendido q na palavra cortados
se entenderá rapados a navalha. E para que não se possa
alegar ignorância deste bando lhe mando dar de hoje athe
sabbado para que chegue a noticia a todos, lançallo tres
dias consecutivos e regisírallo no Senado da câmara como
regramento concernente ao bem publico e muito do ser-
viço de D3iis. Mandado passar nesta cid.s de Bellem do
Pará aos onze de Agosto de mil e sette centos e trinta e
tres annos. Sub signal e sello de minhas armas.

Até aqui os documentos officiaes.
Si a fortuna me coadjuvasse ao ponto de deparar tam-

-bem^comalgua^^^ ~^ 'O"1" ^^T ~~4~~*~- rwjvxvuiU., Wlll

algum escripto firmado por pessoa alheia á arte, íicaria
então muito mais completo para nós outros o conheci-
mento do que foram os males ou a bicha. E assim sue-
cedeu. Proseguindo nas minhas pesquizas tive a felici-
dade de que cahisse-me nas mãos um papel oecupando-
se dessa epidemia, que sou levado a acreditar ser da
lavrado Rvd. Antonio da Silva, natural da Bahia.

Encontrei-o tambem na Bibliotheca Nacional de Lis-
boa em volume sob as indicações U, 2. 23. mas sem
titulo no respectivo catalogo.

Como indicação bibliographica, e porque isso poderá
aproveitar a alguém, vou dar os titulos das matérias con-
tidasno volume guardando fielmente a orthographia em-
pregada nelles.

1.°—Sermão de S. Ignacio de Loyola Fundador da
Companhia de Jesus Pregado este anno de 1694 No
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Collegio do Arr.? de Pernambuco Pello Padre Antonio da
Silüa VÍgr.° da Matriz è natural da Cidade da Bahia.

2.0—Sermão Feito na Matriz do Arrecife de Pernam-
buco estando o S.V exposto na acção de Graças, que deo
o S.r Gouernador, eCappitão General Cayetano de Mello
e Castro pello suecesso feliz q' alcançou dos negros dos
Palmares em 6 de Fevereiro do anno de 1694. Pello
P.e Antonio da SylLia Vigr.0 da ditta rratris, e natural da
Cidade da Bahia.

3.° 4.° 5.°e 6.°—Sonetos e décimas feitas em louvor
de Caetano dc Mello e Castro pela victoria alcençadaso.
bre os negros dos Pa1 mares.
y^

mento da Igreja matris do Arrecife estando o S.r exposto
no altar na noiiena, clne se fez pello bom suecesso dos
Palmarés, assistindo o &> Gap.m General Cayetano de
Mello e Castro ; anno de 1694. Pello P.e Antonio da
Silira Vigr.0 da ditta matris, e natural da Cid.o da Bahia.

—9Ta-4^fí^ o suecesso dos-Palmarcs.
10.—Oração fúnebre que disse o Licenciado Antonio

da Sylva. Vigário do Reciffe nas exéquias da Serenissi-
ma Princeza Donna Isabel Luiza Josepha, celebradas na
^Mi^^ re i ro d e

V01* Por mandado do Marquez de Montebello Gover-
nador da Capitania de Pernambuco e auas annexas. Of-
ferece a Aa Senhora Donna Luiza Maria de Mendonça
e Eça Marqueza de Montebello.

11.—- Seis folhas e meia escriptas com considerações
sobre o texto sagrado Pioram ploravit in nocte etc etc. c
sob o titulo Soledades.

12.—A noticia sobre a epidemia da bicha.
13.—Sermam do cego que pregou o padre Antônio

Vi ei i a na Misericórdia de Lisboa.
14.-Quatro folhas de papel escriptas a respeito de

uma critica feita ao sermão do Cego cio P.e Vieira.
15.-— Sermam do Santíssimo Sacramento. Compôs e

pregou o dito sermam o Padre Francisco Roiz da Sylua,#
de repente da men ha pera a tarde faltando o pregador
na Matris do Corpo Santo do Recife, e o dedicou ao

K ¦¦*,
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Senhor Felis Joseph Machado Governador de Pernam-
buco. j - ¦/-.

O oaVecimeato desse serra 10 tem a data de / de
julho de 1712. .

Leiamos agora o escripto sobre a bicha, que supponho
do P.e Antonio da Silva, de accordo com a copia (o oiigi-
nal é do tempo da epidemia) encontrada no vol. U. 2. 23 :'Ninguém 

duvida que a experiência he m.stra de to-
das as artes, porque com ella sj perfeiçoath e por ella se
tem vindo no conhe.imento das difficuldades, a que o
discurso humano hão foi-possivel chegar.

E sendo mestra em todas as arte % como digo; ainda
nada medicina he maior mestra; e por isso, nella mais
perigosa como advertioHipp. quando disse : exp.nmen-
tum periculosum ; e como a vida é breve e a arte da m>
dicina longa, como disse o mesmo, arslo iga.vitabrevis;
não he possivel q' hu só medico experimente tudo, mas
todos os mfeai&s sim, donde veio aquelle vulgar axioma:
non unus omnia sed omnes omnia sciunt.

O q' supposto digo q' qd.° a experiensia se ajusta com
os documenta da arte e os dictames da resão, he boa a
experiência, mas qd.° ellaseabstrahe das tais circunstan-
sias não pode ser boa, nem nella se deve faser fundamt.".

E assim não me excluindo da experiensia, mas ajus-
tando-me com a dos mais graves A. A. e seguindo sua
doctrina, digo que a infermidade epidêmica, q' em dia
estamos padecendo, não he febre bicha por etm.logia,
que tenha do bicho, mas sim pl.a semelhansa, q no,
effeitos tem com a bibora, a q.m tambem chamao bicha,
cuja mordedura he tão venenosa e mortífera que a todos
os q' morde ou matta ou põem em manifesto perigo cl t
vida.

He esta febre hua febre essencial, muy maligna e perm-
ciosa, produsida não som t'de intemperansa, e calor po-
dre, mas infestada com hua maligna e venenosa qualida-

<de que se imprime no sangue e na cólera: os quais
humores alterados c podresidos são a causa material ues-

ta febre ; a p.t3 affectasão as veyas, 2í» região do corpo,
daonde se convinicão os vapores malignos ao cotação

24. ^
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objecto principal do veneno, à cabeça, ao estômago, às
tripas, e ainda às p.t3S carnosa; e âmbito do corpo ; e
desta sorte esta febre maligna ou quasi pestillente, não
simplex, mas complicada com outra febre ora podre ora
intermitente.

(Aqui a folha do ms. está aparada de modo a não sa-
ber-se o que é) colora os humores q' psccão nesta infermi-
dade se prova com as duas espécies de febre, q' produs,
a saber: signocho podre, e terça simplex, ou dobrada,
mas em hua e outra se achão os accidentes malignos,
mais ou menos, segd.o a maior ou menor causa.

As causas externas mediatas são duas, hua inferior, e
supperior a outra ; a inferior são vapores leuantados da
terra, suas cavernas e inquinamentos, a superior he hua
qualid.0 furibunda mandada do Ceo pl.aS causas que o
Altiss.o sabe, que pl.a maior pt.e se ve nas desordens das
tempestades, e tempos com excessos de sol e chuva.

Os symptomas q' acompanhão esta febre são dores de
cabeça, vigílias, delírios, desfalecimt.08, desmayos, tris-
tezas', e variedades nos pulsos, dor de estômago, sede as
vezes maior q' o calor e outras vezes havendo calor e me-
nos sede, gd.efastio, náusea e vômitos, com esta diffe-
rensa que huns apenas tomão o alimento logo o vomitão,
e outros q' tomando o caldo logo o vomitão mas não o
caldo senão a copia de humores, outros retém o alimento
mas vomitão agua, cordeays e qualq.r outra matéria po-
tulenta; frios e horrores desordenados, lassidão de todo
o corpo, pezo e contração dos membros, dor nos lombos,
nas costas, nas pernas e em-outras partes do corpo, com
hua notável particularidade, q raras veses são estas do-
res fixas ; porq' as da cabeça ora lanceão a pt.e anterior,
ora a posterior, ora as fontes, ora as sobranselhas ; e ou-
trás vesis outras pt.es como as pás, as ilhargas e pernas ;
e outras veses se põem firme na pt.e onde atormenta ao
enfermo: em alguns dá com modorrae sonos trabalho-
sos, cursos beliosos, e. as veses com mesclas de sangue :
e outras vezes sangue liquido, asim por curso como por
vomito, e outras pellas gengibes e narizes : em alguns
se acha no principio copia de lombriguas. vermilhidão
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dc olhos ; e linalmt.0 manchas e vergoens por todo o
corpo e tambem em alguns se virão parotidas ; estes são
os simptomas q' os A. A. apontão nesta febre ; estos
mesmos são os q' acompanhão a q' padecemos e .eu posse
afirmar que todos ou os mais delles. (Aqui a folha do
ms. está aparada de modo a não perceber-se as palavras),

As ourinas nesta febre são varias, porque muitas veses
sam no principio cruas e mui.0 delgadas e no aumento
crassas e turvas, e naquelles em q' ha mayor obalição
dos humores que malignidade aparecem as agoas mais
turvas e asezas, e nos en q' excede a malignidade o feruor
dos humores são as agoas boas e semelhantes as dos
sãos.

As cauzas q' movem estes asidentes sam os vapores
malignos podres acres e mordazes, q' levados as dittas *
partes- fazem ou 0]&âm%m os effeitos segundo a;natureza
j. 

— _ — A_ ^,

de cada huma dellas ; e asim elevados a cabeza, se so-
mente ficão as menbranas do serebro, fazem dores; se a
mesma substancia delle, com alterasão menos intensa,
vigílias, e se com mais intenção delírios: e naquelles,
cujo serebro he abundante de fiem as, madornas e sonos
profundos, e nos menos pituitosos, sonhos vários ; e le-
vados ao coração, disipando os spiritos vitais, com quem
tem notável intempatia, produzem desfalecimentos e
desmayos, e toda a lacidão dos membros : e sofocando
ao mesmo coração, tristezas e angustias, e desta mesma
cauza mas com uariedades dos pulsos : e cometendo ao
estômago fazem as securas, fastios e vômitos segundo a
maior ou menor intenção com que acomete : se as tri-
pas, movem com os beliosos por irritação da mesma na-
tureza. <

Estes mesmos vapores levados as partes carnosas e
âmbito do corpo fazem as dores vagas em todo elle : a
dor dos lombos, q' he a mais firme e mais continua,
nasce de sangue copiozo e fervorozo na sua cava, os frios
e horrores dezordenados nascem dos mesmos vapores
malignos quando forem as partes membranozas ; os flu-
xos de sangue nascem da irritação, que eses mesmos
vapores malignos fazem nos humores já alterados nas

íji
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, íi „ -ioi troados e irritados movem a
vef, com a qua «* «f^u^ 

prep„steras e
natureza a ia w^»^ Vermilhidâo dos olhos nas-
contrarias a 

^^g^^kii elevados as mingiges
cem dos vapores acres e ^owa*
do serebro, da onde se comunga a tu

o;h„s e fazem hum ,uj»»»^ °odriJ0 
j&j,

en alguns se achao ™sce^01 
v oins nascem do san-

m .itia crueza. As m^"^aef h^g expultis irritada
gue adelgaçadoe lançado p . fa^da ^ ..
da maligna cahdade das eas cap£ 

h
neas aonde **"*-£*** gSSSam de gênero de
do mesmo sanguas co a, ^ 

fa mesmas

SKÍ^SlS chaguas e in. amaeoens da

aqueesni * 
a nos meVos naturais ou nos decretos da d>-

'Z 
S SS«m do quinto athé o septrm»

dia • e o que deste tempo pasão milhor hvrao, nem sao
' wfl«; as molheres a quem sobrevem o menstro

mais anscadas as municiei, i"i«r:SiTc livrín
pois a experiência tem mostrado que todas ellas liv.ao

mÍAh°cura 
se hade deregir a tres escopos ou intençoens,

Sre se apugna com refregerantes e uhumetantes, a pudri-
dão com alterantes e evacuaçoens : a maligna quaUdad
com alixefarmacos. Su .posto po,s o ordmar .o. ei».que

tambem me não detenho po,- ser muy comun nas Mm
nodres só advirto que na agoa e nos caldos se mistuie

sempí o a?edo do limão ou da sidra, porque com suas

qSades opugnão asim a podridão como a malrgm-

' aSerá 
pois a agoa cozida com sevada escascada, e a

-imÈ*
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.^prQ^lhe ha tambem junto hum pequeno de cris-

WlmSflM W-no' de limão o sumo delle ; *

Sta será a bebida hordinaria nos princípios da ebre.

VindS pois ao grande remédio e pf mr.? que he a san-

Ú È en julguo por principal diguo g tanto q' algua

t^a se achai com os asidentes sobredittos, ou com

SI d lies principalmente com o frio, q' he o que co-

Sa primi ° se recolha em apozento claro, mas ampa-

ml /o vento, sol e ar, e loguo se valha de pannos
àuentes com que se fometem os extremos, ètanto-q^

acha em com calor, loguo se tome ajuda purgatiya feita

e temperada com tempero coraun ; fff^Mm^
lave e cure do bicho como se custuma, e loguo dahi a

uma hora se sangre no pe, a H^«™—

I^T^r^^
mi les em q' a febre for grande, as agoas asezas e
oto a e oT mais asidentes apertarem com força, sejam

a sangrias mais repetidas, porq' nestes excede a podri-
dão a malignidade principalm* estando os pulsos

o stan.es eg havendo grande fasUo e securas, e e a

sangria se não disista athé as agoas mostraiem cozimt.

ou signais delle, e os mais asidentes. , 0
Despois de feittas alguas sangrias, e de.cai.egado o

corpo comvem tambem tazerse auacuaçoens poi uento-

a 
'secas 

que comessarão das harnguas P-^aat^a
oás e Pescoço ou ombros, nas quais partes se bota

tarjada" se ainda for necess, tirar sangue as quoa,
ventozas se podem repetir todos os dias «W
apertarem, porq' desta sorte se souocao potenten . os .

entre os remédios refutei vos as esfreguaçoens &m e

extremas feittas com pano de Unho aspero e 
g|»

mado com algum cheiro será milhor, e mi to m1 oi^sa

esfreguação se fizer por todo o corpo, comg^ndo da

pescossoVp.a bacho, e ^spois de feitta a esf egua^o e

untem todas as partes com o cozimento seg ome d

oleo de amêndoas dosses e de agua da fonte de cada hu

tres onsas. de saliter duas oytavas, terua isto ate gastai
4

ij.fi*

w.
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aguoa e com este limento quente tomado na mão se un-
tem as partes esfreguadas e se cubrão p.a defenção do ar.

O segundo remédio grande, que é a purga, não tem
nenhum lugar nos principios desta infirmidade, porque
os humores malignos com o medicamento purgante se
exasperão e irritam mais, e lançando a maügnidade as
partes mais profundas do corpo estimulão a natureza
a mover perniciosos cursos, os quoais nestas febres são
muy ordinários, de que muittos emfermos acabão e por-
que socede hauer em muit.os inchimentos de estômago
grande, que pode ser impedimento a cura, ou cosi mento
das matérias da l.a região, este he mais seguro tirai-o
com ajudas repetidas do que com purgas ; e quando ha-
ja algum que os queira purgar com purgas as deve esco-
lher das mais benignas e suaves, que de nenhu modo
purgem, nem movão mais q' a matéria da primr.a região,
porque as da 2. antes do cozimt.° das agoas não comvê
purgarce ; serão estas de manna, cássia fistula, asuq.ie
rozado, exp.e rozado, e escasamt.e se chegue a ruibarbo
ou o sene salvo em muy pequena quantid.e; as ajudas
sãoconvinientissimas não só no principio mas em todo o
descurso da infirmidade com esta advertência que não
sejão todas purgativas pl.° risco de moverem cursos, que
nesta doensa sâo ariscados : e asim se uzará de humas e
outras alternadamt.e; no principio tem mais lugar as la-
xantes que se farão do cozimt.0 e tempero comun (como
atras fica ditto), e qd.° for necesr.0 mover curso lhe àjuft-
tem a cada huma seis oitavas de diacathalicão, cássia fis-
tulla ou di aprunis, mas no aumt.0 e vigor da infirmidade
mais lugar tem as frescas e comfortantes, de q' tambem
se uzará no principio se o mal comesar com curso, como
se tem visto em mt.°s; estas se farão na forma segt.c tho-
men sevada com casqua ponhase a cozer, e junto com
ella se botan limoens retalhados, cozão tudo junto athe
a sevada estalar, e no fim lhe ajuntem humas folhas de
tangagem ou de erva moura, tome deste cozimt.° o ne-
cessr.0 e ainda menos temperado com hum ovo batido
clara e gema, e asuq.re branco e hunspos de bolo arme-
nio, e morna se lance esta ajuda repetidas vezes; e
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porq' mt.as vezes socede hauer notáveis dores nas tripas
será necessr.0 fazer as ajudas...e comfortantes;então serão
feittas de caldo de galinha cozida com sevada e folhas de
tanchagem ou erva mourae temperada comouvo e asuq.re,
e se detenhão quanto puder ser ; e porque mt.as vezes he
a dor tão grande que põem o emfermo em notável tromen-
to, em tal cazo se pode uzar de mezinhas narcóticas, e

^erá^comyiniente desfazer na mesma ajuda seis grãos de
Laudano opiato com q' não somente^e metiga a^JoTmãsT
(impossível de decifrar).

Emquanto se uza destes remédios comvem atender com
grande cuidado o calor febril, a pudridão, e a malignida-
de! o q' se fará cornos remédios seguintes.

Primeiramente com cordiaes ou inxaropes alternados
os coais se comporão de água destilada e cordiais como
de escorsioneira, de azedas, de borrages, e outras seme-
lhantes en que se mesture alixefarmacos, com ponta de
sumo e talhadas de limoins e sidras e suas sementes,
de romans e ainda o azetozo simples, e na falta das
agoas estiladas se facão de agoa de sevada e de grama
comun, ao cozimento se misturem alguas talhadinhas
de limão ou sidra azeda, nos coais xaropes se pode mis-
turarsal prunella porq' resfriando potentem.te extingue
o calor febril, e se formarão deste modo, agoa de qual-
quer das sobredittas, ou estiladas ou do cozimento, 4
onças, sumo de limão onça^e meya, asuq.e onça e meia ;
ou se faça este a quem chamão alexandrino, que he exce-
lente, thome de água da fonte hua pouca, agoa rozada,
sumo de limão e asuq.re branco de cada hua 4 onças,
coza isto ao foguo brando athe escumar, p.ase tomar por
coatro vezes juntando a cada porção 3 oytavas de confei-
ção de jacintos.

Em todo o discurso da infermidade se deue nzar de
alixafarmacos ou antiditos, os coais dividem os A. A.
em 4 classes p.a que se appliquem aos 4 tempos da irífir-
midade.

No principio serue o bollo armênio, aterra subgilata,
o coral preparado, q se misturarão nos xaropes : no au-
mento, o sumo du limão, a sidra azeda, spiritus sulphu-

•*



ãi

¦¦%¦¦¦•¦

*>?

i-fítí-

> 
¦.;

«

';i-'^'

<£'• ií" r*?

; »•*' ¦

¦íl

¦á ¦¦¦•'

*$3£» 4?|».m

:'.. :.»' 
' 

S1 1 ¦ ¦''

'
' "-:- 

ml

*¦

104
' 

« '"¦''¦¦¦

REVISTA

5 ou avitrilio t ainda o mesmo vinagre : no estado e
us ou ajiuuiuv .^nticos ou sudonflcos como
mmm 

fZZZtliSaroo santo, à triagua mag-
agU°" 

J" c s" I a' pedra «aza., corno de servo
na: os da 4 classe ne a .
preparado, e outios os co^ 

^ t das aguas
N°,PrSbr^rI g do cimento da sovada
Totaf sumo e ifttó onç! e meya, pós de bollo arme-

ÍH de"!, preparado de o,da h,m. meya octava,

?'¦

:V-

^m^nf l^,"o 
S&feui fe^afeâ huma o|S_

£55llãPSS o infermo p. tomar
'S,do 

qual se limpe com toalha quente, e «sim mesmo
cpía pi camisa aue vestir.

m 11 o discurso da doença, uze o emfermo nos

ca dos da confeicão de jacintos ou desta mistura de

ôraípreparado, dc margaritas preparadas pr« de mar-

m.íe ponta dê servoe de pedra U7.ua. de cad. hum

hum copo, misture e fasa pos dos coat, tome meu»

escoDolo em cada caldo. .
IfalWavéz se vir a natureza tão oppnmcda da ma-

lignidade que paresa totalmente estar prestaxla cq se

vera nas à« madornas e sumerçao dos pu so*em

tal cazo obre, se faça no mesmo t empo -o,«n-

to slpe com que se fomentem os pes, as veiilha.os

subacos e as ilharguas com esponja ou panno molhado t

nuente- Será poiso xar.e sudonfico feito nesta fo!ma

om" de rays de angélica e de grama q. s. 
^.f^jM

suficiente até gastar a 3.* parte deste cozimanto tome J

onças ao'uoad3c:irdosanctoesumodel.mao,-de cada

hum hua°onçi, triagua magna e ponta de servo p^jftra-
da de cada hum huma oitava, mtsturese e dese quente
e cubrace o enfermo mais do costumado para tomai o

aior O fomento se fará desta sorte tomem da mesma

rays de angélica c de rays de grama c folhas de manaca

- . '€"'
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e de salva, m:reella e faça cozimento em bastante quan-
tidade de agoa athe gastar a ,'].a parte, juntando-lhe no
fim hum pequeno de vinho branco; mris se Òiiver grand
secura nalingoa, sedee outros acidentes ocasionados do
calo? febril em togar do fomento se aplique sobre o ven-
tre hutna gatinha viva aberta pelas costa ;.

Henecessr.0 adueftir que esta Lbre he hua das doen-
casa q.m os Snrs. médios chamão... as cóais tre-
minão pella mayor parte no 4.° dia- e a experiência
tem mostrado que os q' lucrão do 4.° para o 5.° dia co-
mesam a melhorar, e os que morrem rio mesmo tempo
daonde se segue com evidencia, que o principio he o pri-
mr.u dia, oseg.° o estado o 8~° o aum.tl> e o 4.° a decli-
nação, e com esta explica-ão se ficará intendendo tam -

—bem—o -tempo em que se devem applicar os remédios
repartidamente.

Vencida finalmente eom ossobred.°s remédios a ma-
ligna e venenosa qualidade, e reprimida tambem a febre
e mostrando hir a doença na dicÜnação, e aparecendo jun-
tamente signaes manifestos de cozimento nas agoas. se

1 trate de purgar o emfermo cem esta purga ou com outra
semelhante; 3 onças de cozimento fresco e cordial,
espertado com 3 oitauas de folhas de serie;; c de;:ascte
de ruibarbo disfeito en agoa de iingoa de vaca com san-
dalo setrino, 4 escropulos, de manná, hua onça, dexpe.
onça e m.a, e faca bebida.

Não tam somt.e con /em purgar na dielin.ieào d.i febret
como fica d;.°, mas ainda no estado da comvaleeensa he
ífeçessr.0 repetira purga duas e tres vezes, por interval-
los, p.a que os hum ores m >rbifíços se arranquem do mais
interior do corpo porq' de outra manr.a corre periguo de
reeahida, e ao menos são muy tardas as convalecénças
porq1 a naturez.i por valida que seja nã ) a:aba de vencer
com facilidade as relíquias morbiíicas, que no senlro ficão;
e quando o faça he em tempo muy cli 1 itado, e asim res-
t-iurao corpo o vigor perdido nvii devagar.

* Aduírtace que he muy iTe>e3r-.° ter cuidado em as lava-
.*¦

ges e cura, que chamão do bicho, porquejI^emelhaBtesdescuidos se ôriginão mortes ou perigos^lôlla8 : esta se
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faça com as eivas e mais coasas castumadas, que por
muito cum-ias as não repito. Com este roteiro methodico
e racional me parece se pode remediar e curar as
pesoas, que a.tstem em parte 3 distantes ou falta;- di m.-
dicos esurgioens doctos, que he p.a q' o fis, por cuja
cauza aponto os rem.dios mais faeiles, e decho os de
mayor custo por não os iver nestas partes nem Çalves
com (Impossível

Até ahi vae a noticia ou roteiro,-na. phrase do auetor

que. bem se vê, não chegou á conclusão.
Como remate offereço agora algumas paginas ine-

ditas do livro Desaggcavos d) Brazil e Glorias d> Per-
nambuyi, di frei Dominga do Loreto Couto, que tem
relação com o assump'0, e contem affirmações dignas da
attenção do leitor como por exemplo as que se referem
á immunidade da raça negra aos ataques da febre ama-

~^7el¥7TõrÍgení^"mãfser um levedo efermento contagioso-
(oh os prédeeessores dos Raspails e dos Pasteurs!),
serem por elle atacadas mesmo as localidades do interior
e a existência de mortíferas epidemias no Brazil nos an-
nos de 1730 e 1754.

Com ellas darei por findo o meu trabalho.
—Devendo attribuir-se a causa do pestilente mal. que

opprimio Pernambuco no anno d2 686 aos peccados dos
seus moradores, que esquecidos dos açoutes passados,
com culpas e vícios, provocavão a Justiça Divina, lhe
indagavão origens diversas. Attribüião aquelle conti-
gio a huas barrieas dc carne, que voltavam em viagem
da Ilha de Santo Thómé, e abertas por um tanoeiro, es-
palhanáo malignos hálitos e indigestas exhalaçosns, o
ferira tão fort3m3n':e que brevemente expirara e logo
alguas pessoas dasua casa, aquém communieara o con-
tagio. Este se foi ateando no Povo do Raciffe com exe-
cução tão violenta e apressada que em p^uco tempo ma-
tou mais de duas mil pessoas. Daqui foi passando logo
a cidade de Olinda e ao seu recôncavo, sendo muy pou-
cas as pessoas que escapavão daquelle achaque pela ma-
lignidade e vehemencia do mal. Não se ajuntavão já os
cidadãos nas praças porque receiavam de se ajuntarem
nas tumbas ;, não assistião os ministros nos Tribunaes

¦i,--y •
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oorciue temíãò ouvir aly a sentença da sua morte; os

rimnos se trocarão em sepulchros, porque eram sem nu-
mero os que morrerão deixando ermas de moradores e

faltas de amparo as casas e famílias de Olinda e do Recife.

Os simptomas deste mal erão entre si tao differentes e

vários que não m >stravão sinal certo. Era em uns o calor

te. ido e o pulso socegado, noutros inquieto e grande
febre- huns tinhão ancias e delírios, outros animo
nuietó e discurso desembaraçado. Huns com dores

de cabeça outros sem ellas ; e finalmente desiguaes athe

na crise moital do contagio, porque acabavam ao ter-

ceiro ao quinto, ao sexto, ao sétimo, e ao nono dia ;
alouns ouve que morreram ao primeiro e ao segundo.

Nesta variedade perdeu o tino a sciencia Medica. Dos
-Professores diziam huns que aquella peste era uma Po-

dridão animada, inimiga e destruidora de todas as. torças

c accoens da vida ; dizião outros ser um levedo e fermen-
to contagioso, ou hum corpusculo venenoso, cujas causas

remotas Wao os malignos Influxos celestes causados dos

eclipsclo Sole Lua q! haviãoprecedido,pu os corruptos
vapores, quesahindo das barricas deearnes podres inttcio-
navão os ares e só se conformarão em lhe dar em Pernam-
blico o nome de males (porque perece incluiao em si to-

dos os achaques) c na Bahia o de Bicha, que a todos
mordia, e de seu veneno poucos livrarão^pois era o
mesmoadoecer que acabar. Dos que morrerão foro Go-
vernador c Capitão General Fernão Cabral, senhor de

Belmonte, que no horror desta confusão .mostrou em
obras de piedade a fineza dos quilates da sua generosa
christandade. Correo esta peste todo Brazil. e pela costa
marítima fez mavores estragos. Os primeiros feridos
deste achaque na" Bahia forão dous homens, que jantan-
do em casa de hua mulher meretriz morrerão em vinte e

quatro horas. A morte apreçada destes miseráveis .e?

parecer que em hum prato de mel lhe disfarçara o vene-
no, mas pelos signaes com que a outros foi ferindo o con-
tagio se conheceu que delle fallecerão. Por muito tempo
continuou esta peste, e se contavão os mort.s peios
enfermos athe que a misericórdia de Deus tendo mao na
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existência dos moradores suspendeu o açoute, restau-
rando as suas ruínas e dando-lhe novas forças para per-
petuara sua duração.

Foy matéria digna de reflexão que deste contagio não
enfermavam negros, mulatos, indios e mesclados, como
se não tivera o mal forças para combater com as dc tes
humanos compostos, ou lhe faltara jurisdicção para
nelles empregar seos golpes. Tambem os moradores dos
recôncavos experimentarão menos rigoroso o seu vene-
no assim na extenção como na actividade, e dos que
enformavão morrião poucos, ou porque na vastidão da
esfera sempre assestida de ares benignos não fazia mui-
ta impressão e assento o ar iníicionado cm outras partes
e perdia a força da corrupção, ou porque pegando-se a
peste aos panos, vestidos, roupas, cartas, papeis e pelo-co^-tact^ de fera—1 ivrar-se
do contagio não vindo as cidades, querendo antes per
der qualquer interece, que arriscara vida.

. Das donzellas suposto que alguas intermassem deste
mal. não consta que algua falecesse. Kespeitão os Demo-
nios as virgens por força, os Anjos por inclinação, e as
respeitaria talvez o contagio por decreto superior.

Dos Religiosos de N. Senhora do Carmo do Convento
de Olinda nenhum morreu, e dous que levemente adoe-
cerão se virão logo restituides a hua perfeita saude, pa-
gando-lhes a Senhora da Boa-morte com liberalidade de
Raynha os serviços, que lhe fasião estes seos devotos
filhos.

H'3 venerada neste convento hua milagrosa Imagem
de Nossa Senhora da Boa-morte que em Lisboa se man-
dou fazer, e se obrou com toda perfeição.Embarcando-a para Pernambuco, o fizerão em hua
charrua a quem davão o nome de Boa-fortuna. Com
prospera viagem arribou ao porto do Reciffe e com ale-
gria dos navegantes e intereçados deu fundo no poço,surgidouro das náos. Porém ainda que se achava nellaa Imagem daquella Senhora, que é a Estrella dos maresa quem elles obedecem e que para todos os seus devotosalcança as boas viagens e seguro Porto da salvação per-

*-»;
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»3:mitiõ que a charrua, combatida de hua grande temp:
tade, desse a costa sem delia se salvar cousa algua.

O caixão em que vinha a Imagem Santíssima di Nossa
Senhora, tres dias vagou pelos mares e depois tomou
terra em hua praya vesinha do convento onde havia ser
adorada.

Tanto que os Religiosos tiveram noticia de que a sua
Senhora aly se achava, com lagrimas de júbilo em trium-
fal, e devota procissão, que acompanhava immenso povo,
a trouxerão para a sua Igreja e a collocarão em hua mag-
nifica capella, onde com muito grande devoção he ado-
rada, e todos os moradores dezejão de a servir e de
se empregarem nos seus obsequics.

No fatal contagio de que tratamos a invocarão os Re-
ligiosos cVaquelle convento, e a todos livrou a May de
Deus, nem o contrario lhes podia succederêm males, que
para outros não tinhao remédio ao Mundo.

Pelos annos de 1730 se presumiu queemvoltanas mer-
cancias passara da Ásia a nossa America hua epidemia
que se tora tão executiva como era contagiosa não fica-
ria vida que não tirasse. Com momentânea passagem se
pegou o contagio a estes ares e a estes Elementos : com
velocidade de rayo eorreo todo Brazil, ficando os seos
habitadores infectos do mesmo mal.; sendo commua a
todo gênero de pessoas de qualquer sexo, idade ou qua-lidade, padecendo os enfermos angustias e clesmayos sem
morte e mortes sem dcsfalecimentos. Semelhante Epide-
mia experimentamos no anno de 1754.

{Desagravjs do Brazil e Glorias de Pernambuco^ pag.
553 a 568») ¦ •

i Dr. Guilherme Studart.

<í
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A ACÇÁO SOCIAL DO PADRE
.S7 nutridas oos odit, seiloíè qitia me

pjloreni bobis ódio hátiwtt. (S. J.° 15. 18)

i

4nem^elçãijL__Cj
ristica do seu espirito sobrad imente evolutivo, estimulo
omnipoderoso dos seus feitos heróicos e das suas fidal-
gas acções gentil issimas, só a Religião sabe e pode resol-
ver a contento os mais intrincados problemas sociaes;
só a Religião pode e sabe explicar de plano a mysteriosa
vocação das raças, a misãaõ^altamente providencial dos"
grandes povos do globo, as peripécias assombrosas da
historia, o apogeu e a decadência, as guerras e as conquis-
tas dos poderosos impérios da antigüidade, e os hábitos
eos costumes, as leis e os destinos de todas as nações
da terra.

Em todos os tempos e entre todos os povos as insti-
tuições politicas e as instituições sociaes trazem sempre
o sello indelével das convicções religiosas. E porque ?
Porque a Religião é base inamolgavel, o fundamento
indestructivel das sociedades humanas ; porque a crença
é o pincel divino, que traça na tela da historia o perfil
dos povos com o caracter dos indivíduos.

Assim é que entre os povos adoradores da substancia
universal, que nos seres todos da creação nada mais
vêem senão modalidade distinctasd'essa única substan-
cia infinita, entre esses povos o homem, com. se existira
fora da realidade das co.isas. absorto na mudez tumular
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de uma contemplação sem fim, perdido n'um labyrintho
de .Ilusões radiosas, renuncia ao testemunho dos senti-
dos e vive só de sonhos acariciados pelas brisas balsa-
micas de ethereas regiões ignotas. Para elle, para esse
adorador do absurdo, o deserto tem os encantos maravi-
lhosos de um silencio imperturbável, de uma solidão
immensa, de uma vastitude solemne ; mas é limitado,
—o deserto,não é o seu Deus. 0 oceano tem algo da
magestade divina : os seus horizontes são dilatados e os
seus abysmas, profundíssimos; mas tem o rugido da
procellae a mobilidade infrene do leão na jaula, — o oeéá-
no não é o seu Deus. O sol entorna sobre o mundo as
fuivas ondas de sua luz rutilante, e aos eíluvios podero-
sos do seu calor benéfico a natureza desabrocha em flor
e a vida universal se expande iVum deslumbramjnt.) de
seiva; mas a retina microscópica do olho abiange-lhe o
disco fáiscante,—o sol não é o seu Deus. O firmamento
é grande, é vasto, é immenso, parxe conter todas as
cousas sob a cúpula refulgente de um azul sereno e pro-
fundo ; mas o brilho dos astros o aclara,—o Armamento
não é o seu Deus. A noite tem a grandeza sombria das
trevas e a anciedade terrível dos mysterios ; mas desço-
nhecidos rumores lhe perturbam a paz,—a noite não é
o seu Deus. O seu Deus é tudo isto :--o dese-lo com
sua immobilidade e seu silencio, o oc3ano com seu h ori-
zonte e seus abysmos, o sol com sua luz e seu calor, o
firmamento com sua immensidade, e a noite com sua
escuridão.

Onde quer que impere tão extranha divindade, a indo-
lencia sobrepõe-se ao trabalho e a escravidão supplanta
a liberdade ; impérios gigantesco \ se levantam de choíre
para de chofre morrerem ; os exércitos não tem disciplina
e os homens não tem intelligencia ; a guer a longe de ser
a manifestação do valor é a ostentação do numero ; e a
victoria só é legitima, porque sendo o symboio da força
è ò symboio dasubstancia divina.

São estes os traços physbnomicos das raças Levanti-
nas. A sua historia é filha da sua religião; o seu carac-
tereas suas leis, os seus hábitos eos seus costumes são a

i*.

.
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resultante lógica da crença que ellas votam do cora:ão á
sua divindade immovel\ silencio .a, austera, immensa e
formidável.

Mas não è tudo. O phuvr.nen') estupendo du peieua
identidadada vida do. povos com a sua Religião triurr-
pha esplendidamente de todas as objecçjes possíveis e
imagináveis, quando íps falam as pagin.is esmaltadas, as
rutilas paginas gloiiosas do Povo Rom.mo. Na e.phera
da politica e naesphera da Religião, Roma, a b:ilhantis-
sima Capital d'um povo de heróes. é a synthese mais
perfeita do Oriente e do Oceidente. O \ seus deuses mui-
tiplicam-se como os deuses da Grécia, ma5, a despeito
da sua multidão ruidosa, conservam alguma cousa da
magestade sombria do sombrio deus ind istanieo. Cida-
de e império ao mesrm tempo, cidade com . a de Athe-
nas e império como o de Babylonia, ella tem^luas phy^_
sionomias distinctas, duas physiònomias ineonfundiveis:
—uma que é o symbolo da duração oriental, e outra qm
é o symbolo da mobilidade grega. A sua duração é ta-
manhamente admirável que a historia proclamju-a—
Cidade eterna,—e a sua mobilidade é tão descompassa-
da que as Águias Romanas chegam a levantar o vòo
triumohal em todas as regiões da terra.

Destinada nos altos conselhos do eterno Olympo para
ser a festejada metrópole do império do Filh ) de Deis,
ella devia no correr dos séculos assimilar miravilh os i-
mente todas as religiões e simultaneamente adorar os d eu-
ses de todos os povos. E de feit>, cedendo ao impulso
mysterioso de uma força desconhecida, mas invencivei,
seus deuses subiram ao Capitólio, e Roma, forte por sua
religião, senhora e soberana altiva de tantas nações con-
quistadas e adoradora fervorosa de santissimis' divin-
dades vencidas, firmou-se na m íltidão e na força—:jue
era a legitimidade do Orien'e, e eternisou-se há intelli-
gencia e na disciplina—que era a legitimidade do Occi-
dente.

E aqui vem m íito ao justo notar que a sua religião,
e^treinado-se de toiis as outras sem deixa: de g urdir
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. certos pintos de contacto com todas, tambem e'li, iden-
tidcada com a sua crença conserva o seu caracter próprio,
mas reúne as qualidades predominantes dos grand^i
povos, que a sua espada venceu, o .1 a sua gloria offuseoa :
—tem o civismo austero dos Espartanos, a primorosa
cultura dos Athenienses, a pompa feérica dos Egypcios
e a g-andesa magesta'ica dos Assyrios. Ora, para vencer
esse Cülosso era preciso que os seus deuses succumbis-
sem pira domiiul-o era necessário que a sua religião
WA descuida; e só um Deus vivo podia anniquilar os
seus falsos deuses, só uma Religião suprema pedia des-
trair a sua religião phantasiosa.

Felizmente veio este Deus vivo e esta Religião supre-
ma tambem veio. Christo, Deus de Deus, o Messias
chegado na plenitude dos tempos propheticos, fez-se ho-

—InenTnas 
puríssimas entranhas dirmatstõnrrosa. (termais

¦gentil, da Mis sant . das virgens filhas de Sião, e, com
o heroísmo infinito do seu infinito amor. soffreu pelo ho-
mem todas as angustias cruciantes e todas as agonias
acerbas; bebeu o calix de todos os opprobios e esgotou
a taça de todos os tcrmentos;-subiu ao Calvário, ver-
gando ao peso de todos os crimes humanos, e morreu
morte de cruz na sotitu.de esmagadora do abandono do
céo e da terra. Mas a sua Morte quebrou o sceptro do
anjo revoltado, e a sua Resurreição destruio o império dos
deuses do Capitólio.

Vencido o principe das trevas e destruído o império
dos deuses ia abrir-se para o mundo regenerado um .1 no-
va era de bênçãos sob o influxo omnipotente da doutrina
vencedora doChristo. E com eíeito, doze homens rudes
receberam do Mestre adorável a missão de transmudar a
humanidade, ensinando-lhe uma Religião de paz e amor.
de união e concórdia, e firmando todas as instituições
politicas e sociaes do mundo nos princípios indefectíveis
da moral do Evangelho.

Missão espinhosa! Missão difficillima! Christo sa-
bia-o e disse aos Apóstolos e disse aos Padres, que deviam
subviituil-os na obra gigantesca da transformação radi-
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cal do espirito humano:---Ide pelo mundo cm fora, ensi-
nae aos povos todos da terra, pregae-lhes a minha
palavra, annunçiae-lhe \ o meu reino. Não vos aterrorise
o sobrecenho feroz dos especuladores do mal, nem vos
apavore a guerra de morte da idolatria tyranna: as tre-
vas não gostam da luz, o céo é o pesadelo do inferno ; e
vós sois a luz e vós sois os enviados do céo. Todos hão de
cdiar-vo:, todos hão de perseguir-vos ; não cxranheis
esse ódio, não temais essa perseguição, que eu fui o pri-
meiro odiado, o primeiro acerbamente perseguido. Si
mundus vos odit, scitote guia me priorem vobis ódio
halmit.

, ¦..' ."

Estudemos, embora a largos traços, esta missão ingerir
-terquc faz do Paére-a victima de todos os séculos, o alvo
de todos os ódios tempestuosos e a mira da cpposição
systematica da philosophia anticatholica; estudemol-a
sem preconceitos de casta nenhuma, á luz serena da his-
toria, á luz patente da philosophia racional ; estude-
mol-à. svnthetisando-a iVesta proposição luminosa —O
Padre 6 a maior forca social.

u

No desempenho da sua missão prodigiosa o Padre é
mais que homem,—é o próprio Jesus Christo agindo
sempre na terra com a efhcacia infinita d'aquella palavra
infallivel, d'aquellainsinuantissima palavra, que regenera
e transforma e nobilita e aperfeiçoa e polimentae civilisa
e aprimora e justinca e Salva a sociedade humana, atra-
vez das ltictas dos séculos e no meio das vicissitudes
do; tempos. Encarnação viva e palpitante do maior de to-
dos os poderes, —o poder divino, e da maior de todas as
forças,—a força moral, o Padre reúne todas as magniti-
cencias da natureza e todas as magnificencias da graça;
n'ella, como n'um santuário de bênçãos, como no seio
viranal de Maria, Deus une-se ao homem, e Deus e ho-
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mem ficam estreita c eternamente unidos no a.mpjexo
ineffav.el do mais santo e puro amor.

Quando as sagradas mãos pontifícias attrahem-lhe do
céó'os peregrinos dons fulgentes do Espirito de luz, Je-
sus desce sobre elle, entra no seu coração, une-se a sua
alma identifica-se com a sua pessoa, e torna-se o seu san-

gue sua vida, seu poder, sua força e sua gloria. Os ho-
mens nâo vêem nelle senão um simples mortal, mas
Jesus Chrsto deu-lhe o germen da immortalidade ; os ho-
mens julgam-no pequeno, mas Jesus Christo fôl-o grande
demais; 

"os 
homens consideram-no formado á sua seme-?

lhança,' mas Jesus Christo foimou-o á sua própria ima-
aem;—o Padre é Deus e homem como o Christo.

Enorme, enormissima grandeza! Assim rápida e scin-
tillantementft ftshnyndo o esvelto e magestoso perfil d'essa
máxima entre as maiores personalidades históricas, nao
padece duvida que teve sobejas razões o eminente publi-
cista moderno, que firmou e afnrmou esta proposição ir-
refutavel á luz da philosophia e da historia : « O padre é
a força social por excellencia.» Bem é de ver que o radi-
calismo não concorda com isto ; esse inimigo jurado de
tudo, que sobrepõe-se á esphera da natureza, não com-
prehende que possa haver luz no cérebro de um doutrina-
dor de dogmas. Para elle a sotaina é o symbolo do obs-
curantismo na sua expressão mais enérgica; o Padre é a
ignorância feita carne e feita osso, estadeando-se, fanati-
ca e presumida, no campo limitadíssimo de idéas e crenças,
que já tiveram seu tempo ; e o dogma catholico é a gui-
lhotina do pensamento, o patibulo da liberdade humana.

