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Para completar a tranèeripçlo do trabalho do Dr.
Manoel Freire Allèmão acerca das « Plantas medicinaes
da Flora Cearense», publicado no Rio de Janeiro em
Dezembro do anno de 1862, inserimos em seguida, sob
o n.° 5, a Primeira Parte, justamente, d'aquelle trabalho.

Esta inversão de .ordem, que em nada altera a ex-
posição do assümpto sobre que, tão proficientemente, se
espraiou o Dr. Freire Alemão (Sobrinho), foi devida ao
Qnestionarío que adoptou a Academia Cearense para
servir de base á oreanisação dos trabalhos de que foram
ncumbidos seus membros.

. *

i55£ 0

5 í.° « Se fossemos a julgar da flora brasiliense8
sob o ponto de vista de prestínao phannaceutico em seus

(*) Tomo 111;mm do 1898; pa?r, 9.

%



revista

'Selementos peta freqüência do uso de nossos simphces m
retaeV nas cidades 

"do 
império ou em quaesquer ^outros

seus"centros de população, seriámos levados a crer, que
d'èntre as numerosas espécies de plantas, precomsadas
elió medicinaes, bem poucas são veramente operosas.
Não é com efeito usual o emprego d'ellas na medicina
brasileira. As nossas pliarmacias estão sortidas com pro-
duetos exóticos, que o eommercio interno leva a quasi.
todos os pontos do Brazil. •..'>-.

E nem se pense, que esta importação seja somente
de drogas, que se tornem noiveis pela sua reconhecida
efficaeia: o taxaxãco, a bardaria o mezereão, a doce-amar-

ga, a saponaria, e muitas outras plantas do mesmo valor

pharmãcologico, figuram nas nossas oficinas; no entanto,
que debal.de se buscariam ifeilas as mitamòas, o unge-
licó, a nmia, os velames, etc.--Importando, pois, tudo o

que empregámos em medicina, importando até a nossa

poma, em pó e em pastilhas, o que a||io;| em troco ao'estrangeiro? 
Demais que a ipeeacwmki, vai-lhe somente

a salsa, e pequena quantidade cie guarãnhem, camea e
(jucmmá, substancias estas que são ainda pouco pro-
curadas/ em razão do seo preço elevado, na Europa;
por quanto o guaraná vende-se em Paris a 40 francos
o kiloatamma,' a casca da monma a 10, e a raiz de
cainca a 7 francos. (*) ;

E porque não se empregam no Brazil as plantas ua
terra em medicina ? Talvez sejam preferidas para o uso
medico as do velho mundo por supporem-se já muito
conhecidas, completamente estudadas as suas propriedades,
caso era que se não acham por certo as nossas, itmtre-
tanto se submetêssemos a um exame rigoroso • a historia
pharmacologica dos vegetaes da flora européa, usual-
mente empregados, reconheceríamos, que gozam muitis-
simos d'elles do conceito com que são tratados nos livros
de matéria medica, mais por notoriedade e tradição, do
que por efeito de ensaios clínicos, em que se possa de-

(*) Conservámos estes preços indicados pelo autor, os qnaes
doyeni adiarão, presentemente, muito modificados
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posítar plena confiança. Foi a falta de dados positivos a
este respeito, que, no tempo da reforma Bnmsswca, le-
vou o pharmaeólogo íraneez Mtiéf a fazer quasi taha-
raxa na matéria medica europeu, a qual, depois, reconsii-
taiu-se na França, simplesmente pelo poder da "tradição

e da notoriedade, como e pelo uso, pela tradição, que'
sonios levados a preferir as drogas exóticas ás nossas.
Não se devem, porém, suppòr duvidosas as propriedades
nredicina.es das nossas hervas, sem que, por espirito de
cohereneia se requeiram novos exames clínicos para
todos os simplioes menos bem. estudados da matéria
medica e que no entanto são por nós quotidianamente
empregados. Por outro lado, a questão da vetastade de
emprego phannaeeutieo sustenta-se bem, quanto ao das
nossas plantas modicinaes; pois que nos conserva a tra-
dição popular os seus usos therapeuticDs, ta.es quaes os
indicaram, no século XVII, os patriarclias da nossa bo-
taipa .medica. Sendo pois já secular a experiência, que
(Velles se tem feito, e notório o proveito, que do seu
emprego tira constantemente a medicina popular, prova-
nios assim, que estão no mesmo pé, quanto a valor cli-
nico, os remédios exóticos e os nossos, demandando
iodos o exame, que so para uns é requerido.

As plantas do paiz, especialmente pelas roças, são
empregadas a titulo de remédios caseiros, Ás mezinhei-
ras, aos eurandeiros deixam os médicos o cuidado de
fazer valer os produetos de nosso ubertoso torrão; e aos
pbarmaceuticos impõem a obrigação de importar drogas
para as pães íemos, da terra, muitos e liai validos
suecedaneos. Convéns reconhecê-los, estuda-los e faze-los
servir para, a composição do código pharmaceutico bra-
sileiro. E a determinação dos agentes da nossa matéria
medica, que possam ser considerados como equivalentes'
aos exóticos empregados actualmente, importará uma
substituição na qual d sei dirá somente o valor commer-
dal ewteris fyarihits, »

§ 2.° «Fará explicar o abandono da matéria medica
indígena, julgamos bem cabidas as seguintes considera™
cões. Come mê® o mais, as sciencias, que aprendemos
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uo BtP sao também importa-las, se nos 0 penmttido
expressaram-nos assim. E. os moços, que se preparam
para o exéreiiò da medicina, entre nós, são obrigados a
tomar por guias obras estrangeiras; trabalhos de lavra
nacional poucos encontram, que lhes facilitem, o estudo;
e ossos existem somente em collecçoes de jornaes me™
o!iCOs: liieis de obter em estado completo. Os coube-
cinientos, que constituiria a nossa climatologia, a topo»
Sapia medica, a pathologia e especialmente a pyreto-
íògia oe differentes lugares do Brazil, mesmo dos priu™

ipaes. não se acham expostos completamente em livro
u
algum, que possa prestai-se ao estuao oi essas niteres-
santíssimas matérias, precisando o medico de procurar
nas publicações periódicas 

"o 
1® temos de feito sõbrè

esses' objectos. Ê se a respeito de outras partes da
sciencia medica tal é a nossa pobreza, muito mais se
poderia dizer da historia natural do Brazil applicada á
medicina. O medico novo, que condas o sen curso, es™
teja onde estiver, seguirá na sua pratica'os códigos phar
inaceuticos europeus, porque não conhece os nossos re-
cursos naturaes, e só depois de um tiroemio longo, pelo
continuo lidar com curandeirds e pseudiatras ousados,
poderá ter formado algum cabedal de conhecimentos
exactos acerca da nossa nora e fauna pharmaceuticas.
Infelizmente a difficuldade das publicações faz com que
esses conhecimentos redundem exclusiva e unicamente no
próprio proveito de quem os adquirio, constituindo ri-
queza, que acaba com o dono. Cada novo medico, que

ptenha de começar carreira, tem de passar pelo mesmo
trabalho., Dlni resulta, que a maior parte cMles con-
•tenta-se com empregar em. sua pratica os simplices' phar-
maceutieos exóticos, sobre os quaes tem a facilidade de
obter noticias exactas,

Uma outra razão leva-nos, quasi a nosso máo grado,
a dar preferencia ás drogas exóticas sobre as nossas.

Fila se acha nadirecção dos espíritos, Em geral con-¦fiámos muito pouco em nossas próprias forças. E' por
isso, que antes queremos empregar a nossa intelligencia
em trabalhos, que demandando erudição,, tenham com

m
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« » -, «^.nD^nriní! mra a sua execução, como
ela os elementos necessários Vm l -,M . v n
A^istoricos e de algum modo os litteranos, do que em
os tiiHonoub l. uc tc fórma, e mesmo os
AStiídos nara os uuaes a matei ia, a ioâM'^ c

^ t^ U creádes pelo elaborador. Ora deve
methodos ^^^f^^^lg^c^i ,m do indivíduo,'hqvpr na educaq&o cias eiashCo, otuuu n<* .
uS «eriodode susceptivMade; que preceda ao da-mam-

fe»to da energia operativa, que caractensa a capacr-
2 de Zducçío. Damos mostras do acharmo-nos ainda

ntnelle irtoeio período, parque parecemos prender-nos
deSs aos mestres, e acanhármo-nos quando d'dtoa nos

vemos obrigados a divergir. Se esse estado de cousas
4to W a se do simples apearencia, estava visto que
no poSnslavrarcom proveito as Mias moras de

tnoias riquezas naífiraes rl**^ T° .X 3f for
ilíustrado Dr. Capaaema, emnprma então «'teem^te-
nar real a este, còrao a outros respeitos, a nossa mdc-

pèiidèMa scicntiíica. Mas somente parecemos não a pos-
Ü porque em vez de produzirmos muito com o belo
mm que temos em casa, oecupamo-nos aemasiada,-
monte com o estado de trabalhos alheios e mappli- .
caveis ás nossas condições. E' assim que conhecemos

mà a nossa terra. As grandes cidades do littorai em-

portos eommerciaes que" estão em mais re ações com o

lian^eiro do que com os sities internos do brazil sao
comparáveis'a um lustrôso espelho, em cuja face bn-
mLte voltada para as terras transatlânticas, de onde
nos vem iilustação, industria e artes, mornos sôfrega-
mente o que se lá faz, sem que possamos sabei algo do
nosso próprio paiz, de onde o dôrso opaco do espelho

ê incapaz de reflectir a menor cousa. Como produoto
. d'este atteutar constante para-o movimento inest no ,U

capitães estrangeiras, como predileto natural da desoou-
Sça de nossas próprias forças, dá-se o WoJe««;
çer influencia para com a generalidade dos espíritos a

autoridade estrangeira, E é como um caso particular
afeta regra gerai; que podemos tomar o do M»>JR
que conservámos a matéria medica brasiliense. Mae usa-
mos dos simplices vegeta* da nossa terra, por nao ha»

vi
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verem ainda sido todos autorizados por algiim nome em
íõpêOi (*)

Um só exemplo será suficiente para provarmos
isto. Empregávamos muitíssimo pouco as nossas caróbas.
Um ràedico europêd (Eéveil) íntrotiuzío na therapeutica-
o uso desse depurativo, e I#je em todas as pharniacias
da capital àcha-se o xarope feito cora as partes activas
dessas bignoniaceas.>

8 3.° « Todo o medico, que fusindo ao biilieio das
cidades, se entranhar pelos campos, pelas roças, para o
exercício de sua profissão, maravilhar-se-ka de ¦ver como
álli são aproveitadas as nossas riquezas naturaes em ma»
teria medica; fy se procurar perfazer uma lista dos sim-
piices vegetaes. fue são empregados pelos mezinheiros
e eurandeiros. admirar - se -b a do numero subido a que
terá de eliegar, I)'estes, em tal lista, encontrará por certo
inaitos. que devam ser eliminados pela ineffectividàde de
operação sobre o systema orgânico, quando empregados
em casos de moléstia: não poderá porem deixar de ac-
ceitar a moitas plantas, verdadeiramente operosas,, tóxicas
mesmo, como agentes reaes, dignos de figurar em um
omadro «cientifico de medicamentos. Continuando em
seus estudos è observações, eanacitar-se-lia de que, no
emprego iíestes remédios, não lia puramente empirisrao;
rudimentos de metbodo encontrará; esboços de doutrina
mais ou menos eivada de Immorismo: e reeonliecerá
que a thorapeüüca popular tem uma norma de proceder
para cada gênero de casos especiaes; em cada tratamento
um pensamento director. que muitas vezes é representado
nas theorias médicas actuaimente em voga.