Mas destas duas opiniões fundamentalmente contrarias
qual é a verdadeira ? O Padre é o mal, como avança o ra-
dicalismo, ou é o bem, como affirma Tocqueville ? E1 o
opposicionista pertinaz do progresso social, ou é o defen-
sor intremulo da paz do mundo universo ? E' o escravo
ignóbil dos preconceitos estúpidos, que lhe ennoitam a
mente, ou é o gênio aureolado pelos reflexos dos formosos
ideaes, que lhe recrusam o cérebro? A philosophia illu-
minando a historia e a historia dando as mãos á philoso*

M
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phia. ambas respondem : —A verdade c que se não fora o
Padre já a humana sociedade se houvera desmoronado
aos' golpes da cimitarra sacrilega da moirisma philoso-
nhanto. A verdade é que a acção soberana do Padre, vi-
sando sobretudo os superrimos interesses da vida futura,
efticacissimamente influe nos grandes e complexos inte-
resses d'esta vida presente. A verdade é que o padre, anjo
tutelar da paz e do amor entre os povos, é e não póde dei-
xar de ser, a maior força social,-a força social por excel-
lencia.

fe' preciso provar, provemos.
Ha entre o- corpo humano e a humana sociedade uma

consonância admirável, mysteriosa; uma exquesita e
s.irprehindente harmonia. Admira-me a substancia do
corpo na intima juxtaposição das moléculas, masassom-

-^^m^^uxbsdstencia da sociedade no estreito congraça-
. » im _ 1 ~ .-. _í 7% ã r. .-1 _-»

men'o dos indivíduos. A união das moléculas e a vida-
no corpo, e a união das vontades é a vida na sociedade.
Disjuntem-se aquellas, que a morte apresenta-se com as
credenciaes do túmulo, e o corpo vira cadáver; quebrem-
se os liames d'estas, que a desordem apparece com o seu
cortejo de horrores, e a sociedade torna-se anarchia. Mas

que lei conserva unidas no corpo essas moléculasfremen-
tissimas, que tendem sempre a recobrar sua liberdade ? A
suprema lei da attração, que é o sopro de Deus.-regendo
e governando as maravilhas dos orbes. E que poder man-
tem em concórdia na sociedade tantos indivíduos, que
sentem dentro d*alma rugir, indomito e feroz, o venda-
vai de mil paixões furiosas? De certo não e a mesma
cousa ordenar moléculas e arregimentar vontades ; nao e
tão grave subtrahir o corpo ás leis geraes, que regem a ma-
teria, como livrar a sociedade das desordens fataes, que
nascem das paixões. E portanto ha de ser, deve ser a
maior força social por excellencia, o poder extraordina-
rio, o excelso poder soberano o que realisar esse prodígio
dos prodígios,—o prodígio da harmonia universal na so-
ciedade.' 

Qual será elle ? Sc exceptuamos o Padre, ministro de
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uma Religião eminentemente civilisadora e divinamente

racional, considerando-o quantidade negativa na somma

essencialmente diversos a que se deva attribuir a Paz_e o

pwgresso das sociedades humanas :-a força, a razão e
n 1 i Kpt"líl(H,i

Mavera a força esse poder soberano ? A força que só

tem uma voz, a voz trovejante do canhão, e so conhece

uma lin-uagem. a sabida linguagem do despotismo .<
sita força que não faz caso dos dictames da conscien-

cia e só admitte a soberania do sabre ? A historia respon-

de que não. A força opprime, mas não pacifiea ; o bnlho

da espada é raio, que fulmina os povos, mas nao e luz, que
esclareça os espintos. .

Napoleão, o gênio das batalhas, o guerreiro tyranmco,
o luctador glorioso ; Napoleão, o homem de rija enver-

Madura de cyclope. ambicioso como Alexandre e como
Alexandre despotico ; Napoleão, co -.quistando o Kgypto.
subjugando a Itália, devãpandp a Hussia, tyrannisando
a Europa e sonhando fazer do mundo universo o ninho
colossal das suas Águias triumphantes. é o testemunho
claro por excellencia e por excellencia f.isante do que po-
de e vale a brutalidade da força na conservação da socie-
dade humana. O seu império foi caractensticamente
fictício : vacillou, cahiu, escabujou e morreu aos golpes
formidandos de outra força mais nobre,-a lorça dos brios
offendidos de uma civilisação inteira; o seu sonho ae
monarchia universal desfez-se na realidade atraz de um
banimento infame ; e o homem que não cabia, não cabia

por seu orgulho na terra, aecommodou-se perfeitamente
bem no dorso escarpado e negro e nú do rochedo de
Santa Helena.

Magninco ensinamento, soberbissima lição, que a his-
toria dá aos conductores de povos que só querem ver na
sociedade uma senzala de escravos appaientemente um-
dos pelo medo da força, em vez de uma nobre aggremia-
ção de homens livres intimamente ligados pelas doces
cadeias do amor. Não é, pois, não pode ser a força esse

-..:»»



DA ACADEMIA CEARENSE 119
<-»'%-'-'- -v>--

poder mysterioso, que engendra a unidade viva no corpo

SM-o-á talvez a razão humana livre d3 todos os com-;

promissos com a fé, em completo divorcio com a revela-
cão Divina, emproada e impia, derrancando os corações
tí'desvHÍrando os espiritos, abastardando a sciencia e pro-
finando a arte, abolindo todos os cultos e mofando de to-

das as crenças, dando foros ao preconceito e arrhas ao

absur lo supp. imindo Deus e divinisando o homem ? Se-

ri a razão? A sã philosophia nem o acceita, nem o ad-

mitte, ,
\ razão pode muito, mas não pode tudo ; e aurora,' 

nSo é gol ; precisa ainda de luz, de muita luz para
cnx-N-oar as transcen ientalissimas questões, quedebalde
hãVpreoceupado o espirito livre dos máximos pensado-
í4À escola radical. Precisa de luz, e a sua luz fulguro-
sa a sua luz pharolisaite, em que pese aos incrédulos,
de todas as cores, é a revelação divina, é o dogma catho-

lico que sós resolvam dé vez os grandes problemas scien-
tifico; Portanto, assim com.) o homem não podebastai-
se a si mesmo., tambem a razão, sem o auxilio da te, na j

pode bastar á sociedade.
Mas então, se a historia depõe contra o despotismo da

forca bruta e a philosophia proclama a impotência da

razão solitária, o que restados tresMÍ^^ÇS
ciaes? A liberdade. Faça cada um o que bem lhe pa.c-
Í #se como quizer, que assim ninguem terá motivo

itoleixa e a paz reinará, serena e bella, hcunda e sol.-

d, 
'a 

sociedade, diluindo-.e nas gottas ¦nten.css.ma
de'um orvalho de luz, que desenvolvera de prompto a

uberrimi florescência do progresso social.

A paz ! Sim, foi sempre esta a promessa alviçareira aos

amantes de tão formosa utopia: ^"J"'^
tantas luctas fratricidas tantos males acab.au ha . an-

tos absurdos clámorosòs, e notadamente os ho. o os a

tragédia de sangue da revolução franceza, estão a de-

mostrar ao mundo que a liberdade sem ^to^tap|e|
favorável á paz. como a força bruta e a razão emancipada.
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E' que os ambiciosos, os máos cidadãos abusam delia, e
tão sem pudor, tão sem piedade abusam, que chegam a
lançar os povos desesperados no incêndio conflagrante da
mais terrível das guerras, a guerra, civil. Et non erat pax.

O poder, que governa as vontades, que modera as pai-
xões, que mantém illesa a unidade viva no corpo social,
não é a força, não é a razão, não é a liberdade, bem o vi-
mos. Mas é a Religião, mas é o Christianismo. Não se
objecte que antes do Christianismo já existia uma âõéie-
dade e ja pompeava uma civilisação,—a civilisação grega
e a sociedade romana ; porque a isto se responde que
iodos_osjseci^ paga não vin-
gam parecer um dia só da nossa gentilissima civilisação
christã ; e todas as grandezas da sociedade antiga não
valem o aprumo d'esta esvelta sociedade moderna. Foi
á sombra do Christianismo que se levantou e se alfaiou o
verdadeiro edifício social; porque foi á sombra delle quenasceu, cresceu, vigorisou-se, maiavilhou eavassallou o
mundo esta civilisação Ioda nova, toda louça, toda bella.

E ainda hoje, como hontem, á sombra de suas Egrejas
agrupam-se as casas e reunem-se os mercados, diz o ver-
bo ardente e auctorisado de um tribuno genial (!); em
seus claustros verificam-se as festas theatraes; ao som
de seus sinos congregam-se as assembléas ; ao pé de seus
altares armam-se os cavalleiros; de seus templos saem os
peregrinos; em suas aras está a mãe de todos os ho-
mens, a Virgem pura; em suas procissões, perfumadasde incenso, abençoadas pelo órgão, que anima quadros,estatuas e columnas, illuminadas pelos cyrios e pelaslâmpadas, que parecem estrellas errantes, que vieram be-ber sua luz no santuário, em suas procissões todos o.smysterios da alma; na archltectura maravilhosa de suascathedraes, .toda a arte,—a columna grega cortada emfeixes, o arco romano engrandecido como as portas éter-nas e o obelisco oriental, não enterrado no solo. mas
perdido nos ares ; nas folhas cinzeladas nos arcos, a na-

_W£*:-7Í'\

(!) Emilio Castelar. Dise, Aoad.
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tureza ; na janella rasgada que se abre em cima e que re
colhe a luz e a decompõe em matizes do iris. o céo ;

que se per , ....,..,
tica, mysteriosissima, por onde a vida ontingsn.c aspi-- íiafundir-se com a vida eterna, e o homem, movido

/ '¦¦*¦- m

olhe a luz e a aecompoe em mauzes do ins, o eco ; e
ia agulha entalhada, aérea, que se alcandora ao infinito,
me se perde nos arreboes do íirmamento, a es:ada mys-

ra a co
pela fé, sobe a perder-se no seio immenso da gloria.

E', pois, a Religião, é o Chr.stianismo o único poder
capaz de crear e conservar a unidade viva no corpo so-
ciai; porque só elle tem o segredo irrevelavel de utilisara
força, a razão e a liberdade, traçando-lhes, a cada uma,
com perícia divina, o circulo intransponível da sua res-
pectiva actividade. Felizmente já vae se afflrmando, foi-
gamos de confessal-o, já vae se afflrmando, como a mais
inconcussa das verdades, que só ao Christianismo perten-
ce esta gloria ; já vão alvorejando na mente dos mais vi-
gorosos pensadores modernos e contemporâneos es-as
eras refulgentissimas do pulchro amoi\ em que a huma-
nidade deve constituir uma familia única, em que essa
familia ha de ter um só Deus, uma só fé e um só bap-
tismo.

Mas o Christianismo é um ideal, precisa deum cere-
bro; é uma religião, precisa de um apóstolo ; é uma sei-
encia, precisa de um mestre. È qual é o cérebro d'e.se
formoso ideal, qual é o apóstolo dessa religião divina,
qual é o mestre d'essa sciencia soberana ; em summa,
qual é o órgão do Christianismo ?

E' u Padre, o Padre só, »Mas então é claro que não
podemos consideral-o quantidade negativa na somma dos
factores sociaes, porque elle é e não pôde deixar de ser a
maior força social.—a força social por excellencia.

E de feito, quanto é larga e profunda, extensa e eftie iza acção, a força social do Padre ! .Aonde quer que volva-m°s os olhos, aonde quer que fixamos o pensame.ito,nos precintos illuminados da historia, ou nas ctaocia;deslumbrantes da esthetica: na orbita esplandeseente da;
| 

eas, ou na caudal veriginosa dos factos ; nas conquis-as luminosas da sciencia, ou nos esforços triumphaes dae; nas crises violentas da moral, ou nos meandros
i
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inextricaveis da politica; em scenarios cambiantes dos
séculos, ou nas tragédias assombrosas dos povos ; no
berço e no sepulchtodo homem ; na direcção, e civilisa-
ção do mundo ; sempre e em toda parte defrontamos o
Padre, imprimindo em tudo e em todos o cunho indele-
vel da sua descompassada influencia: dando ao amor o
seu ideai mais perfeito, ao heroísmo a sua feição mais
distineta, a virtude os seus traços mais delicados;
balsamisando os costumes, desbravando a tyrannia, ali-
cercando a paz, movimentalisando o progresso, e procla-
mando a supremacia edênica da' caridade, da egrégia
caridade christan, que realisa cá na terra entre os homens
o que se passa lá acima entre os anjos—o mais bello dos
prodigios, o prodigio da vida das creaiuras identificada
com a vida do Creador.
?Com certeza não ha como os monumentos para syn-
thetisarem os séculos, enão ha como os feitos para im-
mortalisarem os homens. Essas esplendidas Cathedraes
medievas, com suas torres altissimas, erguendo se em
pleno azul como que sondando os abysmos do, infinito
e escutando as melodias do céo ; e de par com ellas esses
sumptuosos Templos modernos tão cheios de magesta-
de, tão opulentos de architectura, concretisando na bru-
teza da pedra as scintillações faiscantes do espirito reli-
gioso e adensando nos lavores da arte as maravilhas
estupendas da civilisação mais primorosa, são outros

, tantos monumentos de dezenove séculos de Christianis-
mo. Esses embrandecimentos de costumes, essa graciosa
polidèz na convivência social, essa doce compaixão pelo
pobre que soflre, pela viuva que chora, pelo orphão sem
arrimo, pela innocencia sem defeza, essa harmonia de-
liciosa quese espanneja no sanetuario do lar doméstico,
essas relações amorosíssimas de confiança intima, de
excelsa piedade, entre o esposo e a esposa, o pae e o
filho, a irmão e a irman, o soberano e o subdito, o amo
e o servo, o senhor e o escravo, esses magnificos princi-
pios humanitários tão nobremente consignados nas leis
que regem os povos christãos, todas essas constellações
rutilantes de virtudes cívicas e moraes, que gravitam no

í*c-. -"-.ijÇ.
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tirmamento estrellejado das sociedades modernas, formam
a moldura do quadro gigantesco onde avul a cercado de
luz n'um deslumbramento de aurora, o busto glorioso
do Padre, como expressão typica da maio força social,
—da força social por excellencia. f

Para verificar tudo isto basta relancearos olho; pelas
(raleria^ pompeantesda historia. E realmente o que tra
o mundo antigo ?

Em Roma era o sensualismo na sua esqualidez super-
lativa, e entre os bárbaros a crueldade acuminada, a mais
truculenta, a mais feroz. Os Césares grimpavam ao throno
pela escada dos sabres pretonanos e deshonravam a
purpura com as acções mais infames. Tiberio, o vinga-
fivo, deliciava-se nas torpetudes de Caprea ; Nero, o ma-
tricida, representava comédias nos theatros de Roma ;
Caliguia, o covarde, rebaixava os brios dò consulado
para satisfazer seus caprichos ; e Vitelio, o guloso, an-
niquilava a dignidade humana no dominio de suas or-
gias deprimentes. O vicio era um deus fervorosamente
adorado; as matronas pisavam as resas do pejo nos
antros do amor l:rutal, as virgens prostituíam-se nos
templos e as vestaes eram messalinas oceultas ; o patri-
cio degenerado, trescalando peregrinas essências do Ori-
ente, já não tinha animo de levantara espada flamme-
janta de seus avós ; e o povo rei tinha se tornado um
povo de escravos ociosos que só queriam pão e circo. So-
ciedade immunda, sem laços de familia, sem laços de
amisade, sem laços de casta nem uma, cujo retrato nos
ficou, hediondo e livido, naquelle extranho banquete de
Tnmalcião, «em que se comiam linguas de rouxinóes,
bebiam-se em cálices de uma só esmeralda pérolas dilui-
das em vinho, e saboreavam-se moréas alimentadas com
a carne dos jovens escravos.»

|sSa horrível sociedade effeminada e cruel teria sem
duvida suecumbido aos golpes tremendos da espada de
l|i| e do martello de Thor, se a não salvasse o Sacer-
dote catholico, indo ao encontro dos bárbaros semi-núsde Attila e Genserico, de Alarico e Kadagasio, bárbarossanguinarios, terríveis no aspecto e na cólera medonhps,
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que embebiam no arco flechas feitas de ossos humanos e
levavam penduradas ao pescoço dos cavallos de batalha
as cabeças dos inimigos trucidados; mas bárbaros que, ao
enfrentarem o Padre e ouvirem-lhe a palavra ungida de
paz eamor, esqueceram as divindades truculentas- dos
seus bosques sagrados pelo mansuetissimo Deus da cari-
dade, e euivaramas altivas frontes orgulhosas para rece-
ber a água lustrai do baptismj da civilisa^ão christan.

Ora, a regeneração da sociedade romana pelo sábio
doutrinamento do Christianismo, e a creação de uma so-
ciedade nova pelo baptisamento dos bárbaros invasores,
só isto bastara para circumeingir a fronte do Padre com
o nimbo fulgurante da mais alta benemerencia, e aqui la-
tar de vez e decorosamente a sua máxima força social.
Mas esta gloria devia caber-lhe por mais largas conquis-
tas e por feitos mais heróicos.

O mundo não reduzia-se aos limites do Império Roma-
no, e além do barbarismo nômade, jazia nas sombras do
erro e da morte o barbarismo sedentária, que tambem era
ovelha fugitiva do rebanho, que elle pastoreava. De cer.o
para irencontral-oem suas tendas e em suas cidades era
preciso bracejar por todos os mares, divagar por todos os
continentes e perigrinar por todas as ilhas ; era de mister
expor-se a todas as intempéries de todos os climas, ven-
cer difficuldades. immensas e arrostar perigos sem conta.
Mas que [he importava tudo isto, se era para fazer brilhar
a luz da civilisação na noite dos espíritos, se era para en-
cherda verdade evangélica'o vácuo das intelligencias, se
era para levar o Deus da mansidão ás almas ferocissimas
do: ferocissimos selvagens ?

As grandes interpresas demandam grandes sacrifícios,
e a divina interpresa do Padre era desbravar e polir a
sociedade antiga, e enveredal-a pelos caminhos luminosos
da verdade e da virtude, desfraldando aos quatro ven-
tos da terra o sacro vexillo da Cruz sobre as ruínas fu-
megantes do paganismo egoista e cruel. E, pois, a tem-
pestade, o naufrágio, o soffrimento, o supplicio, a dor a,
morte, nada podia demovel-o de passar de continente a
continente, de archipelago a archipelago, de região á re-
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dão, de tribu á tribu, cie familia á familia, como riso da
esperança nos lábios, com a ílamrnada caridade no peito,
com o íris da paz sobre a fronte, annunciando por toda a
parte indefessamenLe, valorosamente as vantagens infíhi-
tas e as grandezas inexcediveis do Império regenerador,
do gloriosíssimo Império de Nosso Senhor Jesus Christo.

A sua voz de doutrinador sublime de cousas extraordi-
narias, nunca vistas e nunca ouvidas, estrondeou, caloro-
sa e forte, sonora e penetrante nos âmbitos do mundo in-
teiro ; e a sua palavra trovejante e acariciadora ao mesmo
tempo, a sua palavra, cheia das solemnes e magestosas
vibrações do infinito e rica das opulencias magnânimas do
coração, foi accordar o.s echos das mais solitárias e recua-
das paragens do universo. ./// omnem terramexivit sonus
cor um, et in fines orbis ternc verba eorum. E esta voz e
esta palavra levaram a luz da verdade e a luz da civilisa-
ção aos povos e ás raças, que se atrophiavam na torpe es-
cravidão do erro e nas trevas espessas da barbaria, e cava-
ram bem fundo os alicerces e levantaram os muramentos
inabaláveis do esplendido editicio social christão.

Admirável! Simplesmente assombroso! Não precisa
mais nada para mostrar a acção social do Padre. Elle
pode, com todo o aprumo, com toda a sobranceria, sem
receio de contestação séria, sem medo de formal desmen-
tido, elle pode apontar a sociedade hodiernae dizer:—Eis
a (ilha do meu primeiro e único amor, o fructo bemdito do
consórcio da minha alma com o Christo. O que ha de
bom, de bello, de grande, de primoroso, de sublime, de
excelso, de magnífico, de sobrenatural, de celeste, de di-
vino nas instituições políticas e sociaes do mundo éhris-
tão, é obra minha, tão somente minha. Antes de mim, só
havia erro e eu trouxe a verdade, só havia trevas e eu
trouxe a luz, só havia vicio e eu trouxe a virtude, só ha-
via escravidão e eu trouxe a liberdade, só havia egcismo
e eu trouxe a caridade, só havia desespero e eu trouxe a
esperança, tudo curvava-se á fatalidade do destino e eu
mostrei a acção da Providencia.-'-Para formar esta brilhante sociedade, que hoje me
insulta e me despresa, empreguei o que tinhade melhor,

V.V.Í5?
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—toda a actividade do. meu espirito e todo o zelo do meu
coração; vagabundiei por todos os cantos do planeta e
surprehendi todos os segredos da sciencia; vali-me do
gênio dos Apóstolos para vencer os deuses e usei da
constância dos martyres para assombrar os Cezares ; fui
Ambrosio rechassando a tyrannia e fui Agostinho confun-
dindo o erro; fui o máximo dos philosophos com o Anjo
da Escola e fui o máximo dos beneméritos com o Anjo de
Claraval; transmudei o deserto nas maravilhas da virtu-
de e presenciei nos Claustros o berço de todas as discipli-
nas e a aurora de todas as descobertas ; fiz-me escravo
para ganhar os escravos e tornei-me sábio para converter
os sábios ; com as doçuras da caridade consolei os pe-
quenos e por um excesso de amor, fiz-me tudo para todos,
afim de lucrar todos para o céo.
—N^este constante labutar em prol da humanidade,

gastei dezenove séculos de sacrifícios, que me têm sido
pagos com dezenove séculos de ingratidão. A sociedade,
não se atrevendo e não podendo negar a minha extraordi-
naria influencia social, reconhece os meus grandes servi-
ços perseguindo-me sem tréguas: sou i m ignorante
fanático entre os sábios modernos e um paria entre os ho-
mens ; i ad rre admira, pois o Christo, o Sapientissimo,

o Dulcissimo Christo, tambem foi um escândalo entre os
Judeus e um louco entre os Romanos. Isto me consola,
fico muito mais -semelhante ao meu Divino Senhor, e re-
almente é preferivel,-infir.itas vezes preferível ser odiado
e perseguido com o Gfristo, a ser ardentemente amado
e venerado sem Elle.— ,"- Eis pallidamente delineado em toscas phrases desali-
nhavadas o quadro gigantesco da acção social do Padre
catholico no mundo. Pintal-o ao vivo, com todas as regras
da arte, eom todas as magnificencias da esthetiea, talvez
o podesse o pincel genial de um Murillo da oratória.
Não eu. Mas o rápido estudo, que ahi fica, é mais que
suffleiente para se comprehender a estupenda missão
eocial do Padre e a responsabilidade infinita que lhe pesa
sobre os hombros, sobretudo nos tempos, que correm.

E com effeito, as sociedades contemporâneas sentem-



. St--"' .. -aí

DA ACADEMIA CEAKEN8E 127
"V

^-v --n. • "N.' '>- *>^'v>~«^*N>N.'*sw»- »_/~^,

se trabalhadas por um espirito de revolta, que ameaça
arruinál-as por completo ; o seu organismo, d'antes tão
for'e, tão sadio, enlanguedece a olhos vistos sob a acção
tóxica de princípios e doutrinas njfastamente subversi-
va's p necessário salvai-as ; é preciso convencel-as de
diie só os princípios divinos da moral evangélica lhes
nòderh servir de base inconcussa e de fiindàmeníoindes-
tructivel ; é de mister provar-lhes que só a virtude pode
acobertai-as das desordens úitaes, que nascem das pai-
xões humanas sublevadas.

Esta é a missão do Padre. Esta 6 a sua missão divi-
na. Para coroai-a de bom exito d:ive elle conservar-se
sempre na altura de sua dignidade incomparavel, deve
ser homem de lucta, homem de sacriíicio, homem de
sciencia e homem de virtude, deve, em uma palavra, ser
a copia viva e palpitante do Christo, proíligando forte-
m3nte suavemente, o erro e o vicio aonde quer que os
encontre, no sábio e no ignorante, no rico e no pobre,
no grande e no pequeno ; e dando, sem trepidar, ávida
e a honra para salvar as almas desgraçadas e as socie-
dades prevaricadoras.

Se no desempenho escabroso d,esta augusta missão o
perseguirem os homens, se o odiarem, se lhe moverem
guerra demorcC não se desconsole, não se perturbe, nüo
se apavore, não se desanime, não se abata, que Jesus
Christo, o bem amado, o boníssimo Salvador da huma-
nidade ingrata foi o primeiro odiado, o primeiro acerba e
atrozmente perseguido. Si mundus vos odit. scitote quia
me prior cm vobis ódio habilita

IV Valdevino Nogueira,
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HOMENS DO CEAEÁ

Ha quem já tenha sustentado que não c a intelligencia
que constitue o piincipal elemento dos povos, sendo que
não é pela intelligencia, mas pelo estômago, que as na-
ções se desenvolvem. Isto eqüivale a dizer que a cabeça,
que dirige, deve estar subordinada ao braço, que executa.
E' um absurdo ; mas conv.) quer que seja. é a intuição
que prevalece nas circumstancias do momento. Dahi a
grande importância concedida ordinariamente aos capita-
listas e banqueiros, ou mais particularmente aos jogado-
res de bolsa, que em verdade e a julgar pelo prestigie) de
que gosam, bem poderão ser denominados wmuscidatii-
ra positiva dos governos.

Mas como para sustentados é indispensável o braço ar-
mado, que os defenda, outro elemento se faz necessário :
—a força. D'ahi o prestigio dos exércitos c o predomínio
do militarismo.

Tambem os governos se mostram particularmente in-.
teressados em fazer pender para esse lado a balança da
opinião. Preoccupados quasi exclusiva mente com as n:-
cessidades presentes, esquecem que é sua principal mi?-
são—preparar o futuro--, não vacillando um instante em
sacrificar ás ambições do momento a geração, que ha de
vir.

Deste modo, considerações especiaes, privilégios pur.i-
cuíarés são concedidos aos homens de guerra, insinuan-
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do-se por todos os modos que a gloria mais brilhante é
a das armas, se bem que seja manchada de sangue, no
dizer de eminente publicista. .

Notável internacionalista francez observa que o que
mais concorre para esta deplorável situação cio espirito
moderno, é a viciosa direcção, que se dá á educação das
novas gerações, illudindo-as sobre a natureza da verda-
deira gloria, enchendo a memória das creanças da narra-
tiva das explorações guerreiras, relegando para entre os
accessorios da historia a menção dos bemfeitores da hu-
manidade. « Se os homens, que redigem os programmas
do ensino publico, fossem melhor inspirados, acerescenta
elle, dariam um logar menos considerável, uma parte me-
nos exclusiva aoâ factos de guerra, ás conquistas; recom-
mendariam sobretudo, que não se ligue a verdadeira
gloria senão a actos brilhantes de humanidade e de justi-
ça, aos príncipes que poupam o sangue de seus povos,
aos sábios que fazem descobertas uteis, aos escriptores,
aos artistas cujos trabalhos são de natureza a elevar os es-
piritos e os corações, a todos aquelles que concorrem por
suas faculdades, por sua applicação, por seu devotamen-
to, para elevar o nivel dos conhecimentos humanos e me-
lhorar as condições da existência da sociedade. » (*)

Não acontece, porém, assim na-pratica ordinária dos
povos modernos, em geral, extremamente egoistas. Gol-
loca-se acima de tudo o capital, como instrumento do go-
zo; e depois do capital, a força como instrumento de
guerra. Tal é com effeito a situação geral na epocha
contemporânea, notando-se que entre nós tudo ainda
mais se aggrava pela circumstancia particularissima da
crise revolucionaria por que vae passando o Paiz.

E' de crer, porém, que venham melhores tempos; e
duas circumstancias nos auetorisam a alimentar esta es-
perança. A primeira consiste no facto de que já selorna
sensível a necessidade da paz e de uma a outra extremi-

O Pradier Foderé—Traité de Droit International Public Euro
peaiiet Americain, vol, V, pag. 30.



M

1 v •'i-

DA ACADEMIA TEABENSE 31.
*.*S ,•"%.. V_-* %_.**-w v.

dade da Republica parece que se ouve echoar este grito a
repercutir com intensidade em todos os corações patrioti-
cos: basta de revolução. A segunda está na tendência, que
se nota em muitos de nossos homens mais prestimosos
para deixarem de lado a politica e entregarem-se de pre-
ferenciaás luetas da intelligencia.

Entre nós pelo menos (referimo-nos ao Ceará), não
obstante as proporções acanhadas de nosso meio em rela-
cão aos outros centros da Republica, parece que já come-
ca a fazer-se uma athmosphera separada e distineta da
athmosphera politica, onde possamos respirar e viver li-
vremente. Os que pensam, os que trabalham pela cultura
do espirito, já não se sentirão isolados : ha quem os ani-
me e console ; e de uns para outros sentimos que já co-
meca a se estabelecer a mais salutar convivência.

De tudo isto resulta que um espirito novo nos invade,
preparando-nos para luetas até então desconhecidas no
circulo commum de nossas relações ordinárias. O que
sobrevirá no futuro? Ninguém poderá assegural-o; mas
o que é certo é que já começámos a fazer alguma cousa.
« Não estamos parados ; estamos a caminho »—já o disse
um nosso illustrado collega. o Dr. Pedro de Queiroz. (•*)

Isto, porém, não é obra do acaso ; é o resultado do
esforço perseverante de alguns nobres pensadores, que
fugindo ao tumulto das commoçoes sociaes, desde muito
trabalham silenciosamente, abnegadamente pelo levan-
tamento de nossa mentalidade, Esses são poucos, mas
não cançam ; vivem quasi sempre ignorados e pouco se
preoecupam com as vantagens pessoaes do seu trabalho.
Não obstante experimentados em luetas ignoradas do
mundo, mas tão grandes qne chegam a tornal-os inferio-
res ao interesse e a paixão, nada temem conscientes de
que são verdadeiramente os instrumentos de uma missão
perpetua, constituindo o único elemento irnmortal da
humanidade.
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0'esses é que directamente nos vem tudo o que appa-
rece de grande e elevado. . '„. 

. .
E a turba multa commum das intelligencias burguc-

zas os chama de loucos ; outros estranham que vivam ate
certo ponto fora do mundo e desconheçam o goso ; e ou-
tros ainda os qualificam de ineptos.

Eu direi simplesmente : são os exploradores incom-
prehendidos da mina da verdade ; são o germen obscu-
ro de que se origina a corrente com que afinal chegara
a se constituir o oceano do pensamento.

Apontar esses homens a geração, que começa, mostrar

quanto fizeram em bem de nosso melhoramento, ava-
liar o contingente com que concorreram para o levanta-
mento de nossa mentalidade, apontal-osá multidão como
um exemplo a seguir, seria sem duvida uma nobre mis-
são. Para isto, porém, fôra necessário orgamsar uma

galeria completa dos nossos mineiros do pensamento.,
Eu não tentarei esta empreza, que de direito pertence a
outros menos estranhos a tal ordem de estudos. Toda-
via indicando aqui aos competentes um thema fecundo
para uma obra de grande utilidade, aproveito a oceasião
para publicar algumas notas, que tenho tomado sobre
algumas das nossas individualidades mais salientes,
começando pelo nosso illustre compatriota, Dr. Tho-
maz Pompeu de Souza Brazil.

r
i

Dr. Thomaz Pompeu

. Se ha entre nós homens, que verdadeiramente mere-
çam a veneração dos contemporâneos por actos de abne-
gação e patriotismo, por constantes esforços em bem da
conectividade, e mais particularmente por sua decidida
votação pelas lettras e perseverante appiicação ao desen-
volvimento da sciencia, entre estes occupa> por certo, o
Dr. Thomaz Pompeu logar eminente.

Com effeito, é elle dos poucos que em nosso Paiz
abraçam o circulo todo inteiro dos conhecimentos, huma-

> ,.
¦ V
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podendo-se dizer, não só que é um espirito viajado11 'todos 
os ramos do saber, mas precisamente que tem

Ps 
melhores elementos para constituir o exemplo raris-

simo de uma illustração encycopledica. E' um traba-
lhador infatigavel, uma cerebração vigorosa, uma das
nossas intelligencias mais fecundas, se bem que seja
muito menos conhecido do que tantos outros em torno
doscuaes faz grande ruido a opinião publica nacional.
£' verdadeiramente o continuador da obra começada
por seu pae, o illustre senador Pompeu ; mas este era
apenas uma gloria cearense, quando o filho é já uma
floria biazileira, devendo oecupar um logar de honra na
galeria dos pensadores nacionaes.ò 

Não obstante, é pouco conhecido, tanto assim que é
menos conhecido talvez como homem de sciencia, do
que como politico, quando é certo aliás que a politica
já não tem para elle seducções. Mas isto é o que se ex-
plica mui naturalmente : 1.° porque concentrado e mo-
desto, o Dr. Thomaz Pompeu gosta pouco de apparecer,
como, ao que parece, gosta pouco de ouvir falar em seu
nome; 2.° porque não escreve no gênero de litteratura
preferido do publico, colloca-se a uma certa altura inac-
cessivel ao vulgo, predomina em seu estylo a concisão
mathematica, abundam em suas exposições os quadros
estatísticos. Tambem Thomaz Pompeu não se honraria
com a gloria de simples escriptor popular. Dotado de
estylo másculo e vibrante, poderia, se quizesse, repre-
sentar papel saliente no romance ou na critica, como na
propaganda dás idéas ordinárias da epocha. Mas vê-se
perfeitamente que elle visa outro alvo: não tem poríim
o exito puramente litterario ; preoecupa-se com os inte-
resses reaes da sociedade ; não escreve para jornalistas e
críticos, mas precisamente para engenheiros, médicos,
para estadistas e advogados.
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Como prova do que ahi fica dito, passo a fazei uma
rapida exposição dos seus principaes trabalhos, segundo
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a ordem da producção.¦Linctitar-me-hei a citar suas obras
sem fazer commentario algun?*Não obstante, com isto
acredito prestar um serviço, não somente a futuros
biographos, mas principalmente á mocidade estudiosa,
a quem apresento o exemplo deumavida exclusivamente
dedicada ás luctas da intelligencia, indico a direcção do
caminho, que leva á verdadeira gloria.

Nascido em 30 de Junho de 18í>2, o Dr. Thomaz
Pompeu começou os seus estudos de humanidades no
Atheneu Cearense, em 1864. Logo eth 1865 seguiu para
o Rio de Janeiro onde cursou preparatórios nos colleglos
jesuiticos dos Padres Paivas, no Rio Cumprido, e no de
de Monsenhor Reis (Atheneu Fluminense).

Em 1868 matriculou-se na Academia do Recife, con-
cluindo o curso jurídico em 1872.

De volta á sua terra, neste mesmo anno começou a
escrever para o jornal Cearense, do qual foi principal
redactor de 1874 a 1878.

Desde 1873 formara com Rocha Lima, João Capistra-
no, João Lopes, Xilderico de Faria, Dr. Mello uma as-
sociação litterariae scientifica, na qual cada sócio era
obrigado a fazer á noite, quando se reuniam, a exposi-
ção criticadas doutrinas do ultimo livro, que lera. Esta
associação tornou-se ceíebre no Ceará: foi ahi que se
avigorou o espirito alevantado de Rocha Lima; foi ahi
que começou a actividade mental de Capistrano ; Q se
todos estes, como muitos outros que MM partiram,
valem muito, ésem duvida ao Dr. Thomaz Pompeu que
cabe o maior quinhão de gloria, pois foi elle verdadeira-
mente o pae espiritual de toda essa geração de pensado-
res. Rocha Lima, creio, o chamava nosso mestre, o e
sempre possuído do mais profundo respeito que se mos-
tra, sempre que a elle se refere. Tratando da licção com
que foi por elle inaugurado o curso de historia universal
na Eschola Popular, que foi fundada para os pobres ope-
rar ros, eis em que termos se exprime o joven e brilhante
autor do apreciado trabalho Critica e Litteratura :,« As-
sistimos á primeira conferência do curso de historia
universal, que inaugurou na Escola P^///^;^o illustre Dn
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Pompeu Filho. Conhecido já nas luctas da imprensa, o
dor sahiL1 do silencio do gabinete para a tribuna rui-

dosa do ensino popular, «"bnservando a calma do pensa-
dore a imparcialidade do apóstolo da verdade. O tenta-
men do illustre orador é generoso e os resultados serão
profícuos. Em nome de meus collegas e discípulos da
Escola Popular, agradeço o impulso nobre e vigoroso
que o batalhador das idéas livres imprimiu á nossa hu-
milde empreza, tão guerreada petos ateadores deinsul-
tos e calumnias. » (*)

Em 1874 fundou com João Brigido e João Câmara o
jornal mwo\'\\co--~Fraternidade Cearense, no qual defen-
deu com a máxima independência de espirito asdoutri-
nas mais avançadas em matéria religiosa e scientifica.
Christianismo, positivismo, evolucionismo etc, foram
um a um expostos o discutidos n'este periódico.

Em 1875 apresen.ou-se ao concurso das cadeiras de
portuguez, geographia e historia, no Lyceu da Fortaleza
tendo sido collocado em primeiro logar. Em 1876 apre-
sentou-se novamente a concurso da cadeira de geogra-
phia, vaga pela morte do Dr. Francisco José de Souza.
Ainda collocado em primeiro logar, foi finalmente nomea-
do pelo Desembargador Faria Lemos, seu adversário
politico.

A'propaganda jornalística SLiccedjvi a da tribuna. Re-
petidas vezes subiu o Dr. Pompeu ã cadeira de conferen-
cias da Escola Nocturna para doutrinar sobre historia,
philosophia, politica etc.

Sua actividade litteraria foi grande iVeste periodo.
Artigos philosophicos, de exegese religosa, scientificos,
escreveu-os na Fraternidade ; de polemica partidária,
no Cearense ; de critica litteraria e historia, n'este jornal
e em pequenas revistas da epocha ; coitos e phantasias,em diversos jornaes; cursos históricos, fel-os na Eschola
Nocturna : de geographia e de historia, no Lyceu etc.

:? Em 1877 escreveu, a pedido do Dr. Sabino do Monte,
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a parte do relatório do presidente Estellita, relativa á ins-
trucção publica.

Em 1878 escreveu tambem, a pedido do Conselheiro
José Júlio, a parte do relatório d'este referente a mesma
matéria. Á despeito do corte, que o artigo soffreu, na

publicação, ainda constitue uma monographia extensa
sobre o assumpto.

De 1878 a 1886 foi eleito e reeleito deputado á As-
sembléa Geral Legislativa, na qual tomou a palavra sobre

questões de finanças, de melhoramentos materiaes para
o Ceará etc. Na discussão do orçamento da agricultura
em 1881, falou sobre immigração, credito agricola, colo-
nisação,1 por espaço de quatro horas e meia. 0 seu dis-
curso publicado nos annaes do Parlamento oecupou
cerca de 50 paginas.

Em 1880 escreveu, a pedido de um amigo, sua these
de concurso para a cadeira da Eschola Polytechnica—Da
Estatística, sua origem e fundamento—, trabalho que foi

¦ publicado na Typ. Acadêmica da Rua 7 de Setembro, em
4.o grande, .com 80 paginas. Rio de Janeiro.

No mesmo anno organisou com o professor José de
Barcellos e João Brigido o regulamento da instrucção

publica, e fundou em Fortaleza, com João Lopes, Dr.
Accioly e João Câmara, o jornal Gaxeta do Norte.

Ainda no mesmo anno forneceu os dados e informa-

ções com que o Senador Leão Velloso escreveu o seu
relatório.

Na Gazeta do Norte escreveu artigos sobre finanças,
melhoramentos materiaes do Ceará, politica diária etc.,
tendo sido talvez o primeiro no Brazil que ensaiou o con-
to ou romance naturalista n'uma serie de estudos psycho-
lógicos, que publicou rfeste periodo, de 1882 a 188*.

. Em 1885 escreveu a pedido do Desembargador Barra-
das uma extensa-memoria sobre o commercio e industria
no Ceará, a qual se acha appensa ao relatório do mesmo
presidente (in folio de 90 paginas).

Em 1886 escreveu alongaMemória sobre a população
do Ceará, inserta em dois números da Revista do Insti-
tuto do Ceará; I m.
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Nomeado em 1886 Director da Instrucção Publica e
Igo em seguida 1.° Vice-Preíddinte d i Pro.incia, entrou
em exercício da administração em Setembro do mesmo
ann0 apresentanJo,aosahirdaadministração, aoGo f:fiò
Geral uma extensa memória hisorica sobre a assistência
publica no Ceará em 1888 e 1S89, em 4 o com 160 pagi-
nas além do relatório com que passou a administração
ao Coronel Moraes Jardim. Ambos trabalhos inéditos.

Em 1891 publicou um longo estudo sobre a Qualidade
das Câmaras Legislativas, e outro sobre a Fiscalisação do
ensino nos paizes cultos.

Em 1892 escreveu uma serie de ai\igos sobre as Van-
tagens dos trabalhos de irrigação uo Ceará,

Por este mesmo tempo começou a escre er as suas
Licções de Geographia Geral, que vieram a luz em 1894.
Esta ultima obra forma um volume de 650 paginas em
typo miúdo. E' um trabalho magistral e pondo de parte
os defeitos da impressão, que foi, segundo diz o auetor,
apenas um expediente de que larçxi mão para passar a
limpo a sua obra, preparando assim a edição definitiva, é
o que já se escreveu no Paiz de mais completo sobre o
assumpto e mesmo poder-se-á dizer, a melhor Geogra-
phia escripta em lingua portugucza.

No fim do mesmo anno e come;o de 18)3 escreveu a
monographia— O Ceará na Exposição de Chicago, estudo
da topographia, do clima, condições econômicas e mo-
raes.do Estado do Ceará em 1892. Fôrma essa monogra-
phia um volume em 4.° de 212 paginas em typo miúdo e
é um trabalho de muito mérito, o mais completo que já
íoi publicado sobre o Ceará em suas condições '.opogra-
phicas, climatericas, econômicas e moraes.

Em fins de 1893 e começo de 1894 escreveu o Dr.
Thomaz Pompeu uma série de artigos sobre— Asra-ita-
gens da irrigação por meio da barragem do boqueirão das
Lavras no valle do Jaguaribe. Alguns destes artigos fo-
ram transcriptos no Jornal dó Commercio, do Rio, ro
South American, de Londres, e traduzidos em flamengo.

Em fins de 1894 e começo dc 1895 escreveu a Memo-
na sobre saneamento da cidade da fortaleza, inédita e
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que poderá formar um volume de 200 paginas. Desta
obra diversos capítulos foram lidos nas sessões noctur-
nas da Academia Cearense.

Em 1894 escreveu uma serie de artigos sobre questões
econômicas e sobre os benefícios colhidos pela irrigação
na índia e nos Estados Unidos da America do Norto, pu-
blicados no Commercio, do Ceará.

Além destas publicações, artigos de critica htierana e
scientifica em revistas e jornaes, desde 1874 a'é 1892,
existem por ahi em quantidade do infatigavel escriptor.

*
* *

Eis ahi o que verdadeiramente constitue uma vida ex-
efusivamente dedicada aos trabalhos do espirito. Já não
é pouca cousa em uma terra onde bem pouco numerosos

. são os que lêem e onde tão pouca importância se liga aos
homens de sciencia. Mas o que é mais admirável em
Thomaz Pompeu é asuacorrecção scientifica, a elevação
de seu ponto de vis*a, sua disciplina inflexível, tanto
mais apreciável e digna, quanto é certo que vivemos em
um paiz de indisciplinados.

Correcto em tudo, parece que elle reflecte na intelll-
gencia os hábitos da vida ordinária, trazendo sempre em
ordem o inventario de suas idéas, do mesmo modo que,
segundo me consta, traz sempre rigorosamente organisa-
do o orçamento de sua receita e despeza.

Se me fosse permittido affirmar qual seria a sua voca-
ção particular, caso sempre fosse dado ao homem collo-
car-se na sociedade em conformidade com as suas apti-
does, eu diria : é um estadista, um homem de governo.

Com efleito, o Dr. Thomaz Pompeu allia a seus gran-
des dotes intellectuaes a preciosa qualidade de uma von- ,
tade enérgica; e tal é a qualidade mais essencial aos ho-
rnens^ que governam. Depois, sua experiência é já longa
das cousas da vida; elle sabe sempre resolver com prom-
ptidão as questões mais complicadas, aluando o mais
alto grau de prudência a um caracter perfeitamente auto-
nomo e verdadeiramente indomável. Entretanto, toleran-

*".Vr
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te e benigno, elle, como todos os espirites superiores, não
é homem para preoccupar-se com as pequenas cousas.
Olha, sempre de ponto de vista elevado para as questões,
sem ver nos factos mais que simples accidentese nos in-
dividuos mais que meros instrumentos da evolução so-
ciai. Faz, porém, do direito um culto ; e quanto ao acto
de não se preoecupar com as pequenas cousas, abre uma
excepção em finanças, onde reconhece a verdade de que
as grandes cousas resultam da somma das pequenas.
D'ahi sua dupla opposição : por um lado contra tudo que
é tendente, por parte do governo, a degenerar em vio-
lencia contra os direitos do cidadão ; e por outro lado,
contra toda e qualquer medida, por parte dos políticos,
que se incline a trazer como. conseqüência o esbanjamen-
to dos dinheiros públicos.

E' o que se deduz de todos os seus trabalhos própria-
mente de caracter politico, e neste sentido mostra-se elle
sysíematico até a violência ; e por Lto mesmo é bem pro-
vavel que já tenha soffrido mais de uma injuria, sendo
não poucos os inimigos qu(e tem adquirido. Nãoobstan-
te, perdoa com facilidade todas estas intolerancias; é o
primeiro a reconhecer o mérito, mesmo de seus mais
exaltados desaffectes ; e nunca se mostra aggressivo se-
não para com os intolerantes de cérebro estreito, que são
incapazes de enchergar uma linha além da esphera asphi-
xiante de seus preconceitos e ódios.
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A predilecção particular do Dr. Thomaz Pompeu é a
sciencia. D'ahi o predomínio da abstracção em seus tra-
balhos, sendo que difficilmente tenta elevar-se ao domínio
das cogitações intuitivas. E' com formulas abstractas que
elle joga; édos p.incipios adquiridos da sciencia, que elle
procura fazer appiicação ás questões praticas.

M elle o que verdadeiramente se pode chamar um espi-
rito positivo, um homem pratico. E' que sceptico em
philosophia, pessimista em religião, o Dr. Thomaz Pom:
peu encontra na sciencia o terreno próprio para sua acti-
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vida le mental, ao abrigo das duvidas mortificantes, que
tracem o espirito moderno em estado de constantes vacil-
lações Reconhece que o mundo moderno atravessa uma
crise an^ustiosa e terrível; e que grandes são as difflcul-
dades presentes da civ.iÜsação ; mas se ha para estas dif-
ficuldades algum remédio, este só pode ser encontrado na
sciencia mesma.

E' um bello programma. Gomtudo, como era natural-
mente inevitável a um espirito da força do Dr. Thomaz
Pompeu. acontece que elle nem sempre se mostra fiel a
esse pro-gramm^e lia-i^^
ultrapassa os limites desta esphera, que seTrãçõu-como"
regra de condueta e principio de disciplina mental. E as-
sim é não raramente que, mesmo quando desenvolve os
seus programmas scientificos, algumas vezes tende a phi-
íosophar. E' debaixo desse ponto de vista que eu vou
consideral-o agora, para terminar esta ligeira apreciação.

Aqui, porém, não é cousa fácil chegar a uma deducçáo
rigorosa. O Dr. Thomaz Pompeu não publicou sobre o
assumpto uma obra systematica, de modo a nos permittir
formar um juízo seguro ; tem apenas trabalhos esparsos,
observações e notas accidentaés feitas a propósito de
questões, que visam objecto diverso, e por entre as quaes
difflcilmente poderemos chegar á percepção de seu pensa-
mento intimo. Todavia uma cousa é fora de toda a duvi-
da: é sua completa emancipação de todo e qualquer
preconceito religioso. « Semelhante ao fakir, que nada re-
serva para si, mas illude os desejos humanos com des-
lumbrantes visões, diz elle,—é a meiga e modesta té.
Promete tudo em troco de migalhas, de um quasi nada
--do não racionar». D'ahi a sua medíocre sympathia pelas
intelligencias, que repudiam a faculdade de pensar por es-
perarem lhes desça a verdadeemum raio de divina inspira-
ção, na doce indolência de espirito característica da igno-
rancia ou da fé. » A isto chama ainda elle um produeto
da inércia, do medo de enfrentar resolutamente os proble-
mas da vida quando não systematica obscessão intelle-
ctual. « Mas viver é o contrario disto ; e naconcorren-
cia vital das intelligencias primam as que são mais
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enérgicas e dispõem de noções mais completas sobre a
evolução do indivíduo e das sociedades ».

E' no discurso com que fez o Dr. Thomaz Pompeu a
sua'entrada no «instituto do Ceará» em 1889, que me
findo para externar estes conceitos. (*) Este discurso é
não somente importante debaixo do ponto de vista pura-
mente litterano, como é ao mesmo tempo uma profissão
de fé religiosa escientiíica. Ahi o paraizo é identificado
ao nvrvana, a fé combatida como expressão da indolen-
cia do espirito, a religião reduzida ás proporções deum
mero íonho de illuminados.

~~-Yê^rer-pots-,^le-o^problema das religiões é parajLÜL.
Thomaz Pompeu cousa liquidada. Elle já não está só-
mente em duvida, sustenta com energia e convicção a
improcedencia e inanidade de todas as religiões existen-
tes. Mas sc assim é, como deve ser comprehendida a

questão da organisação social no futuro? Será de todo
eliminado o elemento religioso ou será creada uma reli-
gião nova ? Sobre este ponto não se decide ò Dr. Thomaz
Pompeu, nem mesmo parece que elle chegue a ter formu-
lado esta questão. Mas em todo o caso se procurarmos
deduzir de suas tendências e predilecções uma solução
qualquer, vêr-se-a que é sempre para a sciencia que elle
appella. São a sciencia e o trabalho que, ao que parece,
constituem, segundo o Dr. Thomaz Pompeu, as duas
alavancas da sociedade, sendo que é por um lado das bi-
bliothecas e por outro lado das officinas que hâ-de sahir
o principio da regeneração do futuro.

Outra idéa original do illustre escriptor é a que é por
elle sustentada em relação á historia.

«Não sou apologista, diz elle, do que entre nós se en-
tende por historia, nem comprehendo que para o apresto
ordinário da vida, para a lueta, que incessantemente o ho-
mem trava para subsistir, lhe seja necessário vergar a me-
moriaao pezo de factos mal delineados pelo affastamento

(*) Esso discurso foi publicado na «Revista do Instituto», 2/ tri-
we.ti-0 de 1889. Foi dolle que extrai as citações acima.
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em que estão do presente, e de medíocre importância para
seu proceder ordinário.

<< Que somma de utilidade recolhemos em saber de cór
os nomes dos imperadores, tyrannos, usurpadores, reis,
etc, que dirigiram os povos antigos e modernos, si"não
podemos penetrar no modo de sentir, de pensar, de crer,
do viver moral e material de taes povos ?

« Quaes os documentos legados pelas eras mortas psra
reconstruir a alma dessa multidão anonyma, que construiu

-as pyramides do Egypto, que cinzelou a rocha dos pago-
des de Hayderabad e de Ellora, que iraçou catravez da

_Eum4)A.as_j__ir_çLas marciaes no tempo dos Cezares, que
inundou a cidade média de templos gothicos, e a moder:
na das gigantescas obras de engenharia ?

«A historia, tal como tem sido escripta, não passa de
biographias, em torno das quaes se aggrupam aconteci-
mentos politicos ou administrativos, de pouca relevância
para o estudo da evolução dos povos.

«As tentativas em contrario feitas por Macaulay,
Buckle, Richard Green, Curtius, Momsem, Montesquieu,
Fustel de Coulanges, Tainee outros, mostram quão pou-
co se tem feito para aprofundar o conhecimento do sentir,
pensar e obrar da humanidade atravez dos séculos.

« E quem sabe se uma reconstrucção tão larga, tão vi-
va do passado será possivel com os fragmentos, que o tem-
po respeitou ?

« E quando uma tal obra fosse erguida pelo esforço cy-
clopico de muitas gerações de pacientes investigadores,
que resultados scientificos compensariam tão ingente es-
íbrço ?

s< Valeria a pena penetrar mais no intimo do que cha-
mamos alma humana para marcar-lhe os estágios, pres-
crutar o gênesis do conhecimento ?

« E depois, quem sabe se a verdade não é triste, como
insinua o auctor dos Dialogues Philosophiques ?

«Os estudosh istoricos valem menos para a hygiene in-
tellectual e bem dos povos do que a demographia, por
exemplo, cujas revelações são verdadeiros ensinamentos
para os Estados e para o indivíduo. : ^_
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< A historia é o passado mais ou menos longínquo, é
sensação que se transformou, a lembrança que se vae

apagando da memória.
A natureza que amortece a impressão e transmuda as

sociedades, parece ter creado entre o homem actual e as
eras mortas urna barreira invencível, forçando-o à pensar
e a curar mais do presente e do futuro que de epochas dis-
tantes, perdidas.no passado.

« Ha muito que fazer para aperfeiçoar as armas de com-
bate com que os luctadores de hoje disputam as migalhas
da vida; não é ao passado longínquo que iremos pedir
lições; é na observação e nas experiências dos nossos
contemporâneos que precisamos aprender.

As indagações estéreis ou simplesmente deleitaveis
devem ceder procedência a sciencia da vida e a do homem
como sêr social. (**) *

Eis ahi. Como se vê. o que prevalece sempre é o lado

pratico, o espirito positivo. Ao que se deduz das próprias
palavras do Dr. Thomaz Pompeu, que devemos ter sem-

pre em consideração na religião, na sciencia, na philoso-
phia, na historia, em tudo, é antesde qualquer outracousa,
o interesse real da sociedade, as necessidades praticas da
vida. Ha talvez em tudo isto um echo das theonas de
Bentham modificadas pelos progressos introduzidos por
acção dos novos utilitaristas inglezes. Como quer que
seja, porém, não é da origem das cousas, nem tao pouco
da simples investigação do passado nos limites da histo-
ria propriamente dita, que devem oecupar-se os espíritos
práticos.

Tudo isto quando não seja inccessivel ao espirito huma-
no, pouco pioveito trará para as luetas ordinárias da vida,
sendo que o que verdadeiramente caracterisa a sciencia
é a sua analogia com os factos ; o que a distingue da
phantasia e do sonho é a sua conformação com a observa-
ção e experiência das cousas, que se passam debaixo de

H Discurso oll «Revista do Instituto uo Coará», de 1S8^ -V tu-
mestrç,
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nossos próprios olhos. Não é, pois, no passado que nos
devemos inspirar, sendo que para que possamos almejar
a^victoria e bem orientados tenhamos de tomar parte nas
luctas do Wm o que devemos estudar é. não a origem
da vida mas ávida mesma com todos os seus elementos
e aspirações, com todas as suas complicações e necessi-
dades

Não entra em meu programma fazer a reíutação das
doutrinas do illustre escriptor. nem eu estou longe de con-
cordar cem elle quanto ao ponto de que aqui se gt|:;
mas isto entendendo-se em termos as suas affirmacões.,
A simples exposição dos acontecimentos ordinário; da
híHOria IMtiiíiaMâ^^'que 

os esclareça e uniformise, é sem duvida um exercício
inútil que sobrecarrega a memória e nada poderá produzir
de verdadeiramente efflcaz. Mas para deduzir leis e in-
dispensável conhecer factos ; e se é certo com effeito que
cara nos preparar para as luctas da vida, o que mais im-
corta conhecer é o presente, é certo tambem que sem o
conhecimento do passado não pode ser completo oco-
nhecimento do presente, de modo aauetonsar a deduc-

ção do futuro. O presente é como uma espécie de ponte
imperceptível cotlocada entre dous mundos; dessa ponte
por onde vão passando indefinidamente as gerações, que
se suecedem. uns vivem continuando olhando para o fu-
turo, de onde procuram surprehender os segredos do
ignot>, outros voltam-se para o passado, de onde se es-
forçam de arr ncar as raízes da historia..

Os videntes do futuro é que dão, sem duvida, maior
impuíso ao progresFO; mansão os investigadores do pas-
sado que mais trabalham pela sciencia, sacrificando
muitas vezes por ella a própria vida. Nós mesmos, não
obstante as proporções acanhadas de nosso meio, temos
alguns desses trabalhadores incansáveis e abnegados. O
Dr. Guilherme Studart, por exemplo, medico illustre, de-
dica á investigação do passado cearense todas as forças
de seu vigoroso espirito. E' sabido que elle possue uma

¦ ; collecção enorme de documentos, sendo immensa a
extensão da empreza que pretende realisar para renova-
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cão de nossa historia, e diversos trabalhos já tem neste
sent:do publicado em que não menos admirável é a exten-
são dos conhecimentos, que revela, do que o estylo claro
e'al<nimas vezes brilhante com que sabe expor o resulta-
do de suas cogitações. João Perdigão, da Secretaria de
Justiça é outro incansável investigador, e o trabalho que
íá publicou na «Revista do Instituto do Ceará», sobre os
limites do Ceará com o Rio Grande do Norte é uma obra
de grande mérito, formando por si só um volume em 4.°
de 3C0 paginas. Não me consta» porém, que a imprensa
de nossa terra tenha sequer dado noticia de seu trabalho.
0 Dezembargador Paulino Nogueira, de quem um im-

^o~ú^eJvaM^6^Exeaiçoes Capitães no Ceará, fui, nucr-
ha muito publicado tambem na «Revistado Instituto»,
João Brigido, Antonio Bezerra, Theberge e outros são
homens, quese esforçam por fazer reviver nosso passado.

Contra estes, por certo, não se oppõe o Dr. Thomaz
Pompeu que aliás é tambem conhecido por sua vasta
illustração em historia. O que elle condemna não e a his-
toria propriamente dita; mas unicamente o seguinte:
quanto a questão das origens, a historia phantasista e
maravilhosa das theologias ; c quanto a investigação do

passado a simples exposição desordenada de factos sem
importância, e a coordenação systematica de documentos
muitas vezes inúteis, tudo sem deducção das leis a que
obedece a evolução das sociedades. . ,- E em moral ? E' o que nos falta indagar. Aqui e ainda
para as necessidades da vida pratica, que appella o Ur.
Thomaz Pompeu. Parece que é na eschola experimen-
tal que deve ser elle classificado, sendo que acostando-se
ao ponto de vista geral dos utilitaristas inglezes, em vez
de adoptar a conhecida idéa de Soc™tes-J>hilosoj>/iar e
aprender a morrer — , penso, ao contrario, antes se
inclina para o pensamento celebre de Spinosa—a sabedo-
ria é o pensamento da vida, não da morte.
¦ Novembro de 1895.

R. FARIAS BRITO.
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«Si era face do art. 34 n. 23 da
«Const. Federal» sfio harmonisavcis
por ura lado-o art. 407 do «Cod.
Pen», o Dec. da União 121 de 11de
nov. do 1892 e por outro a lei dajbs-
tado de S. Paulo 109-A de 1*92-
ampliando a csphera do acçao do nu-
nisteiio publico o a recente lei do
Coará ampliando o direito de queixa h

PARÉC

«O art. 407 do Cod. Pen. envolve
matéria de direito criminal, das leis
de fundo o como tal privativa do Con-
grosso Federal > *

E' a interrogação á Academia-que pôde a commissáo
miniaturar-*o art. 407 do Cod. Pen. está revogado pelo
art. 34, n. 23 da Const. Federal?»

Mais syntheticamente—« o artigo 407 do toei. ren.
envolve matéria de direito criminal ou de processo ?»

E' estudada a questão de alto, sob ponto de vista ele-
vado, em perspectiva ampla, isto é, á luz da philosophia
do direito, dos códigos modernos e da processoalistics
desenovista.
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O formoso e enorme baobab do direito sacode para a
amplidão a sua espessa ramalhada. Em um de seus
galhos está presa ainsigniado direitode preceitooupri^
mario em outro o do processo ou secundário. O pri-
meiro'é o substantive law, o outro o adjective or instru-
mental laiv da velha dichotomia de Bentham—o qual-
na linguagem da philosophia de Abelard eS. Bernardo-
actualisa o que é potencial,

O direito--/^ forza specifica dei organismo social— no
dizer indicativo de Ardigó—no esgathamento—que ora
examina a commissão dobra-se a duas correntes de

-pidnctoios.-- F.m nma se enquadram as regras—que esta-
tuem os direitos-em a outra as normas para a completa
effectividade d'eltes: o direito material ou de fundo, o di-
reito de actuação ou instrumental.

Todo instituto juridico--que alarga ou estreita a es-
phera dos direitos," que os gera ou extingue—é do direito
substantivo e só na appiicação sae do seu mundo statico
para os domínios dynamicos do direito formulário.

Mas até onde se estende aquelle ? Onde se inicia o pro-
cesso, a luta jurídica—como significativamente o caracte-
risa o direitista tudesco Windscheid, aluía não sangrenta,
como o denomina Rudolf Von Iering, o mestre dos mes-
tres ? Onde se abalisa a extrema dos dois institutos da
technica jurídica? A's vezes—o muro-que os divide se
achata de modo a nivelar-se com o solo.

« Le legi son, nia chi pon mano ad esse? pergunta o
lapidado divino da «Divina Comedia»—(Purgatório,
cant. 16.)

Não é, parece, motivada no caso estudado—a interro-
gação do poeta.

y b)
: A acção é o direito de invocar a autoridade publi-
ca e de obrar regularmente perante ella para obter justiça.
«Um direiro e um meio».

• E' de subido alcance scientifico a distincção. A acção
é uma cousa e outra muito diversa a sua fôrma.

«Ter um direito, ter uma acção não é o mesmo que

....
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ncen-formar uma acção », diz o notável proces ualista Bon

ne (Theorie de Ia Procedo re civil, c. 5- pag 55).
A acção é o ultimo degráo ao sahir do plano do direito

primário ou determinada' para entrar no pavimento—on-
d(Tsè a^ttarcr sectindario o a sanccionadorque é a pro-
jecção ou debuxo d'aquelle. Antes de ser o mcdiuiu

persequendi, - é o jus pcrscqiicndi.
Opinam todos os tratadis.as, que a acçao deve ser

mencionada e explicada—por oceasião do direito respe-
divo, mesmo antes de sua violação.

Garrara que na actualidade é considerado o maior dos
criminalistas clássicos, divideo seu «Programma», livro da
estante de quantos lêem direito -em tres secções—ria ter-

"ceira trata das acqÔQS-^mcdiuin^crsc^uejidv', mas já na
segunda—da pena—se oecupa da acção -rjtts perse-
quenài (Progrim dei corso di difitto pen ale, §§ 540 a

' 549,558, 565, 575, 581);
.' Igual doutrina expõe o Ortolan—(Conrs de Lcgisl.
Pcnale Comparcc, v. l.o, pag. 59, edic de 1839).

Mas quando assim não fosse considerado pelo direito
antigo—era o caso de dizer -- espaço ao direito novo, espa-

ço ao direito novo—que integra as lacunas abertas pelo
antigo.

c)e)
Woolsey (Politica! seience thcorctically cousulered) re-

puta a «unidade da legislação—a commcm laiv—como o

principio básico do regime federativo».
Fundando-se n'este rijo supporte, a Const. Federal no

art. 34, n. 23 preceitúa í\v.q-compete privativamente ao
Congresso Nacional legislar sobre o direito ctvtl* com:i:cr-
ciai e criminal da Republica e o processual da justiyú fe-
derah. Exige, portanto, como conseqüência lógica, latal,
inilludivel-a cgualdade, a ideutidaeie--\rd repressão da
delinqüência, nos effeitos jurídicos da lei penal—para
manter uno o direito substantivo.

« A uniformidade da lei penal (ftdolp. Roussel, luicy-
elopedie du droit. § 39, Bruxelles, edic. de 1871) é um dos
attributos da sua autoridade». «Mesmo, acerescenta
Condorcet, para fundar entre os homens, a cgualdade» —
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a qual llammúla-como um talisman de victoria na nos-

sa Lei Matriz, art 72 n 2. ^ 
^

A naxonalisaçao da lei penai qu? ,nn .mar.t(1
phadora, está entre nós legalisada constitucionalm.ntc.
P 

Si osEstados-á pretexto deprocessual-altetam oa-

tigo 407 do Cod. Pen-que de|er*mp;||||||
ta o circulo de attrlbuições do muusteno publico darao

amanhã nova côr e nova feição a W?W£ |<£egj
Para exemphficar-Considerarao de p.ocesso a pie.c i

pção da a|ã| pena., ^«^'f^Ss.como já propõe eminente juit.ta ern 
^

Entretanto todos os códigos penaes dos pyp|^Wg
as incluem como partes integrantes. 0ggf^|| 

|__¦mãnhã-ffé maio ÍÍW^f^^
nnq arts 66 67 70 Da mesma forma os códigos ua
nos aits, oo o/, y. i- d t 76 0 novo de
Hungria, §§ 117—12U, aa noua.ua,
Portugal de 1884, art. 88, da Bélgica, ar.s. 91 a &,
Zt 

lfaliÍ5patria do direito romano, do canonico da no-

va e audaz corrente da anthropologia crimina, a toa u

cuja jóia de mais fino Íavor é o direito-faz 1.1|^mmmm m<*mmnos arts< 91 e9° p
pções da acção penal e da pena

E' tambem a doutrina dos arts. 62 e 65 do nq.s
Cod. Pen. da Armada de 7 de março de 1891-postenor
á Constituição. . .L ,Uní;yn

A que ficaria reduzida a unidade do direito substantiw
-um dos alicerces da nossa lei politica, uma das cone

çjesexistenciaesdapatriabrasileirasi osEstados podessen
tocar no art. 23 do Cod. Pen. relativo a acçao nos crimes
de imprensa, 71, extineção da acção penal, 78 e /), V :
cripção-da acção penal, 274, procedimento otticiai o

justiça nos crimes de rapto, 281, acção de aduUeno j-o,
acção por offensas em escriptos produzidos em ju , ,
335, acção de furto entre marido e mulher ?!

Não seria umaoffensa a igualdade garantida na íeu

prema ? Um fundo corte nas raizes grossas do nosso t g
me politico ? Uma lezão á unidade do direito material
Não seria—tomando emprestado uma palavra a Paul l

ts.***.* ; - V~' '
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Rov Beaulieu, um começo de pulverisação desta pátria
hpm amada. . . ,

Fra sem duvida, o pleno domínio da incerteza e da
desesúaldade na applicação das leis penaes-o que pro-
curam evitar todas as legislações.

E' este o ensinamento do direito moderno—que a nossa
Const concretisou no art. 34, n. 23- -estabelecendo p:t:a
a União—a especificação dos direitos e a regularisação do
seu processo para os Estados : .

Não se reclame contra a delimitação das attrlbuições do
ministério publico do art. 107 E'. imposição mssr.ria
do nosso systema politico—é dos preceitos scientificos—
é da cultura decimo-nonista.

O Nuovo Códice Pcnale dei Regno d Itália—executado
do 1 o de janeiro de 1890, no artigo 433 determina que
os crimes de furto, de danno e outros contra a proprieda-
de—terão procedimento ia querela di parti;-' a mesma
prescripção, quanto ao crime de injuria, no art. 400; no
art 336—crimes de violência carnal, corrupção de meno-
res eultrage ao pudor fixa e discrimina os casos em que
nsi procede a querela di parte» c os que »si procede d'uf-

ficio».
Estes crimes têm procedimento official pelos Códigos

Penaes: francez (arts. 331 a 333), austríaco [§§ 125 á
127], hespanhol (arts. 453, 454 e 458), belga [arts. 3 '3 a
378 . germânico, modificado—pela L. de 26 defev. de
76. 

"(89 
176, 177), hollandez (arts. 242 a 244) de Gene-

bra [arts. 271 á 282], Ora, paiticular, ora publico, se-
gundo os casos, como o da Itália—os Códigos :—portu-
guez [art. 339], húngaro [arts. 238 á 239], de Zunch,
!:§ U3]. .. a. .

E a theoria integrada no Cod. italiano era a do 1 roje-
cto definitivo de Zanardelli, art. 318, do Relatório do Go-
verdo, e do Parecer do Senado. Em todo o corpo do
código está prescripto o procedimento—ora official, ora
privado, segundo a qualidade e quantidade das penas,
segundo as forças dos delictos. Era já doutrina velha e e
de todas as legislações novas—como mostrei.

Não importa, não é argumento procedente e valioso a
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diversidade do systema politico : a] ha na Itália—ao lado
do Cod. Pen. íl códice de prosedura penale, como em. to-
das as nações civilisadas, as leis do processo separada.;
das de preceito ; b) caso idêntico ao nosso—o regime po-
Ütico da terra do chanceller de ferro tem accentuadas pa-
recenças com o nosso. A sua lei fundamental deixou a
organisação das magistraturas aos Estados Confederados
—que guardam a autonomia de seus processos penaes—
como os nossos.

E' de notar—que no nosso regime de governo a ausen-
cia d'aquella restricção produziria perigo grave pela
dualidade de poderes federal e estaduaes—que se deshar-
monisariam por invasões reciprocas.

E de mais as leis de competência são do dominio do
direito publico e em rigor não são do quadro das leis de
processo—Para proval-o basta verificar a divisão da obra
capital do clássico Ortolan ; 1) direito penal; 2) júris-
dicções penaes; 3) processo penal.

d)
« O poder legislativo (Bluntschli, Le dr oi publi gen. p.

94, ed. franc. de 1885) é o juiz mais autorisado da
constitucionalidade das leis. » -

Pois bem. O Congresso Nacional—que construiu o
Monumento de «24 de fevereiro de 1891», bifurcou-se
em seguida nas duas casas do Parlamento—discutiu e fez
as duas leis, 21 de 24 de out. de 1891 e 121 de 11 de nov.
de 1892, dando assim a clara intelligencia do art. 34, n.
23 da Const.—que não revogou o art. 407 do Cod. Pen.

Pelas duas leis citadas e pelo estudo comparado das le-
gislações penaes—que segundo Bentham, Dupin e Porta-
lis—«multiplicam as faculdades do jurisconsulto» e
illuminam, diz a commissão, as leis apparentemente dis-
pares—desvanecem-se as nuvens da incerteza notada no
art. 407.sii

v Do que fica escripto decorre, parece, naturalmente, lo-
gicamente—a irrevogação do art. 407 do Cod. Pen.,—que
acompanhando as refoimas—que movimentam ao direito
novo—se mantém em pleno vigor. Não pode ser alterado

aB_!
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pela legislação dos Estados. E' preceito do direito crimi-
nal apparelhado nos moldes mais avançados do direito
moderno.

Como a mágica e mysteriosa estatua de Memnon—do
velho mytho—que tocada dos raios da primeira hora do
curso do sol—desferia muitos sons, qual mais harmo-
nioso—a these offerece outras faces—que não olha acom-*rçissão 

para não vultuar este trabalho já comprido.
I 

l 
Sala das Commissões da Academia Cearense em Fortà-

leza23deout.de 1894.
Pedro de Queirós—Relator.

J\ de Serpa.
A har o Gurgel de Alencar.

R. Farias Britto.
J. L. de Alcântara Bilhar.

Virgilio Augusto de Moraes.
Ed. Studart.

Posto em discussão—foi unanimemente approvado na
sessão de 25 de junho de 1895, aecejtando a «Academia
Cearense» a doutrina do parecer—de que—«em face do
art. 34, rir; 23 da Const. federal não são harmonisaveis
por um lado o art. 407 do Cod. pen.eodec. da União 121
de 11 de nov. de 1892 e por outro a lei do Estado de S.
Paulo 109 A de 1892 ampliando a esphera da acção do
ministério publico e a recente lei do Ceará ampliando o
direito de queixa», isto é—«o art. 407 do Cod. pen. en-
volve matéria de direito criminal das leis de fundo e como
tal privativa do Congresso federal».

PEDRO DE QUEIROZ
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—Grganisadò o Estado de acordo
com a Constituição Federal, art. 63,
combinado com o art. 15, mio pode o
respectivo governador ou presidente ser
investido da attribuição de suspender
magistrados.—

Parecer
Diz o art. 15 da Constituição Federal:

« Sao órgãos da Soberania Nacional o
poder legislativo, o executivo, e o judi-ciario -harmônicos e independentes en-
tre si. »

O art. (53 da mesma Constituição
estabelece que: « Cada Estado reger-se-
ha pela Constituição e leis que adoptar,
respeitados os princípios constitucionaes
da União.»

Tratando de discutir a these proposta, e que nos foidistribuída, começamos por lembrar que qualquer Esta-o da União Brazileira, por mais livre e autonomicamente
n!it?e-te"h.a const'tuido, acha-se vinculado á RepublicaPelo laço federativo, tendo a sua autonomia limitada pelasiftncçoes exP'-essas na Constituição Fedei ' "
Promulgada em 24 de Fevereiro de 1891.

iwm ici 1 1 un iciv-ici. p-wino
Federal decretada e
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Uma das restricções, a que' nós referimos, vemos ex-
pressa com clareza na ultima parte do citado artigo 63.
Cumpre-nos ponderar que na Constituição Federal do
Brazil foi Consagrado o bom principio da unidade de le-
tfisíação, que não pôde nem deve ser desrespeitado pelos
estatutos políticos que regem os Estados, porque consti-
túe ou importa em uma grande conquista.

Respeitado o principio da unidade de legislação pelos
códigos políticos estadoaes, teremos réalisado no Paiz o
ideal da federação, (pois não se trata de uma confederação),
e estabelecido'a harmonia entre o poder federal e o esta-
doai—que deve constituir a nossa maior aspiração sob o
regimen livre e democrático, que se declara organisado
pela Carta Constitucional de 24 de Fevereiro.

Como se vê, a matéria sobre que versa a these, é pura-
mente constitucional.

E o que se deve entender por matéria constitucional ?
Matéria constitucional é, como bem diz o Professor

Ramon Salas, illustre constitucionalista hespanhol, tudo
o que constitue principio fundamental, fecundo em con-
seqüências, tudo que não diz respeito á regulamentação
—matéria esta que só deve entrar em códigos particulares,
pois não pode ser incluída em lei geral e orgânica

Dito isso, entremos na questão: No Cap. I da Const.
Federal—, que se inscreve do poder executivo, onde se vê
estatuida a attribuição de suspender magistrados ?

Na secção III da citada Constituição—consagrada ao
poder judiciário--, onde se trata da suspensão de magis-
trados ?

Emfim, bem examinada toda a carta constitucional^da
União, notamos que os legisladores estudando a questão,* não a incluíram, fazendo deste modo, clara a doutrina
que sustentamos.

Consequentemente, qualquer dos Estados organisan-
do-se, respeitando os principios constitucionaes da União,
não pôde intercalar em sua constituição e leis, disposição
no sentido de suspender magistrados.
- Sem o mais profundo respeito ao art. 63 da Const. Fe-
deral, terá qualquer Estado destruído uma das bellezas do

T8ffetf,"í--
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regimen federativo, e procurado afastar o critério da con-
fecção de suas leis.

Comprehende-se bem, que sem a harmonia entre os po-
deres fundamentaes da ordem politica, não pôde ter o
Paiz como bôa a obra, que fez para servir de edifício so-
ciai. t

Definida, como vemos, a autonomia dos estados, con-
dição essencial da verdade do systema federativo, o que
campria a cada Estado ?

Decretar o seu estatuto politico sem ferir os principios
eonsütuciònaes da União.

Não podemos deixar de lamentar que já se veja na
União estado em que a suspensão de magistrados tenha
sido uma realidade.

A decretação da suspensão de juizes por um agente do
poder executivo importa na transformação do agente em
juiz, do que não cogitou o Pacto Social que temos.

Para a punição de juizes, a nossa Lei fundamental in-
dica aHutoridade competente,

E para a decretação de suspensão seria preciso que
houvesse disposição que a autorisasse, e estabelecimento
de uma fôrma processual.

Do exercicio da faculdade de suspender juizes, não
emanado da Lei fundamental da Republica, o que pôde
resultar?

Vêr-se a magistratura poder ser entregue como pré-
sa ás garras de um poder politico, que a aniquilará certa-
mente, pelo servilismo e pelo terror.

Podemos, paraphraseando a Jefferson, quando expli-
cava seus temores á respeito dos julgamentos politicos,
dizer:

«Vejo n'este modo de proceder a arma mais formida-
vel, que por ventura se tenha collocado nas mãos dos cio-
minantes».

Se as suspensões de magistrados pelas antigas assem-
bléas provinciaes foram sempre filhas do partidarismo,
imaginemos o que não se dará, partindo ellas deum so
membro do poder executivo, enão de um corpo collectivo?

A nosso vêr, a competência que se der a um chefe de
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estado para a pratica de um tal acto, não se ampara na
razão, nem na justiça ;—os poderes executivo e judicia-
rio, pelo artigo 15 da Constituição da Republica,.são har-
monicos e independentes ; consequentemente o chefe do
poder executivo não pode ser investido da attribuição de
suspendera membros do pode;judiciário.

E' lamentável qualquer abalo que se cause ao principio
constitucional da divisão e harmonia dos tres poderes po-liticos em que repousa a effectiva garantia das liberdades
publicas e direitos dos cidadãos.

Onde paira a independência do poder judiciário, po-dendo o juiz vitalício ser suspenso por um chefe de Es-
tado ?

O poder executivo, como muito bem diz Jules Simon,
em seu importante livro «La liberte politique», é um ho-
mem ou uma reunião de homens; tem paixões e interes-
ses, e estes interesses podem differir do interesse publico.A intervenção do poder executivo no judiciário, como
muito bem diz o Dezembargador Olegario, do Supremo
Tribunal Federal, importa na separação e independência
dos poderes, no apparecimento do abastardamento e con-
fusão do regimen constitucional.

Os magistrados, se são perpétuos, não podem, nem de-
vem ser suspensos por um chefe de estado.

O caracter de vitaliciedade exige garantias nara a effe-
ctividade da mesma.

A independência do poder judiciário em que consiste ?
Lord Brougham responde bem á pergunta declarandoconsistir na independência pessoal dos juizes.Porque no Brazil não havemos de ter juizes, como des-creve Mayer:

?« Os Juizes inglezes são rodeados de uma considera-
çao que nao se encontra em nenhum outro paiz ; seu tra-tamento e fixado de modo a poi-o acima de toda espéciecie. desejos, sua inamovibiíidadc os garante de todo o te-mj§| o direito de sentar-se no seio da primeira corpora-
çao da nação, lhes assegura uma influencia notável e osidentifica com essa mesma corporação depositaria dos di-.rei tos do povo.» • ¦
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«Não contente d'essas garantias, a lei lhes dá a facul-
dade, ou antes, lhes impõe a obrigação de desobedecerá
toda ordem que lhes fôr dirigida em nome do Rei; con-
traria ás leis fundamenties c aos uzos estabelecidos no
Reino ; e são obrigados a dar conhecimento ao Rei e á Na-
ção da razão de sua desobediência e dos motivos que tem
para suspeitar que uma semelhante ordem, ainda que em
nome do Rei, não emana do soberano infallivel. >,

O pode.* executivo, na posse da faculdade de suspen-
der juizes, obtém terrível arma para feril-os.

Pelo facto de pertencer ao poder executivo o poder de
nomear juizes, não se segue que deva ter o direito de des-
tituil-osde qualquer modo. VideRAMONSALAsLiçÃoXVlI.

Podemos a respeito recordar uma affirmação de Ramon:
«Se o poder executivo póde dispor da sorte dos juizes,
póde conseguintemente dispor da de todos os cidadãos; e
ornais innocente estará arriscado, desde que tiver a des-
graça de desagradar.

Oue a Academia Cearense, tomando conhecimento
d'este trabalho, entre em discussão, traga clareza á quês-
tão, e firme verdadeira doutrina são os nossos desejos.

Compenetremo-nos de que o poder judiciário é tão in-
dependente como os outros poderes politicos, e de que ao
poder executivo não compete a destituição dos juizes,
nem a sua suspensão.

E' este o nosso parecer, que sujekamosá emenda dos
doutos.

Safadas Sessões da Academia Cearense, em 11 de De-
zembro de 1894.

A/varo Gurgel de /IW.r-Relator.
Justiuiauo de Serpa (com parecer em separado).

Pedro de Queiroz.
Joaquim Lopes de A. Bilhar.
Virgilio Auguslo de Mordes.

R. de Járias Britto.
Eduardo Studart.

Posto em discussão, foi o parecer approvado pela «Aca-
demia Cearense», votando contra um dos membros pre-
sentes.
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Tendo assignado com restricções o douto parecer da íl-
lustrada commissão de direito, venho dar á Academia as
razões da minha divergência, os motivos do meu voto.
Poderia fazel-o verbalmente, por oceasião da discussão,
a que o trabalho da commissão tem de ser submettido ;
mas, attendendo á necessidade de methodo e á calma com
que deve ser estudado tão importante assumpto, prefira
apresentar por escripto os fundamentos da minha humi-
lissima opinião.

A these, que tive a honra de offerecer ao exame e apre-
ciação da Academia, é esta: « Si organisado o Esta.lode
accôrdo com o art. 63 comb. com o art. 15 da Consti-
tuição Federal, pôde o respectivo presidente—ou chefe
do poder executivo—ser investido da atribuição de sus-
pender magistrados ? »

Diz a Constituição Federal, art. 15: « S;ío órgãos di
soberania nacional o poder legislativo, o executivo e oju-
diciarÍ9~harmori\co$ e iulependentes entre si. »

Art. 63:—«Cada Estado reger-se-á pela Constituiçàj
e leis que adoptar, respeitados os principios constitucio-
naes da União.»

Antes de entrar no estudo da matéria, julgo convenien-
te, para justificar as conclusões, a que devo chegar, esta-
belecer desde logo certos principios, que são hoje acceitos
sem contestação no domínio da sciencia.
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A este respeito e para não repetir-me sem necessidade,
peço licença á Academia para reproduzir aqui o que, oc-
cupando-me do assumpto, disse em outro lugar:

« A trias politica, que se decompõe em potestas legisla-
tiva, executiva e judiciaria, é conhecida desde Aristóteles.
Mas esta philosopho não pretendeu assentar sobre a dis-
tincção de funeções publicas a organisaçao do Estado.

«Foi Montesquieti quem deu curso ithsoria da divisão
dos poderes públicos. Tomando pôr modelo a constituição
ingleza e inspirando-se no tratado d3 Locke denominado
—On civil government—zMe na sua obra monumental—
Esprit des Lois (1748) assignalou a separação e indepen-
WriêiãTdps poderes publicõs comTcoltdição essencial de
um governo livre.

« As doutrinas de Montesquieu exerceram a maior in-
fluencia sobre a Europa e a America na ultima metade do
século passado e a trias politica tornou-se um dogma
fundamental nas organisações livres.
, « Foi ao clarão da nova doutrina politica que se organi-
saram as constituições dos Estados Unidos [1787] e da
França (1791), assim como outras, que se seguiram :
Brazil (1823), Portugal [1826], Bélgica (1831), Chile
(1833), Toscana, Piemonte [1848] etc, etc.

«Justificando a sua doutrina diz Montesquieu :
« Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo o Po-

der Legislativo se acha reunido ao Poder Executivo, não ha
liberdade, porque póde-se receiar que o mesmo monarcha
ou o mesmo senado faça leis tyrannicaspara executai -as
tyrannicamente.

nNão ha liberdade, si o poder de julgar não estiver se-
parado do Poder Legislativo e do Executivo. Si o poderde julgar estiver reunido ao Poder Legislativo, o podersobre a vida e a liberdade dos cidadãos será arbitrário,
pois o juiz será legislador. Si estiver reunido ao Executi-
vo, o juiz pode ter a força de um oppressor. Por conse-
quencia, para que não se possa abusar do poder, é
necessário que o poder detenha o poder (Esprit des Lois,
liv. 11, cap. 6). »

«Conhe™, Sr. Presidente, a critica a que deu lugar a
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doutrina de Montesquieu, assim como a existência de ou-
tros poderes que Benjamin Constant e outros acerescenta-
ram e que Bentham enumerou.

«Sei mesmo que a theoria não tem base scientifica,
porque funda-se, como diz L. V. Steim, sobre o pheno-
meno da funeção e náo sobre a natureza da entidade do
Estado.

« Mas essas questões não entram no plano de meu es-
tudo.

«Quiz assignalar a origem histórica do principio da
divisão de poderes. Passo a examinai-o sob o ponto d3

j^ista moderno. s - ¦;,-¦;' &LU--
« A organisação do poder publico é o systema dos o>

gãos de cada Estado. O principio da divisão do trabalho,
desde muito conhecido e seguido em matéria de organi-
sação industrial, tem tambem applicação an matéria de
organisação politica. Funeções differentes por sua natu-
reza, como são as tres categorias das funeções funda-
mentaes do Estado, tendem a separar-se externamente,
isto é, a dividir-se de um modo systematico por órgãos
diversos e diversamente constituídos.

«A divisão de poderes, assim entendida, não obedece,
comprehende-se, a uma rigorosa precisão. Não é posst-
vel determinar com exactidão onde uma funeção acaba e
outra começa.

«A vida real do Estado, observa Jellinek, não pôde ser
completamente dominada por categorias abstractas. Mas
a divisão, ou antes a coordenação dos poderes existe e não
pode deixar de existir. (Apoiados).«j Os órgãos da soberania do estado, diz Gareis, em re-
gra são meros apparelhos ligados mecanicamente á com-
munidade, mas com çllarrescem e com ella estão, além
da connexão jurídica, em uma connexão orgânica, que
obra instinetivamentê. e que tira a sua força de outros at-
tributos do ser humano, que não o do direito. »

« Blunstschli, na Theoria do Estado, de que tenho aqui
á mão a edição franceza de 1891, diz, a propósito do prin-
cipio moderno da divisão de poderes :

« L'idée qif une division subjective ades orgams doit cor-
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respondre á Ia distinction objectiVe des fonçHons appar-
tient aux formes n.3dernes. Montesquieu, qui en a etérheureux prometteur Ia proclame au nom de Ia liberte etde Ia sécurité des citoyens. Un pouvoir excessive reunidans unemême main met sans doute Ia liberte personelleen danger; Ia division des pouvoirs pose des bornes réti-
p roques.

Neanmoins, Montesquieu se trompe en faisant de Ia
plus grande protection de Ia libeité civile Ia raison deter-minante de Ia division qu'il reclame. Le fondement decelle-ci est plutôt une raison dorganisme que de politi-que:—chaqueorgane, creé en vue d'unefonction spéciale,Ia seuIeqiPil ait á exercer, será naturellement plus parfaiten lui-même et dans son action. L'homme d'E'tat imiteici 1'art admirable de Ia nature; 1'oeil est fait pour voirroreille pour entendre, Ia bouche pour parler, Ia main
pour saisir et pour agir. Le corps de 1'E'tat doi présenterun organisme semblable. Depuis Montesquieu Pon dis-tingue ordinâirement: 1) le pouvoir legislative • 2) le
pouvoirexecutif: 3) le pouvoir judiciaire. Les théoriciensanglais ont adopte cette division. et toute une série deconstitutions modernes, précédées par Pexemple desE tats-Unis d'Amerique, l'ont sanccionnée. » (1)« Conhece a Câmara a theoria allemã da classificaçãodos orgaos do Estado. Prescindo de expôl-a, pela neces-sidade que teria de critical-a.

«Lembrarei, porém, palavras de Holtzendorfif, queconfrontando as constituições dos Estados da Europa,enco ntrou n ellas tres typos parlamentares:—«O parlamento, diz elle, ora está acima, ora aolado, ora abaixo do chefe do Estado. » A Inglaterra
. fnff 

nÍa 
l Pri™ir0 typo- ° Parlamento constituiu-secentro da direcção politica do Estado: O monarcha nãoe mais do que um presidente hereditário, a quem competeexetcer uma certa influencia correctiva sobre os ministros

(1) Cap. VII, pag. 461.
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depositários da confiança da maioria da câmara dos
Communs. O segundo systema prevalece na França e
nos paizes, cujas constituições se filiam á escola de Mon-
tesquieu e se basêam sobre a divisão dos poderes : a as-
sembléa legislativa é considerada como um poder separa-
do e da mesma categoria o poder executivo. O terceiro
systema generalisou-se nos Estados da Allemanha e da
Áustria, onde o poder de legislar pertence á coroa* mas
não pôde ser exercido sem o concurso do parlamento.
(HoltzendorfT, Dar de at sche Verfassungsrecht,$ 43)

«Parece-me escusado dizer á Gamara que a nossa
Constituição, inspirando-se na dos Estados Unidos do
Norte, pertence ao segundo systema. (Apartes).