E assim que a medicação ectrotica para as moléstias
^IMNUMMff **«- ¦ *•*< «i-«4.iM1,iliMírtf'i,.

(*} Esta censura não tem, actualroonto, tanta razão de ser;
por quanto, ern todas as drogarias e pharmaeias da Republica,
sfio hoje encontrados muitos preparados niedioinaos brasileiros,
na confecção dos quaes pbariíiaeeiiticos babeis e industriosos
enipregarám os siraplices vegetaes do paia; preparados estes que,em. sua maioria, tem sido experimentados e definitivamente aeáfe
tos em soa clinica; com proveito, pelos nossos mais autorisadòs
liiedieos,

H, TfíÉBEBGE

\
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de olhos é conhecida e praticada pelo nosso povo: nisso
com effeito consiste o emprego da água ou maceracla
de juriquití (abras), verdadeiro tópico irritante, capaz
de produzir máo resultado quando for empregado incon-
venientemente; porém a que se não pode negar efficacia
curativa, comprovada por factos numerosos, tanto mais,
que as theorias da medicação substituinte prestam-se a
explicar perfeitamente a sua operação e a legalisal-a
como processo da arte.

O emprego cios purgativos na clysenteria, hoje
acloptado como methodo racional, é pratica antiga cios
pseudiatras do paiz; e, o que mais é, prescrevendo elles
cio anciã, do ricitio e da curcas as sementes, tem .o eui-
dado de mandar extrahir o embryão, que chamam grêlo,
afim.de impedir a produção de tortos na operação de
taes remédios: ora na opinião de alguns autores a acri-
monia cPessas amêndoas aclia-se mais concentrada na
plantula, e depende da cópia de ácidos ricinico e elaidico,
que n'ellas se contém; de modo que aqui a intervenção
da sciencia servio apenas para justificar a pratica po-
pular.

Usa a nossa gente cie vomitorios no começo dos
accessos de febre intermittente, como meio abortivo; tal
proceder pertence á arte; e o cirurgião Leal, antigo fa-
cultativo do hospital da Misericórdia do Rio de Janeiro,
havia-o acloptado, usando da poaia no periodo de rigor,
e consecutivamente do clecocto da raiz da nossa persicaria
ou catáia.

O milome (aristolochia) é empregado em banhos,
ao modo do geissospermo, ou em cozimento como be-
bida, nos mesmos casos; e poderiamos citar do pratico
fluminense Vicente Gomes da Silva, que escreveu sobre
a nossa matéria medica, palavras que depõem a favor
d'essa pratica popular.

O álcool é administrado com audácia e bom sue-
cesso no tratamento do tétano pela gente do povo; e
esse proceder nada tem de aventuroso, quando o compa-
ramos com os excessos de medicação opiacea commet-
tidos por médicos em tão perigosa nevrose.
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êbida hoie se vendo na capital do- Império um ;

remeio-':.;secrlo; denominado da sapateira, que parece
ser" preparado com as partes da anchieiea, que o Dr.

Silva, de bella memória, empregava nas diarrheas, se-

gühdo pratica popular por elle?adoptada.
Eniíim o uso do leite da gameleira, commum a todo

o Brasil, e que á feito nos casos de hydrohemia, oppi-
lacão, pode ainda ser citado como exemplo da efficaeia de
medicações empiricas executadas por curandeiros.

Em todos os casos d'esta ordem deve-se attender
muito á ubiqüidade de taes praticas. Quando a tradição
popular fôr uniforme a respeito das propriedades medi-
ciiiaés de um vegetal, empregado do mesmo modo, nos ;
mesmos casos, com fé e segurança, em lugares differen-*
tos, separados por distancias-consideráveis, e sob nomes
diversos, não poderemos deixar de tomar a todas estas
circumstancias como provas de efficaeia ou effectividade g
therapeutica no simples em questão.

Fundando-me n'esse processo de demonstração, dou
muita importância ao uso de uma zomia, commum em
nossos campos cio município neutro, e gabada como anti-
blenorrhagica, por ser a mesma espécie que, denominada
mijarrona no norte do Império, é lá empregada nos
mesmos casos: a coincidência deve se dar aqui na obser-
váção dos mesmos resultados therapeuticos.

Finalmente, em resultado de suas investigações, che-
gará o medico a reconhecer que na medicina popular,na tradição medica conservada pelos curandeiros e pseu-diatras do paiz, há um valioso corpo de conhecimentos
práticos, que pôde servir de base para o começo de
construcção do edifício formoso de uma matéria medica
nacional, que esteja na altura dos progressos actuaes da*
medicina.»

§ 4.° «A medicina popular é tradicional. A sua ori-
gem remonta ás épocas primitivas, em que o nosso solovirgem era apenas perlustrado por essas tribus mais oumenos nômades, que descendo do littoral das Antilhas
oecupáram sucessivamente os diversos pontos do Bra-

•'..iiííf*'-
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SilA(*) Tinham os indígenas a sua medicina; conheciam
béiri os simplices vegetaes, que lhes fornecia por toda a

i a natureza, e. empregavam-nos valentemente. Nem
meâmo era ignorado pelos autóehtones o uso da medicação
antiphlogistica. Corpos robustos, compleições musculosas,
constituições habituadas a soffrer impunemente as vicis-
ssitíides da atmosphera, sujeitas a mil causas cósmicas de

.Smòlestia e destituídas de toda a pratica de hvgiene, es-
iPfamUas condições de apresentar nos casos de moles-
limais ou menos diathese inílammatoria. A medicação

«hlogistica devia occupar importante lugar na thera-
kèa de tal gente. Com effeito a prescripção das san-

Ias. seguidas umas após outras do professor francez
uillaud, verdadeira depleção paulatina e continuda do

Ifptema vascular, era usual uos nossos índios.
Sangravam nas moléstias agudas incipientes; faziam

quenas e repetidas sangrias; porém nunca as levavam
|||é a producção do deliquio: era o mesmo methodo, com

pferente processo. Merece muito reparo, na verdade, esta
©incidência de uma pratica medica tão gabada e levada
uasi atpAa exageração cm suas applicaçces no século
|JX°,com o pioccder de médicos ignorantes dessas hordas
èntilicas. Considerados os factos em si, abstrahindo-se das
ondições intencionaes diversas dos experimentadores, que
ifferença ha, quanto ao resultado pratico, do medico

¦iodierno, que sangra pouco, duas e três vezes por dia,
jjprescreve gommosos, dieta e repouso, para o empírico
pe outr'ora, que tirava de cada vez sete onças pelo ma-

Bftkimo e ordinariamente menos de sangue e repetia a sec-
pão das vêas, dando ao paciente tisanas de raiz de maní,"> 

ordenando-lhe repouso, abstinência de alimentos?
N'um paiz tão abundante de animaes venenosos, não

Bsei o que mais admiraremos, se a Providencia, que col-
||loca ao lado do mal o seu remédio, se o tino de homens

de intelligencia inculta, que os empregavam com vigor,
sem conhecimento algum das leis de physiologia e pa~

III»;

:¦•¦ !A' (*) Pr, A, G. Dias (oonim. verbal).
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tholooia. Os empeçonhamentos eram tratados pelos indi-

tm ora combalidos e—s, l»»f»|g '
uma eliminação da matéria tóxica, ora com poderosos
5 êvrosthenicos pelos quaes se reconstitmam instantânea-
mente as forças do systema vivo, destruindo-se o e e-

to na grave do apparato de symptomas daquellas
t xícoses, a ataxia. - A variedade de plantas pnrgativas,
empregadas pelos indígenas, nestes e n entres caspsde-
niástra quanto elles conheciam desta medicação: e assim
devia ser em uma região, onde são tão fluentes as
moléstias do fígado. O menor exame da Mia Memória 4e
Manso, que foi coroada pela nossa Academia _de nieo.;-
cina, é suficiente para o reconhecer. - A medicação to-
nica, a nevrostlienica, a emetica, a apenente tixaram^a
medicina dos índios muitos agentes eficazes. O melhor
e o mais empregado dos emeticos vegetaes, a ipecacua-
nha foi da matéria medica indigena, que Pison levou

para a Europa o seu uso: e a poaia tornou-se depois
objecto de tão importante commercio. Foram os índios
americanos, que ensinaram aos colonos europêos o^modo
de empregar-se as quinas, as caincas, as serpentarias.
Emfim o conhecimento das propriedades medicinaes dps
itubús c de outras poaias do mesmo gênero fez com que
os médicos europêos se lembrassem de empregar as vio-
laceas cie lá como emeticas e espeitorantes.

A principal origem das praticas de nossa ^med^cina
popular é pois o primitivo empirismo dos pabôçlos. O
que com os indígenas aprenderam os colonos amalga-
mou-se com as idéas de medicina, que elles traziam cia
Europa; e mais tarde combinou-se com os artifícios da
medicina africana. Pia com eneito muitas plantas, que
vegetam no Brazil, e cujas propriedades nos foram revê-
ladas pelos pretos. Entre outras citarei o pipi, remédio
familiar aos pretos Minas de Guiné, com o qual preten-
dem alguns médicos que elles consigam qbter uma toxi-
cose chronica, caracterisada pela perda das ^culdaies
intellectuaes. Porém pela máxima parte, á primeira fonte
de noções, devemos quasi tudo o que sabemos a respeito
cias plantas ineclicinaes do paiz: e a melfior prova fü

l
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lariedáde de; conhecimentos, que possuíam os índios a
Rsse respeito, é que a província para a qual se recolheram

onde vivem em maior numero, de todas as do Brazil
arece possuir hoje uma ílora pharmaceutica mais com-

Jfcleía; do que conclue-se pela probabilidade de se haverem
«perdido em muitos outros pontos do Império a scienciaa:;das virtudes de plantas, que ainda alli vegetam.»