«Mas deixando de parte essa questão de parlamentos
autônomos e não autônomos, cumpre proseguir no exa-
me do principio da divisão de poderes.

« Não ha duvida, Sr. Presidente, que assignalam gran-
des defeitos á doutrina de Montesquieu. Mas a verdade
éque esses defeitos são mais apparentes do que reaes. A
necessidade de coordenar os órgãos para que o Estado
tenha uma organisação vital, o eminente publicista are-
conheceu.

«Mas, ainda admittindo como errôneas as doutrinas
de Montesquieu, prevalece o principio—que invoquei—
de que a destribuição orgânica das funeções legislativas,
executivas e judiciarias é condição de um regimen de le-
galidade e a mais preciosa garantia dos direitos dos cida-
dãos. (Apoiados)

« Vem a propósito, pois, perguntar:
Quaes são os caracteres pelos quaes o moderno Está-

do constitucional se discingue de todos os outros ?
«A esse respeito tenho á vista uma observação que

peço licença para ler á Câmara:
«Não encontramos esses caracteres, diz um notável

professor de direito, na fôrma monarchica ou republica-
n5> a qual pode servir de base a uma subdistineção, mas

^ |>âo obsta que os Estados civilisados da Europa e da
America tenham instituições communs e prosigam.os.mesmos fins. Sob este ponto de vista não ha distineção es-
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pecial afazer entre as Republicas representativas [França,
Suissa,'Estados Unidos] e as monarchias constitucio-
naes (Inglaterra, Bélgica e Brazil de 1823).

Todos são estados culturaes como os denomina Grum-
plowicz: vivi.fi ca-os o mesmo espirito, dominam a todos
as mesmas tendências e aspirações. O que assignalao
moderno Estado é um conjuncto de caracteres, que só-
mente n'elle vemos reunidos e que, como Grumplowicz,
podemos reduzir a tres:

a) governo segundo leis, isto é, soberania da lei sobre
pessoas e não de pessoas sobre pessoas;

b) preponderância das classes médias e por tonsequen-
cia regimen parlamentar;

c) Desenvolvimento da cultura humana em todas ás
suas direcções.

Mohl assignala o moderno Estado constitucional por
um dos seus caracteres reaes, quando o designa sob a
denominação de Estado jurídico.

A substituição doregimen do arbítrio pelo da legalida-
de é o pensamento, que domina todo o systema desses
Estados.

Mas um governo segundo leis não èpossível sem a dis-
tincção orgânica das funeções legislativas, administrou-
vas e judiciarias.

Quando o chefe do Estado legisla por si só e ao mes-
mo tempo administra, não pode haver materialmente dis-
tincção entre a lei e a ordenança ou decreto executivo: na
pratica será sempre verdadeiro o brocardo do cesarismo
romano Quod Principi placuit legis habet vigorem.

Haverá então império de pessoas sobre pessoas, não
da lei sobre pessoas.

Somente quando o chefe do Estado não pode legislarsem o concurso de mn ontro factor independente que é o
parlamento, ha juridicamente uma vontade suprema ex-
pressa pela lei, contra a qual a vontade dos órgãos daadministração não tem, nem pode reclamar efflcacia.

A legalidade da administração é uma conseqüência lo-
gica da.existência da lei, como o produeto de uma activi-dade distincta da administração,
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A mesma ordem de idéas obriga a separar a adminis-
tração da justiça, visto como o preenchimento das func-
ções judiciaes por tribunaes ordinários e independentes é
a suprema garantia da inviolabilidade do direito.

A divisão orgânica de taes funeções, consoante com o
principio da divisão do trabalho, é assim um corollariodo
principio fundamental da soberania da lei sobre pessoas
e por isso ficou sendo o ponto de partida dos Estados
modernos. » (2) . •

Joseph Story, um dos mais conceituados commenta-
dores da Constituição Americana, tratando da importan-
cia do estabelecimento de um departamento judicial no
governo da Nação, escreve:

«.. .E todo o governo em que tal departamento não
existir com poderes co-extensivos com os do departamen-
to legislativo, é, em sua essência, nada seguro e nada
próprio de um povo livre.

« Onde não existir um departamento judicial para in
terpretar, pronunciar, dar execução ás leis, decidir con-
treversias e assegurar direitos, o governo tende a perecer
ao peso da própria imbecilidade ou os outros departamen-
tos do governo usurparão poderes no intuito de forçara
obediência, em detrimento da liberdade.

« A vontade dos que governam ficará em taes circums-
tancias absoluta e despotica e tanto monta que o poder es-
teja entregue a um sótyranno, como a uma assembléa de
tyrannos. Conceito nenhum está melhor fundado na px-
periencia humana do que o seguinte de Montesquieu :
»não ha liberdade si o poder judicial não estiver separa-
do dos poderes legislativo e executivo, h

« E não é menos verdade que a segurança individual e
de propriedade particular repousa inteiramente na sabe-
doria, estabilidade e integridade dos tribunaes de justiça,oi com razão é chamado despotico e intolerável o governo

(2) Congresso Nacional, Annacs da Câmara dos Deputados, 1894*ol. 5., App., pag. 10 a 12.
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em que a lei évaga e incerta, ainda mais oppressor e male-
fico far-se-á' toda a vez que a administração effectiva es-
tiver dependente do capricho ou favor, da vontade dos que
legislam ou da influencia da popularidade.

« Em todo o governo bem organisado, portanto, com
referencia á segurança tanto dos direitos públicos, como
particulares, é indispensável que haja um departamento ju-
dicial para conhecer e decidir dos direitos, punir crimes,
administrar justiça e proteger o innocente contr a offen -
sa e a usurpação. »'.

«... And every government must, in its essence, be un-
safe and unfit for a free people vvhere such a department
does not exist with powers co-extensive vvith those of the
legislative department. Where there is no judicial de-
partment to interptet, pronounce, and execute the lavv, to
decide controveivies, and to enforce rights, the go-
vernment musteitherperish by its own imbecility, or the
other departments of government must usurp powers, for
the pürpose of commanding obedience, to the destrtiction
ofliberty, The will of those vvho governwill become, un-
der such circunstances, absolute and despotic ; aríd itis
wholly immaterial, whether povver is ves.ed in a single
tyrant or in an assembly of tyrants. No remark is better
founded in human experience than that of Montesquieu,
«there is no liberty, if the judiciary power be no separated
from the legislative and executive powers.» And it is no
less true, that personal security and private property rast
entirelj^ upon the vvisdom, the stability, and theintegrity
of justice. If that government can be tríily said to be des-
potic and intolerable in which the law is vague and un-
certain, it cannot but be rendered still more oppressive
and more mischievous, vvh.n the actual administraction
of justice is dependent upon caprice, oi* favo»-, upon the
will of rulers, or the influence of popularity.

In every wellorganized government, therefore, with refe-
re-.ce tho the security both of public rights and privaterights, it is indespensable that there should be ajudicial
department to ascertain and decide rights, to punish cri- tir
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mes. to administer justice, and to protect the innocent
from injuryandusurpation. (3)

Acerescenta ainda Story, depois de accentuar que o
poder judicial é tão importante no governo nacional como
no do Estado, o seguinte:

«O poder que não dispõe de meios adequados á exe-
cução assemelha-se a um corpo cuja vida ficasse suspensa.
Para os effeitos práticos é como si suas faculdades estives-
sem extinetas»:— «Power, without adequate means to
enforce it, is iike a body in a state of suspended anima-
tion, For ali practical purposes, il is as if its faculties
were extinguished. *

0 eminente Sr. Lastarria, no capitulodasua obra— Lm
ções de Politica Positiva (4) — consagrado ao departamen-
to judiciário, diz isto : «Ao tratarmos deste poder, mui
fácil é a tarefa que nos impozemos de construir a scien-
cia politica positiva com o accordo das opiniões dos sa-
bios fundados na observação experimental. O accordo
acerca dos princípios philosophicos neste assumpto é
universal, e positivas as bazes da inducção e da deducção
lógica, que os comprovam.
.Partem os publicistas do principio de que o poder ju-

diciario deve organisar-se de modo que cumpra os fins de
suas instituição, possuindo a um tempo as faculdades e
meios de conter a usnrpação e de dar força á execução de
suas decisões* D'este fundamento procedem os seguintes
princípios:..;¦'

Oue o departamento judiciário exerce uma funeção de
poder politico do Estado dislineta da funeção legislativa
e executiva, de modo que se deve constituir como verda-
deiro poder politico por delegação nacional e corn inteira
independência dy aquel las outras funeçõe- ;

Que as attribuições do poder judiciário sejam adequa-
das ao objectivo capital de sua funeção ;

(3) Coniment, obr. cit. § 1575, pau'. 392 a 3!);!.
(4) J, V. Lastarria, Eipç. de Polit. Positiva, tiad. [.oríiUg. de Salva-

dor de Mendonça 1893, pag. 379 c seguinte..
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Que a competência do poder judiciário do Estado deve
ser universal para se pronunciar sobre toda a espécie de
negócios e a respeito de todas as pessoas, sem privilégios
nem foros especiaes. » (5)

ii

m,

'0,

rtíívt"\í-''';''-' .-

n •

Foi sob a influencia d'esses princípios, indubitavel-
mente victoriosos na sciencia politica, que o Congresso
Constituinte de 1890 adoptou as disposições constantes
dos arts. 15 e 63 da Constituição da Republica. E os
Congressos Constituintes dos Estados, em sua quasi to-
talidade, acceitaram a doutrina e se submetteram á limi-
tação creada pela lei básica da Federação á sua funeção
organisadôra dos poderes politicos. De todas as Consti-
tuições que consultámos, novas e antigas, apenas duas
deixaram de consignar disposições idênticas ás do art.
15 da Constituição Federal: a do Rio Grande do Sul
(14 de Julho de 1891) e a nova do EspiritoSan.o (7 de
Abril de 1892). A do Rio Grande do Sul estatue : Art.
5.° O apparelho governativo tem por órgãos a presiden-
cia' do Estado, a Assembléa dos Representantes e a
Magistratura, que funecionarão harmonicamente, sem
prejuízo da independência que entre si devem guardar na
orbita de sua competência, definida nesta Constituição.
São quasi os mesmos os termos da Constituição do Espt-
rito Santo.

E\ pois, indubitavel que os Estados Brazileiros, em
sua quasi totalidade, adoptaram a organisação politica
determinada pela Constituição da Republica e assente nos
mais fundados princípios da moderna sciencia politica.

Comprehenderam quasi todos que a divisão de pode-
res, que Blackstone e Montesquieu elevaram á altura de
uma doutrina philosophica, tem por fim.evitar a concen-
tração da força, causa do despotismo; ou verdade
ainda mais digna de ser repetida, que... »Selou les
expressions mentes de Ia Dèclaration formulcc par Ia

(5) Lastarria, Secç. de Polit. Posit., pags. 241.
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Omstituant e de i7S9t rtoute socie té dans laquelle Ia ga-
rantie des droits /íest pas assuree» ni Ia separation des
pouvoirs deterfninée, íiya point de Coustitntiou.» (6)

Mas, sendo assim, cumpre perguntar, enfrentando o
assumpto das theses:—é harmonisavel com o principio—
dogma da divisão e independência dos poderes a attribui-
ção conferida ao executivo de suspender magistrados?—
A resposta só pode ser uma e absolutamente negativa.

111

A independenciado poder judiciário vis-á-vis dos outros
poderes, resulta, além d'outras, de duas condições: l.a
perfeita limitação da sua esphera de acção, para evitar que
a questão de limites dè motivo a invasões : 2.a indepen-
dencia pessoal dos indivíduos que são órgãos das suas
funeções e sob este ponto de vista a questão pode-se re-
ciiízir a este enunciado : a independência do poder j li cl i -
ciario é a independência do magistrado.

A este respeito devemos invocar, antes de quaesquer
outras a autorisada opinião de um magistrado brazileiro,
honra da toga, o Sr. Conselheiro Aquino e Castro. Diz
elle: « O poder judiciário é a mesma lei em acção ; sua
natureza e seus fins assáz o recommendam cemo sendo
o poder constitucional, que mais directa e efficazmente
inflúe sobre a ordem publica e destinos da sociedade,

Compete-lhe exercer a sua poderosae benéfica influen-
cia, intervindo com o prestigio da força e da autoridade
nas oceasiões de luetas entre as oppostas paixões e des-
encontrados interesses que por toda a parte se chocam
com grave detrimento da prosperidade geral. E tanto
mais efficaz é essa influencia, quanto se faz ella sentir
não só no julgamento das contestações individuaes, como
até na repressão de abusos de outra ordem, igualmente
intensos ao bom ser social. Si aos criminosos desman-
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dos dos particulares se vêm juntar as usurpações de um
poder tyrannico e violento, ou se os actos de uma admi-
nistração desregrada vão affectar os direitos dos cidadãos,
é ainda o poder judiciário quem oppõe barreira á essa
nova serie de males e attentados. Em toda a sua mages-
tade então se ostenta o ministro da lei que só com ella
sabe fazer prevalecer o direito sobre os arrojados inten-
tos da prepotência.

« Estejam, pois, viciadas muito embora as demais
instituições do paiz; envide o despotismo seus esforços
para abafar a voz da opinião e conter o rápido desenvol-
vimento das idéas; tente em vão refrear os generosos im-
pulsos da liberdade; gastas e deslocadas as molas da
organisação, politica estremeça mesmo em suas bazes a
grande machina social, e tudo ainda não estará perdido,
se permanecer em seu posto firme e inabalável a magis-
tratura do paiz. Mas por isso mesmo que o poder judi-
ciario é a mesma lei em acção; precisa de ser indepen-
dente para attingir os fins, a que se propõe. Tirai a
independência ao poder judiciário, diz um publicista
nosso, e vós lhe tirareis sua grandeza, sua força moral,
sua dignidade; não tereis magistrados, sim commissa-
rios, instrumentos ou escravos de tim outro poder. E a ef-
fectiva independência do poder judiciário consiste sobre-
tudo na independência pessoal dos magistrados. » [7]

Escrevem a propósito os commentadores da Constitui-
ção Franceza de 1875: «Certes, nons n;avons pas le des-
sein de soutenir que Ia nomination des juges par le chef
de TEtat porte nécessairement atteint árindependance de
leurs décisions. Toutefois, il ne faudrait pas remonter
trés-haut dans notre histoire pour trouver des circonstan-
ces ou Ia magistrature a été mise en demeure de prêter
son concours á un parti politique. // est toujours mauvais
de placer uri magistrat dam Ia cruelle alternative ou de

'
¦

(7) Pratica das Corrècçõe$> Introd.
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sacrifier sa carriéry. on de manquer á cette impar cia li té
qui est le premier de ses devoirs professtonnees* (8)

« A permanência, como garantia da independência ju-.'
diciaria, ainda que imitada da pratica ingleza e de outras
monarchias européas, escreve o Sr. Lastarria, foi consi-
derada como mais necessária na Republica. Story obser-
va como Kent, que as leis são freqüentemente objecto de
aversão e de ódio, e até de resistência popular, por mais
benéficas e necessárias que sejam ; e que nada é mais fa-
cil nas Republicas do que agitaremos demagogos, com as-
tutos pretextos, combinações contraoexercicio regular da
autoridade, dirigindo-se contra o poder judiciário, como
ponto mais fraco da Constituição, por ser elle quem os
contem pela firmeza e rectidão de suas decisões. Claro
está, que em taes circumstancias, si não fòr permanente
o cargo dos juizes, estes se tornarão odiosos, não por
causa de seu máo proceder, mas exactamente por se re-
ousarem a proceder mal; e ficam então collocados na
contingência de cederem o lugar a outros, que possam ser
mais dóceis instrumentos da demagogia.

« Nos governos livres, onde a maioria obtém o poder
temporareamente, suppondo-se que representa a vontade
do povo, é muito mais importante a independência judi-
ciaria, para garantir os direitos dos cidadãos desde que
é uma barreira opposta á oppressão de uma facção domi-
nante, armada momentaneamente do poder e abusando da
influencia adquirida.

«Demais, aquella independência é necessária para pre-
munir o povo das usnrpações do executivo e do legislativo;
porquanto si os juizes dependerem de qualquer delles,
não só por nomeação temporarea) como tambem em sua
remoção e promoção, obedecerão em todo o tempo d vonta-
de do poder dominante, buscar-lhe-ão a approvação para,
conservar o cargo* resolverão como parecer melhor ás opi -
niões do dia, esquecendo que os preceitos do direito se

(8) Aftonse Bard et Paul Robiqnet, Droit Constitutimnel Compa-
re, 1878, pag. 348.
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fundam em bases eternas; e d'est'arte a máxima funda-
mental da Republica—ser o governo das leis c não dos
homens—será tacitamente falseada ou francamente prete-
rida. » (9)

Mas, si é condição essencial da independência do po-
der judiciário a independência do juiz, libertando-o tan-
to quanto possível da influencia do executivo, cuja
intervenção na administração da justiça é, no dizer de
Tocqueville, sempre fatal [10]; si tal independência não
pode existir, desde que a nomeação, conservaçãoe promoção
dos juizes dependem do executivo ou do legislativo [11],
porque, como diz Guizot, entre a politica e a justiça
qualquer intelligencia é damnosa, qualquer contacto pes-
tilencíal ;-~-si assim como a unidade orgânica exige que
o homem individualmente tenha posições diversas reali-
sadas por meio de órgãos diversos e a ellas apropriados,
com maior razão o organismo muito mais complexo do.
Estado deve ter órgãos diversos para suas diversas func-
ções (12);—si a discriminação de cada uma das funeções
que constituem o mechanismo pelo qual se move o corpo
social é uma condição indispensável para a regularidade
do jogo das distribuições [13];—si a confusão dos pode-
res é fatal á liberdade ;—porque acarreta o injusto e vio-
lento sacrifício de alguns dos grandes interesses da
sociedade [1.4]; como admittir, que o executivo possa
intervir na vida do poder judiciário, armado do direito de
suspensão dos magistrados ?

¦ *..'.;-: ' 
IV :; .•• •

Allude-se no estudo da these á questão histórica e obje,-
cta-se: a Monarchia instituiu a suspensão dos magistra-
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(9) Liec. de Politica Positiva, pag. 383—384.
(10) L'Ancien Regime et Ia Êevolation pag. 81.
(11) Lastarria obr. cit. pag. 383.
(12) Luigi Palma, Corso di Diritto Costituzionale, part. l.a, cap.

VI, ns. 8e seguintes.
(13) J. Fazy, Cours de legislation Constitutionnelle, douziéme

séance.
(14) Ed. Laboulaye, Bévision de Ia Comtituíiún, cap. IV.
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dos e os publicistas do Império nunca invocaram contra
o facto a doutrina, que agora se apresenta.

Não ha duvida; mas o argumento não tem a menor
procedência. E é fácil demonstrai-o.

Havia, realmente, sob o império o direito de suspender
magistrados, sendo estes ouvidos depois de consultado o
Conselho de Estado. Mas esta funcção, conforme a
Constituição de 1823, art. 101 § 7.o e art. 154, era exer-
cida no Brazil, como em Portugal (Constituição, art. 121)
e na Hespanha [Constituição, art. 69, Acto—Addicional,
art. 12] pelo PoJer Moderador, chave de toda a organisa-
ção politica, delegado privativamente ao Imperador para,
como chefe da Nação, velar sobre a manutenção da in-
dependência, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes
Politicos (Constituição, art. 98). Gra; não se podendo
confundir o Poder Moderador, produeto da theoria
constitucional de Benjamin Constant, com o Poder Exe-
cutivo, de que trata o art. 15 da Constituição da Republi
ca, é claro que nenhum valor tem a objecção. O próprio
Conselheiro Aquino e Castro, que defende a prerogativa
magestatica, escreve :—«Mais incertas seriam ainda as
garantias da recta destribuição da justiça si o Executivo,
poder activo e forte pela força de que dispõe, e pela parte
immediata que toma na administração geral do paiz,
podesse intervir no judiciário. Si lhe fosse dada por lei
essa intervenção (de suspender magistrados), teria desap-
parecido a separação ou independência dos poderes politi-
cos para dar lugar ao abastardamento e confusão do
regimen constitucional.» (15)

E basta considerar a differenca fundamental do regimen
e a natureza das funeções do poder judiciário na Republi-
ca para comprehender que não aproveita á solução do
problema o exemplo da Monarchia. Sob o império havia
um poder superior aos outros poderes, encarregado de
velar incessantemente sobre a manutenção da indepen-
cia, equilíbrio e harmonia dos demais (Const., art. 98);

(15) Pratica das Con*., pag. âj,
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na Republica todos os poderes são iguaes [Const., art. lo|,
sendo errônea écondemnavel a pratica de dar ao execu ti -

vo superioridade sobre os outros departamentos. (16)
No império o guarda por excellencia da Constituição e
das leis era o Poder Moderador. Na Republica essa func-

ção suprema cabe ao Poder Judiciário. A America, diz
um publicista europeu, deu nisto um passo gigantesco :
creou um poder judiciário independente e collocou entre
asileis do Congresso e a Constituição o Poder Judiciário.
«Exproba-se aos francez-s, diz Laboulaye, o habito de cor-
tar todas as questões pelo tumulto ; mas assim succede,
porque não temos confiança na justiça politica. Demasia-
do sabemos que nas trinta ou quarenta mil leis que con-
tem o Boletim haverá sempre arma contra nós. Na In-'
criaterra, como na America, tudo se reduz a litígio;
nesses paizes diz-se: temos juizes, vamos apurar a quês-
tão Nós. infelizmente, carecemos de semelhante pacien-
cia civica. Assim, em 1848, a questão de saber si dar
banquetes era ou não um direito, devera ter terminado
por um processo, como aconteceria na America;^ mas
achámos melhor resolvel-a com uma revolução. E' mais
caro que um pleito, pois afinal quem paga as custas.é...

' a liberdade!»
Pelo que toca á natureza das funeções, ha ainda

um argumento decisivo em apoio da doutrina da indepen-
dencia dos poderes. E' este :—em quasi todos os Estados
os'presidentes ou governadores têm de ser julgados pelos
representantes do poder judiciário isoladamente ou por
estes e os representantes do poder legislativo. Mas, si
for permittldo ao presidente ou governador suspender

• magistrados, isto é, compor á sua sua feição o tribunal
que o tiver de julgar, o que ficará sendo a responsabilida-
de penal? Como conter o executivo em seus excessos e
usurpações?

A diversidade de condições não permitte o estudo do
assumpto á luz dos preceitos da legislação Norte-america-

;V . 
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(16) Lastarria, obr, cit., pag. 241.
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na. Na America a Constituição, limitando os poderes fe-
deraes deixou aos Estados a maior Ub3rdad-2 na organi-
sação de seus governos. Eederalist, n. 31, Stoty, pag.
71 ]) KenCscommentaries, vol. I, pag. 3ó4. O estatuto Fede-
ral não consignou ali o preceito do nosso art. 63. A única
limitação imposta aos Estados, diz Laboulaye, é não po-
derem constituir senão governos republicanos. Lastarria,
obr. cit., pag. 385. Mas, não obstante ser assim, e a des-
peito da existênciaM? magistraturas temporárias e não
temporárias, o representante do poder executivo não foi
armado do formidável recurso de suspender magistrados.

Pode ser consultada, além d'outras, a Constituição do
importante Estado de New-York.

Em conclusão, e para não alongar d ^masiado este traba-
lho, traçado ao correr da penna, cumpreconsignar aqui pa-
lavrasde Laboulaye,quedevem tersempre presentes todos
os politicos, que amam apatria.—« Podeis darão povo papel
activo, podeiscrear-lheoccupaçõescons^.antes no governo,
mas nãojulgueisque comissolhedaesliberdade. Submet-
tel-o-eis a certo numero de agitadores que exploram as
paixões populares, creareis politicos de profissão, gente
cujo negocio consiste em-governar para caçar empregos.
A liberdade é cousa diversa, é o reinado da lei, áa lei
feita para o povo e pelo povo, e judiciosamente feita. Em
que se oppõe a isso a immobijidade dos juizes ? Si esta
tem de produzira melhor justiça possivel, como poderia
existir uma sobsrania que seoppozesse á melhor justiça
possivel ? Que direito haverá capaz de impedir que um
povo tenha a justiça mais desejável ? Não ha nisto ques-
tão alguma de princípios, salvo si se quizer confundir,
como no anno de 1793, o poder do povo com a liberdade.
O poder do povo não é mais que o império da maio"ia
(nas decizões parlamentares); não o da liberdade; o
d'esta consiste ho reinado da lei judiciosamente sanccto-
nada, sabiamente applicada: a necessidade de manter
semelhante beneficio foi o que creou a inamovibilidado
da magistratura. » (17)

117) Coara deLeg. Comp., leç. XXII, Lastarria, obr. cit,, pag. 385.

¦/*

: •'¦ w
m

•j,y 2- 2-yM
'"¦C^tkÊB

WÈsW

- :*p,:': ys¦'-CIrL

¦ . íQSJB

- ;v

,. •r.lh

., ..':2,r±.:

'#í?S

* isSSSBS»

f*r-. .

'"? "'

..¦?;'H

¦"¦3f*ÍSÍ

*VáíS

m

tm

¦ 
J

W'rt - «



;•&!?;?
¦;?¦;-' ¦*:..¦<¦ ¦?¦>-'B|lipè;#?:

¦'¦' íí*.^

¦

188 REVISTA

. Ao concluir submetto á sabedoria da Academia a se-
euinte conclusão: ,.

-Organisado o Estado nos termos do art. 6o, combi-
nado com o art. 15 da Constituição Federal, nao pode o
respectivo presidente ou governador ser investido da at-
tribuição de suspender magistrados -

Sala das Sessões da Academia, 18 de Junho de 189o.
*

JUSTINIANO DE SERPA.
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A minha incompetência em assumptos que se prendem
á philosophia do direito, tira ao meu voto divergente to-
do o prestigio, de que careceria para ser opposto a opi-
niõe* que pairam tão alto nas regiões da sciencia. Sao
tímidas objecções as que opponho á conclusão do pare-
cer, praticas por demais, porém não menos attendiveis
que a doutrina professada pelos preopinantes, desde que
são inattingiveis todas as verdades absolutas.

Da combinação do art. 15 da Constituição Federal,
creando os tres órgãos da soberania nacional, harmônicos
e independentes, com o art. 63, que obriga os Estados
a respeitarem os principios n'ella consagrados, se deduz
perfeitamente á commissão a independência do poder iu-
diciario em cada um d'elles.

Apurando., porém, essa independência, nos parece que
chegou mal. aos extremos da inamovibilidade dos juizes, e
principalmente á negação formal de que o poder executi-
vo possa suspendei'-os. t

A independência de poderes, reduzida á medida ngo-
rosa que se lhes traça, é um equivoco como observa
Bentham.

O que vem a ser o despotismo senão uma independeu-
cia absoluta ?..,

O déspota não passa de um homem revestido de auto-
ridade, independente inteiramente de todas as outras.? .
de um homem, do qual todas as outras dependam. E o
desprendimento, assim, de um dos órgãos da soberania
nacional áffectaria a solidariedade dos mandatários da
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nação trazendo quebrado um dos elos que prendem -
todos'os poderes, para produzirem a consubstanciação
da força e direitos—que symbolisa a soberania nacional.

E nunca a suspensão de um juiz affectaria a independem-
cia do poder judiciário—fosse decretada pelo poder exe-
cativo, ou por ventura pelo legislativo. O facto attingiria
a indivíduos, sem attingir nem ao poder judicial, nem
mesmo a ordem dos magistrados; por isto que, como é
corrente e das usanças do paiz, prevalesceria sempre esse
poder para julgar, não fazendo o executivo mais, do que
exercer a attribuição de iniciar um procedimento criminal
entre os próprios pares do juiz suspenso.

Imagine-se uma ordem judiciaria, em que os chefes da
União e dos Estados não tivessem a faculdade de sus-
pmder juizes, e teriamos aquelles privados da eminente
funeção de prover a punição e repressão dos crimes, pro-
vocando a instrucção da culpa á delinqüentes que fossem
juizes!...

Na these discutida, a suspensão foi considerada uma
pena, o que não é verdadeiramente.

Ella não passa de um acto, pelo qual o poder executi-
vo declara um funecionario sujeito áacção dos tribunaes,
seja juiz ou seja de outra qualquer ordem.

Importa por ventura a interdicção do juiz a suspensão
ou suppressão de funeções do poder judiciário?... Af-
fecta a sua permanência, subtrae mesmo o indivíduo á
acção d"elle?.. .

O elasterio figurado para independenciadopoderjudicia-
rio importa um corte, não somente nas faculdades con-
feridas ao poder executivo, mas a annullação do próprio
chefe dos ttes poderes—o presidente da União—o pre-
posto da nação, cujo objecto e fim, na cúpula do edifício
social, é fazer observar ás leis.

A eliminação do poder moderador no Brazil não trou-
xe a abrogação inteira das funeções que elle exercia; não
fez do chefe da nação «o porco com alguns milhões para
a ceva», que Bonaparte lembrava ao abbade Siéys ; e,
parallelamente, os chefes dos Estados federados.

Aquelle e estes continuam chefes dos tres poderes, qua
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^peitam, mas presidem como supremos magist.ados

nor delegação da nação e dos povos federados.
P 

Penso assim, sem ferir theorias do governo livre, e me

atendo ás verdades palpáveis que preexistem a nossa le.

constitucional, e tiveram n'ella a sua consagração
Si nossas idéas, por esse simples traço de união dos

dous poderes, soffrerem a frécha decesarismo, por indevi-

da susceptibilidade de ordem ou de classe, que descon-
meta e desharmonisa em favor de uma exagerada

independência, diremos qüe há sempre perigo nos extre-

""antigas 
republicas italianas, sob um governo quasi pu-

ramente judiciário, fizeram esquecer todo o despotismo
dos chefes de Estado contemporaneos-princtpes e con-

junetamente juizes. ,,.. ^
Na interpretação peior do nosso direito publico, su..-

pender para fazer punir, não é privar do cargo, nem si-

auer das vantagens d'elle; e toda aberração no sentido
figurado seria preferível a Estados no Estado, pelo exa-

ííero de uma independência que tocaria á meta de uma

soberania que não tem em absoluto o povo mesmo,

quando pretere, ao seo livre arbítrio, o bem estar e a se-

gurança que lhe garantem as leis.
Em vista do exposto --voto contra o parecer.
Fortaleza, 25 de Junho de 1895.

HENRIQUE THEBERGE.
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Mm les diferentes systHaas Ae espies C
Entre os systemas de esgotos adoptados 6'Upuínm a

primasia ora uns, ora outros.
Engenheiros, medicos. kymemslm têm coademtiado

estes preferiu Jo aq-ielle^e n j embata á^ tantes pate-
ceres a escolha de um importa acertar ou errar, a$*r<9'
veitar grandes sommas de sac ri mm pzmm&nm <m
esperdiçal-as. e peiorar as condições mtáwm -ê&tepr.,

A proposição do Dr. Coimbra, no Relatório sobrt-es*
gotos da Fortaleza (Typ. do Libertador -TW-M. àv qm
é mdifferente o systema a adoptar. comtanio qv» fajfa
esgotos, é de todo ponto perigosa e falsa,

A exposição rápida âe cada um dos sy ternas maís tm
voga dirá se tenho ou não razão em tmèm memfâ0$^>

«H cunjimcto dos esgotos constitue, m à\zw fe í^ík
mas, uma espécie de i$àé@W$&M qwf^pul^a êêúêê»
de. em estado viciado, a água pura introduzida 0k>\?$>
do arterial da destnbuicão ê^m^MM, »

>s esgotos ordinários fotáo construído^ em (PáWfe,
' ! ,1

(1 D& Monoijmpíim, iidü jMv aüUior f*»r«fl^-# ^j|#í4$tB#
Cearenses
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I ondres e outras cidades com proporções grandiosas
para servirem de escoamento as águas pluviaes e, por ex-
cepção, as águas do serviço doméstico.

Na Inglaterra, além deste destino, receberão nes-
ta ultima metade do século todas as fezes ou matérias
excrementicias das casas, diluídas ou carreadas por pos-
santes massas d'agua, como lavagem dos tubos ou de
conductosaté os collectores, e destes ao local de despejo.

Este systema é o mais seguido; consiste em encana-
mentos estanques, ligando ás habitações por meio de tu-
bos de ferro ou de louça, de fraco diâmetro, as grandes
linhas subterrâneas, que se ramificam por todos os quar-
teirões com a inclinação necessária para dar vasao
fácil ás matérias fécaes. Em cada habitação ha vasos
apropriados para receber essas matérias, os quaes, por
meio devalvulasouarranjosespeciaes,conservam-se sem-

pre fechados, abrindo-se somente quando sao utilisados.
A objecção capital, que os adversários deste systema

costumam levantar contra elle, é que a im permeabilidade
dos encanamentos só existe em theoria, porque naprati-
ca os factos depõem unanimemente no sentido da imper-
feição dos mesmos e da facilidade com que pelas juntas
dos canos extravasam-se as matérias excrementicias, que
pouco e pouco vão contaminando o terreno adjacente.

Pode-se, porém, dizer que este defeito, se em absoluto
não é evitavel, raramente se produzirá nas construcçóes
modernas, feitas com material escolhido e segundo os

processos mais adiantados.
Além disto, baseando-se todos os systemas de esgoto

no principio do encanamento, como meio mais apropriado
e fácil de fazer passar as fezes, sem contaminarem a atmos-
phera e mais rapidamente ao seu destino, a sua não es-
tanquebilidade será um defeito commum a todos e não ao
systema corrente inglez.

A este respeito, diz Durand-Claye, passa-se um facto
singular, que Wibel verificou em Hamburgo. Nos pri-
meiros tempos, os canaes, recentemente construidos, em-
bora os engenheiros pretendessem tel-os feitos estanques,
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nâo erão bastante impermeáveis, segundo Varentrapp,
para escaparem completamente á lei physica da diffusão.'

Em Hamburgo, a água do solo filtra realmente de fora
para dentro, no esgoto. Mas o contrario não se produz;
em derredor dos canaes que servem ha 30 annos, não se
póde, avista ou por analyse chimica, descobrir o menor
vestígio de inoculação do solo.

« Um phenomeno physico, igualmente reconhecido
por Wibel, dá a çxplicação deste paradoxo: quando
dous líquidos estão separados por uma membrana, se um
dos dous está em movimento, a diffusão de sua parte é
obstada e mesmo annullada. »

« Os canaes construidos que, a principio, não são abso-
lutamehte estanques, tornam-se logo depois, como re-
sulta das investigações de Wolffhügel nos esgotos de
Munich. »

Em contraposição Overbeek de Meyer, já citado, inimi-
go acerrimo deste systema, adduz na sua obra (Les syste-
mes devacuations, etc.) testemunhos de notabilidades in-
glezas e allemães que depõem desfavoravelmente contra a
estanquebilidade dos encanamentos.

Seria longo transcrevel-os. Limito-me a dar um extra-
cto das principaes opiniões:

O Dr. Thorne, um dos Inspectores médicos do Local
Government Board, declarou que freqüentemente, em Lon-
d res, os conductos secundários de esgotos não são estan-
quês nem ao ar, nem á água, e que, ne-;te caso o terreno
por baixo das casas se sobrecarraga gradualmente de ar
infecto.

Sefeld, engenheiro allemão, encarregado de estudar o
systema inglez de esgotos, diz que nadram-Bretanha ha
mui poucas pessoas, que crêem na impermeabilidade dos
esgotos, excepto os que os construirão.

. Quasi nos mesmos termos pronuncia-se o Dr. Edvvin
Cheshire.

O Dr. Alexandre Muller, professor de chimica agricola
em Berlim, enunciou-se assim: os esgotos devem ser
absolutamente estanques; na pratica approximamo-nos
mais ou menos deste ideal, mas nunca attingimol-o. No
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caso mais favorável ha apenas uma fraca transudação,
mas ordinariamente haverá em cada conducto fugas con-
siderayeis que deixem passar continuamente ou têmpora-
riamente o conteúdo do conducto. »

Referindo-se aos esgotos de Franckfort, recentemente
constriiidos e tidos como modelo, diz o Dr. Pettenkofer
que uma impermeabilidade completa não pode ser obtida;
e Virchow opina que a sua permeabilidade está reconheci-
da geralmente. %

Os mesmos factos repetem-se em relação ás canalisa-
ções das cidades de Mayença, Dantzig, Munich, Amster-
dam e outras, cujas particularidades estão bem notadas
na obrado Dr. Van Overbeek de Mèyer (Les systémes d}e-
vacuation des eaux et immondices dhtne ville Paris—1880
pags. 6 a 12.)

Como se vê, são opiniões valiosas, que antes assigna-
Iam os perigos da má construcção dos esgotos do que a
sua inefficacia.

Não ha duvida de que os trabalhos mais antigos, neste
gênero, construídos sem os cuidados e requisitos que a
sciencia por um lado e a experiência por outro exigem,
são imperfeitos e não deverão servir de typo ou modelo
para novas construcçóes. Mesmo assim, os esgotos de
Londres, imperfeitos como são, produzirão um decresci-
mento na mortalidade geral da cidade de 28 a 18 por
100, dentio de poucos annos.

Para dar uma idéa dos novos trabalhos, farei, em bre-
ves linhas a exposição dos mais recentes :

Dantzig.— Depois de prover-se d'agua potável, ado-
ptoucomo meio de dar vasão ás matérias excrementicias o
tudoaoesgoto. Os collectores principaes forão estabeleci-
dos parallelos ao curso do Mottlau, na direcção das ruas
mais importantes, tendo a fôrma ovoide, a inclinação
variando de 0m,0004 a 0m,00066 por metro ; estendem-
se a profundidade de 2 a 6 metros abaixo do solo. As
suas secções forão redusidas ao minimo, assim nas oc-
casiões excepcionaes estão munidos de comportas de
descarga para o Mottlau.

\ Estas comportas só devem funccionar quando os colle-
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ctores forão bastante lavados pela ag^a pluvial, de mojo
a não lançar no rio senão agua; quasi claras.

Os esgotos secundários são construídos de alvenaria, e
na mor parte de louça, com o diâmetro variável de Óm,235
a 0,520 e a inclinação de Qm,00l a O»,01, regulando a sua
profundidade entre 2 e 6 metros.

Em cada corredor abre se um respiradouro por onde se
pode, auxiliado de comportas e de barragens, dirigir jor-
ros cTagua num ou noutro sentido; quando esses jactos
são insufficientes para arrastar os depósitos, augmenta-
sedhesa intensidade por meio d'agua derivada do rio.

O numero de boccas é de 447, o de respiradoiuos de
3S8 e o de chaminés de ventilação de 101.

As ramificações particulares são obrigatórias; con-
sxuidas de louça com siphões ; recebem as águas plu-
viaes, domesticas, de lavagem e as matérias dos water
closets.

Todas as águas de esgoto vão a uma usina elevatória
que as ergue á altura de 9m,80 e as envia por um condu-
cto de ferro de 0m,575 de diâmetro e de 2.900 m. de com-
primento a um terreno bastante ondulado, de 500 hecta-
res de superfície. Na sua chegada a usina, um apparelho
engenhoso separa as matérias sólidas mais volump-
sas; as águas contêm então, no todo, l k e 33 de substan-
cias estranhas, e dosão 0 k. 053 de azote por metro cúbico.

O conjuneto da rede municipal, que comprehende
4.256 m. de collectores, 36.675 m. de esgotos de canos
de louça, 2,684 de conduetos de ferro fundido, custou,
inclusive a usina elevatória e o condueto de despejo nas
irrigações, cerca de 2.625.000 frs. ou 35 frs. 60 por pes-
soa. As despezas annuaes de construcção, comprehenden-
do o serviço de limpeza (curage) e o da usina elevatória,
elevam-se a 33.000 frs.

Breslau.—Como em Dantzig a agua precedeo aos es-
gotos.

Os particulares são construídos de louça, com a inclina-
Ção minima de 0m,02 a 0^,03 por metro, munidos de si-
phão de grés que assegura a ocelusão hydraulica de 0m,08
de immersão, e de uma válvula metallica, sob o solo das
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cavas, abrindo de dentro para fora. Esta válvula detém os
corpos sólidos volumosos e pode ser visitada por meio de
um respiradouro.

Os esgotos públicos ou municipaes secundários forão
construídos ou de louça de barro de 0™,43, ou de alvena-
ria de tijolo com dimensões mui restrictas. A forma ado-
ptada nestes foi a ovoide com passadiço (radier) de gra-
nito. Por oceasião de reporem a arêa das escavações em
torno do encanamento tiveram o cuidado de cobril-o com
uma camada de 0,50 de arêa bem pilada.

O conjuneto dos collectores, com a extensão total de
mais de 19.000 metros, comprehende algumas linhas cu-
jo traçado foi estudado de modo a interceptarem toda*
communicação dos esgotos com o rio.

Antes de chegarem as bombas atravessam as águas um
reservatório de alvenaria de 10 ms. de diâmetro, com po-
ços no centro, onde ellas depositam todas as matérias so-
lidas, arrastadas e não em suspensão.

As bombas são de duplo effeito, accionadas por duas
machinas de balanceiro de 60 cavallos, capazes, cada uma,
de elevar meio metro cúbico cTagua por segundo.

A usina custou 580.000 frs., e o total dos trabalhos de
saneamento interior, inclusive collectores, esgotos, usina
elevatória pouco mais de 1.500.000 frs.; sejão 60 frs. por
pessoa. ;¦*'"'"

Berlim.—A adopção do systema inglez em Berlim éa
melhor confirmação da sua primasia. O governo prussia-
no submetteu a questão ao estudo de profissionaes e no
decurso de 12 annos [1862 a 1874] numerosas memórias,
relatórios, etc, forão apresentados. O professor Virchow,
depois de maduro exame, aconselhou a adopção do esco-
amento total das matérias fecaes no esgeto.

Depois de obterem a água por meio de poços filtrantes,
foi decretado o esgoto, que consiste :

Os privados em ramificações particulares de louça vi-
drada de 0m,16 com a inclinação de 0m,02 no minimo e
terminado por siphões de grés com immersão de 0m,08.
Pela parte posterior do siphão e sob o solo das casas
acha-se uma válvula que se abre de dentro para fora, po-
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dendo ser facilmente visitado e limpo por meio do bra-
ço do homem.

A introducção de matérias duras e sólidas é severa-
mente interdicta; os canos de despejo das cusinhas são
munidos de uma grelha; os sumidouros das águas
pltiviaes teem a forma de um siphão de 0m,60 de ai-
tura. Os agentes administrativos têm o direito de pe-
listrar no immovel para verificarem a execução das pres-
cripções hygienicas, particularmente relativas ao esgoto.

Esgotos públicos. Nas ruas e ao longo das calçadas cor-
re um conducto de evacuação, situado a profundidade de
3 a 4 metros.

Grande numero de ruas tem, de um lado, um verdadei-
ro esgoto de fôrma ovoide e, do outro, um simples con-
dueto de grés de Om,22-Om33 ou 0m,4f> dc diâmetro;
noutras passam esgotos de grande typo, de forma ovoide,
construidos de tijolo com 0,n,25 de grossura. Todas as
boceas são acompanhadas de um poço de alvenaria, fe-
chado em cima por uma grelha horisontal. Este poço des-
tina-se a receber as matérias sólidas que de tempos a
tempos retiram-se á mão ; as águas descem, para o esgoto
por um tubo de louça de 0m, 16.

Os respiradouros (regards) são simples chaminés com
degráos, fechados na parte superior por um tampão de
0m,5l. A ventilação opera-se pelasboceaserespiradouros.Os collec^ores com a inclinação deOm,000 36 a 0m0,5vão ter a cinco usinas elevatórias, situadas no perímetroda^cidade. Tem cada uma a força de 350 a 400 cavallosenãoexhalam cheiroalgum; recebem diariamente 100.000
m. cúbicos da água de esgoto.