§ 5.° «Outra fonte dos conhecimentos de nossa phar-ííacologia, é a observação e experiência do povo. Nos
ugares do centro do Brasil, onde pela falta de médicos,
i gente, quando adoece, entrega-se para medicar-se aos

|curandeiíos ou aos mézinheiros, por um natural instincto
lestes são levados freqüentemente a effectuar experiências,
|das quaes citaremos o seguinte exemplo: O appareci-"mento do acanthospermo xanthoide no Ceará data de
1845; e é provável que as suas semestes viessem das
províncias vizinhas com as balas de manthnento queentão para aquella entraram. A planta diffundio-se, ô
bem que se apresentasse quasi simultaneamente em mui-
tissimos pontos do Ceará, por tal modo que é em toda
a parte uniforme a tradição da época de seu appareci-
mènto, ainda hoje não está ella de posse de todo o ter-
reno da província, pois vimos alguns pontos do sertão
dos Cúrús, em que ainda não existe, e outros nos quaesdata a süa naturalisação apenas de um anno ou dous.
O picão da praia recebeu o nome de retirante, appli-
cavei nessa província á gente, que, abandonando os lu-
gares em ípie se criou ou viveu, procura em outros sitiosmelhores condições de existência. Com effeito o acan»thospermò ápresentava-se nos difíerentes sitios do Cearáao mesmo tempo que alli chegavam ou passavam as fa-mffias dos que procuravam allivio aos soífrimentos dafome. A planta acclimatoü-i» e guardou aquelle nome
popular, o qual marca uma época triste na historia da
província. Hoje ella é bastante procurada e tem diversosusos em medicina. Porque modo se formaram esses co-nhecimehtbs ? Se elles fossem transmittidos, em alguns
pontos ao menos da província seria a planta conhecida
pelo nome commum. E como em lugar nenhum do

rl^:'
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Ceará tenha o acanthospermo outro nome além do de
retirante, somos obrigados a crer que a simples expen»
encia levou a gente dessa bella província, toda ella do-
tada de muita perspicácia e tino de observação, a cies-
cobrir as propriedades therapeuticas do pieão. Ora quando
os vemos empregar, muito em regra, esse remédio em
febres intermittentes, em affecções gastralgicas, no esopha-
eismo (extremamente commum no Ceará), em catarrhos
nervosos, etc, quando reconhecemos, que somente a me-
dicina popular e não á scientifica usa delle, somos for-
çaclos a estabelecer por este exemplo, que a experiência
popular é um dos meios de enriquecer a nossa matéria

Isto é, quanto a plantas medicinaes. Se passarmos
ás tóxicas encontraremos ainda a tradição e a experiência
popular como guias de nossas investigações. As da qua-
dra de misérias, por causa de sêccas, em que nas pro-
vincias do norte, vê-se o pobre obrigado a alimentar-se
com productos silvestres, foram occasioes próprias para
se reconhecerem muitas plantas venenosas. Nessas épo-
cas tristes, em que os próprios animaes guiados por ad-
miravel instincto cavavam a terra para delia extrahirem
as raizes tuberculosas de uma phaseolea (o orós), os ho-
mens esfomeados, para tornarem alimentares a muitas
raizes e cascas amyliferas, reconheceram que era neces-
sario lava-las, afim de separar em uma sorte de decoada
os principios deletereos de taes plantas. Assim das mu-
cunans, raizes e sementes de espécies do gênero dioclea,
da casca da raiz de uma espécie de tipuana, que é ali-
monto de mocos, da raiz cia herva da costa (schubertia),
precisa-se extrahir pela acção reiterada da água sempre
renovada, todos os principios tóxicos existentes, restando
somente o amylo e a substancia dos tecidos. Os amarios,
o core, as batatas de enfieira são espécies de convolvulus,
cujas raizes tuberosas, cheias de fécula, servem de ali-
mento nessas épocas criticas. A semelhança induzio o
povo da Parahyba a empregar como alimentar um outro
convolvulus, que depois designaram pelo nome de core-
bravo: era planta commum e venenosa: muitas pessoas

*m
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caram hydropicas, outras com sofrimentos entericos, ai-
umas emfim cegaram.

Mas não é somente em casos semelhantes, que a
Experiência popular coadjuva ao medico em suas invés-

j||igações: ha factos de audácia no emprego de plantasenenosaSí A farinha cia casca da raiz do páo de mo-
ós, quando mal lavada, causa diarrhéas e clysenterias

i opera como forte purgativo. feefériram-nos casos de
Imprego da clecoada ou macerada dessa raiz, como pur-ígativa; e mesmo de toxicose fatal produzida em crianças
pelas injecções clysmaticas feitas com esse liquido.»

§ 6.° «Muitas plantas inertes são apregoadas pela\m do povo como se foram remédios efficazes. Assim a
|balsamona, espécie de cupho&a que não passará de ligeiro
aperiente, prescrevem-na como antidotal; o vehiculo eleve-
lhe ser o alcooí; e por certo que as honras cie ama
operação benéfica pertencem ao excipiente nos casosàdesta ordem.

Devemos saber discernir a verdade, e bem apura-la
do meio das asserções infundadas, que muitas vezesconstituem a máxima parte das informações, que temosa laspeito de remédios da medicina popular. Quandonão pudermos fazer observações próprias sobre os ef-feitos de substancias mecliciuaes, cujas qualidades po-nhamos em duvida, serão motivos de critério, o conhe-cimento de propriedades semelhantes em plantas do mesmo
gênero, de um gênero próximo ou da mesma tribu.Fhntce, qim genere convetiiuwt etiam virtute conve-munt: quce autem ordine naturali continentur etiamvirtute proxime accedunt. Linneu. A similaridade deconstituição orgânica, tendendo a produzir os mesmos
princípios immediatos, leva-nos a suppôr propriedadessemelhantes em plantas que tenham entre si muita affini-dade botânica. Assim quando encontramos na provinciado Ceará, conhecido sob o nome de bute ou butua, omesmo cissus, que no Rio designam pelo de parreirabrava ou cipó de gotta, e em ambas as províncias we-comsado como excellente resolutivo; se consideramos
que um outro cissus, o maimbú, é no Rio de Janeiro è
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no Espirito-Santo empregado com a mesma tençâo; se
refiectimos ainda, que na America do Norte, nas AnÜ—

lhas, na China, na Senegambia, espécies do mesmo ge-
nero são estimadas como resolutivas e aperientes; não

podemos deixar de considerar eífectiva a operação dcf btit|§
cipó de gotta ou parreira brava, nos casos em^e a

utilisa a medicina caseira; e temos por onde forl&Jp
i o nosso juizo acerca de tal planta, antes. mesnW jg|

procedermos a ensaios pharmacologicos. Pelo meshio^
processo de inducção podereníos crer na eíficacia do he-f

lyophyium elongatum, planta commum em quasi todo o
, Brasil, e que o povo, por uma bella metãphora, denomina

_ herya-ferro, suppqndo-lhe a propriedade de soldar Ò
s peito: o helyopàyto,dizemos, adquire direitos á confiança^

do medico, desde que este o compara com o simphyto
offiãnal, da mesma faniilia, e que é empregado nas lie-
moptysis, nas diarrftáts e dysenterias, como adstringente.

Os früctos 4as nossas cordias, denominadas gar-"' 
gaiibas e muricis brancòá, têm as propridadès das sebes-
tenas. A purga de João Paes, vandellia do norte, que
se acha delicadamente desenhada pór Montenégro nas

v" " 
Centaureas inéditas de Arruda, tem propriedades seine-
lhantes sé iia gratioía e euphrasia européas; e talvez as
partilhe o amargo tetraulacium veronicçeforme do Ceará.
O mânàcá, emfim, como sedativo da circulação, sopporta

• perfeita comparação com a dedalèira, de que é succeda-
neo e contribüle.

Táèl são as applicáéões do principio de Linneu.
I ^ 

Entretanto, se na generalidade dos caàos deve elle pás-* ^ sar copio regra, tem, esta contra si bastantes e notáveis
excepçòes, como às do broèinití venenoso cb jhpâradÒ com
o gaíactrbdendro, a da. noz-vómícà è5 ruâihpn (stryóMipsvenetiifera do Pará) com a quina, cnízeirà do Rio (siry-
cimos irmervis) e a, quina de Coritiba (sirycMos de
Saint-Hilaire). Resguardado porém pelo cónhéciníènto
da possibilidade de haverem excepções á regra estáfre-^
lecida, pôde o medico-naturalista usar delia com 'pjéfàr- i
nimento, e colherá beílòs resultados do seá,trabáliô.

£ infelizmente ainda ássini seremds^oirftdbs a'pro-
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^eder emquanto os simplices da nossa matéria medica?não forem submettidos a ensaios regulares de applicação * |-'Iriedica. "M
Destas considerações resulta, que, para a execução

das experiências clinicas, pelas quaes devem passar as
nossas plantas medicinaes, o primeiro elemento a pcÉ-suir-se é o conhecimento dos seulsajsos populares, pD-"dendo-so 

por elles mais ou menos presumir das suas
propriedades. O segundo é a comparação daquelas com
as plantas de outras partes do mundo, congêneres ou;*.-.-----^..
contribules, feita com a intenção de ampliamolQeSfpíÇr N;
plicarmos as nossas ás noções havidas afíe&ígSájlfl:^
Assim bastariam as notas colligidas pelo: tóintpíuaS sobre rfas propriedades tóxicas de diiferentejf ^pH|paf i^pi#':t||cleas para suspeitarmos nas nossas a MAn^i^m-^fí^^êcipios deletereos; e as suas pbse#a^^^^S|]^Íf^:-;*,:^salgados, espécies de sesuvium, soÚcornidh-áchijrantes,
plantas que nos mares moluccanos são conhecidas pelonome de perrexil, dar-nos-hiam razão para affirmarmos,
que as samambaias, o perrexil, os praturás do Ceará po-dem-se prestar do mesmo modo á extracçâo da soda, senão fosse para isso suíficiente a consideração^a e|pe-cialidade de sitio botânico (o de cambôas), em que"essesvegetaes vivem. Emfim, tornando á medicina^ as Ofro-
priedades nevroseantes da coca devem-nos íazer'espe%y
que se reconheçam em outras espécies nossas do mesmo o
gênero, e especialmente na catuaba, já empregada comonevrosthenico, qualidades semelhantes. Além de todosos conhecimentos havidos a respeito dos capítulos pre-cedentes, será ainda preciso conhecer a composição ele-mentar das partes das plantas que tenham de ser estu-dadas. Então proceder-se-hia com segurança aos ensaiosde applicação medica. Temos nós muitos dos nossossimphces pharmaceuticos, que hajam sido analysados porsemelhante modo?»

§ 7.° «As plantas medicinaes da nossa flora pelamaior parte (vimos que) ainda não passaram da medicina
popular. A#m%se muitas dellas indicadas em obras de

MP$™ por estrangeiros no Brasil (Sigaud,

M

• &

íf ¦ .'

téw"*
Í $$&'<:¦¦]

|B$t»

'4m

»> "*'i

eaicma

r~>i;.:, 'H.

.-¦.... 
'

TOS?-'*""

A ' i - f 
'¦<¦¦! '¦

..: :' > - ... -'.¦¦ 
"

¦



I

#¦'

20 REVISTA

Imbérl Chernoviz). Coube-lhes lugar no Formularia'Pharmaceutico 
de um destes; porém póde-se dizer, que

ahi representam um papel semelhan.te ao dos comparsas
no drama, Sobre quasi todas estão por instituírem-se
experiências clinicas regalares. Seus princípios imme-
diatos não são bem conhecidos: rarisshnas tem sido e
incompletamente analisadas. A respeito da sua compo-
sição vemo-nos obrigados a fallar por presumpções, por
inílncções. Suspeita-se por exemplo a existência dos ele-
mentes do ácido cyanhydrico na casca e lenho do pygeum,
gênero próximo ás das amêndoas amargas, na da im-
burana de cheiro, que é typo de um novo gênero dedi-
cado por meu tio a Feijó, na do myrospermum (óleo
vermelho ou páo de balsamo), no imbúim ou heymassoli
(olacinea commum e planta vaga). Emfim para fazer-se
uma idéa do vasto campo de descobertas, que tem ante
si o chimico analysta no Brasil, basta rápido exame da
lista dos principios immediatos extrahidos de plantas
nossas pelo Sr. Peckolt, em que se pôde depositar con-
fiança, visto que foram considerados dignos de prêmio os
seus trabalhos pelas pessoas illustradas, que .compunham
o jury de exame na nossa ultima exposição nacional.

Alguma cousa tem-se escripto sobre a matéria me-
dica brasileira. Porém os autores destes trabalhos vendo-
se obrigados a dividir a sua attenção, estudando simul-
taneamente um grande numero de plantas, não aprofun-
dáram o objecto; demais, precisavam antes explorar o
campo para assentar a sua tenda de trabalho. Ainda
hoje estamos nestes ensaios preliminares. Existem alguns
manuscriptos sobre esta matéria; outros foram perdidos,sorte que por uma má sina parece reservada a todos os
trabalhos nacionaes da historia natural, pois param hoje
em mãos particulares os escriptos de Arruda, os de
Ferreira, Feijó, etc.; e uma flora das provincias do norte,
deste ultimo naturalista, foi encontrada no meio de pa-
pois velhos, que haviam sido vendidos para embruiho a
um negociante'; Vicente Gomes da Silva escreveu uma
Memória sobre plantas medicinaes do Rio de Janeiro, e
referia-se nella a um outro trabalho mais completo, que
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(se o concluio) perdeu-se também. Os trabalhos de La-
cerda, com muito boas descripções botânicas e alguns
estudos chimicos, estão por publicar-se. O Dr. Sigaud
trabalhava na confecção de um livro de matéria medica
brasiliense, quando a morte veio rouba-lo ás sciencias,
que tanto cultivava. Entre os médicos que escreveram
sobre a matéria medica brasileira contão-se B. A. Go-
mes, Paiva, Maia, Manso, Godói Torres, o Saint-Hilaire,
e Martins, cujo systema resume ainda hoje o que ha de
melhor neste gênero

Deploramos o estado da matéria medica no Brasil,
porque vemos, que mesmo no centro do Império, as phar-
macias estão sortidas com drogas exóticas, no emtanto
que a nossa flora riquíssima pode fornecer á medicina
succedaneos, muitos até de maior valor, que os impor-
tados. Assim um primeiro progresso neste gênero será
a substituição das drogas nativas pelas importadas nos
próprios lugares de producção. O segundo virá a ser
o estabelecimento do commercio de drogas, o começo de
exportação.

Calculando pelos preços da ultima edição do cata-
logo Menier, vemos que se pode ter no Ceará a calumba
ao custo de 2$000 -réis o kilogramma, e o extracto a
1$000 réis o hectogramma: as pharmacias que importão
essas substancias encontrariam no emtanto no paiz as
cascas dos simabas, as raízes das abutuas, dos eissam-
pelos por ínfimo preço. O extracto de ratanhia vem-nos
do estrangeiro a 3$000 réis o hectogramma: as krame-
rias, que o produzem, abundam não só no Ceará, como
em toda a região de catingas e carrascos, que se estende
pelas províncias vizinhas até os sertões da Bahia. O
balsamo do Peru custa-nos a 10$ e 12$ réis o Mio-
gramma: ora o myrospermum do Brazil, que vegetatanto nas províncias do norte, como nas do sul do Im-
peno, produz excellente balsamo, que vimos no Ceará,e ainda na ultima exposição nacional, onde se apresentouexcellente balsamo em coquinhos, que é rarissimo nocommercio: em toda a província do Ceará existe o páofio balsamo, e em algumas serras, como a Azul, as suas
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dade de nomes. O páo-pereiro do Ceará (aspidosperma
pijyifolio) é bem distincto da planta que emprega-se
hoje tanto no sul do Império, como antiperioclico. Os
médicos do Ceará, julgando idênticas as duas espécies,,
empregaram o pereiro com o mesmo escopo. Ora os
aspidospermas são todos mais ou menos tônicos: e se-
gundo Velloso a quina cie camamú pertence a este ge-nero; de modo que o engano recahio felizmente sobre
uma planta de propriedades similares ás do geissospermo.
Mais grave seria a confusão si se tratasse' do milome:
o do norte é um lepiolobio arbóreo, de propriedades
eebolicas e tóxicas talvez, e pois mui clifferente das nos-
sas aristolochias, que têm o mesmo nome. As solido-
neas do Pará são meros aperientes do gênero boerhaavia;
as fluminenses são espécies emeticas e purgativas do ge-nero trixis. Apií é dorstenia no Pará; e por tal também
lá se designa uma urostigma. Abutua, que é anelasma
no Rio, cissus no Ceará, no Maranhão é espécie de mtex.
Emfim, xiriuva e canoés são os nomes vulgares da
mesma planta, a avicennia tonientosa no Pará e Ceará.
Outros muitos exemplos poderíamos adduzir; mas bas-
tem-nos estes, que tiramos das nossas próprias observa-
ções e cias notas manuscriptas cie Lacerda.

Assim como' a variação de nomes pode fazer com
que se deixe de empregar uma planta commum no paiz,importando-a no emtanto de outra parte com o seu nomede uso, também a confusão de nomes pôde fazer usar-sede plantas^ diversas, umas por outras, uma vez que não
presiclão á escolha perfeitas noções de botânica Porestas considerações não nos admiraremos de que, exis-tindo no Rio espécies medicinaes de hydroeotyle asiática,importem as nossas pharmacias os preparados dessas
plantas executados pelo Dr. Lépine. E, cousa notável, asmesmas plantas vão nos dar exemplo cio outro gênero deconfusão. As acariçobas são também na America em-
pregadas em dermatoses, especialmente no Pará. Ummedico, conhecedor dessa pratica, pretendeu haver reco-miecido a acariçoba do norte n uma euphorUa fluminense,a callitnchoide, e a empregou como se fora legitima

{
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hydrocotyk. Tenho visto confundirem o cipó do L^Achan de Gaudichaud com o de uma í££f ££uso o Dr. Si va vulgansou sob o nome de cipó-carnelDifferentes plantas são conhecidas no Brasil pela des"nação de paratudo: raivolfias, e especialmente a de Blan"chet; esenbechas; gompkrenas; cardiospemum -avistolochas easptdosperma estão nesse caso. Todas perten^ma classe to tônicos, é verdade, mas nâo valem CCoutras, differençando-se a rawolfm de Blanchet e TaoZpkrena leucocephah que são emeticas, das esenbeckiaTeamíobchm, reconhecidas estimulantes, e estas dosTtódospermas ou eou&ms, que passão por cephaloseaS"
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Cearense

A publicação das seguintes biographias nas paginas
da Revista da Academia Cearense é um testemunho a
mais do que me merece essa Associação.

Fazem ellas parte e são as primeiras de um livro,
que pretendo mais adiante fazer conhecido do publico, e
para o qual de ha muito reuno os materiaes.

Ver-se-á por ellas, embora traçadas por mão incom-
petente, que o Ceará, cuja vida litteraria não vem de
longe e cujo meio social só de certo tempo a esta parte
se tem desenvolvido e avantajado, está habilitado a oífe-
recer ao estudo e admiração copia não pequena de filhos
illustres, que desafiam o confronto com aquelles de que
se orgulham, e justamente, outros Estados da União.

Dr. G. Studart.

0



y

Revista
Abel Garcia: FUhr mn- „' • íde Souza Garcia o n a , Wais veIil<> do Dr À/t : ,

bacharel em frito* í at>4- /o primeiro careo mPI p a Academia cio Recifc I ,Proviacia, o UÀnt, 
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fo' «un dos redactor g£ Lltte™io, da Fortaleza
Exerceu ^M^mma. UWis
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anèiro, Typ. Moreira, Maximino & C.a, rua da Quitanda
|n.0 90, 1892, vol. em 8.° de 318 pags.

Escreveu mais:
| —Diagnostico do Cancro, these com que se apre-
sentou ao doutoramento, Rio de Janeiro, 1856.

—Das operações reclamadas pelos estreitamentos da
uretra, these com que se apresentou a concurso para
uma cadeira de oppositor da secção cirúrgica da Facul-
dade de Medicina, Rio de Janeiro, 1858.

--Èiographms do Visconde de Uruguay, Paulino
José Soares de Souza, e do Visconde de Caravellas, Ma-
noel Alves Branco.

; —A escravidão no Brasil e medidas que convém
tomar para extinguil-a sem clamno para a nação. Rio de

1 Janeiro. 1869.
—Breves considerações sobre as seccas do .Norte.

f Rio de Janeiro. 1877.
Delle conhecemos ainda uns artigos publicados na

Reforma, jornal da Corte, em discussão com o Cons.0
João Manoel Pereira da Silva sobre o procedimento de
Conrado Jacob de Niemeyer como presidente da Com-
missão Militar, que julgou os cabeças da revolta de 1824.- Esses artigos lançam bastante luz sobre um periodo
agitadissimo da historia do Ceará, no qual muito figurou
o avô de Ad. Bezerra o Coronel Antônio Bezerra de
Souza e Menezes, cohdemnaclo ao patibulo, e depois
mandado em desterro perpetuo para o Norte, pena quenão cumpriu por ter fallecido.

Além cl'1 Reforma, Bezerra de Menezes redigiu A
Senlinella da Liberdade, Rio de Janeiro^ 1869-70.

E actualmente redactor chefe do Reformador, em
que, além de artigos de doutrina e de propaganda espi-
ritas, tem escripto vários romances como os que se in-
titulam O Casamento e a mortalha, Laxaro, A casa mal-
assombrada.

4*

¦^

Adolpho Caniiuha. Nasceu no Aracaty a 29de Maio de 1.8G7. Filho de Raymunclo Ferreira dos San-

%
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tos Caminha e D. Maria Firmina Caminha. Official de
marinha, depois empregado publico e jornalista no Ceará
e na Capital Federal, onde morreu a 1 de Janeiro de
1897, sendo enterrado no cemitério de S. Francisco Xa-
vier.

E o autor das seguintes obras:
—Judüh e Lagrimas de um crente (Contos).E um folheto de 53 paginas.— Vôos incertos (versos).

E um folheto de 36 paginas em que o autor reuniu
as poesias que compoz e fez publicar em diversas revistas
no periodo de 1885-1886.

—A normalista. Romance cie tons naturalistas bem
accentuados, cujas scenas desenrolam-se em Fortaleza.
Um estudo psychologico, que dar-lhe-á renome.