As despezas totaes para o estabelecimento de todo osystema foi de 50 milhões de francos, e o custeio regula^0.000 frs. por anno.
O resultado sobre a saude publica foi que a mortalida-

H 
desceu de 37 a 38, que era antes da canalisação, para

êi por 1000 habitantes. (Relatório do Dr. Grant, minis-tro do interior em junho de 1889).hrancfort sobre o Meno.
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A commissão encarregada de formular parecer sobre
os trabalhos de saneamento compunha-se de verdadeiras
notabilidades scientificas (G. Blonden, F. Lichberg, W.
Lindley, Dr. G. Varrentrapp e Wiebe). O projecto ado-

ptado foi executado por Lindley, tendo começado os tra-
balhos em abril de 1867 e terminado em 1876.

Com relação aos esgotos das casas prevaleceu o appa-
relho de evacuação fechado em fôrma de siphão. Para
evitar o abarrotamento d'agua que forma a occlusão, e a
introducção na casa do ar impuro dos esgotos, cada si
phão deve ser ventilado por meio de.um pequeno tubo
metallico que vai até o tecto. Os evacuadores guardam
tanto quanto possivel a vertical.

Esgotos públicos.— Os encanamentos secundários tem a
forma circular e são construídos de tubos de grés (louça)
vidrada internamente. Os principaes são visitaveis, tem
a forma ovoide e são construídos de alvenaria de tijollo e
cimento de Portland, offerecendo internamente um para-
mento tão liso quanto possivel na parte inferior formando
cunetas, um passadiço de argila vidrada. Material, mão
d'obra, cuidado de toda especie forão dispensados para
obter-se o bom êxito dos esgotos.

A profundidade dos encanamentos varia de 3 a IO
metros ; a inclinação conforme a situação ; para os esgo-
tos geraes e o grande collector é de 0m,0'05 por metro, para
os secundários é de 0m,09 . Nos encanamentos de incli-
nação superior a 0,001 os tubos são de louça vidrada;
nos de menos, são transitaveis afim de poder-se remover
os depósitos.

A ventilação é perfeita; quasi toda feita por canos de
ferro, que vão ter até ao tecto das casas.

As boccas do esgoto, espaçadas de 35 em 35 metros,
são munidas dé uma grelha horisontal e por baixo um
reservatório de matérias sólidas. Este reservatório tem a
forma de um poço vertical cylindrico de 0m,45 de diame-
tro, 2m.20 de profundidade, construído de argila vidrada
eguarnecida dé uma bacia (cuvetie) amovivel.

O numero total das boccas de esgoto é de 4,200. A
limpeza do esgoto é feita por jactos d'agua. Existem
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700 respiradores nas juncções e nos esgotos visitaveis
onde elles se intervallam de 2C0 em 200 metros.

A extensão de esgotos públicos é de 90.000 m., de
quaes 1600 são de louça de barro. A despeza feita foi de
7.000:C0O de frs. ou 79 fr. por habitante.

Em relação a salubridade excedeu ao que se esperava;
a mortalidade pelo triphodesceu abaixo de 9-por 100,000.

Lisboa.--Ao estabelecimento dos esgotos precederão
estudos importantes, um dos quaes, o relatório do en-
genheiro Castello Branco, que foi commissionado pelo
governo para estudar em todas as grandes cidades euro-
pias o funecionamento deste serviço, é um verdadeiro
tratado sobre a questão.

O principio adoptado foi o inglez, do tudo ao esgoto,
com restricções prudentes. Os conduc os de gaz, d'agua,
fios telegraphicos forão excluídos dos encanamentos de
esgoto. Ás águas pluviaes na cidade baixa forão levadas
ao rio e não ao es g )to. Os deirictos das ruas tambem fica-
rão excluídos dos esgotos.

O material empregado na construcção dos siphões
dos esgotos privados e públicos, de diâmetro inferior a
0m,60, foi o ferro, esmaltado internamente, com juntas
de chumbo; nos demais empregou-se a alvenaria com
argamassa de cal hydraulica e revestimento interno de
cimento de Portiand.

-Disposições geraes. —Cadê ramo particular nos esgotos
municipaes está munido de uma ocelusão hydraulica.

As canalisações privadas são dispostas, seguindo li-
nhas rectas, não fazendo cotuvello. As ligações de canos
de diâmetros differentes são feitas por meio de curvas.
Os orifícios de communicação entre as habitações e os
esgotos, taes como os de latrinas, despejos de cusinha,
de es'ribarias, banheiros, etc, são munidos de siphões
de um diâmetro superior ao destes oriticios. A immersão
dos siphões é superior a 0m,07, excepto nos water-clo-
sets que conserva a de 0m,05. Podem ser visitados, e
têm no ponto mate baixo um orificit com obturador de
parafuso para o caso de precisar ser desobstruído. Os
ÇOiiductos, abaixo dos siphões, são arejados por meio de-
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tubos que partem de um ponto próximo a estes, e que
são independentes dos tubos de descarga das águas plu-
viaes Vão despejar os gazes acima do tecto das casas e
longe de qualquer janella, tendo a secção pelo menos
igual a metade do condueto ventilado e nunca inferior
a 0m 10.

O diâmetro dos conduetos tubulares não é.inferior a
0m,15, nem superior a 0m,23. A inclinação das ramifica-
ções particulares é no minimo deOm,03 por metro. Na
maio-ia dos casos os tubos de descarga correm por fórá
das casas e têm de 0m,10 a 0m,14 de diâmetro. Cada
casa possue um water closet provido d'agüa com o

da bacia tem 0m,07 de diâmetro e o do siphão 0m \ 10.
Gs esgotos de alvenaria têm geralmente a fôrma ovoi-

de. Os collectores são arejados por meio de poços, que
abrem para as calçadas das ruas.

Nápoles e quasi todas as cidades inglezas, americanas,
francezas e allemães adoptarão o systema do tudo ao es-
goto.

A Inglaterra, que o pratica desde 850, e onde as
questões hygienicas preoceuparn a imprensa, o parla-
mento, a opinião publica, ainda hoje o segue nas no-
vas constru cções.

Em França, a commissão de engenheiros, de Paris,
propoz a adopção do tudo ao esgoto, pelo modo inglez,
com as seguintes modificações:

¦ ' l.a Evacuação immediata, com o auxilio d'agua, de
todas as matérias para fora de casa;

2.a Arrastamento rápido e continuo, sem estagnação,
da massa liquida dos esgotos;

3.a Filtraçáo e depuração pelo solo.
E como conseqüências:
1.° Suppressão das fossas;

• 2.° Suppressão das chaminés de ventilação;-
3.° Suppressão do despejo (vidange);
4.o Suppressão das usinas de matérias fecaes nos arre-

baldes. '-*,",.
A com missão <Je saneamento de Paris, nomeada pelo
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ministro da agricultura, e composta de Pasteur. Saint-
Claire Deville, Aimé Girard, Wurtz, Gavarret, Brouardel.
Dubrisay, Fauvel, Schlvesing e Paul Girard, (set. de
18S0) condemnou o systema do uido ao esgoto, recom-
mendando um modo de evacuação especial, por meio de
uma rede de canos de ferro fundido, tendo por fim con-
duzir as matérias fecaes directamente ás caldeiras das
usinas destinadas a sua transformação em saes amonia-
caes.

Mas como essas medidas fossem de execução difficil
e demorada, a commissão propôz a conservação das
fossas com as seguintes modificações:

1." Substituir a fo^sanfc~atvênaria por um reservatóriorr-¦ .'. ~ — — -. f"V^ • *• * ¦ * • w w* W i ¥ VI V V/ I 1 \s

de metal, completamente isolado, de 4 a 6 ms. cúbicos,
cuja parte inferior, de fôrma conica, terminasse por um
cano destinado a evacuação das matérias. A caixa meta-
lica seria munida de chaminé de pequeno diâmetro para
dar passagem aos gazes.

Considerando tambem que esta modificação só pode-
ria se operar nas construcçoes novas, a commissão opi-
nou que as fossas antigas fossem toleradas, recommen-
dando, porém, que todas as vezes que se servissem
dellas desinfectassem-nas, tendo-se igual cuidado nos
gabinetes á ellas ligados.

A despeito desta opinião a maioria dos hygienistas
francezes admitte as vantagens do tudo ao esgoto, e as es-
tatisticas mortuarias mostram que a introducção deste
melhoramento trouxe uma diminuição considerável de
óbitos pelas moléstias infecciosas,
v Praticado com as devidas cautellas, e com bom mate-
rial, tendo inclinação sufficiente para dar escoamento
prompto ás fezes, água para carregai-as e limpar os en-
canamentos, bacias de closets que não deixem passar os
gazes para o interior da habitação, é ainda o melhore
mais seguro systema de saneamento.

SYSTEMA LIENUER

Vejamos em que consiste este systema, segundo a ex-
posição de seu autor.

¦ ¦¦ V:fll¦¦'•:¦¦ .?.uí..>l'' ¦'¦ '4 #»$___,
¦ - '-sJVfàiH

¦¦:' 
¦'.

\V., ._

^-.iSHH

'Wk
' ''Vs_ff

.. .-¦

¦•',¦•- r. .-.j_

T-\..fy. -¦' /ri

''wBÈ

' 

¦:',

sy.'.r '4y&y -V
r "M

, 

¦-<"¦*

yy.i

yyyy'^

¦íkyy.-r

'.. ¦ 
-



^;>-
-f "*¦>•

f'^v ''«5:'.í.f|»

mm .. y''~-. ' '¦

V* P'l' t/-^,' '¦'f- ':' ¦

',:,.

'.'*¦,'¦ ¦'¦¦' ., ¦¦¦.'{'•'.¦¦

íl,i :-.¦!:¦'. -:'í
''- ¦•¦¦'¦''f''¦'':'¦''

¦-..- . ¦¦

1 '

¦.-¦.¦1

' '¦ 
fi

".vi •.¦.#¦

'K '**'& m ttÈVisíA
¦Or*sJr<*^Jr>a.

9

m, 1

ÍÍÜ-

O trabalho deevacuação das immundices de uma cida-
de carreaveis pela água, está dividido em duas redes de
canalisações subterrâneas, das quaes uma serve exclusi-
vãmente para evacuar as águas servidas de casa, as de
chuva e as industriaes. outra para as matérias fecaes das
latrinas, as águas dos water closets, etc:

Os conduáosque compõem a primeira rede não rece-
bem as aguás servidas e pluviaes senão depois que ellas
forem separadas, por filtração, das matérias sólidas exce-
dentes de certo diâmetro, e das águas das fabricas, usi-
nas officinas, etc, depois de purificadas.

As vantagens attribuidas a este systema são permettir:
l.o Ó emprego de uma canalisação de barro vidrado,

de secção muito reduzida e de preço relativamente pou-
co elevado comparado ao dos esgotos;

2.° A suppressão dos collectores, cujo custo é conside-
ravel

Em relação ás águas pluviaes, cada conducto-esgoto
está munido de tubos verticaeâ que se communicam pela
parte superior com os ramos das boccas,e pela inferior
com uma sorte de injector que derrama a água de chuva
num jacto concentrado no centro mesmo do conducto,
seguindo a direcçáo da corrente. Por uma chuva copio-
sa, a água sobe em columna nestes tubos de descarga
(chute) e por sua força hydrodynamica accelera a sua
rapidez no esgoto.

Quanto a segunda rede, destinada a matérias fecaes,
águas servidas de cusinha, etc, uma usina geral, sita fora
do recinto habitado da cidade, contem machinas e appa-
felhos para fazer o vácuo, bem como os que forem ne-
cessarios para reduzir as matérias fecaes em estrume
transportavel e de fácil venda.

Os encanamentos de descarga ou .precipitação de todos
os gabinetes (latrinas) estão ligados á um reservatório
da rua, e todos estes ao da usina geral.

Eis como o próprio Lienuer descreve esta segunda
rede :

«Os reservatórios de vácuo desta usina communicam
com a rede da primeira ordem, composta de um duplo

. systema de eonductos, com todos oa reservatórios das
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ruas, aos quaes cada conducto se liga por uma torneira.
0 p.imeiro systema, de 12óm m de diâmetro, serve exclusi-
vãmente para o movimento d'agua; o outro, de maior
diâmetro, de 150 a 200.mm; segundo as circumstancias,
serve para o transporte desde o reservatório da rua aos
da usina.

Esses reservatórios da rua estão collocados debaixo do
solo das calçadas, tanto quanto possivel nos corredores
da cidade. Nas ruas de circulação muito activa, são es-
tabelecidos numa cava onde os operários penetram por
uma abertura, da calçada, de modo a não impedir a cir-
culação. Communicamcomosconductosdo segundo sys-
tema, collocados no percurso de todas as ruas, pelas quaes
pissam os das casas á direita e á esquerda. Ga-
da conducto está munido de uma torneira próxima ao
reservatório.

A operação do despejo (vidange) faz-se do modo se-
guinte:

Havendo um \acuo continuo entretido pelas bombas
pneumaticas nos reservatórios da usina e na rede da pri-
meira ordem, este vácuo pode ser transportado repenti-
namente a um reservatório de qualquer rua, abrindo-se
simplesmente a torneira do conducto de ar e fechando-a
logo depois. O ar sae do reservatório com impetuosida-
cie, diminuindo o grau do vasio na primeira rede, mas o
ar assim introduzido nesta rede é rapidamente esgotado
pelo jogo continuo das bombas pneumaticas.

« O vácuo operado no reservatório permitte effectuar a
limpeza dos conductos de segunda ordem, em communi-
cação com os gabinetes (latrinas) das casas visinhas.
Abrindo-se a torneira do reservatório, o ar exterior, pe-
netrando por cima, em todos os tubos de descarga ao
mesmo tempo', impelle com força as matérias accumula-
das nas ramificações, até o conducto, e deste ao reservato-
rio. Graças a extrema mobilidade do ar, o vasio pode ser
effectuado num conducto de 200 a 240 metros de exten-
são, antes que a inércia da massa das matérias tenha sido
vencida, e seu effeito se faz sentir em todas as ramifica-
Ções ao mesmo tempo, o que permitte operar a limpeza
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simultânea de todos os gabinetes ligados a um mesmo
conducto. ."¦¦¦'¦.•

« A experiência provou que, afim de ter-se umahm-
peza efficaz, deve-se repetir esta operação duas ou tres
vezes para cada conducto, não a demorando senão por
alguns minutos.

Repete-se este jogo de torneiras do reservatório ate
que todos os conductos fiquem vasios,

Não resta mais do que expedir as matérias á usina.
Para este fim, abre-se a torneira do conducto que serve

para o transporte das matérias e que communica com_oi
fundo do reservatório, no qual dá accesso ao ar atmos-

pherico. .
«Disse ha pouco que a limpeza de todas as latrinas,

ramificadas do mesmo conducto, operava-se simultânea-
mente. Devo explicar como chegou-se a este resultado.

«As ramificações são dispostas, seguindo um plano
muitoinclinado,erguendo-se bruscamente por unia curva
em fôrma de siphão do lado pelo qual se opera o vácuo.
Graças a esta disposição, onde o volume das matérias e
considerável, o siphão se encherá até a parte superior
da curva vertical; com um fraco volume, ao contrario, a
parte inferior do siphão ficará cheia.

E' fácil comprehender que, no primeiro caso, a resis-
tencia ao vácuo será menor do que no segundo, e que as
matérias que attingirem ao nível mais elevado começarão
a extravasar antes das que estiverem nas ramificações me-
noscheias. Porestesimples effeito,queseregula automati-
camente, pode-se limpar simultaneamente 80 ramifica-
¦ções, qualquer que seja o seu conteúdo, ainda mesmo que,
no grupo pertencente ao mesmo reservatório, alguns fi-
cassem vasios. *>

« Para bem. se comprehender este effeito e mister nao
esquecer que o siphão nunca está completamente vasio.
Desde que o nivel das matérias attingio a junta de baixo,
o ar passa como grossas bolhas, deixando bastante liquido
para fechar o siphão e offerecer novamente resistência ao
vasio seguinte.»

Em resumo, este systema, cujo ensaio fez-se em
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Amsterdam, consiste, como se exprime Bechmann, (ubra
citada, pg. 559) emconductos especiaes, collocados nas
ruas e ligados directamente aos wa-er-clos:,ts e aos mi-
ctonos ; nos corredores estão reservatórios de ferro fun-
dido, nosquaes,machinasinstalladas a alguma distancia,
determinam uma aspiração; pondo esses reservatórios
alterna'ivamente em communicação com os conductos
que recebem as águas e as matérias provenientes das
casas, e com as bombas aspirantes, opera-se o escoa-
manto das matérias, das casas para os reservatórios e
.degí^
batets e transportadas para longe, onde vão ser utilisa-
das directamente e em fôrma de pó. Não ha mister
d3 entrar em maiores desenvolvimentos, continua o
mesmo autor, em minúcias para mostrar que este
systema deve ser assás dispendioso, porque o escoamen-
to não se opera pelo simples effeito do peso, sendo ne-
cessaria uma constante aspiração mechanica. Por isto o
inventor procurou limitar a quantidade d'agua emprega*
da nos water-closets. Este facto só por si condemna o
systema.

Como ficou dito, este systema foi adoptado em Amster-
dam, onde em fins de 1883 servia a 3100 casas oecupa-
das por 52 445 pessoas As matérias fecaes de 50 casas,
oecupadas por 1000 p2Ssôas,erão reunidasem 8 minutos e
transmiltidas ao deposito central.

Ahi essas mat§|^
ácido sulfurico e concentradas por meio de vapor.

Em 1876 o systema foi experimentado em uma parte
de S. Petersburgo ; já o tendo sido em 1870 em Leyden
num quarteirão de 1200 habitantes. As despezas, porém,
forão «execessivas (56 frs. por pess3a) Em 1875 Dor-
drecht" empregou-a rfumaárea de 1.7,300m q., oecupada
por 128 casas e 800 hab.

«Onde houver um systema regular de esgotos não
pôde este deixar de ser considerado engenhoso no sen-
tido sanitário, diz o engenheiro A. T. Coimbra (relato-
no sobre o melhor systema de esgotos para a cidade da For-
talem. Fortaleza 1889, pag. i9) mormente se lhe for
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adaptado uma torneira que permitta aos moradores das
casas servirem-se delia, (>em ficarem na dependência da
abertura da torneira da rua por empregados da, compa-
nhia que só o farão uma vez no dia) impedindo assim a
exhalação produzida pelas matérias fecaes, accumuladas
entre a latrina e a torneira.da rua, até que ella fosse aber-
ta, entrarião logo em fermentação num clima quente
como o nosso. . ;

Durand-Claye, o eminente engenheiro director das
obras de Paris, pronunciou-se contra este systema, 1.°

por ser sujeito a freqüentes obstrucções, como acontece
em Amsterdam; 2".° por procurar evitar a diluição das
matérias excrementicias e portanto d'agua, tão essencial
á salubridade das habitações.

Os membros da commissão technica de saneamen'0
de Paris, encarregados de dar parecer sobre este syste-
ma, dirigiram-se a Amsterdam em fevereiro de 1883 e de-

pois de 
"examinarem-no, 

forão de opinião que elle não
era applicavel a cidade de Paris.

Além dos inconvenientes, apontados acima por Du-
rand-Claye, pode-se objectar que o emprego de tubos
de ferro batido e de reservatórios é dispendioso e de ta-
manho limitado em comparação com as galerias de esgo-
to feitas de tijolo ; que é complicado, sujeito a desarran-
jos; que a transformação das matérias fecaes é insalubre.

SYSTEMA BERLIER

Um outro systema que obteve a approvação de
Pasteur, Brouardel e outros e o do engenheiro
Berlier, baseado no mesmo principio do de Lier-
nür, isto é no emprego de machinas aspirantes, mas que
operam de modo continuo para entreter o vácuo relativo
em todo oconjuncto dacanalisação Os reservatórios, em
vez de serem collocados nos corredores das ruas, estão
repartidos pelas casas, e é uma válvula automóvel que
fecha ou abra a commu i:ação entre o condueto da rua
e o reservatório. Este apparelho constitúe a parte verda-
deintmente original do systenaa: a válvula propriamente

y}y,
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dita, de borracha, ligada á um fluctuador que lhe fica por
cima e ergue-se quando o reservatório estanque, onde está,
se enche até certo nivel; na parte anterior do reserva-
torio acha-se uma espécie de tina-filtro, na qual despeja o
tuba de precipitação (sumiduro), tendo uma tela metallica
que retêm os corpos sólidos nao deluidos, papeis, etc;
uma manivela permitte dar pela parte de fora movimento
de rotação á tela afim de facilitar a diluição, e de tempos
a tempos procede se a tiragem dos corpos .sólidos que ahi
se accumularem. Esta simples desci ipção rnostía que se
trata de um verdadeiro diluidor.

Assim, ainda que os ensaios do systema Berlier tennam
tido bom exito, deve-se consideral-o, não como uma solu-
çào destinada a generalisar-se, mas como um expediente
do qual lançar-se-á mão em certos casos particulares (G.
Bechmann, obrei citada, pag. 559.) ' »

A. applicação deste systema comportaria :
1.° Em todos os casos, apparelhos receptores codocados

debaixo dos canos de descarga (sumidoros), e apparelhos
evacuadores de válvula

2.° Canos communicando esses últimos aos conduetos
especiaes, estabelecidos sob as ruas.

3.° Uma rede de conduetos de ferro fundido estendendo-
se debaixo de todas as ruas, dobrada nas largas.

4.° Conduetos principaes collocados debaixo das ruas
principaes e nos esgotos collectores.

5.° Bombas aspirantes installadas na extremidade infe-
ferior daquelles conduetos.

6.° Bombas e conduetos servindo para repellir a grande
distancia, 33 kil. por exemplo, as matérias conduzidas pelas
bombas aspirantes.

7.° Usinas estabelecidas 'na extremidade dos conduetos
de reciio para fabricar, segundo os proces os mais aperfei-
coados, extrumes sólidos e saes amoniacaes.

A sub-commissão ministerial de Setembro de 1880, en-
carregada de examinai- este systema (Rapport Roussellc
1883-imprimerie national) achou-o muito engenheso,
mas muito caro e inapplicavel.'

Entre outros inconvenientes notou os seguintes;
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,' 1.° A producção das matérias não é constante, mas apre-

senta máximas em certas horas do dia; por conseqüência,
é baseando-se nestes máximos e não na producção regu-
lar, qüe é preciso calcular os diâmetros dos conductos de
ferro fundido.s2.° 0 funecionamento dos conductos mestres seria per-
turbado pelo aniqx:) dos conductos das ruas,de rápida ineli-
nação, podendo oceorrer perturbações mais graves que
oceasionem a exhalação de gazes infectos nas habitações e
até o transbordãmento dos excrementos nos apparelhos dos
gabinetes.

0 Dr. E. Lassance Ounha, que preconisa este systema no
seu relatório sobre esgotos da Fortaleza, dá uma descrip-
cão minuciosa, technica, do mesmo, juntando o orçamento
de seu custo. •

Vejamos como elle resolveu a questão relativa a sua
adopção nesta Capital.

« Os apparelhos são denominados—o primeiro receptor,
o segundo evacuador. São collocados nas casas e ligados a
usina de aspiração, collocada no ponto mais baixo da cida-
de por um cano de ferro fundido. As matérias sólidas e li-
quidas são levadas a usina por meio de uma bomba pneu-
matica que aspira, funecionando na própria usina. O appa-
relho receptor collo:a-se sobre as latrinas e recabe as ma-
terias nestas depositadas pelo tubo de descarga, tambem de
ferro.

«O receptor consta de uma câmara retangular, recebendo
na parte central as matérias lançadas nas latrinas. Na parte
superior da câmara ha uma abertura para o exame do ap-
parelho. As matérias lançadas na câmara são recebidas em
uma cesta de ferro em forma de treliça, cujo fim e reter os
corpos duros e de grande volume, como sejam : ossos,
louça quebrada, etc.

«O evacuador* é um cylindro, como o receptor, tambem
de ferro, oco, terminando na sua parte inferior por um cone
e um tubo que se liga ao que vem do esgoto, e no qual o
vácuo é constantemente mantido. No interior do evacuador
existe um ííuctuadôr deforma conica, tambem oco, termi-
nando na sua parte inferior por uma esphera de borracha,
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adaptada ao vértice do cone. Esta esphera serve de válvula
para feehar hermeticamsitte a communicação que existe
entre os apparelhos collocados na casa e a canalisação da
rua. A esphera de borracha é solicitada por duas forças, a
saber: o pe^o das matérias fermenticiveis e a aspiração
produzida pelo vácuo, o que constitue forças bastantes para
garantir o isolamento do apparelho do cano da rua. O
receptor e o evacuador são ligados entre si por tubos de
ferro de 0m,080 de diâmetro.

«As matérias fermentesciveis recebidas pelo receptor pas-
sam para o evacuador, até que attinjam neste o nivel que
tinham no receptor, o que se dá em virtude do equilíbrio dos
líquidos em vasos communicantes.

«Subindo no evacuador as matérias fecaes tendem a sus-
pender o fluctuador, que effectivamente sobe até que o peso
dos líquidos por elle deslocados seja tal que o obrigue a
vencer a resistência do vácuo da canalisação e o peso do
próprio fluctuador. Então a válvula de borracha desloca-se,
o fluctuador sobe, deixando passar as matérias fecaes, que
são aspiradas rapidamente. Após esta operação, o fluctua-
dor volta a primitiva posição

« A installação da usina é de grande simplicidade, e na
Fortaleza deve ser estabelecida jnnto a embocadura da Ja-
çarecanga, ponto mais baixo da cidade.

«Uma bomba pneumatica comprimente e aspirante mo-
vida por um motor a vapor faz o vácuo nos reservatórios
onde desembocça o tubo collector que conduz as matérias
excrementicias : um tubo collocado na parte inferior do re-
servatorio conduz essas matérias a uma forte bomba cen-
trifuga, tambem movida a vapor. Por esta bomba são as
matérias fecaes conduzidas em Paris a usina de transfor-
mação situada em Lavallois-Perret. Na Fortaleza serão lan
çadas ao mar em conseqüência das terras da província, des- ,
tinadas á lavoura, por serem excessivamente férteis, dis-
pensarem este extrume.

A usina não é um deposito de matérias fecaes ; porém
uma estação intermediária entre as latrinas,onde são produ-
zidas taes matérias ea usina de transformação ou o mar.

« Ainda ha duas vantagens a addicionar, sendo estas de
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iiiS rfo tubo collector. Eis a explicação • para ven-

cer a' resistência e pressão dos líquidos contra as paredes
dXconductos, deverá ser o vácuo por kilometro de 0,0o

atmosDheras; para 15 kil., quinze vezes mais, seja um va-
ÍSilo.5mmm?wt~que °¦
tubo conserve. o seu diâmetro por toda extensão, por-
àue a pressão aiigmenta na razão directa da^extom_da^

superfície de pressão, por; conseguinte na razão d.recta da

extensão e do diâmetro do tubo. . r
1 Ora na pratica é.impossivet obter um vácuo alem de 0,75

atmòspheras. Por conseqüência é necessária uma.superfície
de 64 hectares mais ou menos, um apparelho de descarga,

dm grande reservatoüo, se quizer-se evitar o estabelecimento
de uma bomba, pneumatica secundaria...... ^• Ha ainda a notar-iqueuma válvula, que feche bem, .deve ter

ao menos 5 kilõg; de pressão, e isto exige para superfície da

válvula de 100 centimentros quadrados um vácuo mínimo

de 0.05 atmòspheras, visto como este vácuo nao produz se-
' não 100x5 15 kilog. depressão. Na realidade o limite do

:'. vácuo é de quatorze kilom.' % 
-. ¦

TheorLcamente, isto é, em relação ao, effeito mecani-
co das resistências, podemos figurar a rede (encanamemo)
como uma linha recta Al 2 3 456789 1011 13 14 B.

. No ponto A acha-se a bomba pneumatica ou um reservatório
? transportando o vácuo de 0,75 atmosphera; cada ciffra h-

: 
gura uma distancia de um kilometro..; B é a extremidaae do
tubo, separado do ponto A por uma distancia d.e,14 kilom.
Se o vácuo fôr de 0,75 atmòspheras po ponto Atestara redu-
zido.no ponto 1,pela absorpção da força motriz aOD-
ífeO^O atmòspheras; no ponto 2 a 0,75—(20,x0o)ts
000. ponto 3 a 0,75-(3x0.05)=s 0,60, e assim por dean
te; no ponto ;í 4. restará como força motriz 0,75—(14 x 0,j)

; .^0,05 athmospbèras, como acima ficou. dito. Prova isto

qne, a começar do ponto B, os fluctitadores devem ser^¦
feitos .suecessivamente maiores, jsto é, que o seu poder"de 

íluctuação deve crescer, afim de que elles possam vencer
uma pressão finalmente quotórzé vezes maior. .>/i^^^^^^^^^^^.:

/ Figure-se esse augmento de" dimensões, partindo das ini
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ciaes já grandes .!— E conte-se as despezas de installação
destes enormes apparelhos.

Depois de tudo isto, não se pode contar como emprego
de uma força motora que retire depósitos de matérias soli-
das pegajosas como as fecaes, o que é fácil de provar, eo.no
se vae ver: v ":" ';¦¦

Ò vácuo parcial de 0,05 atmospheras de que fallei, equi-"vãkTã 
pressão de uma columna d'agua de 0m,50 de altura. 

'•

Hydraulicamente desenvolve-se a mesma velocidade de
corrente que obter se-hia, se o tubo tivesse a inclinação de
0,50 por 1000, ou 1 por 2000 Ora, qual é essa velocida-
de? Podemos calculai-a segundo as formulas de Weisz-
bach, de Prony, de Darcy. Escolho a de Prony ; theorica-
mente e incompleta, mas praticamente acceitam-na todos
os engenheiros, po„r sua simplicidade e porque o erro, muito
insignificante, é para melhor, dando as velocidades,
antes pequeníssimas do que exageradas. Nesta formula
de Prony

¦ ¦¦•' - 
, . 

- ,. »,

V = 20^9 ^
I l X

V é a velocidade da corrente, em metros, por segundo ;
26,79 é o coefficiente achado experimentalmente; d é o
diâmetro,, h a inclinação, / a extensão do conducto expres-
sa em metros; —x é um valor fixado para águas a,0,025,
para as águas de enxurro (vannes) a 0,050, para as mate-
riasJfecaes soltas de 1,5 volumes d*agua, a 0,100. Suppondo
o caso mais favorável, que as matérias a transportar tenham
o mesmo grau de fluidezque a agua pura, acho o valor de

tf-(28,79¥0$$$$i0õ|(2679 V'o0(^-0,025-(26,79*
186)-0,25=: 0,230 -0,02õ=5 Ò,ni205por segundo, isto é, 0,m20.

Isto posto, cumpre-me conhecer qual será no apparelho a.
maior velocidade de corrente que assegure tambem o maior
effeito útil.

Si o conducto tivesse 15 kilometros de comprimento, e
uma só válvula fosse aberta, não na extremidade mais re-
mota do conducto, mas por exemplo a 100 metros de dis-

tancia sómentç da bomba pneumatica, haveria absoluto rç-
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pouso em 15,000—100 ss 14,900 metros de extensão do
conducto : o vácuo de 0,75 atmospheras obteria a veloci-
dade de corrente (calculado segundo a formula de Prony:—
fá (26,79 V'ô>15 k7!5)-0,025s(26.70V5IílÍ25) -- 0,025§2,838 -

. 
' 

ioo 
~".. ' -.

0,025=2 m., 8Í por segundo.
Gra, supponhamos que o reservatório, cuja válvula é

levantada, despeja neste lugar do. conducto cem litros de
matérias, o que está largamente calculado. O conducto tem
1 76 decimetros de secção; a velocidade da corrente se-
ria de 2,m8l por segundo; por conseqüência acorrente' 

100 litros ,
c;n duraria ¦¦*¦¦*¦¦¦r Fi 2 segundosso amaria 1K M 2810 t>

Não se teria obtido senão um simples ckoqiie! O deslo-
camento das matérias seria de2X 2,81 s=5m,62 que para um
conducto de 100 de extepsão, nada significa; depois do
choque* tudo descançaria novamente. Por conseguinte, e

preciso exercer a pressão por traz da massa total das ma-
terias para obter o maior esforço útil possivel; porque todas
essas matérias entram em movimento, ao menos durante o
choque.

Si, por um acaso feliz, ap menos uma válvula se levantasse
na extremidade de cada kilometro de conducto, a velocidade
da corrente na extremidade mais afastada não podia exce-
der a velocidade calculada de 0m 20 por segundo, porque as
proporções são as mesmas.

E'pois certo que a velocidade de 0m,20 por segundo não .
será desenvolvida em toda a extensão do conducto senão em
circumstancias mui favoráveis, isto é, quando simultânea-
mente, na extremidade de cada kilometro de tubo, uma
válvula é aberta. E' a máxima velocidade que se podí
obter com esta installação. Si por accaso não se abre
em toda a extensão do conducto senão uma só válvula por
sua vez, isto é, si a pressão é 0,5 por 15000, ou 1 por
30000, a velocidade da corrente não excederá de tres centi-
metros por segundo ? <

! Más concedamos subejamente a máxima velocidade pos-
5Í?vel:Gm,2.0 por segundo. Ora, sabe-se com certeza que
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arêa, pô de café e matérias semelhantes não são arrastadas
senão por uma corrente de 0">, 40 de velocidade por sejam-do, e que é necessário para seixos e fragmentos de &âcorrente de Cm,60 por segundo .. *

E o que é mais grave a este respeito : a noite tudo descança ! Não se servem das latrinas senão de dia e particularmente pela manhã. Seria inútil fazer trabalhar a bomba
pneumatica a noite; por falta de matérias nos apparelhosevacuadores as válvulas não se abririão. A conseqüência
inevitável disto seria que os líquidos permanecerião em re
pouso no tubo collector e todas as matérias que o raloftltro deixasse passar se depositarião. Logo que a bomba
pneumatica recomeça o seu trabalho, a pressão do ar podeconseguir tirar porção deste deposito, mas ha grande possi-bilidade de ficar sempre alguma cousa, e depois de um tem-
po, mais ou menos longo, conloime o abuso das latrinas acamada dos depósitos será tão adherente que haverá misterrecorrer a limpeza do encanamento. E com que despeza?e perigos para a saúde publica ? "'

Depois desta magistral refutação, parece que o systemaBerlier precisa ser melhor experimentado, senão modificado
para concorrer com outros já conhecidos e geralmenteadoptados.

SYSTEMA WARING

*t* ' v .> .
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Este systema, posto só tenha sido executado recentemen-te, data, como aspiração, de 1842. quando Ed win Chadwick
preconisou-o com a denominação de—the.separate system,o systema que separa as águas de chuva das servidas oudomesticas.

Os seus apologistas entendem que a recepção das águas
pluviaes pelas boccas dos encanamentos das ruas e pelosencamentos das casas occasiona um arrastamento de ar queficará tanto mais comprimido quanto maior fôr a massad'agua que penetre por ambos os encanamentos. A conse-
quencia disto será o estravasamento do ar mephyto nos cio-sets (latrinas) e a paralisação parcial das matérias fecaes nosconductos, por tornar-se quasi impossível o seu escoamento.
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Assim, a exclusão das águas pluviaes dos esgotos trará
no pensar delles as seguintes vantagens: l.a notáveis eco-
nomias na construcção dos esgotos de secção reduzida; 2.»
esses esgotos serão mais sólidos, mais impermeáveis; 3.a po-
dem ser mais facilmente lavados; 4.a a regurgitação das
águas de esgoto nos subterrâneos não será para receiar; 5.a
os escoadores de segurança tornar-se-hão desnecessários; 6.a
as despezas das installaçoes que servem para desembaraçar
a cidade das águas de esgoto pelo solo serão menos avulta-
das ; 8.a o rerigO deinfecção diminuirá consideravelmente
para as águas publicas.

As cidades dAlnwick, Penzance, Carlisle, Dover, Clems-
ford, Ely, Rugby, Reading, Oxford e Hálsted adoptarão
successivamente este systema, com resultados que H. Latro-
be qualificou de mui satisfactorios. wf{

Na Allemanha foi recon.mer.dado porWiebe, na Áustria
por Chailly, na França porE. Miotate Pontzen, na Ameri-
ca por Waring.

O systema, que tem o nome deste engenheiro, originou-se
de uma consulta queumaccmmissão da cidade de Memphis,
encarregada de propor medidas relativas ao seu saneamen-
to, fez aquelle profissional, então residente em New-port, R, I'

Segundo o que Waring disse em discurso que corre im-
presso, havia ponderado desde 1878 que não existia meio
algum de lavar os esgotos .tão efficaz quanto a introducção
freqüente de uma quantidade sufficiente d'agua de chuva.
Por conseqüência repudiava o systema separador dos Ingle-
zes. Mas a invenção dos reservatórios de siphão cylindrico
vertical (theflush iarik) de Rogers Field, Isaac Shone e Ma-
gnire, destinados ao saneamento das casas particulares por
meio de jorros d'agua que automaticamente se despejam
nos conductos das mesmas, despertou-lhe a idéa de apro-
veital-os para limpeza dos esgotos públicos, collocaodo-os
na parte superior da extremidade de cada esgoto lateral.

O projecto de Memphis baseou-se neste principio, tendo
custado a sua execução 1.142.500 frs., de 7,5 a 15 milhões,
de francos em que erãò avaliados os trabalhos pelos proje-
ctos anteriores. '
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Foi para satisfazer a necessidade de dar vasão integral „todas as dejecçoes de uma cidade, em condições mais eco-nomicas e mais hygienicasdo que anteriormente, diz um es-criptor, que o coronel Geo E. Waring proprcz em 1879 osystema, que guarda o seu ncme, para resolver o problemado saneamento da cidade de Mtmphis (Ténnessee, Est.Unidos). '~^fWm sanitário desta cidade, que em 1876 contavaoo.oOO ti. e em 1.90-64.5C0, era mau; dentro de 50 an-nos havia sido* assolada por 22 epidemias, das quaes a dáfebre amarella, em .18/8, fizera mais de 4CC0 mortes (13 porcento da população!) obrigando a maioria dos seus habitan-- tes a abandonal-a. Pensou-se mesmo em arrazal-a parasuppnmir de vez o foco de contagião que ameaçava o valledo Mississipi.
Foi então que Waring concebeu o plano de saneamento

que deveria modificar as condições hygienicas da cidade.M. Lavoinne, chete dos engenheiros de pontes e calçadas,resumio o systema Waring nas Annales ináustrieles n'es-tes termos: J
1.°.Emprego, na construcçao dos esgotos, de conductosde traço diâmetro, destinados unicamente a evacuação daságuas servidas (de vannes) e de matérias fecaes, com exclu-sao das águas pluviaes;
2.° Ventilação obtida nos conductos e nos seus braçosem communicação com as casas particulares por meiode um certo numero de captações de ar e de chaminés dechamada (d'appel) elevando-se acima dos tectos;3.° Communicação. directa de cada braço particular como condueto sem interposição de diaphragma, nem obturadornydrauhco:
4.o Lavagem diária dos conductos por meio de massasd água (chasses) para as quaes utilisar-se-ha a água aceu-mulada nos reservatórios collocados a montante.' Os conductos sentados em Memphis consistem em tubosde louça, vidrada internamente, tendo na sua origem eatécerca.de 900 metros de extensão 15 centimétr de diâmetro,augmentando para 20 e 25, sendo que os collectores, de
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30 a 50 cent. de diâmetro, são tambem de louça vidrada ou
de ferro fundido.

Os esgotos das ruas vão ter a dor s collectores de 0,1V30 e
C,45 de diâmetro; estes se reúnem em um grande collector
dé tijolos, de 0,^50, o qual prolonga-se por um con-
dueto de ferro da mesma dimensão interna.

A rede de canaes é de 68 kilometros. As inclinações dos
conduetos elementares não descem além de 5 millimetros
por metro, e nos collectores a 1,7 mili.

__A_s bacias_de_ctoss£4êm-gêralmente cerca de f.00 litros"dTjcapacidade 
e funecionam automaticamente, sendo em

numero 180, ou 1 bacia por 375 metros.
Os conduetos particulares têm 10 centímetros de diame-

tro, podendo ser reduzidos a 6, sem inconveniente algum.
Depois de funecionar por 3 annos o systema Waring, o

conselho municipal e os engenheiros de Memphis reconhe-
ceram o perfeito serviço de saneamento, graças ao qual o
estado sanitário da cidade melhorou sensivelmente.

Foi especialmente notado pelas authoridades municipaes
que não existiam emanações infectas, desprendidas dos es-
gotos.

O exito deste systema deu em resultado a sua adopção
por numerosas cidades americanas, entre as quaes" cumpre
lembrar as primeiras:—Omaha (Nebraska), Norfolk (Virgi-
nia), Kalamazoo (Michigan), Keene (New-Hampshire),
Pittsfield (Massachusetts), Buffalo (New-York) e Birmim-
gham (Alabana).

« A primeira appiicação do saneamento pelo systema
Waring, feita em Paris em 1883, refere Ernest Pontzem
(Systema Waring—Paris 1884 pag. 22) em quartei-
rões que reuniam todas as condições desfavoráveis, teve
completo exito,

«As installações, segundo o systema Waring, nada dei-
xam a desejar relativamente a salubridade, e o conjunetò da
canalisação,não oceasionou durante os 5 mezes que funecio-
na, a menor queixa. Os gabinetes não exalam mau cheiro,
nos pateos centraes não se apercebem de sua existência, os
oonduçtos nunca precisaram de limpeza especial, nenhum
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»

depos.to formou-se no collector da rua Rivoli, no logar daembocadura do conducto, e o ar, sempre renovado e só
passando por matérias frescas, rapidamente arrastadas nelacorrente d água, não tem cheiro algum »

Pontzem adduz outras considerações" para mostrar a ne-cessidade de generalisar este systema, e conclue por estaforma: r
. « Qualquer que seja a extensão de uma rede de canalisa-

çao, segundo o systema Waring, elle conserva, pela exclu-sao^das águas pluviaes. a grande vantagem de não exigirsenão conduetos de fraco diâmetro è de pequena inclinaçãonos quaes o regimen de escoamento soffre apenas ligeirasvanaçaes, e para limpeza dos quaes bastam quantidades re-lativamente restrictas dágua (Ibid pag. 23).
Algumas particularidades do systema são dignas de nota.Us conduetos das habitações para o encanamento geral despe-

jam o seu conteúdo no sentido da corrente e são calculadosde modo a não ficarem cheios senão até o meio Não cor-rem por baixo das habitações e sim sob jardins que todas a>casas possuem. Em toda a rede nao ha um só siphão. As
juntas são ajustadas com muito cuidado por meio de umtampão especial que permitte o seu enchimento exacto comcimento; em todas as partes pouco sólidas do solo os con ¦
duetos repousam sobre duas estacas chanfradas em meiocirculo. Em todas as casas os encanamentos são prolonga-dos verticalmente até acima dos tectos com o mesmo dia me-tro. Cada conducto, que recebe águas servidas ou matériastecaes, tem nas casas ocelusão hydraulica. O emprego do
pcm-closet, do brahma-doset ou de outro closet seme-lhante é interdicto, como o é tambem o emprego do closetem cujo intervallo haja espaço não venMlado de capacidadesuperior a 284 decimetros cúbicos. O emprego do hoppercloset é favorecido.

A ventilação dos conduetos é feita na parte superior pelasboceas collocadas na extremidade baixa dos esgotos da rua.Estas boceas têm uma fôrma especial, sendo sua
grelha coberta por uma placa de ferro inclinada queletem a jama e p^ifáè, e amovivel, afim de qué a Íim-
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peza seja fácil, e a bocôa possa servir de respiradouro

fregard) 0 numero de tubos acima dos tectos e 7000

po?64 kilometros de esgotos; as boccas em n.° de 40

para a me.ma extensão •
\s a<mas da superfície do solo e. as subterrâneas sao ex-

cluidas&da rede. As de chuva podem ser dirigidas para o

esgoto. ' ¦
¦ Os esgotos da rua são lavados uma vez em 24 horas pela
aaua dos reservatórios, que erão em n.° de 120 em Memphis,
em 1881 Cada um delles pode conter 509 litros d'agua e o

siphão de descarga tem o diâmetro de Om,0875, de sorte que
o conteúdo do reservatório sé escoa de 25 a 40 segundos.
Verificou-se num esgoto com o diâmetro de 0m,l5 e a incli-

nação de l para 200 que esta corrente d'agua basta de sobejo

para carrear todas as immundices sólidas contidas nos mes-
mos até o ponto em que a corrente normal deve se apoderar
dellas. No grande collector observou-se de 5 horas dama-
nhã a l hora da noite uma corrente máxima, variando de 31,
25 a 36, 25 centímetros, sendo o diâmetro do esgoto de 50
cent.; de 1 hora da manhã as 5 da manhã, a corrente mini-
ma de 21, 25 a 28, 75 centímetros.

Overbèek, que se mostra infenso a todos os systemas

para pôr erri relevo o de Liernur, articula accusações geraes
ao ds Waring, insistindo sobretudo no defeito de ventilação
e na lavagem incompleta dos canos.

Quanto a ventilação, terei oceasião, quando tratar do sys-
tema preferível para a Fortaleza, de discutir esta questão e
mostrar a importância que ella tem em hygiene.

. O critico hollandez esquece que além dos reservatórios
para as cargas ou jorros intermittentes d'agua para lavagem

.: dos canos ha a dos closets de cada casa e as de despejos
ciomesticos, além da passagem de bolas de ferro nos canos

•menores, suspeitos de conterem adherencias terrosas ou de
matérias pegajosas,

^\]ém disto poder-sé-hja estabelecer potentes jorros d'a-
gu& (chasses) em galerias subterrâneas, a exemplo do que se

; fez em Francfort, caso houvesse necessidade de lançar rriao
deste recurso, o que só a experiência mostrará,
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O Dr. Coimbra, repetindo as informações colhidas em re-
vistas francezas, faz a apologia do systema L. Mouras ouo
da fossa automática reductiva (VidangenseautomaHque).

« Temos ainda este systema, diz elle (no relatório cit. pag.
23) para a purificação das matérias fecaes e seu competente
emprego, que na opinião de Allain-Targé, traz solução com-
pleta do problema, que tem sido uma ameaça insojente atirada
áface da humanidade. O apparelho é considerado o mais
simples, o mais bello e talvez a maior das invenções mo-
dernas, na/>pinião do Padre Moigno.

Partiram do principio de que os peixes accumulados nos
aquários, n'agua fresca ou salgada, deptessa morriam pela
falta de limpeza e em conseqüência do envenenamento pio-
duzido pelas próprias fezes.

Para pôr paradeiro a esta mortalidade, lançaram mão dos
molluscos, zoophitos e plantas aquáticas que se nutrem das
matérias fecaes e as decompõem.

Era este o exemplo a seguir :
Eliminar as dejecções humanas, desinfectando-as e tor-

nando-as férteis; ser tudo transformado no lugar, tudo esgo-
tado sem perda alguma, tudo aproveitado, assim tornando
a morte em vida.

Tudo isto realisa, segundo o Sr. Coimbra, a invenção cte
Mouras :

Primeiro—a fossa é hermeticamente fechada e sellada
com sello hydraulico, ficando o seu conteúdo isolado de to-
do o contacto possivel com a atmosphera.

Segando -é absolutamente inodora, evitando por essa
forma toda e qualquer infecção.

Terceiro -por uma operação mysteriosa, e outra que
revela principio.inteiramente novo, transforma com rapidez
tudo quanto recebe em fluido homogêneo, pouco turbido e
que conserva todas as matérias sólidas em suspensão, em
fôrma de filamentos, com difficuldade visiveis, não havendo
comtudo deposito algum, quer nos tubos de descarga, quer
nos esgotos. ,"
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Quarto—esgota-se por si e é continuo em seu trabalho,
ist(Té, para cada nova.dejecção addicionada pelo cano de
entrada, egual volume do conteúdo, devidamente transfor-
mado e preparado, tem sahida para os esgotes.

Quinto-o liquido que escapa, posto que contenha todos
os elementos orgânicos e inorgânicos das fezes humanas é
totalmente despido de cheiro e.pode ser recebido em carro-
ças para os misteres da agricultura ou pode passar aos en-
canamentos para ser empregado na irrigação.

« Qualquer material pôde ser empregado na construcção
dos tanques, com a condição única de ser o receptaculo
absolutamente impervio á agua e ao ar, sendo elles feitos
de zinco ou ferro galvanisado de qualquer tamanho ou fór-
ma. Um com a capacidade de um metro cúbico é sufficien-
te para um prédio oecupado por 20 a 25 inquilinos.

« Sabe-se o quanto é difficil para que as matérias fecaes se
dissolvam n'agua, devido a estarem ellas cobertas por uma
especie de envolucfO mucoso ou gordurento que as preser-
va do contacto d'agua, porém acredita-se que em um vaso
á prova de ar, começa a se manifestar a acção solvente do
hydrogeneo sulfuretado, dando lugar a uma especie de fer-
mentação pútrida, que opera a liquefacção das tezes sólidas.
O liquido ¦ que sae do tanque tem cheiro semelhante ao da
borracha vulcani sada.

« De experiências feitas nó laboratório, em uma caixa
com paredes de vidro, se observa que as matérias fecaes,
restos da cusinha, cascas de cebolas, etc, que a principio
fluetuavam quando introduzidos na caixa, posteriormente
desciam e ficavam completamente dissolvidas em 18 dias, e
até mesmo o papel desapparecia totalmente.

«Fizeram-se experiências para ver se os gazes escapavam
do tanque ou caixa, introduzindo um tubo de borracha, em
cuja extremidade superior adaptaram um balão vasio. No-
tou-se que este não deu signal algum de se encher; pelo
contrario, tornoü-se mais exhausto, em conseqüência da
absorpçãodo oxigeneo.

«Esta experiência foi feita para tranquillisar os Srs. Al-
phand e Durand-Çlaye, engenheiros da cidade de Paris, que
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peceiavam a geração de gazes na caixa, podendo produzirnella uma pressão damniíicadora. l
« Ao abrirem a caixa, rápida mudança se operou A principio formaram-se pequenas bolhas e ao fecharem novamente a tampa e applicado o balão vasio, este encheu-secom um terço de gazes delectereos.
«0 Sr. Mouras ainda calculou os tamanhos que devem teros tanques, conforme o n.° de indivíduos que pôde ter umacasa, fixando a altura geral delles em um metro e varian-do-lhes a superfície de meio metro a 20 metros quadrados «.i

o numero de pessoas foi de 1 a 200. •"
i Achou elle ainda que cada indivíduo, termo médio, pro-

duz matérias fecaes egual a ~ de um metro cúbico e
para a solução completa das matérias sólidas fiuctuantes se-riam precisos 30.dias, se a área superficial do tanque for tal
que a espessura da camada superior não exceda de 0 m075

« Este systema foi objectos de estudos por parte do autor'durante 20 annos, teve applicação nas officinas do Sr Her-zog em Logelbach, onde trabalham 150 operários. A caixatinha a capacidade de 64 metros cúbicos; quando primeira-mente empregada encheram-n'a d'agua até 3/4 de altura ed ahi para cá, tem recebido 15000 litros d'agua. além dasdejecçoes dos trabalhadores, tanto líquidas como sólidas,durante um anno, e o liquido da caixa conserva-se sempreao mesmo nivel.
« As mudanças chimicas que se operam no tanque po-dem ser resumidas no seguinte : Devido ao vaso estar her-meticamente fechado, os phenomenos de oscillação são pra-«camente impedido e o único oxigeneo que entra é ó dissol-vido n'agua que diariamente ali penetra. Na opinião deihierry-Mieg os phenomenos são simplesmente devidos anydração. »

Este systema não parece ter recebido confirmação pratica,aiem deste ensaio. Os tratadistas mais modernos e asrevis-tas de hygiene nada dizem a seu respeito.
Da exposição que acaba de se lêr, vê-se que Mouras nãosentou processo especial de esgoto para as matérias fe-
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caes; limitou-se a apresentar uma f » Jgf 
"fecçao,,

sem curar dos encanamentos e demais appaielhos indispen-

aveis ao transporte das mesmas matérias da habitação para,
íS^stinado a sua transformação ou despejo final . ,

E' dffi de acreditar-se que os clostts e canos de des-*

cia por onde passam as fezes até a caixa nftò desprendam
TZ Sentem adberencias.depois de alguns .«nao.,;
de uso. : ^

A caixa Mouras não passa de uma espécie de timtte fil-
trante mais engenhosa, mais aperfeiçoada.

Admim que homens eminentes, como o Padre Moigno, e

AlíanT^gé, tivessem se extasiado tanto deante desta inven-

to ao eterno de Proclamarem-n'o uma das mais bellas in-

vencões do século.
Com pequenas differenças, assemelha-se ao systema

Shone.
Neste o escoamento é produzido pela intervenção do ar

comprimido. As matérias caem num pequeno reservatório
Iposto na habitação junto ao tubo ^ descarga chute),

um siphão que .e enche d'agua (s'amorce) num dado mo-

mento dá-lhes passagem para o conducto publico e d ahivao
se reunir em reservatório de maior capacidade; sao extia-
hidas delle pela acção de um ejector de ar comprimido, cujo

funecionamento intermitente é regulado por um fluctuador

que as precipita em canalisação especial. Muito engenhoso,
diz G. Bechmann (obra cit, pag. 560) mas excessivamente
complicado para entrar na pratica corrente, e so se prestaria
para casos especiaes, porque, no pensar do notável technico,
Durand-Claye (rapport au Congres de Vienne-1»»/) cie
ve-se banir a mechanica, a relojoaria nos apparelhos geraes

* de evacuação das immundices... O saneamento de uma
cidade não deve ser suspenso, porque uma alavanca ou um
contrapeso funeciona mal, porque um tubo se rompe ou se
obstrue.

Não se pode pôr ao lado destes systemas, as medidas to-
madas em algumas pequenas cidades inglezas para minorar
os resultados da falta de esgotos. São verdadeiros expedien-
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les, que revellam a preoecupação do povo inglez em propor
| melhorar a saude publica.
ã O Dr. Coimbra, na obra citada, (pag. 15). dá-nos alguns"exemplos 

que me parecem dignos de ser lembrados.
i|||;v « Por meio de baldes, já com o uso da terra, já com o uso
fiadas: ctas ou do carvão moido, grande melhoramento se po-

0m alcançar para pôr termo a abertura de cloacas ou como
é uso geral, da applicação de pequenas barricas enterradas
nos quintaes, especialmente n áquelles cuja área fôr menos
de 100 metros quadrados.

« O systema de baldes que pode ter applicação á uma ci-
dade pequena, torna-se inteiramente impraticável nas de
muita população. <

« O systema secco, executado com intelligencia, fornece
o meio de se dispor das matérias fecaes, sem inconvenientes
e apparentemente sem detrimento para a saude publica.
Tudo está dependente do cuidado e da regularidade com que
as matérias absorventes ou as desinfectantes são suppridas
e os receptaculos, com o seu conteúdo, removidas.

« Mas, por melhor que seja o systema de latrinas seccas
que se empregue, está sempre associado á ellas um cheiro
insipido que $e torna uma objecção ao systema, quando a
latrina não é escrupulosamente asseiada.

« E isto é devido a difficuldade na absorpção e desinfec-
ção da urina por qualquer dos ingredientes até hoje empre-
gados para tal mister.

« Não obstante, o systema secco ganha de dia em dia
mais terreno, devido a difficuldade de se obter água para o
serviço dos esgotos, tal como deve ser estabelecido.

« Este systema secco ou de baldes removíveis não subs-
titue um systema geral de esgoto, mas pôde ser-lhe simples-
mente supplementar.

« Muitas têm sido as latrinas construídas para serem ada-
ptadas á esse systema; algumas contêm ingredientes para
desinfectar os sólidos, absorvendo os líquidos ou somente
para os desinfectar, empregando-se o chlorureto de alumina e
o sulfato de cal para a lavagem dos baldes.

mij..r;% O systema de baldes absorventes de Goux está empre.
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gado em Halifax, onde existem mais de 3000 delles em uso;
tambem o são em Aldershot Sheerness e Wooiwich, na In-
glaterra.

« Nos baldes de Moule são usados o carvão e a terra
como desinfectantes.

« Nos baldes de Parker e Moule, empregados estes em
Manchester e Salford, as latrinas são construídas de modo
a derramarem cinzas, que são peneiradas automaticamente,
servindo ellas para desinfectar e absorver as matérias fecaes,
cahindo nos baldes por baixo do assento, cada vez que a la-
trina é usada. São necessários 2 kilogrammas de cinza por
cabeça, e uma cidade de 25000 almas, portanto, tornar-se-
hão precisas 50 toneladas diariamente.

«Nas latrinas seccas de King e nas do Dr. Bouds o ma-
terial secco é destribuido sobre o conteúdo do balde, pela
simples acção da tampa ao descer.

« O Sr. Gibson de Clapham inventou uma latrina secca
que permitte a separação da urina das partes sólidas dos ex-
crementos, permittindo a primeira sahir por encanamento
separado, empregando-se nellas arêa, cinzas, carvão moido.

« O systema secco estava adoptado em varias cidades do
interior da Inglaterra e até 1887 haviam 2200 latrinas em
Warrington, 5644 em Rochdale, 25C00 em Manchester,
3766 em Nottingham e 15770 em Blackburn. »
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A CESIDÍO DE ALBUQUERQUE MARTINS PEREIRA
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*.:*''•¦ Lendo e reflectindo a respeito do que se acha escripto so-
bre o começo da colonisação do Ceará, descordo em tres
pontos bastante importantes, e o meu modo de pensar sub-
metto a apreciação dos homens competentes, para que deci-
dam de que lado está a verdade histórica.
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PRIMEIRO PONTO

Todos os historiadores são accordes que o primeiro quepenetrou no te; ritorio cearense fora Pedro Coeího de Souza,homem nobre, morador na Parahyba, no anno de 1603;mas uns opinam que este capitão-mór da nova conquista
dera ao logar onde aportara (margem direita do Rio Piran-
gy, mais tarde denominado Ceará) o nome de Nova Lisboae a toda a terra o de Nova Lusitânia; e Araripe, Ayres deCasal, Senador Pompeu, Cândido Mendes em a nota 3,á pagina 160 da Jornada do Maranhão, embora se
contradiga á pagina XXVII do seu prólogo ás Memórias
pcira a historia do extineto Estado do Maranhão, eDiogo de Campos Moreno, que aquelles nomes deraelle quando regressara da Ibiapaba ao Jaguaribe, suppòn-
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dose até ser o logar da Nova Lisboa, onde está hoje edifi-

cada a cidade do Aracaty.
Concordo com o ultimo, porque o que escreveu^ com

relação a esta terra, fêí-o com toda a segurança, nao so

por ser contemporâneo dos primeiros exploradores, como

por ser.homem competente, militar instruído e digno de

todo o credito. .-
O ter-se chamado por muito tempo paiz de Jaguanve

ou Jaguaribe ao terreno, que comprehendia do Apody para o
norte, não obsta que logo-ao. tempo de Pedro Coelho, a

quem acompanharam 200 índios, em sua maioria peti-
guares, dessem estes o nome de Ceará ao no onde pararam,
por achai-o de algum modo semelhante ao do seu paiz do

Rio Grande do Norte.
Dessa data em diante se ficou chamando Ceará ao no

conhecido até então por Pirangy, nome que se vê no mappa
do livro Rasão do Estado do Brasil, te Diogo de Cam-

pos Moreno. ' - _'.'
Esse historiador, á pagina 160 de seu precioso livre)Jor-

nada do Maranhão diz: que o capitão-mor, Pedro
Coelho, marchou até o Jaguaribe, (rio) d onde no òtara,

(Barra do rio do mesmo nome) juntou a si todos aquel-
les Lndios moradores, com os quaes foi até a grande
serra da Buapava.

Gonclue-se dessas palavras que a esse tempo os petigua-
res repellidos da Parahyba e Rio Grande se situaram pela
costa do Ceará, com preferencia das margens do Jaguatibe
e margens do Ceará, e ahi os encontrou Pedro Coelho, que
conseguiu levai os em sua companhia á serra da Ibiapaba.

Dalli, depois de grandes victorias, continua elle, se tor-
nou a Jaguaribe (rio) com desenho de jaser uma
povoação e colônia, para a qual trouxe desde a
Prayva sua mulher e filhos e deu nomea ferra Nova
Lusitânia e ao logar Nova Lisboa.

Porque não se tornou elle ao Siará, onde estivera e donde
conduzira os índios ?

Talvez pretendesse fazer povoação mais próxima da ulti-
¦i'iiVa, pois que a Parahyba havia sido fundada a 70 milhas de
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Pernambuco e Natal a 78 da Parahyba. De Natal ao A raça-
ty ia mais de outro tanto, 170 milhas." 

Quero crer, fosse ahi que Pedro Coelho estacionasse e
fundasse, á margem esquerda do Jaguaribe, um pouco
abaixo do local em que se acha o pharol, o povoado e for-
tim de S. Lo irenço, como e vê da carta chorogiaphica da
primeira metade do século XVII, pertencente a uma collec-
ção manuscripta junto ao Atlas n.° 114 do Gabinete Geo-
graphico da Bibliotheca Nacional de Lisboa, cuja copia
possue o Dr. Guilherme Studart.

Examinando minuciosamente o logar, como fiz em 1889,
notei vestígios de antiquissimas construcções, o que reco-
nheci antes mesmo de ter visto a alludida carta chorogra-
phica.

Em nenhum áuctor seguro encontrei eu que Pedro Coelho
tivesse edificado o forte de S. Thiago, e pelo contrario,
quando D. Diogo de Menezes mandou ao sargento-mór
Diogo de Campos ao Rio Grande para que, como parte
mais próxima ao Jaguar be, de novo sc informasse do
queconvinha ao cumprimeulo da ordem deS. Magesta-
ãe* que se referia a conquista do Maranhão, succedeu que
chegando elle ao Rio Grande fes uma mui conveniente
e nova relação das causas daquella conquista... que
foi assignada por todos os capitães daquellas capita-
nias do norte até do de Pernambuco, assegurando ser
convenientissimo irmi-se povoando primeiro alguns
portos d'aquella costa com pequenos presídios.

Quem refleete um pouco convence-se de que não existia
nada de povoados sinão ranchos ligeiros, e muito menos
cousa que se parecesse com fortaleza.

Com as informações ministradas pelo sargento-mõr, D.
Diogo de Menezes deu principio a obra aquelle anno
(1611), e despachou a Martim Soares Moreno* fazendo-o
capitão de Siará, e que a*sim tratasse de fazer fortale-m e egreja para se baptisarem e doutrinarem os In-
dios.

Para esse fim lhe deu capellão, ornamentos, um sino
v outras cousas necessárias com que se partiu e chegou
a salvamento ao Siará. '
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Martim Soares fundou egreja d Nossa Senhora do Am-
paro, e fez um forte capas de duzentos homens solda-
dos e moradores com amisade eféãejacãtma.

«V -ffe-V-r'U. •

Do que fica acima sublinhado do livro Jornada do Ma-
ranhão, pag. 163 e 164, deduz-se facilmente que, chegando
Martim Soares ao Siará, que assim já era conhecida grande
parte do território da futura capitania, com sede na barra do
rio desse nome, levantou egreja sob a invocação de Nossa
Senhora do Amparo, e um forte que denominou de S. Sebas,
tião, por não haver outro, porque então bastaria reparar ou
melhorar o existente.

Si Pedro Coelho tivesse deixado algum forte no Ceará não
é possivel que dentro de cinco annos, que tantos são os que
decorreram de 1606, quando se retirou para a Parahyba, a
1611, data da chegada dè Martim Soares, tivesse de todo
desapparecido, não se opporido a isso os índios; e parece
que o novo capitão-mór, companheiro e auxiliar de Pedro
Coelho na primeira entrada dessas terras, conservaria o no-
me do estabelecimento fundado por aquelle que de feito era
o chefe, e o habilitara a substituil-o no governo da capitania.

Ao passo que o tal forte de S. Thiago não se conhece, o
de S. Lourenço, fundado pelo mesmo Pedro Coelho, no rio
Jaguaribe, ainda no meado do século XVIII, passa a figurar
nas cartas levantadas daquellas regiões, como na de que
acima falei.

. Que se chamou S. Sebastião o forte construído pelo se-
gundo capitão-mór ou foi seu nome mudado em 1620,
consta dos seguintes documentos:

(a) Parecer dp Conselho da Fazenda, de 22 de Agosto desse
anno, opinando que se fornecesse a Martim Soares os para-
mentos e objectos do culto, que pedia para levar ao Ceará,
entre os quaes uma imagem de S. Sebastião, que é orago
ã'ali. diz o referido parecer

(&)¦ Planta do fortédeSchoonenborch, bahia Mucuriba e rio
/Itarema, no Ceará, levantada em 28 de Abril de 1M9, no do-

minio hollançlez, na qual á fóz do rio Seara, na margem di-
reita se vê uni signalsinho quadrado, com o n. 13, que
corresponde n^ lista das explicações a: velho forte chamado
S. Bastião,

site?
Ifeí."
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Pedro Coelho, na sua marcha á serra da Ibiapaba, poucodemorou-se no Ceará, e na volta nem alli tocou, não tendo
como-não^ere^cesádade^e4m^
liçada de madeira para deter os índios, pois que estes lhe
concederam o auxilio preciso, dil-o o auctor da Jornada
do Maranhão, pag. 160.

Si figura em ."Iguma planta antiga do Ceará o forte de S
Thiago, não passou da designação do local onde o primeirocapitão-mór pretendia edifical-o quando alli tornasse com
mais recursos e mais fortuna.

SEGUNDO PONTO

O outro ponto é sobre os estabelecimentos dos índios.
O senador Cândido Mendes, no prol< go as Memórias doMaranhão, á pag. XV escreve: que os indígenas (Peti-

guares) e outros da localidade, quando por alli passou o
Fadre Francisco Pinto (1607) com o seu companheiro, oPadre Luiz Figueira, foram por elles aldeiados em tres pon-tos: Soure (Caucaia), Arronches (Porangaba) e Mecejana
(Paupina).

Com o illustre senador pensa muito chronista de nota,
mas eu que estudei maduramente esse assumpto, entendo
que os aldeiamentos só foram instituídos nas localidades aci-
ma citadas depois do domínio hollandez.

Os índios que acompanharam a Pedro Coelho, e haviam
sido escravisados e conduzidos a Pernambuco por Sorome-
nho, de execranda memória, que deixou de entregar aquelle
capitão-mór os soecorros de que era portador, foram porFelippe III tirados a quem os tinha e restituidos ds suas
terras vestidos e contentes, (1) e quando os Padres da
Companhia, logo depois emprehenderam a conquista do
Maranhão, deixaram quietos e mui amigos os do Sia-.
I Cl. (J4<1

_ Note-se que aqui se trata dos indígenas, que habitavam no
H$$k á barra do rio desse nome.
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(1)v Jornada do Maranhão, pag. 161.
(2J Idem pag. 162. '
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Havenâo-se retirado Pedro Coelho em descrédito dos
índios e os ladres da Companhia, cóm pouca dita, só
o moco Marfim Soares sustentou o credito e amisade
dõslndiõsdo". dguarm {ú^^deMm^dotres^e^
quando Tenente da Fortaleza do Fio Grande, confir-
liando mais a pas e amisade com Jacauua, Principal
daquellas gentes, o qual lhe chamava filho.

Martim Soares fes vir Jacaúna a alojar-se meia le^

gua do forte, com asuaAldêa. Jornada do Maranhão,
rag. 163. «

Não precisa esforço em vista destas palavras para se ficar
convencido de que Jacaúna habitava em Jaguaribe, como
Principal drs índios, e que a convite daquelle capitão mor,
veiu situar-se á meia légua do forte, no Ceara.

E realmente é verdade, porque a tradicçâo ainda hoje in-
dica o logar entre os córregos do Balão e do Urubu, onde
existiu o seu aldêamento.

Alli ainda se vêem os restos de madeiras de pau-lerro, m
cadas, que serviram nas antigas construcções, e essas, de
grossura não commum hoje, deviam ter sido tiradas d ali
mesmo, quando a matta, em sua nuioria composta daquella
leguminosa, se conservava intacta, e o córrego, devido a
matta, corria sempre, indo desaguar no rio ( eai a.
" 

O chefe petiguar nunca morou nas margens do Acaracu,
como pretendem Araripe, Theberge e < utros, que por sup-

pol-o, como ao Camarão, naturaes da serra da Ibiapaba, os
fazem assistindo próximo a terra do berço. _

Estes, incontestavelmente, eram do Rio Grande do Norte.
As Aldêas dos brancos e índios avassallados, portanto,

eram situadas na visinhança da fortaleza, e somente
naqúellas paragens, como se deprehende ainda das seguin-
tes palavras de Diogo de Campos, descrevendo a derrota da
armada, que se destinava á conquista do Maranhão, sob o
commando de Jeronymo de Albuquerque, a qual sahiu do
Rio Grande n'uma sexta-feira, 5 de Setembro de 1614, ás_6
horas da manhan: foram a entrar na grande bahia do
Iguape, véspera âo nascimento de-Nossa Senhora, um
domingo, ds des horas do dia, o resto do qual se gastou
em amarrar-se e desembarcar o capüão-mór, que vinha
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mui mal tratado do mar, e os índios e suas mulheres,
que. como gente descostumada destes transes navaes,
vinham lastimosos; e assim caminharam para as Al-
dêas do Ceará, que d?aU distam des leguá£& Jornada
do Maranhão, pag 180.

Ora, do Iguape á barra do Ceará, distam justamente dez-
léguas, e quem é tão minucioso, como se mostra nesta nar-
ração o sargento-mor do Estado, teria referido o nome da
Aldêa Paupina ou Porangaba, que ficam á metade dessa dis-
tancia, si ellas porventura já a esse tempo existissem.

Uma carta, porém, do Padre Manoel Gomes, que embar-
cou na armada, ás ordens de Alexandre de Moura, com des-
tino a completar a conquista do Maranhão, e que tocou no
Ceará a 15 de Outubro de 1615, põe em contradição o que
disse o sargento-mór; no entanto demonstrarei que ella não
altera o que ficou acima expendido.

No livro do Padre José de Moraes, Historiada Compa-
nhia de Jesus* á pagina 78, vem ella publicada sem data, e
em uma copia da mesma, que possue o Dr. Guilherme Stu-
dart. tem a data de 2 de Julho de 1621, por conseguinte,
seis annos depois da passagem do mesmo Padre pelo
Ceará.

Diz elle: « A poucos dias de nossa navegação andamos
amarrados a terra para que a corrente das águas, que era
mais que extraordinária, não nos levasse ao norte do porto
do Ceará, onde desejávamos tomar lingua do que no Mara-
nhão passava.

Ao dia seguinte nos amarramos na bocea delle que está
em altura de tres graus e um sesmo. A tarde sahi a te ra,
em a qual posto de joelhos, olhando para a banda onde me
disseram estava uma egreja de índios, tres léguas áe dis-
tancia* em que está enterrado o nosso bemaventuradoPadre
Francisco Pinto, venerando-o com toda a reverencia que
pude, encommendeí-me a elle* lembrando-me do muito espi-
rito com que começou esta missão, de que eu por então não
mereci ser companheiro.

Adiante diz, que desejando « obter os ossos do Padre Pin-
to, lhe recusaram os índios, affirmando que os haviam de
defender com as armas si os quizessem tirar,... e falandç
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com Martim Soares, capitão-mór do Ceará, difficultou tanto
tirarem aquellas relíquias como carecerem dos favores que os
Céus lhes fazem por seus meios &, »

Supponho que o porto do Ceará, em que fundiou a arma-
da. foi a enseada do Mocutipe, onde em 1603 lundiaram os
tres navios da expedição de Pedro Coelho ; onde fundiou
em 1614 a armada que depois do desembarque de Jerony-
mo de Albuquerque no Iguapé, ficou ás ordens do targento-
mór Diogo de Campos, com todos os soldados, com os
quaes tratou de se partir á outra bahia mais avante, chama-
da Mocuripe.".. e assim fazendo-se a vela aos 8 do dito,
veio surgir a tres léguas da povoação do Ceará; e onde ain-
da ancoraram as esquadras dos hollandezes em 1737 e 1749: ,

Devia ser d'ahi para a barra do Ceará, que olhava ajoe-
lhado o Padre Manoel Gomes, o logar onde se conserva-
vam os ossos do ladre Pinto, justamente tres léguas, pois
que da barra para Paupina (Mecejana), que não existia ain-
da, pelos caminhos á beira-mar por onde se andava então,
excedia de qua ro léguas.

Os ossos daquelle martyr illustre se achavam na povoa-
ção do Ceará (barra do rio), conforme disse Diogo de Cam-
pos, nas linhas seguintes, pag. 162: que elle, « homem de
grande bondade e exemplo na vida, que alli (na Ibiapaba)
perdeu por Deus, e está hoje o seu corpo no Siará dos mes-
mos índios. »

Refere-se aos índios, que os ditos Padres haviam « deixa-
do quietos e muito amigos no Siará. » (barra do rio)
; apreciemos agora o valor da carta do Padre Manoel Go-
mes.

Em alguns pontos descorda o seu conteúdo do da copia,
que possue o Dr. Studart.

Na que vem publicada no livro do Padre José de Moraes,
no trecho que acima transcrevi, diz elle que falou com Mar-
tim Soares, para obter os ossos do supracitado'Padre, e este
por sua vez difficultou que se tiiassem aquellas relíquias.

E' falso; porque Martim Soares, tendo partido d'ahiem
1613, com Jeronymo de Albuquerque, para a conquista do

| Maranhão, só voltou ao Ceará em 1621, quando veiu tomar
conta da Capitania, qúe'governou por tempo de dez annos.
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Essa falsidade foi enxertada no livro do Padre José deMoraes, pois que na copia do Dr. Studart não se trata de tal
pedido.

Na çopMjzoref^
M3o desisti com. tudo nnr niih-A m*J^ ™„:~ .*- .« Não desisti com tudo por outro meio mais efficaz e pediao vigário de uma fortaleza, o qual de caminho estava paraPernambuco, que de noite fosse á ermida, onde estava ocorpo n'um caixão enterrado, e desenterrando-o tomasse al-

guns ossos e os levasse ao Collegio. »
A redacção acima, pedi ao vigário de uma fortaleza &dá a entender que o Rvd. Manoel Gomes não esteve com ovigário no logir da fortaleza, porque então teria dito • pediao vigário desta fortaleza ou pelo menos ao vigário da for-

taleza.
Não podia empregar essa linguagem senão estando dis-tante do logar de que se trata, e reflectindo-se um pouco pa-rece que elle não conheceu o Ceará, visto falar delle comotendo mais de u^a fortaleza.
O vigário, a quem fez o pedido, foi o P.e Balthazar João

Correia, capellão do presidio, que viera com o capitão-mór
Martim Soares Moreno em 1611 por ordem do Governador
D. Diogo de Menezes.

Tenho motivos para garantir que ou o Rd.° Manoel Go-
mes não desembarcou no Ceará (barra do rio do mesmo
nome) ou então foi enxertada na sua carta aquella distancia
de tres léguas do Ceará para a egreja dos índios, em
que estava enterrado o Bemaven tirado P.^Francis-
co Pinto, como foi o pedido a Martim Soares no livro do.Padre José de Moraes.

Vem a meu favor as considerações, que faz o Dr. Stu- '
dart no final da copia da tal carta.

Eil-as:
': y ¦'.

. Esta carta está na Bibliotheca Nacional de Lisboa secc.manuscriptos caixa Y. 2. 22. Parece delettra do meado dosecukrXVII, mas ruim copia. A lettra da data e a assigna-tura são differentes da lettra do texto da carta.
« Tenho a ajuntar que li grande parte delia num infolioamdíisecc, manuscriptos da mesma Bibliotheca sob a indica-

Çao P. 6.27. Escripto por lettras,differentes,.-com frequen-
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tes emendas, crivado de entrelinhas angura-se-me este in-'
folio cujo auctor ou autores não vem indicados,, ser uma

s |MpiiaÍ|esÍtigís|i.^^
arsenal de informações, um rascunho, emfim, uma chroni-
ca a que a Ordem queria dar o cunho de completa e minu-
ciosa resenha dos feitos mais memoráveis de seus membros
no norte do Brazil. y ,.

«No catalogo-da'Bibliotheca o volume econhecidopelo
titulo Apontamentos para a chronica da Missão da Com-
panhia de Jesus no Estado do Maranhão. »

Do exposto vê-se o. pouco valor que tem este documento.
Transcrevo aqui o trecho de uma carta de Francisco Coe-

lho de Carvalho, primeiro capitão-general e governador do
Maranhão, á S. Magestade, escripta em 6 de Fevereiro de
1627, que copiei da secção de manuscriptos da Bibliotheca
Nacional do Rio de Janeiro, a qual esclarece pontos interes-
santes da primitiva, colonisação desta capitania.

Diz aquelle governador:« que passou pela capitania
do Siará, aonde achou Martim SoareisMoreno por capitão do
presidio em um forte tao fraco e desbaratado que lhe foi
necessário tazel-o de novo e guarnecel-o com quatro peças
de artilhería por não ter mais que uma, e com alguns solda-
dos, pólvora e munições da pouco que levava, e mandou
quietar o Gentio que alli assiste em uma Aldêa por o
achar descomposto e alvorotado com as novas do alevan-
tamento que se tinha offerecldo no Brazil, na oceasião da
tomada da Bahia, &. »

-De feito, aldêamento só existia d de Jacaúna, a meiale-
gua do forte, entre os córregos do Balão e Urubu, como
acima ficou dito, si bem que na povoação residissem muitos
Índios, os quaes se oecupavam na pequena lavoura e auxi-
liavam os serviços da guarnição do mencionado forte.

A esse respeito deve ser muito valioso o testimunho de
Francisco Coelho, visto como tomou posse do governo do
Maranhão no Ceará, que delle fazia parte, e ahi se demorou
o tempo:preciso para fazer ofortedenovo emontal-o com ar-
tüharia. Si tivesse a esse tempo mais de uma Aldêa elle te-
ria dito que-mandara aquietar o Gentio que ali assistia em
duas,.trgs oumais.Aldêas-.-. ;>|| , f} / • • \

•»>•:; '¦•-

mm. a

y>

WÊ<
,;:^yyi'-

¦yi-yy-i-:.

yy

':¦¦./.¦: ',) v"\. ,

' ' 
,'¦'.¦''' ' 

\ I

*¦,' :¦¦ ç -ly ¦''-'-.¦
¦ ..- ¦ -i '¦'.. ¦.-;".. '''¦-',¦¦ ('- \ 

'¦' y ' • ¦



ãmà ? ?lv.

¦ ?¦ .Ç-ííí

\ >¦¦ ?
' ;:'''"':'T*--ÜÍ'
¦''<c*'ÍmhB

C ?ja

*i -

J5c;

DA ACADEMIA CEARENSE 239

Diogo de Campos, referindo á pag, 180 da Jornada doMaranhão que os índios, que desembarcaram com suas
íw#wfs--iáf^

1 7 • 1' _1 : _ 1. _ . ^ ^ 
' 

1 . _ *j *

que d ali distam dez léguas, não quiz dizer que as Aidêas do
Ceará fossem todas de Indos, mas onde estavam as Aidêas,
a dos brancos e a dos índios.

Que a Aldêa de Jacaúna ficava a meia légua da povoaçãodo Ceará, entre os córregos do Balão e Urubu, não ha a menor
duvida, e isso se prova exhuberantemente com a segunda
planta da capitania do Siará, inserida no precioso livro de
Gaspar Barlaeus,—Res BràziM, onde se vê desenhada a
estrada que ia do forte para a Aldêa do Algodão, justamenteao nascente do mesmo forte.

W fácil de convencer, pois que na dita estrada está
escripto: Via in Aldean Algicdamt, como na que se di-
rigia ao norte para a beira da praia está': Via ad littus.
Essa planta tem a data de 1637-1654.

Algodão era o mesmo Jacaúna, e esta asserção hei de
provar, mostrando que os índios aldeados por elle, que for-
maram a Aldêa de Porangaba, e esta a de Paupina, eram
dirigidas por descendentes seus. aquella até 25 de Outubro
de 1759, e esta até o 1.° de Janeiro de 1760, quando fo-
ram elevadas a villas reaes pelo Desembargador Bernardo
Coelho da Gama Casco, em virtude da Ordem Regia de 24
de Setembro de 1758.

Diogo de Campos, á pagina 181 da Jornada do Mara-
nhão, diz que Jacaúna era irmão do Camarão, e a ambos
conheceu elle, quando se encontraram nesta capitania em
1613, onde a 16 de Setembro desse anno chegou o Cama-
rão «por terra, e pediu e obteve licença para se ficar com
seu irmão Jacaúna, o qual tambem fazia força para que lho
deixassem ou ao menos lhe dessem tempo para engordar, e
tanto porfiaram, que pelos contentar ficaram as mulheres e
alguns dos seus índios.»

Sendo ambos irmãos, o silencio sobre o nome de Jacaúna,
durante o periodo da guerra contra os hollandezes, quandoo Camarão se cobriu de gloria por sua bravura e lialdade,
iaz crer que aquelle não é outro senão o Algodão, que pou-
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cos annos depois do começo da mesma guerra se poz ao
serviço dos invasores.

- Prova-o- ainda o sobrenome de Soares, que os seus des-
cendentes conservaram até muito além, em homenagem a
Martim Soares Moreno, a quem tratava como filho e por
causa de quem viera situar-se a meia légua da sua povoa-
ção. ,

ttm 1637 a povoação do «Ceará reduzia-se a uma peque-
na colônia, á margem direita do rio do mesmo nome, não
longe de sua fóz, assente em um campo, á borda do matto.
Não passava de uma pequena Aldêa de ranchos, com quin-
taes e uma egreja; e, além dos índios, uns vinte soldados,
que faziam a guarnição de um forte quadrado, com quartéis
e armazéns dentro, flanqueado por dois pequenos baluartes,
tambem quadrados, nos dois ângulos diametralmente oppos-
tos.» ' \,

Assim a descreveu o Barão de Porto Seguro, á pagina
180 da Historia das lutas com os hollandezes, e note-se
que a chamou Aldêa de ranchos, etc

Nesse anno o Algodão mandou pedir ao Principe de Nas-
sau que fizesse a conquista do Ceará, offerecendo coadjuva-
ção, e este animado com aquelle' convite, confiou a expedi-
ção ao major Joris Gartsman, que partiu do Recife com 126
homens,. 58 marinheiros e 25 índios, em 25 de Outu-
bro chegou á enseada do Mocuripe, e reunindo-se ao chefe
petiguar, derão assalto ao forte, o qual depois de vigorosa re-
sistencia, cahiu em poder dos invasores.

Em 1644 os Tapuyas da costa do Ceará, indignados con-
tra os Hollandezes pela ingratidão com que os trataram,
abandonando-os nas margens do Camocim, depois do des-
barato que haviam soffrido de Antônio Teixeira de Mello, no
Maranhão, atacaram o forte deste rio, matando-lhe os solda-
dos, e d'ahi investiram contra o do Ceará, onde degolaram a
guarnição, inclusive o commandante Gideon Morris.

De novo os Hollandezes assenhorearam-se do Ceará em
1649, e: por esse tempo Mathias Beck fundou o forte de
Schoonenborch, no logar hoje oecupado pelo quartel do 11.'
Batalhão de Manteria;

Para alguns chronistas esse forte não passou da planta le-
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vantada nos últimos annos do dominio hollandez, e não teveexecução; mas elle foi erigido e da mesma planta que o DrJosé Hygino Pereira fez conhecida no Brazil, e da qual dá^^ef^ppM^ê^a^ segiü^ mmmêr
pagina 181 da Historia das lutas com os hollandezes
conclue-se que existiu; pois que a lettra I) que se acha dentrode um pequeno rectangulo á esquerda do traçado do fortecorresponde no quadro das explicações a-Ouartel velho'
a lettra E dentro de outro menor ao sul daqueííe, correspon'
de no mesmo quadre a—Velho alojamento de Mathias Beck •
a lettra F dentro de outro menor que o primeiro á direita dòdito forte, corresponde a-Armazém velho, e a lettra (i so-bre um traço de tinta amarella que sae do mesmo foi te, dolado do nascente, e vae contornando para o norte, correspon-
de a-Novo caminho que se fez para a praia afim de seremtransportados os viveres do monte.

Nada mais claro.
A planta de um logar é a copia do que o topographo ouengenheiro desenhou delle na oceasião em que a fez, e senella vêem-se edifícios velhos, é que elles existiam, e portantohaviam sido construídos antes dos novos, que figuram namesma planta.
Por esse tempo os índios avassallados residiam em duasAldeas, no Urubii e na povoação, não tendo outa denomi-nação senão a de Aldêas de índios, e a prova disto está naalludlda planta, que apresenta dois signaesinhos em quadrosituados á margem cireita do rio, pouco ao sul do forte de S.Sebastião, sobre os quaes vêem-se dois números 14 e 15,

que no quadro das explicações correspondem o I: a-Casado velho Carajá e o 2: a—Casa de Francisco Aragibá, queíoi mais tarde, como havemos de demonstrar, Principal daAldeadaPoiangaba. -
Si já existisse essa Aldêa, porque a planta representa acasa da residência do principal na barra do rio Ceará a essetempo 1649?
E' que este dirigiu primeiramente a sua Aldca, alli mesmo.Entregue em 20 de Maio de 1654 a capitania do Ceará aos

portuguezes, por ordem dos do Conselho do Recife, depoisae capitularam, tomou conta, delia o capitão Álvaro de Aze-
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vedo Barreto, nomeado a 4 do mesmo mez, pelo Mestre de
Campo e Governador de Pernambuco Francisco Barreto de
Menezes. _ , , . . , .,

R' o primeiro capitão-mór do Ceara, depois de ter sido
elle dominado durante 14 anncs peles hôflahciêzes;

Os índios andavam sobresaltados com este acontecimen-
to, e para acalmai-os o Conde de Atouguia, Governador ge-
ral do Estado do Brazil, em carta de 28 de Setembro desse
anno ao Mestre de Campo Francisco Barreto, recommenda-
lhe que «no barco que mandasse com mantimentos a Álvaro
de Azevedo, enviasse tambem alguns resgates aos índios,
para que com a demonstração desse favor se animassem a
não receiar a paz, que tanto convinha se sentasse e conser-
vasse com elles em todos os respeitos,... e que seria dith-
cil lograi- a si os moradores os tivessem por inimigos decla-
rados ou por amigos descontentes.»

No primeiro periodo dessa carta diz o mesmo Conde,.que
«muito estimou o aviso que o Mestre de Campo Francisco
Barreto recebera dó Ceará, por ser a ultima das praças que
acabavam de conservar a gloria que elle tivera na restaura-

ção de Pernambuco, que os Hollandezes oecuparam com a
dedicação e constância dos índios &.»

Destas palavras se conclue que os índios que haviam pres-
tado seus serviços aos Hollandezes com dedicação e con-
stancia, retirando-se estes, elles receiosos se retrahiram a
amizade dos portuguezes, pelo que p Governo geral recom-
niendava que se lhes desse resgates para o fim de não recei-
árem a paz.

O Padre Antônio Vieira, contemporâneo dos factos
abaixo, á pag. 462 da Relação da Missão da ser-
ra da Ibiapaba, impressa nas Mernorias do Mara-
nhão diz que: «entraram os índios rebeldes nas capi-
tulações da entrega, com perdão geral de todas as culpas
passadas; mas elles, como ignorantes de quão sagrada é a
fé publica, temendo que os portuguezes, como tão escanda-
usados, aplicariam as armas victoriosas á vingança, que

\ tão merecido tinham, e obrigados de certo rumor falso de
que os brancos iam levando tudo á espada, lançaram-se ce-
ga e arrebatadamente aos bosques com suas mulheres e fi-
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DA ACADEMIA CEARENSE

lhos onde muitos pereceram á mão dos Tapuyas, e
os demais se enceminh aram ás serras de Ibiapaba, como
refugio conhecido e valhacoito seguro dos malfeitores.