Algumas criticas tem apparecido sobre a Normalista
como a de Rodolpho Theophilo no Pão, de Fortaleza.—No paiz dos yankees. Narração da viagem, que o
autor fez a bordo do crusaclor Almirante Barroso. Editor
Domingos de Magalhães, 54 !Rua do Ouvidor, Rio de
Janeiro, 1894. Com 179 pags. em 16.—Bom-Creoulo. Outro romance d'après nature, emtorno do qual se tem agitado a critica.

- Cartas Litierarias, em 8.° de 224 paginas, publi-cachas no Rio de Janeiro, Typ. Aldina, rua Sete de Se-tembro n.° 79. Sobre, as Cartas Litterarias leiam-se asapreciações de Vaientim Magalhães na Noticia do RioClovis Beviláqua na Revista Contemporânea do Recife'Antônio Salles e Rodolpho Theophilo no Pào cie For-

•s'!-'f-(^!S

t

'm

jti.

A. Caminha foi o redactor-cíirector da Revista Mo-dcrna c escreveu nella uma critica sobre os Versos di-
mm te Antônio Salles, e no Rio foi redactor-chefe daNova Revista, que com elle desappareceu.

Actualmente o Centro Cearense, Rio de Janeiro to-mou a si a iniciativa da idéia de se levantar um mau-soleu em que sejam recolhidos os restos cio habilissimoe desclitoso critico e romancista Cearense,
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Alberto Magno da ttoeha. Nasceu em Ara-
caty-assú a 15 de Novembro de 1864. Filho de Marianno
Cavalcanti Rocha.

Foi graduado em sciencias jurídicas e sociaes ali
de Julho de 1892 pela faculdade de Direito do Recife.

Exerceu o cargo de promotor de justiça da Forta-
leza ainda como estudante do 5.° anno.

Foi juiz substituto de Quixeramobim e Granja.
Em 1890 juntamente com Miguel Tinôco escreveu

as Recoltas Litterarias—\mo de contos—Recife. Typ. de
F. P. Boulitreau—1890—1 volume de 60 paginas.

Escreveu os Traços Biographicos do Dr. José Maria
da Trindade—publicados no jornal do Recife e Jornal
do Commercio da Capital Federal.

Ao tempo do Império, escreveu no Recife artigos
de propaganda republicana.

Está escrevendo um livro, que se intitula Decisões
dos Tribunaes,

$m

Alexandre Francisco Cerbelon Verdeixa.
O Canoa Douda, como era alcunhado. Nasceu no Crato
e nessa villa como em Quixeramobim, Lavras, Jardim,
Icó, etc, deixou em sua meninice e juventude as provas
do completo desequilíbrio mental, que a edade não mo-
dificou para melhor nem os desenganos e desgostos a
que deu origem sua vida de desregramentos e de luctas
contra todos e contra tudo.

Ordenado padre no Seminário de Olinda, foi vigário
de Lavras em 1831, e mais tarde, de Cíffitagallo, no Rio
de Janeiro, quando fugitivo do Ceará.

Redigiu em Fortaleza o Juiz do Povo, jornal de
propaganda nativista; o Sete de Setembro; O Coelho, de
que publicou uma só edição em represália ao Furão; e
ultimamente A Liberdade na administração do Presidente
José Bento, a quem fez uma guerra desabrida em con-seqüência da qual foi preso e processado em 1864, assim
como o foi por varias vezes antes e depois d'essa épocha.

SmIpSí
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Eleito deputado provincial, serviu nas legislaturas
de 1848 e na daquelle anno (1864).O Aracaty foi o penúltimo theatro de suas façanhas •
prostrado ali por grave moléstia, viu-se elle forçado àvir pedir o leito da morte ao hospital de misericórdiade Fortaleza.

Falleceu a 18 de Outubro de 1872.
Sobre esse Padre, cuja existência é uma serie deanecdotas, e de factos curiosos, escreveu o Coronel JoãoBrigido vários artigos tf A Republica, de Fortalezai

•* i

Alfredo ISomilçar da Cunha. Filho de FenelonBomilcar da Cunha, nasceu na cidade do Crato a 30 deOutubro de 1858. Bacharelou-se em 1887 na Academiado Recife, cujas aulas freqüentava ao mesmo tempo queera empregado numa das nossas Repartições Publicas.Antes de formado teve a nomeação de promotor do Iguatúe depois a de Juiz Substituto de Fortaleza.
Falleceu no Estado de Minas Geraes a 27 de Julhode 1892.
Publicou o Almanak administrativo e commercialda Provincia do Ceará para 1888. Typ. do Libertador,Rua do Major Facundo n.° 54.

Alfredo Ranlino Mourão. Doutor em Medi-ema e Pharmaceutico pela Faculdade do Rio de Janeiro •
Filho do Capitão Antônio Raulino Mourão, nasceu'em Jaguaribe-merim.
Foi professor de geometria dos aprendizes artíficesdo Arsenal de guerra da Capital Federal.
Falleceu de uma congestão cerebral a 18 de Junhode 1894 na villa do Patrocinio, Estado de Minas GeraesDeixou o trabalho Vômitos incoerciveis da prenhezthese apresentada a 19 de Dezembro de 1892 á Facul-dado de Medicina do Rio de Janeiro e perante ellasustentada a 24 de Dezembro, Rio de Janeiro, Compa-D9q 

iÍ2? FIuminense? Travessa do Ouvidor n,°° $9
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Alipio Luiz Pereira da Silva. Natural do

Aracaty, onde exerceu a profissão de negociante
É autor de uma monographia sob o titulo Coimde-

Wm qeraes sobre as provincias do Ceará e Rio Grande
%%L Kio de Janeiro Typ. União de A- V. Coelho
a Rocha & C.a 137 Rua do Hospício. 1885

Álvaro Caminha Tavares da Silva. Nasceu
em Aracaty em 1841, bacharelou-se na Academia do
Recife* 20 annos depois e assentou banca de advogado
na Capital Federal, onde residiu até a morte.

Por trez vezes representou a Província como depu-
tado geral pelo antigo 8.° Districto.

É autor de vários trabalhos sobre assumptos fo-
renses entre os quaes um sob o titulo Jurisprudência
«to Minas, e com referencia ás Minas de Viçosa no

Ceará, folheto em 8.° de 61 pags. e com Carlos Frede-
rico Marques Perdigão foi proprietário e redactor da

' 
Gaxeta Jurídica do Rio de Janeiro. wWM

.Pertencia ao Instituto da Ordem dos Advogados Bra-
ZÍleirüm 

seu filho, do mesmo nome, é doutor em Medi-

cina, tendo sustentado suas theses perante a íaculdade
do Rio de Janeiro.

Álvaro Gurqel de Alencar. Nasceu na ei-
fk.de do Icó em 10 de Janeiro de 1861, sendo seus pães
a Dr Rufino Antunes de Alencar e D. Dulcineia Gurgel
o" Becebeu o gráo do Bacharel em sciemas

jurídicas e sociaes na Faculdade do, Recife i 23 de

Setembro de '1885 depois de ter M^"*£J£
matérias do quinto anno e de ter obtido approvaçao

P,emFoi 
promotor publico da comarca de Q«*eramobiro

em 1885e 1886, da comarca danosa de,1886 ate 1887

quando foi nomeado por Dec. Imperai de 21 ,de Outu

bro juiz municipal e de orphãos dos Termos de Granja,

Camocim e Palma.
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Por Dec. de 10 de Junho de 1890 foi pelo GovernoProvisório da Republica nomeado juiz de direito da co-marca 
^ Palma, n'este Estado, a qual inaugurou em14 de Julho do mesmo anno.

Por Dec. de 8 de Novembro de 1890 foi removidopara a comarca da Granja. '«wuvmo
Exerceu na comarca de Viçosa os cargos de curadorde orphaos e mspector escolar.
Foi também inspector escolar na Palma e em Grania.Hoje e juiz de direito em disponibilidade e advo-gado,em Granja. u
p autor dos Traços Biographicos do Bacharel PedroPereira da Silva Guimarães-obra mandada escreverpela, sociedade Ave Libertas, do Recife, vendida para li-bertar escravos em Pernambuco e impressa no Ceará, Tvddei Libertador, 56 Rua do Major Facundo, 1885, 8 o de71 pags., inclusive dois discursos do biographado eApontamentos para a hoticia da comarca da Vi-

^«-Apresentados em 1886, em cumprimento do Avisocircular do Ministério da Justiça, de 20 de Setembrol»8á, correctamente augmentados, Ceará, 1888, Typ. Eco-nomica, Praça do Ferreira n.° 43, in 8.° de 94 pagsSobra esse trabalho dá o 4.» Boletim da Reviste daSociedade de Geographia do Rio de janeiro honrosanoticia»
Tem para publicar um terceiro trabalho, que seintitula Bicaonario Ceographico, Histórico e Descriptwoao Mtado do Ceará, e que já está na lettra S.

^Foi come estudante um dos redactores do Iracema-1. jornali de propaganda abolicionista, que se publicouno Recife, e no Ceará tem collaborado no Norte, Cearáílmstram e Commercio.
E. membro «da Academia Cearense.

'èl

Alvapo Joaquim de Oliveira. Fite de Joa-qmm José de Oliveira e D. Joaquina Rosa de Oliveira,nasoeu^em Fortaleza. '
Fez o curso de engenharia militar e> serviu no ex*

¦L
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ZJm^ •actoiraente r valt0 p
Director Geral dos Correios da Republica.

pilÉlIi IlIiS^^I
(Janeiro e Fevereiro ae 10 

^; bh_3K *£r fí^^ *****
t0m0_X0I***<*« de Orookes, Rio de Janeiro
' -Ptorcíos to í«» tektmphicas de Campos a í>.

Aw^w * «**» « * f *te "inTueiro 1883,-Apontamentos de chimica, Rio de Janeiro,
in"8'l0 

^o»io, publicado na ife~to BrWldm, anuo

^Tmembro 
correspondente da Academia Cearense.

Capifâo Antomo D.a Marüns e U.
toSrÊmT879 vlL pia Fomieza a empregar-se como

«£-.T*»h» estudos de —da -

Em ft85 embarcou para o p||| , d

Patrocínio em Setembro dem». «» da 
fíaMto

Silveira Lobo, Mat^ «"^ de moléstia, em
Regressando ao tora por mo #

Fevereiro de 1888, sei viu como
ros Tristão Franklm e Nogueira ipg
co mmissões da secca. Libertador q

Collaborou durante esse periouu

.jt&
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tZprVZ^ -"^en* para.o ***
Em 1888 fundou em Fortaleza o Conare^n 7?™„

S^ãTano do Ceara 
&UZ e °Utr0S C^Üluia o C™*°

rorma um vol. em 8. de 50 pags. com prefacio de Pedro

iJSSWSft pifC f:V7-Note e im-
33, de Cunha, Ferro &?• ^§8 ' "* FOrmOSa •
ciScoNdeSL°SCU!- elle1,desc™ve o templo de S. Fran-cisco de Laninde, tao conhecido das populações Cearon^e os milagres onerada ™i^ q„ * r^uid^oes cearenses,

Tem DfÍVa"?' 
° Pseud?n^<'- ?»e adoptou. g

o título aZZ^Z 7Tv "m POema ™ Prosa **
Cearense SSnl Qf Se aPresentou á Academia
J« £ATotaRibetoa«S PM ^ d° °r-

orgam na imprensa. *eda<W do Iracema, seu

l\

reito^TacZTe1 t^T^i BaCharel eM di"
«ibo do C - Antmt\t- Qfe\ Natural de Sobral e#* «u uu u. Antônio Regino do Amaral.