Y O Algodão retirara-se com os seus para as partes do Ca--meeim—do que-tend^-neíieia-o-Governador do-Mararih&v
André Vidal de Negreiros. por informação do capitão-mór
do Ceará, Domingos de Sá Barbosa, deu aviso a El-Rei em
carta de 9 de Fevereiro de 1656.

Isto aconteceu cm fins do anno de 1655; pois que a infor-
mação fora ministrada por aquelle capitão-mcn quando viera
tomar posse da capitania, para a qual fora nomeado por Pa-
tente regia de 13 de Setembro do dito anno.

Já nesse anno havia Barreto de Menezes pedido providen-
cias ao Conde de Atouguia, notando a falta de sacerdotes no
Ceará, para conter os índios, e foi attendido, porque no mes-
mo anno chegava ao Maranhão o Padre Antonio Vieira,
com ordem de S. Magestade para que a doutrina e governo
espiritual de todos os índios estivesse á conta dos Religiosos
da Companhia.

Ajudou grandemente a Missão a lembrança de André Vi-
dal levantar uma fortaleza na bocea do rio Camocim, para
segurança do commercio do pau violete e resgate do âmbar,
que havia muito sahia em grande quantidade daquellas
praias; por isso, de harmonia com o superior das Missões,
enviaram elles o índio tabajara, chamado Francisco Mure-
reiba, com cartas para os índios da serra Ibiapaba, nas quaes
offerecia o Governador, em nome de El-Rei a todos os In-
dios, perdão e esquecimento geral de todos os delictos pas-
sados, e o Padre Vieira dando a si e a todos os Padres por
fiadores de tudo o que promettia o Governador.

Só depois de um anno, em 1656, voltou Murereibacom
as respostas das cartas dos Principaes, nas quaes davam os
parabéns aos Religiosos e lhes signncavam o grande dese-
jo com que ficavam esperando-os para viverem como chris-
tãos,

Foram logo nomeados para esta Missão os Padres Anto-
nio Ribeiro e Pedro Pedrosa, que a 4 de Junho do dito anno
chegaram á serra da Ibiapaba. ... . v .
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Começa dessa data a influencia dos Jesuítas nos destinos
do Ceará.

0 chefe Algodão com os seus, deviam ser dos primeiios
que se pa $$sai^^ ci li ost

tiiti -'

Por esse tempo mais ou menos refere o Padre Vieira que—
nos arredores da fortaleza do Ceará viviam duas nações de
Tapuyas confederadas ambas entre si; uma se chamava
Ganacés e a outra Jaguaruanas.

« Estavam estes occupados a cortar madeira de pau vio-
leté para o capitão da Fortaleza, quando os Ganacés, levan-
do comsigo alguns índios christãos de duas Aldêas avas-
salladas, que alli temos, deram de repente sobre elles, e
tomando-lhes as mulheres e filhos, se vinham retirando com

a presa. N
Uma observação aqui. Até o anno de 1656 só haviam

duas Aldêas de índios christãos avassallados, e estas sem
denominação alguma ainda.

« Os Jaguaruanas fazem aviso ao capitão-mór da Fortale-
za, em cujo serviço estavam, o qual lhes mandou de soccor-
ro vinte e quatro soldados portuguezes com ordem que os
ajudassem e pellejassem contra seus inimigos.

« Chegaram os soldados aos Ganacés, que se tinham fei-
to fortes em uma rebolei ra do bosque, e um delles que não
era branco persuadiu aos fortificados que entregassem em
confiança suas armas em signal de paz para se retirarem de-
baixo das nossas, mas os Jaguaruanas, que já tinham recu-
perado a preza, tanto que viram seus inimigos desarmados
deram sobre elles e de quinhentos que eram, nãó escapou
um só com vida. . . 

' " 
; /

« Este caso alterou grandemente os ânimos de todos os
índios do Ceará, e muito mais os vássallos è alliados, vendo
que a sombra dé nossas armas, de que elles esperavam a de-
fesa, fora a.mesma, que os mettera como cordeiros nas
mãos dos seus inimigos. •
: 

•'-« Clamaram contra ós. interesses do capitão e contra a
lialdade dos soldados, e talvez se precipitavam em ameaças
contra a fortaleza e contra as vidas de quantos estavam nella.

« Posta a fortaleza neste aperto, o capitão e o almoxarife
escreveram aos Padres da Ibiapaba, pedindo-lhes que por
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sei viço de Dsus e de El-Rei viessem acudir aquella forçai
pois só a sua prezença e a muita autoridade que tem com os
índios,poderia obrar emseus ânimos, tão justamente irados,'^aeão de todos—  —im ao que

« Por es a causa, e por pertencerem áquelles índios a esta
Missão... foi só aquella empresa o Padre Antonio Ribei-
ro,... que poz tudo em poucos dias em paz.

« Primeiro aquietou, não sem difficuldade, os índios
christáos das Aidêas, gi|e como vassallos de El-Rei e creados
em maior politica, sabiam melhor sentir e encarecer a causa
de sua dor, e com elles ficaram tambem qiietos os Ganacés,
primeiros movedores desta tragédia, ajudando não pouco a
sua mesma culpa a se comporem com o suecesso.

«Só os Jaguaruanas não cessavam da ameaçar conti-
nuamente a ambas as Aidêas (amda uma vêz duas Aidêas)
em uma das quaes deram de repente ao tempo que o Padre
estava levantando a hóstia; mas acabada a missa com a
pressa que pedia o perigo, estando já alguns da Aldêa mor-
tos e feridos quasi todos que nao chegavam a quarenta,
sendo quatrocentos os bárbaros que combatiam uma fraca
estacada de que estava cercada, o Padre se subiu intrépida-
mente sobre ella por meio das frechas, e não pedindo pazes
nem rogando, sinão reprehendendo e ameaçando o castigo
de Deus aos bárbaros, deu Deus tanta efficacia a estas
vozes e ao império dellas, que suspendendo os arcos e fre-
chás, se retiraram logo todos.

« E dalli a tres dias em presença do Padre e do capitão
da fortaleza vieram a fazer pazes, que se celebraram solem-
nimente entre estas e as mais nações offendidas.

« Ensinaram -se os innocentos, e baptizaram-se todos os
hereges, e se reconciliaram com a-egreja muitos que esta-
vam casados ao modo de Hollanda, e se receberam com os
ritos catholicos. Enfim as duas povoações que eram com-
postas de gentios e hereges, ficaram de todo christans.

Nota : estas eram as dos Ganacés e Jaguaruanas,
«Restava somente a Fortaleza por vencer, onde por certo

modo estava e está o demônio mais forte pela cobiça dos
capitães e torpeza dos soldados.

« A estes tirou o Padre trinta índias, as mais dellas ca-
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sadas de que se serviam com publica óffensa de Deus e
sem pejo dos homens, indo-as buscar livremente ás Aldêas, e
tomando-as, si era necessário, por força, á seus maridos.

«Dos maridos se estavam servindo egualmente os ca,
pitães para seus interesses, com tanta oppressão dos mise-
raveis, e tão pouca e tão enganosa satisfação do continuo
trabalho ou captiveiro em qué os trazem, sem descançar

jamais, que se podia duvidar quaes eram mais dignos de
maior lastima, si as mulheres no torpe serviço dos soldados;
si os maridos no injusto dos capitães.

« Tratou o Padre de pôr remédio a estes dam nos.
¦ ' «Representou-se por meio mais effectivo retirarem-se
aquellas Aldeias dalli para Pernambuco, donde todos os an-
nos, assim como vem e se mudam os soldados Portuguezes,
assim viessem e se mudassem os índios necessários ao ser-
viço da Fortaleza; e com esta proposta passou o me>mo
Padre a Pernambuco, posto que não foi admi .tida como
nunca serão aquellas em que o bem temporal ou espiritual
commum se encontra eom o interessados particulares que
governam. » ,

Foi esta a,primeira vez que se tratou de mudar os índios
da povoação do Ceará.

As Missões proseguiram com actividade na serradalbia-
paba, e o superior dellas desde 1655 partira para a Bahia,
afim ãe trmer subjeitos (Padres da Companhia) que po-
dessem acudir aos demais* pagina 466 da Relação áa
Missão da Ibiapaba. ;

O Governador geral do Brazil Francisco Barreto, que to-
mou posse do seu novo cargo em 18 de Junho de 1657, não
cessava de enviar Missionários ao Ceará, de sorte que não
ha duvida que a Missão da Ibiapaba, que tinha gerencia so-
bre todas as Aldêas da capitania, compunha-se exclusiva-
mente de Padres enviados da Bahia até a fundação da Jun-
ta das Missões em Pernambuco, a 26 de Setembro de 1692.

De uns documentos, extrahidos do Livro II de cartas para
as Capitanias do Norte, de 1650 á 1663, existente no Archi-
vo Publico do Estado da Bahia, e que me foram offerecidos
pelo amigo Sr. Isaias Boris, vè-se que aquelle Governador teve
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sempre o maior interesse de pacificar os índios do Ceará e
christianisal-os.

Em uma carta sua ao Governador de Pernambuco Fran-
cisco de Britto Freire, sem data, por não ter sido possivel
copiar-se o resto, em conseqüência do estrago das primeiras
folhas do referido livro, mas que deve ter sido feita depois de
26 de Janeiro de 1661, quando tomou elle posse da quelle
governo, diz: Da Provisão que o Padre Pedro Pedrosa, Mis-
sionario da costa do Ceará, ha de entregar com esta a V. S.a
ficará V. S.a entendendo as causas porque a mandei pas-sar. D. Diogo Pinheiro Camarão, conheço ha muito porum insolente, cubiçoso e fraco índio, mas de bastante astu-
cia para acreditar quaesquer acções que delle se me apresen
tarem, sendo mais ainda...

Esta queixa contra D. Diogo Camarão era em conse-
quencia da revolta dos índios do Camocim, pois mandando
elle ao Ajudante Felippe Coelho de Moraes, a prender os
índios D. Simão e outros, o que fora executado com toda a
exactidão, o Padre Pedro Pedrosa. imprudentemente, se dei-
xará levar pelas lábias de D. Simão e o fizera soltar, de cuja
acção se seguiram os damnos que experimentamos, diz elle
em carta de 18 de Março de 1663 ao mesmo Ajudante, e lhe
recommenda faça todo o possivel para aquietar aquelle Gen-
tio para que tornem a acceitar os Religiosos, e vivam debai-
xo dessa obediência. Emquanto faltem a esta sua obrigação,
trabalhe, o possivel por prender ou matar o tal D. Simão,
que inquieta a paz e quietaçao dos mais que tinham admet-
tido a doutrina christan.
^ De outra carta dirigida ao capitão-mór do Ceará, Diogo

Coelho de Albuquerque; em a mesma dat i da que acima me
referi, transcrevo alguns tópicos para no fim delles fazer a mi--
nha apreciação.

Por carta de 26 de Janeiro, que me foi dada a 10 de
Março, me diz Vmc haver-me representado por vezes o estado
cm que se acha essa força com a falta dos soecorros, quese deviam mandar de Pernambuco, adonde Vmc. tem man-
dado repetidos avisos sem que apresentasse diligencias paraespertar a lembrança do Governador daquella capitania, e
4UC hoje, mais que nunea, necessitava de ser soecorrida •
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pela alteração dos índios do Camocim, e pouca confiança
que Vmc. fazia das Aldêas mais próximas desse forte com
as mais circumstancias que continha a carta a que satisfarei
nesta ha melhor forma possivel. Ãs cartasque Vmc. me tem=
escripto e chegaram a minha mão de um anno a esta parte
foram duas : Na primeira dava Vmc. conta da chegada do
Padre Pedro Pedrosa, dissertava nella a mudança das Al-
dêas dos índios,, e o governo temporal, que pretendem ter
sobre elles os Padres que mandei para assistir ao bem
das almas desse Gentio*

. . . . ¦ ¦- a. • • .'•¦¦¦ w fc • • • . •

A prisão dos índios do Camocim era mui acertada e con-
veniente á quietação do Gentio. E si D. Simão não engana-
ra ao Padre com a cavilação de seu damnado animo e viera
preso, havia Vmc. de experimentar mais obediência nelles,
porque os sujeita mais o castigo que a brandura,e si Vmc.
tem muita experiência delles achará facilmente o que digo.
Vmc. veja se os pode apaniguar de modo que* tornem a ad-
mettír os Padres, pois que fará lastima grande, que por falta
delles, percam o fructo que estes lhes podem produzir nas
almas, e neste serviço, que se faz a Deus tão grande, gran-
geará Vmc. muito de sua graça para esperar abundancias
nos bens temporaes e eternos: com que excuso de lhe en-
commendar a grande importância deste negocio, e fio de

; seu cuidado me avisará brevemente como os Padres ficam
restituidos na sua Missão, e o Gentio socegado das altera-
ções em que andam, e para este effeito diga Vmc. os meios
que lhe parecem mais convenientes. Os dois índios presos
remetta Vmc. a esta praça, e se poderá vir com elles D. Si-
mão se segurava logo a quietação do Gentio, e que só au-
sente ou morto o dito poderemos conseguir a quietação de
todos.

As Aldêas que se acham junto desse forte mandei
mudar para sitio mais conveniente as pr antas, e pela
pouca superfície que havia para ellas no logar donde agora
assistem, porque dellas pende o sustento para talvez os tem-
pos contrários e falto de avisos occasionam necessidades
grandes aos soldados, e fora bom achar remédio a ellas, e

ittMO di -prevenção da pranta que mandava fazer nas Al-
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dêas: Wtfs wsro o roço #w<? correm tótós si se desviarem
do forte com a guerra que lhes fazem os Tapuyas, me pare-ceu dizer a Vmc. que não se mudem emquanto sé não

lãquMa?enrias:rm>Qto
eucommendar aos Religiosos Missionários os façam prantarcantidade-.de frutos nas paragens convenientes para que
possam remediar em parte a necessidade dos soldados. Mui
justificado parecera o requerimento que Vmc. faz sobre o
governo politico que S. Magestade dá aos Missionários, quemanda para reduzir o Gentio a melhor forma de vida dá quetem, si elles não ficaram sujeitos a observância das ordens
de Vmc, como o estão as minhas os que governam as Al-
dêas deste recôncavo, porque sendo necessário Índios para
qualquer serviço que mande fazer com aviso... remettem
os Padres os que se lhes pedem, e fazem com elles tudo o
mais que convém ao serviço de S. Magestade. O mesmo po-de Vmc. fazer nessa praça, porque emquanto os Religiosos
não faltam ao que se lhe ordena, não ha resão com que os
possamos condemnar, pelo que não deve Vmc. querer mais
jurisdição nessa praça do que tem nesta um capitão geral,e se Vmc. se conformar com os Padres, creio conseguirá
tudo o que quizer, porque nunca faltam ao primor e cortesia
que se deve a quem usa do mesmo com elles. No particulardo Capellão que.. . aponta, acho ser excusado mandar ou-
tro porque lhe faltam aos soldados ter sua missa os domin-
gos e dias santos, e si por sua... quizerem ouvil-a nos
mais dias, não ficam as Aldeias tão distantes desse forte
que não possam ir a ellas os que Vmc. lhe parecer os move
sua devoção a isso. Guarde Deus a Vmc. Bahia e Março 18
de 1663. Francisco Barreto.

Deduz-se da exposição da carta acima, que já em 1662, o
capitão-mór do Ceará, Diogo Coelho de Albuquerque, pediraa mudança das Aldêas dos índios, obtendo para isso
permissão, e na mesma carta o Governador geral do Brazildiz que as Aldêas que se achavam junto do forte man-
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dará mudar para sitio mais conveniente as plantas, e
pelo risco que corriam estas si se desviassem do forte
com a guerra que lhes faziam os Tapuias, não fossem
mudadas emquanto não se aquietassem as ..revoluções
do Gentiõ. 
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Está provado que até o anno em que foi escripta a alludida/i
carta, 1663, não foram mudadas as Aldêas, que se achavam
junto do forte, e si já tivessem sido mudadas, não mandaria
o governador Barreto que os soldados, que quizessem ouvir,:
missa nos dias úteis, a fossem ouvir nas Aldèas, que nãofi-
cavam tão distantes, o que por certo não seria em Poran-
gaba a mais de duas léguas, nem em Paupina a mais de trez
do forte do Ceará.

Nenhum documento até o presente se conhece, que faça
mensão de Aldêas de ndios com denominação qualquer si-
não no fim do anno de 1665, na Ordem do capitão-mór
João de Mello de Gusmão para o Ajudante Felippe Coelho,
na qual diz que, tratando de despedir gente para Jeriquaqua-
ra c serra da -biapaba, a serviço de S. Magestade, e no de-
curso do caminho, achando-se os Guanaceses, nação de
muita gente, que promettiam não deixarem passar brancos
sem que os matassem ou os roubassem, e por que tinha in-
formações que o ladre Pedro Francisco queria mandar ln-;.
dios avisar os Goynaceses, fosse a Aldêa da Porangaba, e
de sua parte notificasse aos dois Principaes, Tenentes, Sar-
gentos mayores, Capitães e bem assim a todos os morado-
res não dessem, nem mandassem, nem fossem, nem consen-í
tissem ir pessoa alguma fora da Aldêa com semelhantes
recados sem ordem expressa sua, e o que deixasse, man-V
dasse ou consentisse, o castigaria com a pena de traidor a
El-Rei. Fortaleza d'Assumpção 8 de Desembro de 1666.

A esse tempo, no emtanto, só existiam duas Aldêas,
Porangaba e Paupina, ambas dirigidas por descendentes do;
Algodão. •/-' '•'•; '

Caucaia foi formada mais tarde.
Prova disto está no Regimento que o mesmo Ajudante

Felippe1 Coelho guardou na guerra, que deu aos Payacús
por ordem do capitão-mór João de Mello de-Gusmão, que
tem a data de 3 de Dezembro do mencionado anno de 1666, n
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. e começa assim : Porquanto S. Magestade que Deus guarde
manda que as Aldêas de paz avassalladas a seu serviço se-
jam conservadas e defendidas de seus inimigos para que a
exemplo destas a mais gentilidade-venha a se ãvãssãllar è ás-
sistir a-santa fé catholica, e porque nesta capitania do
Ceará não ha mais que duas Aldêas, e os Principaes
dellas se conservam em paz com todas as nações, que cos-
tu mam todos os annos virem com seus mulherios apresen- •
tar-se junto das ditas Aldêas, onde assistem meses &, »

De uma proposta feita em Junta sobre a guerra que se ha-
via de dar aos Payacús, cuja petição dos Principaes da Al-
dêa de Porangaba é certificada pelo Índio Álvaro da Costa
em I0"de Agosto de 1671, vê-se nella que um dos requeren-
tes é Francisco Aragibá, o mesmo ou filho do mesmo quemorou na povoação do Ceará, do qual a casa vem indicada
com on. 15 na lista das explicações da planta do forte
Schoonenborch, de que acima falei.;

Os Principaes dessa Aldêa eram Francisco Aragibá e
João Algodão, como da referida petição, que começa nestes
termos: Dizem os Principaes da Aldêa da Porangaba João
Algodão e Francisco Aragibá, e os Principaes dos Jaguari-
baras Cachoe e Maxuare, e os mais que não nomeam queelles representam a Vmc. em seu nome e de seus filhos as
queixas que tem dos Payacús, a qual nação lhe tem feito
grande damno em seus filhos e mulheres, tirando-lhes a vida
e juntamente impedindo-lhe as passagens desta capitania á
de Pernambuco & &.

Resta agora mostrar que a Porangaba foi a primeira Al-
dêa que se formou e desta a de Paupina pelos annos mais ou
menos de 1666, como se deprehende do documento de 1739,
que abaixo transcrevo, e delle ainda se nota que continua-
ram como Principaes os descendentes do Algodão.
Todos estes Principaes trazem o sobrenome de Soares, queo primeiro tomou por amisade a Martim Soares Moreno.

^« Petição dos índios da Porangaba ao Governador e capi-
tão gemi de Pernambuco.

Diz Sebastião Soares Algodão, capitão-mór e Principal da
Aldea da Porangaba por si e em nome dos mais índios da
dita Aldêa que estão de posse ha mais.de setenta annos

' '-mm

¦"'¦'i'':': " 
Cyyl

>¦>¦'

'. '/ik:

'¦•'' fi

¦*m
"vTwb

¦_ ,yii

..¦¦'.:<2 .2' *2

<*%m

'.' • "':~3_t

'.¦¦jWÈ

'•.'.'. 
;*•¦!¦!

>•' py

') 2-2

'¦íB

..



HPpS;'".í'-';: {-

if.y

¦i ti:

"•;¦'

li
J§3*r

8_*i;."' i;iTfe.
iíClv..'-

m
i&*

IR

_s i

ii

"te

mw---

8fc .*¦ ft..,

m -

•' ' : '-¦ VVV ;¦ •:. ¦ • ' \
( ¦¦"¦'" :.r '"V,V" 

vv 
'-.y':y'- ¦"•'.¦>. •• - ..-¦ ..'.•.•••'..'«

-/•• ' 
,.': i"'

A f

_- ij Li REVISTA
••_ V VilMUI<l»_«>*A. **^J

...

¦ rf r n n.i n i _¦<¦._. *¦¦«¦ ¦*¦- m rww^VAX«úSA_m>_w

ff&V

por si e seus antepassados das terras do logar Marangoapé,
no qual plantaram suas lavouras para se sustentarem e suas
mulheres e filhos, por serem pára isso convenientes, tanto
por razão de haver nelle terras frescas para.plantarem todo
anno, como por serem de melhor qualidade para a produc-
ção das suas lavouras, das quaes terras, sem embargo da
posse antiga que dellas tinham os supplicantes, querendo al-
guns moradores desta capitania do Ceará apossar-se e lan-
çar fora dellas os seus antepassados, recorreram estes pela
pessoa do seu Principal, que então era o mestre de campo
Thomé Dias, ao capitão-mór que então governava esta capi-
tania, Gabriel da Silva do Lago (1706—1709) com a«petição
junta, a qual mandou por seu despacho nella conservar aos
ditos seus antepassados na posse das ditas terras, e que
nenhuma pessoa nellas se intromettesse nem os perturbasse,
ex-Vi de uma ordem que ha de S. Magestade, em qiieroan-
da se dêem aos índios as terras que elles quizerem mais
convenientes para as suas lavouras; e quando estejam da-
das por sismaria aos moradores, lhe sejam tomadas e dadas
aos ditos índios, a qual ordem se ha de achar na Secretaria
deste Governo; em virtude do qual despacho, estando como
dito têm os supplicantes, possuindo e lavrando as ditas terras
como suas, o Tenente Coronel José Bernardo Uchôa da
Piedade, sobrinho e secretario do capitão-mór desta capita-
nia (Domingos Simões Jordão) os impede que plantem
nas ditas terras e os corre dellas com o pretexto de que são
suas e lhe pertence por data que dellas tem, o que é falso,
porque as ditas terras nunca foram do dito Tenente Coronel
e nem dellas teve dita data, e quando agora de novo lhe fos-
sem dada^s por sismaria, não deve ter logar dita data por se-
rem dos supplicantes pela posse antiquissima que dellas tem*
e confirmação que dellas lhe foi feita pelo despacho junto; e
porque o supplicante tem servido a S. Magestade no posto
de capitão, sargento-mór e de próximo nomeado capUãó-
mor da dita Aldêa que está exercendo, nos quaes fez os
serviços que constam da carta patente junta e sempre foi
muito liai e fiel vassallo de S. Magestadej e tem defendido
esta capitania e aos moradores delia dos leva,ntes e subleva-
ções do gentiO bárbaro, dando-lhes guerra com os Índios da
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sua Aldêa, por ser esta a primeira que houve nestes
sertões, da qual se formaram as mais, e outro sim não
podem os supplicantes mover demanda ao dito Tenente
Coronel para effeito de sustentarem a posse de suas
terras, tanto por serem pobres e não terem que gastar nella,
como por ser o Tenente Coronel, sobrinho do capitão-móí
desta capitania, o qual se poderá aggravar disso, tomar fun-
damentopara molestar aos supplicantes, a uns com prisões e
a outros com açoites dados publicamente na grade da cadeia,
como costuma, sendo os supplicantes forros e libertos, nes-
tes termos pede a V. Exc. a cujo amparo e patrocínio recor.
rem, que attendendo ao referido, seja servido mandar por
seu despacho que o Tenente Coronel não inquiete aos sup-
plicantes nem os perturbe da posse em que estão das ditas
terras, nem lhe impeçam plantarem nellas por serem suas,
sem embargo de qualquer data e sismaria que dellas tenha,
pois não deve ter logar, e que o capitão commandante que
se acha de presidio na fortaleza desta capitania lhe faça inti-
mar o dito despacho, para que assim o tenha entendido, e
outro sim que o dito capitão-mórnão moleste aos supplican-
tes por recorrerem a V. Exc. sobre esta matéria contra seu
sobrinho, mas antes faça conservar os supplicantes na posse
das ditas terras na forma das ordens de S. Magestade que
Deus guarde e receberá merco. Informe o capitão-mór Do-
mingos Simões Jordão, e entretanto ordene ao Tenente Co-
ronel e a todas as pessoas que pretenderem estas terras não
embaracem aos supplicantes o uso e cultura dellas, fazendo
observar o despacho junto de seu antecessor Gabriel da Sil-
va do Lago, e pelo que pertence ao receio que tem os sup-
plicantes lhe não defiro por me persuadir que o capitão-mór
não ha de obrar cousa que seja contra a justiça, e havendo
alguém que perturbe os índios sem outra ordem em contra-

•no. o capitão-mór o fará logo prender e autoar por trans-
gressor de minhas ordens e de S. Magestade, e esta ordem
se registrará na Secretaria da câmara do Ceará. Recife 11 de
Abril de 1739- Freire de Andrade. »

Deste documento de 1739 vê-se que havia 70 annos queáquelles índios estavam de posse das terras de Maranguape,
mais oq menos pelo tempo da fundação da Aldêa, pois que
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todas as petições de datas e sismarias eram feitas pelo Prin-
cipal por si e em nome dos mais índios,como severificado
teor deste mesmo documento; como do requerimento do
antecessor de Sebastião Soares Algodão, Thomé Dias, pe-
dindò uma data, o qual é assim concebido: 0 principal da
Aldêa Torangaba,Thomé Dias, seu capitão e soldados, du-
sentos e mais casaes que tem a Aldêa, pedem as sobras, das
terras que se acham da lagoa Garacú, correndo para.a serra
Sapopara e pelas costas da serra Maragoaba tres léguas de
comprido com meia para cada banda & em 25 de Fevereiro
de 1707 ; como do requerimento do Principal da Aldêa de
Paupina, capitão Thomé da Silva Campelim, de.23 de Ou-
tubro de 1708^ pedindo tres léguas de comprido com uma
de largo para cada banda, começando a medir-se da lagoa
de Gererahú, e fazendo nella pião com légua e meia para a
serra do Alincoré. e outra légua e meia para a. serra da
Pacatuba com uma légua para cada banda para elle
e seus parentes aldeados na dita Aldêa de Paupina e seus
descendentes; como do requerimento de outro Principal da
mesma Aldêa, de 12 de Janeiro de 1722, escripto nestes
termos: O Principal velho da Aldêa de Paupina e os mais
officiaes e soldados índios que elles supplicantès estão possu-
indo as terras da Pacatuba, onde plantam sem contradição
de. pessoa alguma, e as houveram de seus antepassados, pe-
dem tres léguas de comprido e meia de largo para cada ban-
da, fazendo pião no sitio da Pacatuba, e dahi correrá rumo
para o sul com tres léguas até o riacho da Goahiuba, e do di- •
to sitio Pacatuba para baixo pela estrada que vem para <a
dita Aldêa, tres léguas até onde lhe chamam .Caracanga, pe-
dem em recompensa dos serviços que tem feito a S, Magés-
tade; emfim todas as petições de terras para os índios eram
feitas mos termos acima, e ditas terras só começaram a ser
dadas; no Ceará pelos capitães-móres d3 1663 em diante,
quasi ao tempo, da fundação da Aídêa da Porangaba.

Do mencionado documento ficou provado que a Aldêa da
Porangaba foi a primeira que houve nos sertões do Ceará, e
delia se formaram as mais. i -. '»•. ¦

Quando sé aldearam os índios da Porangaba, eram Prinçi-
paes João Soares Algodão e Francisco Aragibá> sendo
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aquelle substituído por fdsi Soares Algodão que vivia em
1705, data em que recebeu a carta seguinte do Governador
de Pernambuco: José Soares Algodão. Vejo o que me di-
zeis acerca de vir um Principal da Bahia a tornar posse do
governo d>ssa Aldea, de que sois capitão-mór, pois sois o
legitimo Principal delia, e de nenhuma sorte eleveis çonsen-
tir que emquanto fores vivo haja òuti > que governe a Aldêa
salvo for por ordem minha, poque sou muito satisfeito da
vossa lialdade e amisade que conservaes a todos os brancos,
e que não faltaes com a vossa gente nas oceasiões de servir
a S. Magestade como seu vassallo, e mando ao capitão-mór
João da Motta tirar gente para a guerra, bem sabeis os des-
aforos que fazem os Tapuyas, é necessário castigai os e
para lhe dar guerra de necessidade vos pedir da vossa gen-
te, pois são os mais valorosos e que sabem melhor servir a
El-Rei, e passadas as oceasiões da dita guerra sempre ha-
veis de ter o vosso descanço para as vossas plantas, e es-
pero do vosso zelo conservareis sempre essa Aldêa em paz,
e que não falteis em dar quando for necessário gente para
o serviço de S. Magestade, e avisarei ao capitão -mór João
da Motta tenha comvosco toda a amisade. Deus vos guarde.
Recife 29 de Janeiro de 1705. Francisco de Castro Moraes.

Em 1707 regia essa'Aldêa o Principal Thomé Dias; que,
como sé viu, requeria com os seus soldados e mais índios,
as sobras da lagoa Caracu, e f <i substituído em 1739 por
Sebastião Soares Algodão, que, como do documento acima
referido, havia sido de próximo nomeado capitão-mór da
mesma Aldêa.

Este foi substituto por seu filho Joa > Soares Algodão,
como do termo do juramento, que prestou em 1753 do teor
seguinte: P$ %

« Aos dose dias de Outubro de 1753 nesta villa da For-
taleza appareceu na secretaria deste Governo o índio João
Soares Algodão, Piincipal da Missão da Porangaba, e por
elle foi apresentada uma patente pela qual foi provido por
Mestre de Campo da dita Missão por este mesmo governo,•equerendo posse e juramento na forma do estylo, e logo
pelo Sr. capitão-mór e governador lhe foi dado o juramento
dos Santos Evangelhos em um livro delles, debaixo do qual
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lhe encarregou que no exercicio do dito posto se portasse e
achasse sempre com toda p omptidão para dar inteira exe-
cucãoa tudo o que lhe for encarregado do serviço de S. Ma-

gestade, como seu liai vassallo, e ter prompta a sua gente
para as mesmas operações e administrai os na obediência
aos seus Rvds. Missionários, imitando a seu pae, Sebastião
Soares Algodão, no zelo e lialdade com que serviu a- S. Ma-

gestade no dito posto de Mestie de campo da re-
ferida Missão, tendo sido muito obediente a seus
Rvds. Missionários de que se fez este termo em que se
assignou com uma cruz por não saber ler nem escrever,
sendo testemunhas desce acto o Tenente commandante do
destacamento deste presidio João Nunes da Fonseca e o Al-
feres Nicolau Pacheco, em que se assignaram e eu Agosti-
nho de Bulhões de Mello; secretario do governo o escrevi.
Luiz Quaresma Dourado, João Nunes da Fonseca Galvão,
f de João Soares Algodão, Nicolau Pacheco de Brito. ^ j

Installada a villa nova de Arronches em o anno de 17o9,
sahiu eleito para Juiz Ordinário o mesmo Mestre de Cam-

po João Soares Algodão.
Os Principaes de Mecejana eram da mesma família do

Algodão, e isso se verifica da petição do capitão Thomé dá
Silva Campelim, pedindo uma data de tres léguas, fazendo
pião na lagoa de Jererahú, a qual começa assim : O capitão
Thomé da Silva Campelim, índio de nação efilho do Principal
verdadeiro do Gentio que chamam Ca bedellos desta capitania,
a que por antonomazia chamam Algodão, que este dito seu avô
era senhor e possuidor das terras da serra da Pacatuba Jere-
ráhú até o Cocô, donde fabricou sua Aldêa por ordem dos
antecessores de Vmc. a que está existindo em o sitio cha-
mado Pauapina, os moradores brancos se foram apossando
de todas estas terras, e foram correndo com o supplicante e
seus parentes para o centro das mattas, em cujos logares es-
tão criando seus filhos desasocegados, e por quanto os ditos
brancos se estão íntromettendo nos logares delles supplican-
tes, quer elle supplicante haver por nova data tres léguas de
terrade comprido com uma delargo para cada banda, começam
do-se a medir da lagoa de Jererahú, e fazendo nella pião
com légua c m:ia para a serra do Abincoré, e outra légua e
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meia para a serra da Pacatuba com uma légua de largo
para cada banda para elle e seus parentes aldeados na dita
Aldêa de Paupina e seus descendentes, e nella dita terra fi-
cará incluida a légua que S. Magcstade, foi sei vido mandar

seus filhos sem serem constrangidos dos brancos, portanto
pede seja servido mandar passar a dita doação e sisma ia
sem embargo de se haver passado no dito logar confronta-
do alguma data, a qual nunca poderá ter vigor por serem
elles posseiros. Foi concedida em 27 de Novembro de 1708.

inaugurada no dia 1.° de Janeiro de 1760 a villa nova de
Mecejana e procedida a eleição das pessoas que deviam ser-
vir na governança da dita villa, sahiu eleito Juiz Ordinário
o capitão João da Silva Campelim, filho ou neto daquelle.

Si Thomé da Silva Gampelim. era neto, como disse/do
índio Principal do Gentio a que chamavam por antonomazia
o Algodão,» está claro que elle e seus parentes, como os de
Arronches, eram descendentes do A mana v ou antes Maniii.
que era o Jacaúna.

Da Aldêa de Caucaia nada encontrei a respeito ; parece-
me, no emtanto, que ella foi formada muito depois das
duas primeiras.

TERCEIRO ! OXTO

0 ultimo ponte é sobre a data da mudança da fortaleza
da barra do rio Ceará para o logar onde ultimamente se acha.

Desde o tempo em que por aqui passou o Governador do
Maranhão, Francisco Coelho de Carvalho, que este, na car-
ta já citada de 6 de Fevereiro de 1627, disse : e comtudo
havendo aquelle governo do Maranhão de se continuar. . .
que naquelle porto haja presidio que tambem se deve melho-
rar de sitio em outro pouco distante daquelle mais eminente
e de melhores commodidades para qualquer povoação si se
fizer, nem se escusam no forte quarenta praças vivas quebastarão para se defenderem a todo o pirata que for deman-
dar aquelle porto e e.mpedir-lhe o commercio que quizeremter com os mais da costa.

..

Vendo-se o referido em Conselho de Estado, sendo pre-
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sentes o Regedor Ruy da Silva, Luiz da Silva e os condes de
S. João e S. Cruz, pareceu no primeiro ponto que trata da
Capitania do Ceará; - ao Regedor que deve V. Magestade
conformar-se^comj___iue^creve_Francisco Coelho na mu-
dança do forte do Ceará para a parte que aponta, e aos mais
votos pareceu que não é esta oceasião em que se deve tratar
de melhorar de sitio, que recuperado Pernambuco, com o
favor de Deus, se verá depois o que se fará nisto, e por ora
se lhe responda que se fica vendo.

Do exposto deduz-se que desde 1627 reconheceu-se
a vantagem de mudar-se a fortaleza do rio Ceará para onde
está hoje.

Os Hollandezes construíram o forte Schoonenborch com
todas as regras da arte da guerra, e nelle se conservavam
sem mais receio de outro assalto dos índios, quando por or-
dem dos do Conselho do Recife, entregaram ao capitão Al-
varo de Azevedo Barreto, em 20 de Maio de 1654,o forte e
mais possessões que tinham na capitania.

Nesse mesmo anno o capitão-mór começou a construcçao
da ermida da fortalesa de N. S. d^ssumpção.

Naturalmente se transformou o forte de Schoonenborch
em forte de N. S. d'Assumpção, e a 15 de A gesto, não haven-
do egreja para os soldados, porque os Hollandezes, como
protestantes, á cila se oppunham,devia ser nesse dia que se
iniciara aquelle pequeno templo.

Si tivesse ficado o capitão-mór na barra do rio, onde fora
o primeiro povoado, não precisava fazer egreja, visto como
alli existia uma, dizem todos os habitantes, e o Barão de Por-
to Seguro, á pagina 180 do livro Os Hollandezes na Bra-
ml, escreve: O Ceará (1637) não passava de uma pequena
Aldêa de ranchos com quintaes e uma egreja &.

Deman, ninguém que saiba que os Hollandezes se haviam
situado da segunda vez rio monte Marajaitiba (onde está
actualmente o Quartel de linha) com o abandono das fortifi-
caçoes do rio Ceará, no periodo de 1649 á 1654,,tor-
nando muito mais solida a construcçao do seu forte para
não lhes acontecer o queaconteceraem 1644, que, sendo sur-
prehendidos pelos índios no da barra do Ceará foram todos de-
golados, acreditará que os portuguezes na restauração da

f>";m v

iJy:
.',..»'

v 
' •"!'.

'¦ m*

A"A AA .. ,.-.",..,. .A A. V-p . ^AUv.';\A„,>>A..''., 
'-;



¦

''s--2-%m' "yyi íi "y y

•

ÜA ACAbEttlA CéAMENSÊ _o§

capitania deixassem de aproveitar-se desse local para volta-
rem ao primeiro povoado, o qual composto de ranchos, de-
via achar se a esse tempo anniquüado, tanto mais quanto
já .: hav&^ do forte
d'aííi para esta capital por muito mais útil ao Estado, e este
mandara aguardar opportunidade.

Esta chegara de modo inexperado, pois que, com a retira-
da dos Hollandezes, tomou conta a capitania de umaforta-
lesa inexpugnável e construída em local mais aprazível e
mais conveniente.

Não tenho duvida que desde 20 de Maio de 1654,
transformou-se em fortalesa de N. S. d'Assumpção o forte
hollandez de Schoonenborch, e não encontrei ainda um do-
cumento siquer que se opponha a essa minha opinião.
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Antônio Bezerra.

Abril de-1806.
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Sr. Presidente.

Senhores.

.. .Por maior confiança que tenhamos
na imperecibilidade da sua memória, no
lustre immorredouro do seu nome, a
verdade acabrunhadôra é esta:—aquelle
coração já nao palpita.

...si a admiração que lhe votámos
era grande, nao pôde ser menor a nossa
dôr. Nao podemos deixar de choral-o.

(Palavras de José Carlos Júnior a pro-
posito de Maciel Pirheiro.)

0 poeta do Joe ely n. o inimitável cantor da Primeira
Saudade, disse, n'um lamento, nesse admirável poema qiic
escreveu inspirado pelo formoso olhar da porcitana : « Uma
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nuvem sobre a alma cobre e descora muito mais a terra do
que uma nuvem no horisonte. »

Profundamente exac4o, Srs. O espectaculo^ realmente,
está no espectador. E que assim é, verificamol o bem
a<>ora. O céo, o nosso céo sempre azulado, está serenamente
tranquillo c bordado de estrellas.

0 mar, e*se verde mar bravio das nossas lendas e can-
cões, estende-se preguiçosamente sobre as areias prateadas e
mal soletra, em baixo profundo, o seu hymno monótono em
saudação á natureza. E a terra,—lago mettido entre monta-
nhas—é apenas agitada pelas brisas sussurrantes que vêem
repetir, medrosas, as falas das flores ao Céo e as vozes das
estrellas ao Oceano.

Mas, no meio de todas essas scenas do mundo exterior,
scenas que têm algo de mysterioso e de divino, a natureza
se reduz a alguns pontos sensíveis que nos attrahem, ou an-
tes, a um ponto único, onde o nosso olhar mergulha sem
encontrar fundo nem repouso.

Buscamos contemplar, em meio á dôr que nos desespera,
a poética habitação do companheiro que se foi, mettidaen-
tre folhagens e a mostrar-se, no seu alvor e no seu encanto,
suggestiva como a branca casa do Tasso, poisada na e: -
carpa d'um rochedo, eo órgão da visão, immediatamente e fa-
talmente descobre, para fixar-se, esse ponto negro, que mais
lugubre do que ahi fica, está no nosso espirito e nos nossos
corações.

E então vem-nos á lembrança a commovedora scena da
agonia de Gabriel, assim desciipta na Evangelina de
Longfellow:

•<• l)e setts olhos a luz era serena.
» Mas iubitò cahiu na escuridão.
¦¦ Qual lâmpada que posta a uma janella
k Be vento unia refrega prompto apaga. »

E si buscamos desviar os olhos d'esse quadro,—tetricoe
sombrio como uma pagina das tragédias de Shakspeare, a
scena que além se nos depara é mais digna do pincel de
Ticiano que da penna de poetas.
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Elles, Incapazes, pela idade, de çomprehender a rai&o por-
que e|la se fizea estatua, olhar immovel e sem luz, lábios
mudos, e sem a flor d'um sorriso, perguntam lhe,, a chorar é
^fíivmili^.cousasTdiversas, que mais e mais lhe augmentam
o desespero e a dor! \

Senhores! Felizes os que têem crença ! Ella é que trans-
forma o calvário em céo e as bagas do pranto em estrellas.
Mas na vida ha phases tão pungentes e sombrias, infortü-
nios tão completos, martyrios tão acabados, que si nos dis-
sessem, como Thetis a Achilles, na Iliada:— •

;; Do céo vontade foi, bef que saudosos
i? Deixemol-o era descanço,. . .

nós só poderíamos viver redarguindo iVuma blasphemia di-
vina:

—Então é um inferno esse céo !—
Senhores. Ainda que podésse ser applicada aos seres su-

periores, aos espiritos de eleição, a famosa bailada de Bürger
-Dis Toãten reiten seJmell, que José Carlos Junior inter-

pretou e declarou inadequada aos fortes luctadores, não ca-
recerieis, de certo, que eu vos descrevesse a physionomia
sympathica, o olhar calmo e investigador, o sorriso esponta-
neo, mas sombréado de tristeza do nosso inolvidavel compa-
nheiro.

Os mortos, effectivamente, vão depressa; mas ainda que
elle podesse ser comprehendido nessa regra, o tempo
transcorrido não seria sufficiente para fazel-o esquecer.
Quasi o mesmo eu poderia dizer-vos da sua individualidade
moral, politica e litteraria, que tamanha influencia exerceu no
nosso meio. Para julgal-a, não precisaes do estudo, que me
fosse dido fazer da sua obra. Tcdavia. dar-vos-ei, em bre-
ves palavras, para não illudir de todo a vossa espectativá,
alguns traços do homem de lettras que foi, nestes últimos
tempos, uma das figuras mais notáveis no centro de activida-
de em que. vi vemos.

Senhores. Não sei, si a exemplo de Jules Claretie, a pro-
posito de O, Peuillet, posso lembrar-vos, com applicação a
José Carlos Junior, o -que disse Alfred dé Vigny, tratando de
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Benjamin Constant:—, Nohle ppfil Des fcrm s polies ti
(iracieitses. H mme du monde ê hommc de JeHre^ aUianee'rUre,assemllagecxqiiis.''

gas posso e devo íssegurar-vos- que se elle não era
como o aufõr~da^)rf/i^ (fiiilltímtiji danstoutilü ftrdeP
du termo*'? era todavia o que se pode chamar, com a maior
propriedade de expressão, um perfeito cavalheiro e um escri-
ptor elegante, .<aimüid Ja gloirc í I dif síçmi le fflüitji (1)

Seriam, porém, estas as únicas qualidades eminentes que
possuia l

Vêm a propósito. Senhores, as palavras de Edouard Syl-
vin, um dos collaboradorcs das Celebridades Contem-
poraneas* traçando a biographia de Julés Ferry :

« Poúr voir les hommes tels q*..'ils sont, il faut allerles
« chercher chez eux, il faut les surprendre dans 1'initmité
« du foyer domestique, lorsqifils se rèposént de les fátigues,
«et se monttent tels que la nature les a faits. '»

Si assim é, antes de apresentar-vos o homem social e o
homem de lettras, devo apresentar-vos o homem do lar.
E neste ponto a sua vida chega a ser digna de um poema !

Antes de ser politico, antes de ser escriptor, antes de ser
professor, elle era esabía ser pae de familia. E nenhuma qua-
lidade mais preciosa. O lar cum templo;-o paedefamilia o
sacerdote;—evangelho o amor. Christo tinha sempre a au-
roriar-lhe os lábios um sorriso celestial quando chamava
para junto de si as creanças. Victor Hugo, o divino poeta
cia Legenda dos séculos, depois de esctever Les (ha/h
mants, escreveu A Arte de ser Avô, que aliás já havia
construído só com o seu exemplo. *

E a propósito, Senhores. Castellar, falando de B\ron,
diz acreditar que,o bardo tinha o coração na cabeça, onde
era « a pêndula, a agulha e a machina que movia, que in-
dicava, que soava todas as idéas. » Adopto a imagem, que
rcalmcníc é bcllissima, mas para uma applicação diversa.
Para indicar que a feição saliente da individualidade mora"
de José Carlos Júnior era a bondade.
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(1) Cêlèbritès Coh.wmuoin,nc*- CJ A. KeitJÍLefcvpitr Jules 0fo
r#ie, pagi 1.
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E certos d'isto c do seu devotamento á família, penetre-
mos no seu lar e ouçamos o primeiro hymno da sua biblia
d.) amor :

PíttSES

Era uma cândida creanca* cheia' 
De tons suaves. • ákinaes, eihereos* ¦
Loura visão a prometi er mysterios
De insonclarel amor;

Eu (ksejei-u. ' /

Fizera-se mulher; mè arreljatma .
Em tra/nsportes de amor e áe ternura \ /
Fará um Éden cie clica ventura,
De ineffãveis delicias.

Eu a amava
t

Com san!o affecto* as cabecinhas d!ouro
Ella aninava, solicita* enlevada,
Em luminoso effl/uvio mergulhada.
W a mãe ãe mens filhos.

Eu a adoro.
,.' *

Senhores! Conta Lamartine (2)que. muito moço ainda,
e depois de ler Tácito, que elle chama o Platão da historia,
collocou-se pela imaginação, n\im mundo agitado pelas
tempestades politicas, e nenhum papel, por mais heróico
que fosse, deixou de achar sua alma á altura da situação.
Estava preparado para tudo.

| Si a sua vida não passasse da obscuridade, da triviali-
dade, era porque a boa sorte lhe faltava; não porque elle
faltasse á ella ! »

0 contrario, precisamente o contrario, Senhores, deve
ter succedido com o nosso saudoso amigo. A5 leitura dos
Annaes da antigüidade romana e da historia da grande Re-

(2) Graziella
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1>A ACADEMIA CEARENSE JU.J

volução, preferia a de Goethe, de Schilleiy de Edgard Põe.
Edmond de Amicis, Daudet ou Catulle Mendes.

A paixão politica não era a paixão do seu espirito. Si as
posições viessem, sentia-se com forças, capacidade e pattio-tismõ para desempênhal-as; si a obscuridade coroasse de
sombras a sua cabeça, não se queixaria do destino.

<<¦ O homem, quanto mais esquecido conseguir viver, di-
zia.elle (3), tanto mais longe estará de amofinações e de pe-zares, tanto mais perto estará de ser feliz |

Todavia não foi estéril a sua vida politica. Correu calma,
sem incidentes rememoraveis, grandes triumphos ou pro-
longadas provações ; mas não deixou de pôr á prova o seu
muito mérito.

Eis, conforme uma nota encontrada nos seus papeis e
que reproduzo, pelo valor que têm,os traços principaes da
sua vida publica :

José Carlos da Costa Ribeiro Júnior. Nasceu na capital da
Parahyba, a 24 de Julho de 1860. Bacharelem direito no
Recife a 31 de Outubro.de 1882. 2.; Promotor Publico do
Recife a 7 de Novembro do mesmo anno. Procurador da
Fazenda Provincial do Ceará a 24 de Abril de 1883. Juiz
Municipal do Ipú em 1884. Removido no mesmo anno
para o Aracaty. Reconduzido em 1888. Exonerado a pedi-
do em Janeiro de 1889. Advogado da Câmara Municipal
da Fortaieza em Fevereiro do mesmo anno. Chefe de poli-
cia do Ceará em 20 de Janeiro de 1890. Lente 'Cáthedrati-
co de Allemão no Lyceu do Ceará em 7 de Junho de 189:).

Collaborou em 1876 na «Crença» e ná «Esperança», pe-
riodicos litterarios da Parahyba ; redigiu em 1877 o «Echo
Escolastico» iia mesma cidade. Publicou em 1881 no Reci-
fe: Flores Acadêmicas ; O Sino, traducção em verso da
bailada de Schiller. Collaborou em varias publicações juridi-
cas ou litterarias e foi o principal redactor da «Republica»,
órgão do Club Republicano do Recife em 1882.

Collaborou no «Cearense», «Jaguaribe», «Libertador»,
«A Republica* e iDiário do Ceará». Foi professor de va-

v- yJ.m
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(3; Josj Cnrlos Júnior. Sotas para iodos.
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" 
rias disciplinas em institutos particulares; e exercia, ha me-
zes o car^c de Secretario de Estado dos negócios da Fazen-
0 Foi membro do Conselho Superior de instrucção publi-
ca padeiro -mór ou dii:ectQrdafcPadariaEspirituaLe umdos
mais brilhantes ornamentos da Academia Cearense.

Cabe aqui, Senhores, uma observação, que a todos vos
deve ter occorridx

O Dr. José Carlos Júnior não foi o que ordinariamente
se chama, na lucta dos paridos, um homem de acção, um
pOiTihatentè.

Não se sabe, si possuía ou não a força que o atilado bio-

grapho de Jules Ferry lhe reconhece e applaude, que édn-
dispensável a todos cs homens publicos e qi:e consiste
n'umá paciência imperturbável e uma confiança tranquilla
em nós mesmos. Mas é certo que exerceu cargos de im-
portancia e de difficil desempenho, como chefe de policia e
seci etário de Estado, este em periodo de agitação e aquelle
de verdadera transformação politica, e não obstante isso, e
a despeito das asperezas das nossas luctas partidárias, que
ainda têermmuita cousa de bárbaro, jamais foi aceusado. A
imprensa, a nossa terrível imprensa, sempre o respeitou.
Cysne, poisado sobre um charco e não nodoara jamais as
niv^as pennas !

Lá fora, Senhores, o facto pode não ter muita importa»
cia, pela razão de não serem bem conhecidas as condições
do meio. M as nós, que sabemos —alguns até por dolorosa
experiência - como as nossas pugnas politicas são cruéis, não
podemos deixar de assignalar o phenomeno, explica^ ei ape-
nas pela presença de duas circumstancias—a modéstia, que
era a nota predominante do seu caracter e uma bôa estrella.

Deixemos agora, Srs., o lar e a sociedade politica e exa-
minemos, rapidamente embora, a parte da existência de
José Carlos Júnior, consagrada ásJettras. Comptehendeis
bem que não entra no meu plano-um trabalho de critica.
Sob esse ponto de vista, estudar um homem é estudar uma
epocha. ou um certo periodo histórico, maxime quando esse
homem revelia assidua e boa leitura em ethnographia, lin-
guistica, anthropologia, critica litteraria e philosophia. Mas
embora víssemos apenas uma ligeira individuação das pre-
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ciosas jóias que constituem o opulento espolio, todavia não
deixa de ser difficil a tarefa, Senhores. Encontram-se entre
03 escriptos do Dr. José Carlos Júnior bellos fragmentos de
philosophia, litteratura, politica, mimosíssimos discursos e
polemicas. Mas a despeito d'essa variedade de trabalhos,
sente se difficuldadc quasi invencível em julgar a sua obra.
Apenas verifica-se que as faces mais biilhantes de seu talen-
to se manifestam na critica litteraria e na poesia, assumptos
de sua predilecção. Mas não se comprehende, como aquelle
vigoroso espirito, tão cuidadosa e methodicamente cultiva-
do, acompanhando pacientemente os progressos das lettras
e da sciencia e tão abeberado do pensamento da epocha. dei-
xasse de produzir um trabalho de fôlego, a altura da sua po-
derosa mentalidade e capaz de firmar, em base segura, a
sua reputação de escriptor.

Tel-o ia absorvido o labor quotidiano, a incessante lucta
pela vida, de modo que se deva considerar serviço de ines-
timavel valor esse que prestou a educação da nossa mocida-
de estudiosa, tornada assim a sua obra por excellencia? Ou
seria elle um insatisfeito, um insaciado, ou, mais preciza-
mente, um torturado nas ancias de um novo ideal?

Não me cabe a mim, Srs., responder á essas interrogações.
Não ha duvida, que, mesmo sem se ser versado em psycho-
logia social, sente-se que a alma humana, como no tempo
de Quinet, se debate na laboriosa gestação de um novo ideal
religioso, politico e scientifico. Não ha duvida tambem que
a despeito do perigo que ha em ser propheta, comprehende-
se que não está longe o dia em que uma nova visão, formosa
como a visão messiânica de que nos fala Renan, venha encher
de luzohorisonte. Mas embora seja assimea despeito de pa-
recer axiomatico que «não ha producções litterarias sem
ideaes que as sustentem*, julgo todavia que não devo demo-
rar-me no exame d'essa questão. Volto, pois, ao meu as-
sumpto. Sabeis já, Srs., que a vida litteraria de José Carlos
Júnior começou na imprensa de sua terra natal, a Parahy-
ba ; teve sua segunda phase, porventura a mais notável no
Recife, onde o moco acadêmico entregou-se ã sérios estudos
de lingüística, litteratura, politica e philosophia; e a tercei-
ra e ultima neste Estado, que o acolheu como a um filho di-
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lecto e que ellé amou como a sua pátria, por sentimentos de
reconhecimento e por ser a pátria de i eus filhos. —&±M,

Conhecedor profundo das línguas franceza, ingleza, italia-
na, allemã hespanhola e latina, em todas se exercitou como
poeta, ora em producçoes originaes, ora passando para ve-
lho portuguez muitos dos primores litterarios que nellas se
oceultavam, como pérolas no fundo do oceano, ao olhar dos
que não têem alma de artista.

Sentimos não poder dar-vos aqui alguns fragmentos -¦
magistralmente traduzidos por elle—em verso c prosa, de
Musset, Victor Hugo. H Bornier, PaulBourget, M. Rolli-
nat, Jean RichepiiVGuy de Maupassant, A. Daudat, Le-
maiche, Alberto Delpi, Catulle Mendes, Shakespeare, Byron,
Longfellow, Edgard Poe, Edmond de Amicis, Paolo A.
Yolli, Felice Romanie, Schiller, Goethe, Hartzenburch, Ju-
lius Moseu e outros que elle tão bena interpretou !

Das suas producçoes originaes. destacamos um estudo
sobre as línguas de origem latina, uma grammatica ingleza,
dois aitigos de critica litteraria, uma sobre os livros—Horas
de recreio, de Antônio Bezerra e Estudos de Historia do
Cearam de J. Catunda, nos quaes, conforme declara, procu-
rou cem critério para julgara mentalidade cearense; e outro
sobre a Neoiiiania, cu o des2;'o invencível de ser a todo o
transe original, moléstia da epocha; dois contos, primoro-
sos trechos de prosa scintillante; e Ocios da Vida Esco
lastica. livro de versos em sua maior parte inéditos.

Esse livro, que começa em 1876 e termina em 1882, abre
com estes versos de Goethe :

P.ÍÍÍÈI

wm

\

% Porque tão ançioso procurar o eimityho,
Si o não hei <h raostra/it aos m^us irmãos? ; >v

Contem em todas as suas partes—Versos dynamicos,—
Ensaios Naturalistas,—Expansões,—Horas de Humor, ~
—Lyra de outros tempos,—Lyra jocosa e Miscelanea,—pa-
ginas admiráveis de inspiração e sentimento, como os ver-
sos que têm por titulo Jes'is e En lisant des vers ecrits
autrefois.

Senhores. Melhor do que euvcabeis. 0 poeta é um ar-
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tista. E parajulgal-ò, conforme a lição di H. Taine, (4) te-
mos que attender a todas estas questões : Como vê elle os
objectos ? * Como os apprehende ? Com que critério os ob-' serva? Com que arremessoeforçaos interroga? Que sen-
timentos e paixões actuaram no seu espirito? Mas para isto,
Senhores," fallece-me competência e escasscao tempo. Ape
nas dir-vòs-èí que estou convencido de que entre as causas
que concorreram para tornar menos profunda e duradoura
a obra do pranteado homem delettras e avultou «esse esta-
do de inquietação mental, de incerteza, de tédio e de vagas
aspirações da sociedade actual», trabalhada por muitos pro-
blemas moraes que interessam directamente á evolução lit-
teraria. (5)

Senhores. Quem estuda, nos escriptores de hoje, em todos os
paizes, a litteratura d'estefim de século, caracterisada, como
todas as epochas de transição, pela ausência de inspiração na
artee desesperado está para substituil-apelo requinte da fôrma,
comprehehde bem o perigo a que se expõe quem tenta estu-
dar um artista e julgar sua obra. Permitti-me, pois, ficar
aqui

.;¦¦**:

. . «

¦... '

Não seria fora de propósito, Srs, oecupar-me aqui de ou-
trás questões que se prendem á individualidade artística do
nosso saudoso companheiro. Haveria talvez, certo interesse
em explicar a sua paixão pela architectura, pela pintura,
principalmente pela musica.

\ Mas comprehendo que é tempo de concluir.
Srs. Entre as obras d'arte, de fino lavor, que o Dr. José

Carlos Junior transplantou para a doce lingua que falamos,
existe um conto de Edmond de Armeis—A' beira da
Morte- que me impressionou profundamente. Nelle se des-
creve a horrível tempestade, que surprehendera, em alto mar,
um navio inglez, em viagem para Malta. No momento em
que o céo se faz negro, a tempestade ruge mais forte e as
vagas ameaçam despedaçar o navio, os passageiros, em

*^

'¦¦V:

N (4) Historia da Litteratura Ingleza,.
(5) José Carlos. Estudos de Critica.
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grande numero senhoras e'creanças, acercam-se do com-
mandante e lhe perguntam, mais com o olhar do que com
a palavra, se ainda ha esperança Então o velho marinhei-
ro passeando o olhar pelo navio, já invadido das^gua^o
fitando calmamente c oceano, diz aos passageiros que o w-
terrogam :

—Resignemo-nos.
E' a palavra única, Srs. Acadêmicos, que eu posso di-

zer-vos d'aqui. Elle mesmo nos disse que «si a maioria, os
fracos, os adaptados vão depressa para o esquecimento», os
lutadores da sua estatura vão ainda muito longe, pelo futuro
além. ^ , 

' .
« Desapparecem nas transformações da matéria, porem

mortos e com o prestigio do túmulo, nos arrastam para o
caminho que elles trilham em vida. »

Ímitemol-o, pois, e resignemp-nos. « )
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DIREITO
Criminologia e (Direito

DE CLOVIS BEVILÁQUA.

(Eêcorço bibliographko)

\ oSuum cuique.-tribnere
üipianus, Fr. 10, do reg. jur.
Come il sole é rispetto
a noi, Tastro segnore dei
nostro ciclo, cosi il diritto
é il sole sovrano delia
terra.
Garrara, Opusculi.
Das Ziel des Eeehts is
der Friede das Mittel
dazu der Karapf.
Ihering, Der Kampf unfs Rocht.

1

Rudolf von Ihering, uma das summidadès dá scieneia con-
temporanea, foi em 1872 em Vienna—de cuja universidade
era então professor,—o inauguradòr da nova ifituição do di-
reito em à sua celebre conferência—A Lueta pelo Direi-
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j0 -traduzida para todas as línguas cultas, até para o

'^O direito rasgou desde então a túnica já imprestável do in-
ratismo, já inadaptavel em plena maturidade do J>eçu- _
[o Escòndia-se até então na floresta sombria da retardaçao
mPtaDhvsica vivia vida isolada, aparte, alheio de todo

Zí£» que lhe ruidava era torne, afíastado da com-
munhão progressiva das sciencias-que se prendem to-

te por ura laço superior. Era o expatriado dentro da

oronria pátria, o anaçhoreta dezenovista. ,;P 
b2 da claridade-que lhe vinha de todos os lados--

não resistiu, quebiou o bloco comprimento, desceu o pedes-
faUe ente increado, dezenovisou-se (permittam-me oneo-
lo^ismo) humanisou-se. .

Não diminuiu de valor. Accentuou-se-ao contrario--
como a força disciplinadora das paixões o apparelho de

coacção da condueta na sociedade - o problema alicerçai da

lftll apiioristico e apenas na actualidade asubstruc-
cão sobre que assenta a recente construcçâo jurídica.' 

A darwinisação do direito, isto é, a sua concepção mode-
lando-se pela eoncepçâo positiva !P|p«*gg
Allemanha, na França, na Inglaterra, na ltaha, alast.a-se por
todo o mundo occidental, se alonga para as bandas do Le-
vante e vae lá, longe enxerir raizes, fazer os seus foros no

A fecunda seiva que nutre o grosso galho do direito é a
mesma-que vivifica a todos os outros ramos da sciencia.
W o naturalismo-que satura a atmosphera do século.

O direito bolerecia. Sacudiu - se inspirando o ar sadio que
tonifica a todo o organismo scientiflco.

E' uma estatua persa-sempre trabalhada, sempre ína-
cabada-que o turbilhão das edades, sublimado artista,
com potência excepcional, com opulencia de inspiração,
com a serenidade olympica de um deus—arranca do tosco

pedaço de mármore e desbasta de continuo e de continuo
cinzela~sem terminar a obra-prima -a aperfeiçoar-se mae-
finidamente. Acompanha a onda estuanfe do progresso.
As suas transformações no tempo e no espaço são marcos
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fincados na estrada—assignalando as grandes phases da
evolução.

O critério do justo varia de povo a povo, de epocha a
epocha. E' um aspecto do desenvolvimento. «Muda com as
condições que cr xteterminaniT» (1) - - ~- - firff;

Este conceito—já demonstrado com a segurança de uma
proposição de Euclides—não é ncvo.

No 17.0 século Pascal—sustentava que «o justo mudava
de qualidade, mudando de clima. Tres gráos de elevação do
polo ruiam toda a jurisprudência.» (2)' , A sociologia inteira é uma prova irrecusável desta asser-
ção,

Não se tem mantido uno e immutavel atravez das edades.
E' um produeto da civilisação, uma creação social—que

soffre todas as modificações dos meios cósmico e social,
como todas as grandes creações humanas, arte, linguagem,
industria, etc.

Pata fazer a asseveração mais nitida--basta um ligeiro
confronto entre o actual momento da evolução juridica e ou-
tro qualquer.

Os abnegados missionários do bem e da sciencia--que fa-
zem longas e fecundissimas travessias no velho e no no-
vo mundo documentam incontestes.

0 direito faz a sua evolução desde a fronteira da prehisto-
ria, desde o homem da habitação lacustre até os cimos dez-
enovistas a lapidar-se permanentemente nos attritos de sua
longa romagem para o futuro.
; 0 código penal do 20 século naturalmente capitulará cri-
mes a actos actuaimente inócuos—como fazemos com factos
jnáontes de passadas gerações.

Documentos:
Era. dever do iolof da Senegambia-a vingança inexora-
vel.< ¦ *"'

Entre os polihesios de Fidji o homicidio era um acto
bonito e louvado.

H (li Ihering, «A Hospitalidade no passado», (traducção da Ç,
Beviláqua) pag. 18. . k
..Xã-)' Pascal. Pensões (ed. de 188$ pag. 91.
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• Refere Grimm (3) que os Wendes matavam a seus paes
valetudinarios, que os Herulos os cosiam e comiam;» Éra
um dever supremo, um alto officio de piedade filial;

§j Tácito affirma (German) que luMt4^
armenW
nem iiniversa domus. (4) r - H

Na Grécia de Homero o assassino não temia a vingança
dos parentes de sua victima. Estes se applacavam com uma
composição qualquer. •

No dominio dos Plantagenets o homicida que sabia ler es-
capava á punição.

Lycurgo legislava para os espartanos applausos ao ladrão
SUbtíl-, ¦/'/, " ; ' 

.. . ;'>*>;'
No Indostão a,mulher era incinerada com o marido prede-

funçto. i,, 'í;-;',((j ¦o.'(¦", \/ • V<v / ; V;';íp7<
Eis ahi unia série de factos, qual mais despropositado—

de diversas phases da caminhada do direito. ^^^^^^i-:
Ufria disfopiii^àdeijuz do moderno direito— o direito d'£r

.quellpsçras esfriadasd,e riscas escuras. |p#: ; <-: r
* A areftéa do direito—o seu elemento finalistico— é a paz-—
que faz pela/lucta—é a liberdade—o pufissimo ambiente do
homem de hoje. ; ' :

Nas continuas collisões da convivência humana é o direi-
to o grande pêndulo; o seguro ponderador no ponto de in-
tersecçãodas liberdades que se tocam eseharmonisám. :

Ha uma completa polaridade entre o presente direito^ èW,
direito sumido nas profundezas da historia. r li
"~ ¦ ' 

• V"' '.'¦-.'/¦ 
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A renovação - que desabrocha esplendórosa/ eom flores-
cencia exhuberante, com pomposa ostentação na Griminólo-
gia, no direito penal—vae desatando em flores fragrantes, no
civil/ üo processual, em todos os outros ramos da ánvòre ju-

• «•""¦ '2,-í 'Ffc-i.: .ndica. : vr
te 
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Clovis Beviláqua é q mais brilhante athleta desta renova-
çãono Brazil.

. ¦*¦'

¦¦..¦im n«WMeeieiii'iiii>ii ii
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(3) Ápúd H. Spencer, Justice pag. 75. ;
(4) Apud E. Littré, La sciehfee.au point do vue phiíosiopbi-

que, pag. 335.
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|| Deixa agradabilissima impressão o ultimo livro do mascu-
lò pensador e erudito direitista d:i Faculdade do Recife, cuja.'^ leitura é^M W'M

; iòmpõe-sè"o livro o demi-libre, como dizia Littié, de
ensaios já publicados e augmen tadores ¦ da invejável nomea-
da, do autor.
y Estudado, perspicaz, blindado de succosos estudos, Clovis
obedece a severa disciplina, aos principios superioies- do
rejuvenescimento jurídico. E' um feiticeiro das lettras júri-
dicas, de leitura capitosa. A soturnidade dos'. bacamartes
dorme no verso da página do punho do fino lapidario cio di-
reito novo. È1 o captivante autor da minha leitura predi-
lecta.

Q notável jurista M. Soares—apreciando o ensaio «Cri-
minalidade no Ceará>v— classifica os escriptores de direito em . !
inconscientes,- insuficientes e competentes—objecta a theo-
ria—cobrindo, entretanto, de elogiosM autor- que estima" ¦ de competente. (5)' ^$^^0^^^^^^^^, ^¦'''/^^¦'".¦¦¦'Ay

||p João Vieira, insigne mestre de direi^^chflma-o^SoDré,
i<§ uma nova theoria de responsabilidade de «inte.ressaíhtissi- •

-> Martins Junior, o sagaz excursionista da «Historia do ;
Direito Nacional» -resumindo o ultimo capitulo do livro—

*'.'¦''¦ <;• *

que noticio, tece rasgados «louvores ao primeiro dos juristas
brazileiros que atreveu-se a penetrar na região desconheci
da e escura da etimologia jurídica para nos "falia! dos linea- }/}
mentos do iDireito entre os nossos selvagens.» (7)

De facto embrenhou-se impávido na invia selva e sahiu
no outro extremo, são e salvo e ao peso de valiosas desço-
bertas demiti aguda visão.

;: / S. Romero, o primeiro dos críticos brazileiros, reçornmen- p
(k o «excellente ensaio «Foíinula da /evolução jurídica» da %
penna erudita e magistral de Clovis.>> (8)

Alguns d'estes ensaios transmontaram a§ fronteiias do

. 'i,'",.'/?*si*5í1'-".'f V"*àlHffl

i*_\* ¦::.-' ';¦.-. ¦( í:

x

(5) Direito v. 5/, png. 528.
((>} Direito, v. 56, pag. 181.

(?')' Historia do Direito Nacional, pag. í 15
0) Phiíüsophiü do Direito, pag. 232.
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paiz e viajam no alio mar da cultura européa, traduzidos
para o francez pelo eminente G. Tarde, magistrado de Sar-
lat, nos «Archives d'Anthropologie» e para o italiano por B.
AHmenf,Hn>ito professor de Nápoles na sua'obra importan-
tissima Ilimitie i modijicatori deli Imputabilüü,::MiMx

E' extraordinária a productividade de Ciovis. Bem haja.
E' mestre da corrente jurídica dirigida por Ihering, H. Post,;
Suran.er Maine e iniciada entre nós por S. Romero cT. Bar-
reto. Vive em a intimidade dos velhos mestres da velha
Europa. Nao é um trabalhador episódico—é um benedicti-
no. Nos seus 12 volumes ha um trabalho enorme, grossas
pedras das glorias cearenses, das glorias brazileiras. Não é
homem do derradeiro livro, que lhe avoluma a escolhida bi-
bliotheca. Lê tudo, compara, critica e joeira o trigo novo e
selecciona o que é seleccionavel—atirando na cesta da mesa
de trabalho—o joio misturado na bôa doutrina. Faz sciencia
com a espontaneidade do poeta a rendilhar suas inspirações.

Clovis discute na «Criminologiae Direito» as mais árduas
questões, os mais ásperos themas jurídicos e criminologicos.

Fortaleza Julho de 1896. '
.,-¦¦¦ v '.-/ !
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Pedro de Queiroz
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Sessão ei|i .*> d<* \.ai<«> <|«. WVM

Aos 3 dias do mez de Março de 1896 presentes no salão
Ho Instituto do Ceará os Srs. acadêmicos Pedro de Queiroz,
Guilherme Studart, Raymundo de Arruda, Ju^t:riiano de
Serpa, Alva; o de Alencar, Antonio Bezerra e Henrique The-
berge foi-aberta a sessão.

v.^Expediente. 0 ./vfe/^fór/oerar/a5dacomni'ssãcexplor a-
dofa do planalto central.do Brazilfcduis ^i^ossos \'olumes ni-
tidamente impresso" e encadernados), offerta do Snr.
fíodolpiano Padilha; Revista do Instituto do Ceara, cor-
respondente ao 1.° trimestre de 1896. offerta da Redacção.

; A1 hora dos trabalhos o Sr. Antônio Bezerra leu uma mo-
nographia sob o titulo Duvidas Históricas, na qual discu-
te e esclarece vários pontos da historia do primitivo Ceará.

Foi mandada imprimir na Revista.
/Vz-S^V/V'-'-

(¦mvssAo em 7 de Abril de lí&ÍMi
th

Aos p dias de Abril de 1896 presentes no salão do Insti-
tuto do Ceará os Srs. acadêmicos Thomaz Pompeu, Gui-

f: lherme Studart, R. de Arruda, Pedro de Queiroz, J. de
>a, Valdevino Nogueira, Alcântara Bilhar, Henrique

¦¦•¦•'¦•'r' ¦ w
¦' *¦ -,
_____H«__^^' ;
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¦ :'.¦-.

mÊã . !ij <
¦_Bjffl!fii",V'mLwÊ^S^y-x.:_-_EfiBH?*Vt-_.vV-'-

m\""

"7Theberge? Álvaro Mendes e Theodorico Filho foi aberta a
sessão,

^Esteve presente á sessão o Sr. Dr. João Elisio, lente da
ítçuldade de Direito cio Recife,

'^mÊÈÊM
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O Sr. Presidente saudou o Sr. Dr. João Èlisió, significaft-
do que a Academia se sentia honrada pela presença de tao' distineto homem delettras.

O Sr. Dr. João Elisio agradeceu a genülcza-xom que foi
acolhido pela Academia e dirigiu-lhe felicitações e applau-
sos pelos relevantes serviços, quo vae prestando ao, pro-
gresso intellectual do Ceará. ¦ ¦ ' ¦

Expediente. Varips jornaes.
O Sr. Álvaro df Alencar oífieiou justificando seu n|o

comparecimento.
O Sr. Álvaro Mendes declarou que havia deixado de conv

parecer ás ultimas sessões por ter estado doente.
O Sr. Farias Brito apresentou dous trabalhos — Ceuon/o-

logla ou Ensaios de sciencia e ieUgiãò e O novo morto
immortal ou Memória dos grandes méritos e actosilhts-
Ires do Arcebispo D. Antônio de Macedo Costa do Rvd.
Conéctb Ulvsses Penafòrt como titulos ásua nomeação de so-
cio correspondente da Academia. Eorám enviados d res-
pectiva commissão.

O Sr. J.ustihianp de Serpa pediu uma licença por tempo
indeterminado, por motivo de moléstia.

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. Farias Brito
leu a introducção do 1° vol. de sua obn\—Finalidade do
Mundo.

O Sr. G. Studart oecupa-se do modo porque no Ceara
está sendo compreendido o serviço dérhographo-Sanitario,
expõe os erros e as lacunas corn que é feito esse serviço
concluindo por indicar que a Academia se dirigisse á an-
thoridade competente., afim de se por um paradeiro a prati-
cas tão abusivas e deprimentes do nosso estado de civilisa-
cão.
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Sessão em 5 dé Maio dv líífMi

Aos 5 dias de Maio de 1896 presentes no salão doíiisu-
tuto do Ceará os Srs. Thomaz Pompeu, G. Studart, K. de
Arruda, Pedro de Queiroz, Th-odorico Filho e Valdevino
Nogueira abriu-se a sessão.

Expediente. Madrugada ns. de Dezembro de 189o e Ja-

Imfflm
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neíro Je 18%; ' Tiradentes perante a historia, resposta
Aallegâções Pernambucanas, por Carlos A. Millèr; Ver-

oc ^g )wntnn por Pedro Muniz, secretario do Centro
] itterario de lortaleza; Almanak Municipal de Balurité
Dara o anno de Ib96, publicação do Apostolado Litterario_
com subvenção da Carnava Muríícipal; Vagas, livro le

poesias de Sabino Baptis'.., da Padaria F.spiritual; Revista
Icademini da Faculdade de Direito do Recife, annos de

ksoi 92, 93 c 94; Symbolo\ órgão do ApostoladoLitte-
rario, de Baturitc.

Entrando-^e na Ordem dos trabalho?, o Sr. G. Studart, a

pedido do Sr. Eduardo Sal-ado, procedeu a leitura da nisto-
ria de 4 casos de sua clinica, em que foi preciso praticar
a laparatomia, sendo o resultado o mais lisongeíro possivel.

() mesmo acadêmico apresentou a casa um autographu,
caria de João Carlos Augusto d'Oeynhausen (lí:.05), docu-
mento que desfaz por completo algumas duvidas, que se tem
suscitado sobre a maneira de escrever o nome daquelle

governador, e uma ordem de ItOl, firmada 1 or Bernardo
Manoel de Vasconcellos, que servira do uma prova mais
em favor dós direitos do Ceara em sua questão dc limites
com o Rio Grande do Norte.

Por ultime, o mesmo annuncia o próximo apparecimento
do Avolume de sua obra Datas e factos para a historia

Ceará, cecupando-se do Ceará-Colônia,
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Sessâ n 2 <!«* Junho <!<> l»í>«

. Aos 2 dias de Junho de 1896 presentes no salão do Insti,
tuto do Ceará os Srs. Thomaz Pompeu. G, Studart K ue
Arruda. Pedro de Queiroz, J. dc Scrpa, Álvaro dcAlencai.
Luna Freire. H. Theberge, Theodorico Filho e Drumond da
Costa foi aberta a sessão. , , <

Pedindo a palavra pela ordem, o Sr. H. 1 heberge declarou

que, em satisfação ao compromisso, que havia tomaao st

en'endera com o coronel Bezerrü Fontenelle presiden ie: uo

Estado, sobre a promettida acquisição do predio onde une-

cionava o Quartel General, af m de nelle terem logai as se.
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sões da Academia, mas que o Sr. presidente lhe respondera
que por ora não podia ceder aquelle predio, visto como care-
cia de reparos.

A Academia ficou sciente.-: _—».
Expediente. Revista Triniensal do Instituto Geogra-

p/tico e Histórico da Bahia, anno III, n. 7, offerecido pela
redacção; Irmandade da Freguesia de Nossa Senhora
da Candelária e suas Repartições, Coro, Caridade e
Hospital dos Lamros, 2 vols., offerecidos pelo auctor F.
B. Marques Pinheiro; O Symbolo, ns. 3 e 4; A Tuba, or-
gão da Academia Americana, Cintra, Pará, ns. 31, 32 e 33;
Relação dos nianitscriptos sobre historia do Ceara,
que constituem a Collecção Guilherme Studart,fasciculo 2,°.

Passando-se á ordem dos trabalhos, o Sr. presidente, em
phrazes sentidas, deplora a grande perda, que a Academia
acabava de soffrer com o fallecimento de urn dos seus mais
ulustres membros, o Dr. José Carlos Júnior, e declara que
o objectivo principal dá presente sessão era assentar-se nos
meios de se levar a effeito uma justa manifestação de pezar

. pelo luctuoso acontecimento, que enchia de consternação
a alma da Academia Cearense.

Deliberou-se então por unanimidade que aproxima ses-
são seria consagrada á memória do malogrado consocio, fi-
cando o Sr. Justiniano de Serpa, orador official, incumbido
de fazer o elogio do morto.

Immediatamente foram suspensos os trabalhos, inserindo-
se na presente acta um voto unanime de pezar. 
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Sessáo em IO <rle Junho <le 189<>

Aos 16 dias de Junho de 1896presentes no salão do Ins--
tituto do Ceará os Srs, Thomaz Pompeu, G. Studart, R. de.
Arruda, Pedro de Queiroz, Virgílio de Moraes, Justiniano
de Serpa, Álvaro de Alencar, H. Theberge, Valdevino No-
gueira, Farias Brito e Álvaro Mendes abriu-se a sessão.

Expediente. Annaes da Sociedade de Medicina do
Rio de Janeiro, n. especial em homenagem a Pasteur;
Officio do Director da Bibliotheca Publica de S. Paulo
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agradecendo a remessa da Revista da Academia e pedin -
do á continuação.

Finda a leitura do expediente, o Sr, J. de Serpa declara
á casa que não lhe foi possivel preparar o discurso fúnebre
em homenagem ao fallecido consocio José Carlos, em vista
da grande difflculdade em colher dados e apontamentos bio-
graphicos sobre o morto, sendo que os ministrados eram
escassos e incompletos, maximeno tocante á phase littera-
ria e scientifica de sua vida e que por isso o seu trabalho in-
cidiria de preferencia sobre o homem moralmente encarado,
cabendo a quem o süfeedêr na cadeira da Academia fazer-
lhe o panegyrico como homem de lettras.

Attendendo ás razoes expendidas pelo Sr. Serpa, o Sr,
presidente designou o dia 22 de Junho para a sessão espe-
ciai.

O Sr. Álvaro de Alencar fez á Academia a offerta da obra
de Jules Martin intitulada Nós Acaáemiciens.

A propósito desse offerecimento o Sr. Guilherme Studart
aventou a idéia da Academia organisar uma Bibliotheca a
maneira das sociedades congêneres, já por donativos en-
tre os sócios, já por permutas, dádivas e compra de livros. '•
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Sessão espeeial era 22 cie •ImiiIio de 18o* 9

Aos 22 dias de Junho de 1896 presentes no salão nobre do
palacete do Congresso Estadoal os Srs. acadêmicos Tho-
maz Pompeu, Guilherme Studart, Raymundo de Arruda,
Pedro de Queiroz, Virgílio de Moraes, Justiniano de Serpa,
Álvaro de Alencar, Álvaro Mendes, Farias Brito, Henrique
Théberge. Theodorieo Filho, Antonio Bezerra, Valdevino
Nogueira,' Waldemiro Cavalcanti, Antonino Fontenelle,
Eduardo Studart e Drumond da Costa [17], representantes
da imprensa, homens de lettras, amigos e a Exma. família
do illustre finado Dr. José Carlos da Costa Ribeiro Júnior, o
.Sr. presidente abriu a sessão, proferindo uma ligeira allocu-

ção sobre o egrégio consocio á cuja memória a Academia
consagrava a presente sessão fúnebre.

Em seguida, pedindo a palavra, o Sr. Justiniano de ber- -
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pa fez a leitura do discurso, que vae publicado á pag. 260
desta Revista*

tindo o discurso official,.o Sr. presidente deu a palavra
ao Sr. Dr. Gonçalo de Almeida Sento, que em um bello dis-
curso salientou as virtudes domesticas d'o pranteado acade-
mico. .¦¦•>¦

Logo após esse discurso foi encenada a sessão.

Sessão em 7 tle .Julho clé 1 lííMi
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Aos 7 dias de. Julho de 1896 presentes no salão do Insti-
tuto do Ceará os Srs. acadêmicos Pedi o de Queiroz, Guilher-
me Studart, R. de Arruda, Justiniano de Serpa, Ed. Studart,
Álvaro de Alencar, Henrique Theberge e Drumond da Cos-
ta abtiu-sea sessão.

O expediente constou do recebimento da Era Nova, do
Recife, e 'Juba, de Vigia.

O Sr. Pedro de Queiroz II uma carta do Sr. Francisco
ÍPTiacio de Queiroz, fazendo honrosas referencias á Acade-
mia e pedindo 12 assignaturas da Revista:

O Sr. Raymundo cie Arruda propõe que o Sr. presidente \
designe uma commissão especial para dar parecer sobre a
admissão de sócios, uma vez que as commissões regula-
mentares se limitam a emittir opinião sobre os trabalhos
apresentados pelos candidatos, nao lhes cabendo apreciar
suas qualidades moraes.

Posta em discussão a indicação, fazem ponderações so •
bre ella os Srs. Pedro de Queiroz, J. de Serpa, R de Arruda,
Guilherme Studart, Álvaro de Alencar e outros, ficando por
fim adiada a decisão para outra sessão.

Oecupa em seguida a attenção da casa o preenchimento
da vaga aberta pelo fallecimento do Dr. José Carlos, ficando
assentado que se annunciasse por editaes na imprensa o
preenchimento da 20.a cadeira, de accôrdo com as d sposi-
ções dos Estatutos. /

O Sr. Justiniano de Serpa communica que se retira tempo-
i areamenle para íóra do Estado e pede que se lhe de substi-
tuto durante seu impedimento. O Sr. R. de Arruda indica o
nome do Sr. Pedro de Queiroz como seu substituto; este de-
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clara que por motivos imperiosos deixa de acceitar a honro-
sa incumbência e propõe, com approvação unanime, que se
insira na acta um voto de agradecimento aos bons serviços-
do Sr. J. de Serpa.

\SessAa em \ dc Acjoslo dc 1 IttMí

Aos 4 dias de Agosto de 1896 presentes oo saião do Ins-
tituto do Ceará os Srs. Pedro de Queiroz. (? Studart, Ray-
mundo de Arruda, Henrique Theberge, Eduardo Studart e
Valclevino Nogueira foi abert \ a sessão.

Expediente" A Madrugada- h- 7, de Junho, periódico de
Lisboa, offerecido pelo redactor, o nosso patrício Sr. Oscar
Leal: Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Re-
cife, anno 5», offerecido por Clovis Beviláqua: Tuba, n.
;18; Congresso Acadêmico, do Recife; Revista Silva
Jardim, n. !, de Portal,gre: Revista do Instituto do
Ceará 3 o trimestre de 1896, ofíerecidas pelas respectivas
redaccòes; Relatório Geral da Sociedade de S. Vicente
de Paulo, no Ceará, em 1895, offerecido pelo Dr. Studart.

O Sr. G Studart communica que, de accordo com a deli-
beração tomada pela casa, fez publicar em todos os jornaes
de Fortaleza annuncios para preenchimento da vaga da 20.B
cadeira da Academia, cujo praso expirará a 8 de Outubro
vindouro; scientifica ainda que o sócio correspondente Sr1
Arthur Montenegro acaba de dar ao prelo a biog^aphia de
Antonio de Sampaio e tem ern elaboração as de outros dous
distinetos cearenses—Tiburcm e Figueira de Mello.

O Sr. Raymundo de Arruda indica o nome do Sr. Valde-
vino Nogueira como substituto do orador Sr. Justiniano de
Serpa. À indicação foi approvada por unanimidade.

O Sr. G. Studart apresenta á casa uma obra em 2 grossos
volumes do Bacharelem medicina João Lopes Cardoso Ma-
chado intitulada Diecionario pratico de medicina e cirur-
gia para o uso dos que tratão da saude publica, onde
não ha professores de medicina, obra de que não falam
os bibliographcs, Innocencio da Silva inclusive.
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Sessão em 15 cie Atioslo de 1ÍÍ96

Aos 13 dias de Agosto de 18% presentea no snISn d0 |nc
tiluto do Ceará os Srs. Thomaz Pompeu, Guilherme Studart,
Raymundo de Arruda, Waldemiro Cavalcanti, Álvaro dc
Alencar, Drumond da Costa e Antônio Bezerra foi aberta a
sessão.

Expediente. Theses para o primeiro Congresso Pedago-
gico Paraense a installar-se em 1.° de Janeiro de 1897; Em.
prol da integridade do território áé Pernambuco, offerecido
pelo auctor Dr. F. A. Pereira da Costa, do Instituto Archeo-
lógico Pernambucano; 0 Symbolo, n. 7; Syrius. n. 12,
anno 2 °; Revista de Educação e Ensino, 

"da 
capital do

Pará, ns. de Abril e Maio.
Passando-se á ordem dos trabalhos, que se limitavam aeleição da nova mesa que tem de servir no presente anno

social, foram jecolhidos os votos, verificando-se na apura-
ção final a reeleição de todos os membros da mesa, cujo
mandato findava: Presidente, Dr. Thomaz Pompeu; 1 f Vice-
Presidente, Dr. Pedro de Queiroz; 2." Vicc-Presidente, Dr.Virgílio Augusto de Moraes: 1.° Secretario, Dr. Guilherme
Studart; 2/ Secretario, Raymundo de Arruda; Orador, Dr.Justiniano de Serpa; Thesoureiro, Dr. Theodorico Filho. 

Nada mais havendo a tratar-se o Sr. Presidente levantou
a sessão.
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Estatutos da' Academia Cearense.
f. Actas da Academia Cearonso.

Importância da vida humana como factor da ri>
queza.' O desenvolvimento da população da Portale-
yax. Sua' natividade- e mortalidade. Taxa excessiva
desta. Por Thomaz, Pompeu . . »., . / > • •

Pathologia histórica Brazileira.. Documentos para
a historia da pestileneia da bicha ou males. Pelo Dr.
Gu; Studart . \» -v.;¦*%!.l;,' ?.'/>¦¦ ¦• • * • *

Acçao social do Padre. Pelo Rvd. Valdovino No-
gueira, ,<. ¦* * ,'¦'¦ . . .. - . ' . . * •' .•

Homens do Ceará. Biographia de Thomaz Pom-
... peiu Por Farias Britto * . -
|§ The.se de sociologia criminal. Parecer da respecti-

va Commissáo ' • •
/These de Direito Constitucional. Parecer da res-

poctíva Commissão. ., . , .; . , * * • *
Votos om separado. . .'v-,;. >" . • • « •
Analvso dos differentes systemas de esgotos. Pelo

Dr, Thomaz Pompeu.  , .
Duvidas históricas. Por Antonio Bezerra. . ?
Discurso pronunciado pelo orador official, Dr. Jus-

tiniano de Serpa, na sessão funebro era homenagem
a Jpí$é Carlos Júnior . >.'"'xy...; , * • • -

Blbliograpliia: Crirainologia e Direito, de Oloví.-.
Beviláqua. Pelo Dr. Pedro de Queiroz ¦:V.v^-^-l:- *
y Catalogo dos jornaes de grande e pequeno forma-
to piiblicados ,ora Coará. Feio I)r. (iailhorm» S-tu-
dart . . . : .v: *. • - »" ,:''r> * M* * • •

Actas das wmm da «Academia C«ar«uB#v, . ;
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