."s -
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Redigiu com outros A Cidade, do Recife, e foi o
redactor-chefe do Congresso Acadêmico, da mesma lo-
calidade.

. Reside actualmente na cidade de seu nascimento e
ahi redige A Cidade, cujo 1.° n.° é de 8 de Fevereiro
do anno corrente.

•;<«•$*}

.

Américo Barreira. Filho do Coronel Ignacio
Alves Barreira Nanan e D. Maria Francisca Barreira,
nasceu a 5 de Abril de 1868 na fazenda Espirito Santo,,
distante uma legoa de Quixadá. Creado por sua avó
materna, em cuja companhia esteve até a edade de 9
annos, seguiu a 28 de Janeiro de 1881 para S. Paulo
donde voltou 4 annos depois para entregar-se á vida
de fazendeiro.

Apezar do trabalho a que o forçava a colheita do
café, enfadado pelo trabalho ingrato desde á madrugada
até a Route, Américo Barreira continuou a entregar-se
aos estudos conseguindo fazer no fim do anno 5 prepa-
ratorios. Concluiu em o anno seguinte os preparatórios,
mas teve de demorar-se o anno de 1887 em Fortaleza
por causa da Reforma, representando nesse tempo papel
saliente na redacção da Idéia e nas associações litterarias
da classe estudantal.

Tendo seguido para a Bahia, matriculou-se na Aca-
demia d'ali a 7 de Maio de 1889 e doutorou-se em 1894.
Fez suas armas de jornalista no Diário de Noticias
daquella capital e passando-se para a visinha cidade de
Alagoinhas ahi continua a entregar-se á vida laboriosa
da imprensa.

Escreveu:
3ão das causas da retenção de urina e dos

meios de tratal-a. These apresentada á Faculdade de
Medicina da Bahia e defendida em 10 de Abril de 1894.
Bahia Litho-typographia V. Oliveira & C.a—Rua Nova
das Princezas n.° 8, 2.° andar, 1894.

4 these do Dr. A, B, foi approvada com distincçãp?

Indicaç
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Américo Mililão de Freitas Guimarães.
Nasceu em Quixeramobim a 10 de Março de 1825, tendo
sido seus pães Manoel Procopio de Freitas Guimarães e
D. Delphina Francisca Guimarães.

Formado em direito na Academia de Olinda em
1853, foi em. Fevereiro do anno seguiite nomeado lente
de farncez do Seminário, sob proposta do Bispo D.
João da Purificação, de quem era muito amigo e estiniado.

Foi nomeado promotor publico de Quixeramobim
em 6 de Julho de 1854, e por decreto em data de 15
de Fevereiro de 1856 despachado juiz municipal de
Granja, sendo nesse mesmo anno eleito deputado pro-
vincial para o biennio de 56 e 57.

Como deputado foi seu primeiro acto elevar Quixe-
ramobim á cathegoria de cidade.' Por decreto de 29 de Setembro de 1859 foi no-
meado juiz de direito do Jardim e Milagres, e em 1868
chefe de policia da provincia de Sergipe..

Deixando este cargo a 23 de Outubro de 1869,
foi-lhe designada a comarca do Icó, de onde teve remo-
ção a 13 de Outubro de 1873 para a de Maranguape.

Por decreto de 12 de Outubro de 1879 foi nomeado
desembargador da Relação de Goyaz, sendo removido
para a do Ceará por decreto de 27 de Novembro de
1880.

A 26 de Maio de 1889 assumiu, como vice-presi-
dente, o governo da província, por morte do então pre-
sidente Dr. Caio Prado.

Por decreto de*21 de Fevereiro de 1891 foi apo-
sentado coln todos os seus vencimentos no logar de
Desembargador da Relação do Ceará.

Falleceu a 1 7a hora da madrugada de 28 de Se-
tembro de 1896, victima de um intoxicação uremica.

Escreveu :
—Relatório apresentado ao Ex.mo Snr. Presidente Ha

Provincia de Sergipe Dr. Ev.ariwto Ferreira da Veiga peloChefe de Policia Dr. Américo Militão de Freitas Gui-
marães no dia 18 de Fevereiro de 1869. Sergipe, Typ.
p!o Conservador, Rua d'Aurora, 1869.

y * -
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—Repertório ou índice alphabetico e chronologico
dos avisos, alvarás e portarias cio ministério da justiça
desde 1822 até hoje. Rio de Janeiro. B. L. Garnier,
Livreiro-Editor, 71, Rua do Ouvidor. 1882, 8.° 446 pp.

Essa obra foi comprada ao autor pelo Ministério
da Justiça pela quantia cie um conto de réis.

Sobre o seu merecimento escreveu o seguinte O
Direito (vol. 29) pela penna do seu redactor-chefe Dr.
João do Monte:

E' conhecida a assídua* e as vezes proveitosa, con-
sulta que se faz dos actos do governo, especialmente dos
emanados do Ministério da Justiça; e não é ignorada a
diíficuldade que experimenta o consultor, forçado muita
vez a folhear dezenas dos grossos volumes de legislação,
para conseguir o almejado subsidio, sem um Índice, posto
que imperfeito, para orientação das suas pesquizas.

Não ha, pois, contestar o valor do serviço que aca-
ba de prestar o honrado e illustrado Sr. Desembargador
Américo Militão de Freitas Guimarães com a publicação
do livro, editado pelo Sr. B. L. Garnier, que contém o
repertório ou Índice alphabetico dos avisos, alvarás e
portarias do Ministério da Justiça, desde 1822 até 1881,
com a summa da doutrina ou disposição contida nesses
diversos actos, e feita com a clareza e comprehenção
precisas para dispensar a leitura da integra ou portaria.
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Ananias Corrêa do Amaral (Conego). Filho
do negociante Portuguez João Antoaio do Amaral, e de
D. Maria Correia do Amaral, nasceu em Fortaleza a 16
de Dezembro de 1848.

Foi um dos fundadores do Collegio de S. José em
Fortaleza.

Serviu por muito tempo de Secretario ao Arcebispo
D. Jeronymo Thomé.

Reside actualmente na Capital Federal.
É autor do—Manual da Pia Uai Io das Filhas de

Maria sob o patrocínio de Santa Igiwt. .
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I). Anna Baptista Nogueira. Filha de João
. Nogueira Rabcllo e D. Thereza de Albuquerque Nogueira

Rabello, nasceu na cidade do Icó no dia 22 de Outubro
de 1870. E1 a esposa de Sabino Baptista, o poeta
ÜAs Ondas. ;v

Tem collaborado nos seguintes jóriaes: Libertador,
Constituição, Republica, O Pão, O Domingo, O Repórter
e a Evolução de Fortaleza, O Rio Negro de Manaos,
A Província do Pará de Belém, a Gazeta de Noticias,
do Rio de Janeiro e a Cidade de Campinas, de S. Paulo.

Tem prompto um livro de. poesias a publicar com
o titulo Carmes, no qual lia muitas fraducções de ver-
sos de poetas francezes.

Foi premiada no concurso da versão do Soneto de
François Coppée posto em certame pela Republica em
1.°-2—99, obtendo sua traducção o primeiro logar por
unanimidade de votos da commissão julgadora. •

¦ 5'

l

-}*'!

André-Bastos de -Oliveira. Nasceu na fre-
¦guezia de S. Matheus em 1808 e falleceu em Saboeiro
a 7 de Julho de 1862.

Formado em sciencias jurídicas e sociaes em 1834,
dedicou-se á magistratura chegando a ser desembargador
das Relações de Pernambuco e Maranhão.

Foi deputado geral pelo Ceará em 1845 e official
da Ordem da Rosa.

Era filho do capitão Joaquim de Oliveira Bastos e
D. Victoria Fernandes Vieira, irmã do Visconde do Icó.

Escreveu:
—Manifesto que os deputados eleitos pela província

do Ceará fazem aos habitantes desta província por oc-
casião da injusta decisão que os expelliu da representação
nacional Rio de Janeiro, 1845, 173 pp. in-12.°

O manifesto é assignado também por Antônio José
Machado, Francisco de Souza Martins, Jeronymo Marti-
niano Figueira de Mello, José Pereira da Graça Júnior,
Manoel Fernandes Vieira e Raymundo Ferreira de Araújo
Lima,

>
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Antero José de Lima, Filho de Gabriel José
Pequeno Ibiapina e D. Antonia Cândida de Lima.

Nasceu em Inhamuns—no Povoado de Arneiroz em
Dezembro do anno de 1845.

Na edade de 6 annos entrou em escola de primeiras
lettras na cidade de Sobral, tendo por professor Vicente
F. de Arruda; depois continuou em Arneiroz na es-
cola particular de Reinaldo Montaivan, e publica de
Francisco Calassa, .ultimando o curso de primeiras lettras
na cidade do Icó, sob as vistas do Professor Antônio
Joaquim dos Santos.

Fez o curso secundário na mesma cidade do Icó,
na aula do Professor publico Montesuma, depois no Tauhá
e Collegio de Cajaseiras, e por ultimo no Lyceu de
Fortaleza onde fez os respectivos exames sempre com
approvações plenas.

Em Outubro de 1864 entrou para o Seminário, fre-
quentando logo o Curso theologico, e ordenou-se a 6
de Dezembro de 1868.

Todas as Ordens d'esde a Tonsura até o Presbyte-
rado lhe foram conferidas por D. Luiz Antônio dos
Santos.

Quando ordenado, seguiu logo investido do cargo
de coadjuctor da referida freguezia de Arneiroz, e ahi
celebrou sua primeira missa noite do Nascimento do
mesmo anno, por conseguinte 3 missas novas, e sem
assistência de qualquer outro Sacerdote, pelo facto de se
achar ausente o respectivo Vigário enfermo na cidade do
Icó, e não haver outro Sacerdote, cumprindo em tudo
isso ordens do seu Prelado.

Em Dezembro de 1869 alcançou Provisão de Vigário
da Freguezia de Cocuci, de cujo cargo não entrou em
exercicio, sendo substituída essa nomeação pela de Coad-
juctor de Fortaleza em cujo exercicio entrou em Fevereiro
de 1870, e deixou em Outubro cio mesmo anno, quando foi
nomeado Vigário da Imperatriz, hoje Itapipóca, cargo em
que se conserva até hoje..

Por iniciativa sua, conhecendo a impossibilidade de
curar a Freguezia, que é de considerável extensão terri-

,.."* ... -Wj*
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torial, e immensa população, foram creadas 2 Freguezias,
as de S. Bento da Amontada, e Arraial com a denomi-
nação de S. João da Imperatriz, cuias matrizes eram ca-

pellas filia es.
Como demonstração de seu zelo e actividade e ne-

cessario deixar consignado que elle concluiu os trabalhos
complementares da capella de S. Sebastião, que servia
de matriz, quando chegou á Freguezia, fez o Cemitério
com a respectiva capella, e construiu a nova matriz co-
meçando-a desde os alicerces.

Esse templo é um dos moiores do Ceará, possue
o maior sino da Diocese e a Imagem da Padroeira a
—Senhora das Mercês-é, affirmam, o maior vulto cie
imagem conhecido entre nós. .

Serviços de outra natureza recommenáam igual-
mente esse sacerdote; é assim que com os soccorros
üublicos por elle principalmente angariados do Governo
fizeram-se tío período de 18T7 a 1879 em sua freguezia
varias obras como a Casa da Câmara, edifício dos melhores
das cidades e villas centraes, 2 casas para escolas, um
açude nas proximidades da Villa todo alicerce da matriz
e começo da parede, e no período de 1888 a 1890 o

grande reservatório de Rajada, estradas e outros melno-
ramentos.

Esses serviços á Religião não foram esquecidos pois
pelo Bispo D.Joaquim José Vieira foi distinguido com
a nomeação de Examinador Synodal, por occasiao do
Synodo Diocesano e honrado com o titulo de Monsenhor

pela Santa Sé por indicação do mesmo D. Joaquim.
Por seu lado o Governo Civil fel-o Inspector Lit-

terario em toda comarca e depois Inspector escolar e 3.°
Vice-Presidente da Provincia.

Foi Deputado Provincial em duas legislaturas, sendo
em todo biennio da ultima legislatura o Presidente.

Proclamada a Republica, fez parte do Senado, lhe
cabendo então duas distincções, a de ser o Senador mais
votado por occasião de eleição, e ser o Presidente da
mesma corporação.

ts»
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Hoje vive exclusivamente entregue aos labores de
vigariado. . ir . ..

Publicou em 1893 o Bwíorieo da I^a iltoto da
iVocte de JV. £«'das «Mercás, ««« & .Itopipoca, For-
taleza, Typ. Universal, Rua Formosa 33, Cunha, Ferro
& C.a, com 224 pags.

Antônio Augusto de Vaseoncellos. Nasceu
em Fortaleza a 23*de Dezembro de 1852.

Destinou-se a principio ás ordens sacras para o

que- freqüentou o Seminário Diocesano até 1874, mas
depois, em 1876, passou-se para a Academia de direito
do Recife na qual diplomou-se com distmceao em 1880.

De volta á terra natal e preferindo a carreira da
magistratura, foi nomeado promotor da comarca de Granja
e ahi fundou o jornal Granjerise, uma escola popular e
um gabinete de 

'leitura, 
e da comarca do Pereiro a cujos

habitantes prestou igualmente relevantissimos serviços com
a fundação de um Gabinete de Leitura e uma escola.

N'uma e n'outra localidade foi grande auxiliar do
movimento abolicionista. .

Abandonando a magistratura, transíènu-se para For-
taleza e entregou-se ao magistério particular e publico.
É hoie um dos professores predilectos dos diversos col-
legios e deixou de ser o professor cie historia na Escola
Militar do Estado só quando foi ella extincta.

Faz parte do Instituto do Ceará.
Conhecemos delle: ;
-Município do Pereiro, monographia publicada na

«Revista do Instituto do Ceará» (2.° e 4.° trimestres
de 1888.) . ,. ,' -Apontamentos biographicos do notável oculista cea-
rense, doutor Moura Brazil, vindos á luz no n.° 4 do
Ceará Illustrado. ..
^ -Juixo Critico sobre o Diccionario geographico e

histórico das campanhas do Uruguay e Paraguay pelo
general Leite de Castro, publicado no duo periódico.

Redigiu com Antônio Bezerra, Studart e Ferreira
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do Valle o jornal Ceará e foi assíduo collaborador da
Verdade, orgam catholieo ern Fortaleza e o redactor-
director dà Galeria Cearense.'

Antônio Anibrosio Carneiro; Filho de Joa-
quim Carneiro da Costa e D. Leocadia de Castro Car-
neiro. Doutor em medicina pela Faculdade da Bahia. Na-
tural de Fortalesa.
Escreveu: /
- Considerações sobre a Ocelusão intestinal e me-

thodos de seu tratamento especialmente o Cirúrgico,
These de doutoramento apresentada a Faculdade de Me-
dicina da Bahia em Novembro de 1898, Bahia, Imprensa
Econômica, 16, Rua Nova das Princezas.

*»¦

t

Antônio Baplista de Moraes. Filho de Anto-
nió Baptista de Moraes Barros e D. Maria Vicencia Clara,

É doutor em medicina pela Faculdade do Rio de
Janeiro, perante a qual sustentou a 28 de Dezembro de
1880 sua these, que versou sobre a cadeira de Partos.

-"**:

Antônio Barbosa. c!c Freitas. Filho de D.
Maria Barbosa da Silva, nasceu na cidade do Jardim.
Cursou por algum tempo o Seminário de Fortaleza.

Appareceu em publico em 1879 com a poesia Hy-
poçhratés ou o medico, a que se seguiram muitas e mui-
Ias outras, algumas das quaes verdadeiras jóias litterarias.

Falleceu na manhã de 24 de Janeiro de 1883 con-
tando 23 annos de edade.

Delle conhecemos: *
-—D. Juan Cacique, Poema Biographico ou a Epo-

pea do famoso João dos Santos. Cabo Frio, 1881. Não
foi publicado em Cabo Frio como dá a entender, mas
em Fortaleza, a expensas do negociante João Cordeiro.

—Helveciadas. Fortaleza Janeiro, 1881.
A maior parte das producções poéticas de Barbosa

h#<v
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de Freitas, inclusive á bellissima Lenda áo sol, foram
colleccionadas no anno de 1892 em um volume sob o
titulo Poesias, cie 191 pags., impresso na Typ. Universal
de Cunha, Ferro & C.a. A impressão desse volume foi
feita com o fim de erigir-se um pequeno mausoléo á
memória do autor no cemitério de S. João Baptista,
onde está sepultado.

Deixou inédito um drama em 3 actos com o titulo
Joaquim de Souza. Tive por algum tempo o manuscripto
em minhas mãos. Foi escripto em Maranguape e traz a
data de 25 de Outubro de 1877. Tinha, por tanto Bar-
bosa de Freitas 17 annos quando o compoz. Ê=£â
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Antônio Bezerra de Menezes. Filho do Dr.
Manoel Soares da Silva Bezerra e natural de Quixera-
ínobim. Alma enthusiasta posta sempre ao serviço do
torrão natal. Que o digam a campanha abolicionista e o
papel, que representou o Ceará na exposição de Chicago.
Estudioso das sciencias naturaes, poeta e prosador.

Com Telles Marrocos e Antônio Martins fundou O
Libertador e com Antônio Augusto de Vasconcellos, Fer-
reira do Valle e G. Studart O Ceará. Pode-se affirmar
sem receio de erro que elle tem collaborado em todos
os jornaes litterarios publicados em Fortaleza de 15
annos/ a esta parte.

E membro do Instituto do Ceará, da Academia Cea-
rense, do Centro Litterario de Fortaleza e foi 1.° o pre-sidente da Sociedade de Sciencias Praticas.

Tem publicado:—Sonhos de moço. Livro de poesias.—Três Lyras. Poesias de A. Bezerra, J. de Serpa
e A. Martins. Ceará, Typographia Econômica, Rua da Boa
Vista 85, 1883. Com 88 pags. Introducçâo por Alinino
Alvares Affonso e Pedro de Queiroz.

No volume as poesias de A. B. tem o titulo de
Lampejos.

—Maranguape, Notas de viagem, Ceará, Typographia
Econômica. Praça do Ferreira 43, 1885, 
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uon
^dettecma, collecção de folhetins, formando

nllJS ]'aff1: SallÍÍ,° da T.Waphia Eco-nomita, em J.806. A edição esgotou-se dentro de 15
¦P:

1

°romncia do Ceará. Notas de Viaqem (parte donorte) Ceará 1889. Typ. Econômica, Praça dottir4*>5 o. cie ôòí pags.--'Des-cripção da cidade da Fortaleza, publicada naw, * ^p, fl0 Qm a„ e 40 t]i;megtres «a
Üí J.J,1V;lb]lCfa COm menos «^envolvimento no

¦?,,,'?'"'' S°b ° m]0 LiVám VM&Wi ,1a Ci-ciado de Fortaleza- -
i;r,^?Ufm Roncas publicado na ReviHa do Ins-Mulo cio Ceara correspondente a 1897.A. Bezerra tem entremãos um livro de grande fo-I^go sobre o Ceará „o qual abundam os map^gra-

F,fnráCfc?!ImAente resMe Antonio Bezerra na capital do
do M?,U? ^"S onde 0CCBPa » logar de director
coloS CeareniSe.redaCt0r'Pri'1Cipa, da ***• °^m da

¦•¦¦¦¦ 
.*-¦..;¦

Antônio Manoel Diniz Pereira. Nasceu naMeruóca, comarca de Sohmi o 99 rirt f V iNd;bce^na
t<.,V;p, -•' 22 de No-vembro de 1816.

m Wm 0S Wpl 11» na Cidade de So-

S pétro'Z 
"J^rtr^1*98^ secnlar da Ordem de

dó bi nn n t - ,0!ndaf'1 A?0-8to t,e m* «as mios
ESJS; 

Jf 
? da PanficaÇa° Marques Perdigão.

Matriz dlfeí 
m "*?"• di33e Sila Primeira ™issa ¦«

festr i J 
'°Ca' •Sí!B,d0 po'''co dePois n<"'wado pro-lesso de latim na cidade cie Granja, cargo que exerce3tSente com os (Ie qoadjuet01-6 e»s da ™

vincia^dõT'!.?'10"8?-6"1 ííarço de 1845 Pa™ a Pro-
Xowes noml,' 

° hlSVu D' José Affonso de Moraes*«uw nomeou-o parodio de Salinas. Chegando nesse
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DA ACADEMIA CEARENSE w>
logar em Maio, tomou posse da freguezia e installou urna-
escola gratuita. Depois de 8 annos de magistério, o pre-sidente da província resolveu crear ali uma aula e como
applauso e remunera-ão aos bons serviços do Rvd.m0
Vigário nomeou-o para regel-a, jubilando-íe elle em Fe-
vereiro de 1889.

Falleceu a 18 de Abril de 1898, de uma congestão.
cerebral, que o acommettera em Julho do anno antece-
dente e jaz sepultado no cemitério de Santa Isabel, è
Belém, na catacumba n.° 112.

a

Alcides Môiitano Brasil de Mattos-. Indus-
trial em Fortaleza. Nasceu na vida do Aquiraz a 30 de
Setembro de 1870. Filho de Alcides Brazil de Mattos é
D. Bemvinda Brazil de Mattos. É autor dos pampbletos:—A Questão do arrendamento da Estrada de Ferro
de Baturité, Fortaleza, Typ. Universal, 181)8, m 8.° de
49 pp. e— A Questão do Divorcio, Fortaleza, Typ. Uni-
versai, 1898, in 8." de 67 pp.

Álvaro OvAíwÜU) iVogiiçÍB*;» FçraiVndes. Filho
do Dr. Cornelio José Fernandes e natural de Quixe-ramobira.

Fez seu curso de preparatórios em Fortaleza, e con-
cluidos esses em Dezembro de 1892 seguiu para o Rio
de Janeiro em cuja Faculdade de medicina se doutorou
cm 1898 depois de brilhante curso acadêmico. I

—Moral Insanüij, a questão cia Loucura Moral
tratada sob o triplice critério da pst/cholo;jia positiva, do
diagnostico clinico e da iherapeulica jurídica, in 8.'° de
320 pp., foi o assumpto de sua these para doutoramento.

Seus collegas de formatura o escolheram para ora-
dor no acto solemne e o Discurso, que então pronunciou,mereceu do paranympho Dr. Francisco de Castro e dos
assistentes os melhores qualificativos.

Antônio Condido <fa ISoeha. Filho dl Josá
Francisco da Silva ítoclia e P* Tijcrcza Maria de Jesus,

v..--íhHV'W«S.lwBH;:
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Arar™* ,'t^f r!i1 
"n üaa°' Mtã0 Pcrt<^ente á doai^,j, húSiáu a G de Fevereiro de 1851Patroa, para o Seniinario d'o5U Slt^S M \uffi:& M*mi« n!.,.,.„ ..„.:MMc ^Éê*8 em Marçoo'0

saia ecoiesiasüca aos 30 de Novemh-n dá u7• ,metiores móò »'o i^ AT -V iNU;unü*° de lcwo; ordens
,w 'm o0 de ^ovemoro de 1877; ordens Wn-fcub-diaconato e diaéonàto tâ* oi « •mi at , a;3"

1-878 e o Préa^TSo 30"de ^Wm*
natal aos 8 cio Dezembro do dito anuo.i or provisão do 3 de Feverpirn da iqoá e •
meado Parodio da Fregueziada TW^\ 

' 3° f01'n°-
err-oii *í;-r'->í to 1*^lco-*ww ua umao, cargo nue e?-
SP i*V d8 Sôtômbro de 1839- S^ 24 d" Manae Ib.bJ foi nomeado Vigário de Fonte-B^ n> aÍsonas, então do Moído do M\\n>-1 ,' Aína'
«"«o penteado a1^^ ^ S° d?,or- °*

Í85Í e'llt! Ü1 P!M» em ° bira™ <Í8
tadu,! «n Í891 CM3''e330 e°^««»ft> Ei-
_ f^rceii o cargo de DirectOr da Esooli Norml ,1,Estado por nomeação da 6 d» Juabo ,lI í<ní í ,& o ser após a ivoldM É ," ?° ' % dlWlo

exorc Í po 
' 

I f fear ?M 7 
SM ^""^ fre»^

I) (dW™t?l " d° InsPector Escolar.

lü.a d 
' 

¦ „ , 
° l,sslIll0!1.V'"« P» &»<»fe,

56 pp 'S 
aCt0S-A' Búas tá™, in 8.»

e:n
n.°

de

d

Zario M „ 1 , V1'-' M<5'llJes- W 4a Manoel Ce-
em M*:D , 

U;.".™=«=a eudinha Mendes, nasceu

^ uu ^>e-ííí/p t/a fera, de FoWtWq o fnn,i^dado a resMfnriU n^« . " ,l, U1U4- ° tendo mu-
e redi-e t tÍt2 t ^pltf !Íe 3- p«4lo »'« fundou^ . i?:J^ ^ z>V^/, publicação de mérito.,

>v

í''l
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DA ACADEMIA CEARENSE a^

Escreveu um livro de versos sob o titulo íWwwda Carne.

Antônio da Justa Seixas Corrêa. Doutorem Medicina pela Faculdade do Rio de JaneiroFilho do negociante de Fortaleza, Luiz de SetólCorrêa e D. Maria da Justa de Seixas Corrêa lZlna mesma cidade a 11 de Março de 1864.
Sua these do doutoramento apresentada á Facul-dade occupou-se Da febre amar cila.

Antônio- de Almeida (Padre). É o autor dasLições elementares de Lógica dispostas com methodosimples e faeilparao primeiro ensino. Rio de JaneiroTyp. do Apóstolo, Rua Nova do Ouvidor 1870 Brochura de 72 pags. dedicada ao Rvd. Coneeo Dr' M CHonorato. ^'

<\. 1 Srh 
d,e?icatoria' ¦<** traz a data de 9 de Setembrode 1870, diz o autor que esse trabalho é fructo das vi-gihas nos campos do Paraguay e servirá para tirociniodos alumnos, que frequentão uma escola primaria porelle regida na cidade do Grato. P

Antônio de Castro e Silva. Presbvtero dnhabito de S. Pedro. Victima do cholera, f llC ZArronches a 13 de Julho de 1S62. Era filho do Capita
Calo"T5 

'".f ra Castro c d° D- Kaucisca deCastro e Silva, fal ecida aos 88 annos em Fortaleza aJm de Janeiro de 1854.
Escreveu:

RTm*7^%°»ía> 
an° ma?ÍfeSTt0 

,do ex-C01»mandante dasarmas do Ceara Cornado Jacob de Niemeyer contra oPadre Antônio de Castro e Silva, Rio de Janeiro 1828°
35 Ementes. 

* ei" dUaS C°1UínnaS- Vem em appendic°
É a demonstração da arbitrariedade, commettida por
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aquelle Presidente da Commissão Militar mandando pren-tx sriha ás io hwas da"-»de si
Antônio de Castro Vida! Barbosa. Filho

™í" ,' 7 
"! "t0m° de Castro Barbosa e D- Leonisia

aí fM^ nfCeU,-em Aracat?'¦» 2 de Maio de1872. E autor de dous livros de poesias, um intituladoVersos e o ontro Marinhas-W5mk"° peZno
CoK rVÍaÍd0Sf 

ím Ma^as, KuinaS8-eP&°:
os ausS*?*¦ £?'• %am-aS ^wfe,s P^Ucadas sob
tencê o autor 

***** ESpmtUa1' associa«a° a 9tte P*

...

.;¦/'

Antônio de Padua Pereira Paeheco. Na-
rt/s Pn,iraCry- 

", bí":ha,'el em dirdt0 Pela Faculdade
Trmt Ü n" *^* Provincial. Orador distincto.limão do Dr. Domingos José Pereira Pacheco. Falleceude tuberculose em Fortaleza. 'aiieceu

Deixou vários discursos, que se poderão consultarnos Annaes da Assembléa da Província.

q k ^ oT? ?T,,19l,es da siIva Nasceu emS.íralA^.de JuIho ^ 1817, sendo seus pães o Ca-pitao de Milícias e abastado commerciante Joaquim Do-
Saneie jaesusVa' 

^ °rÍgem portugueza' e D- Florencia
Naquella cidade fez seus primeiros estudos, seguindodepois para Olinda e dali para a França em 1835Em Panz obteve a 8 de Dezembro de 1837 o'gráode Bacharel em Lettras, e a 3 de Novembro de 1843° 

iíPÍ0n!,a áí Doutor em Medicina conferido pela Fa-eu dade de Montpellier. Foi também Dr. em Medicinapela Academia do GrSo Ducado de Hes.se (31 de Janeiro
De volta á terra do berço entregou-se á sua pro-

•v.&
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aSaSigaefeSad°S InSPeCt°reS de Me' «»e <-e

«ambenj comoVmte ffdad ret eTrSS^Gabmete Cearense de Leitura de fortaleza * d°

Outubro d?Zm° 
da AlfeDdega P°r Decret0 * 16 deuutuoro de 1860 e representou a Província de 1852 a1857 e como suppleate no biennio de 1860-1861Falleceu em Fortaleza a 12 de Julho de 1876.

Antônio Epaminondas da Frota Nas^ii nacidade de SanfAnna a 27 de Setembro d7i «^f? P

«-vi sSlvs^ no Athene»cea-
de Engenharia cursou e em 1874 fo para os EstadaUmdo. d'America onde concluiu os estudo* recebendo 0grão de Engenheiro Civil conferido pela UniversidadPde Comell na cidade de Ithaca, Estado^ de NewTrka uiese por elle apresentada versou sobre JW/n.com appheação ao do Ceará. °S
f„ríf/°r 3 VlZe! trabalho« «a Estrada de ferro de Ba- -

TSLChe 
e d,° trafeg0 e engenheiro *> 2a elasse.

PublicÍTrl'^ do En«enheiro Wrector das obras
roTofefl 1 ? P.°r Tfes e hoje é ° «ce-director
da IÉI^ enIügle! no Lycôu de Fortaleza, removido

n n a6 £eometria e Trigonometria.
mento rtL *, da Frota tem o nome ligado ao movi-Zls te *vsw°.para °quai n*° «w»*™recursos de sua intelligencia e os de sua bolsa.

' "/,

V; ¦¦¦¦vt; A: 'i i«í--«;
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Antônio Ferreira de Laffayette. Mais cO-
nhecido por Antônio Laffayette. Nasceu em Aquiraz a
10 de Julho de 1849, sendo seus pães José Felippe
Ferreira empregado durante 52 annos na Alfândega do
Estado e fallecido em Aquiraz em Outubro de 1898 aos
92 annos de edade, e D. Alexandrina Maria da Conceição.

Typographo desde creança, cedo também appareceu
elle no jornalismo fundando o Meinnho, que sé publi-cava na Typ. Americana de Theotonio Esteves de AÍ-
meida, na antiga Rua do Fogo. Redigiu ou collaborou
em todos os pequenos jornaes, que se publicaram em For-
taleza, sendo O Figarino sua ultima tenda de combate.

Falleceu a 17 de Outubro de 1896.
Antônio Laffayette não escrevia e portanto não dei-

xou originaes. Sentado no banco da caixa, de compunidòr
em punho, pensava e compunha, sendo pot isso mesmo
mais dignos de admiração seus versos tão cheios de verve
e seus trabalhos humorísticos e de critica ligeira, como
a secção Bocorianas, que escreveu no Norte.

O Figarino, que elle fundara a 5 de Maio de 1895
cpnj João de Albuquerque e Nicephoro Moreira, dedicou
á sua memória a Edição de 9 de Novembro de 1896.

¦ 

: 
¦

-'

i '

Antônio Gomes Pereira Júnior. Filho de
^p^nio Gromes Pereira e D. Mariana Gertrudes Pereira,
nasceu em Fevereiro de 1854. Bacharel pela Academia
do Recife.

Exerceu na Provincia os logares de promotor pu-Wieo.de Baturité (29 de Maio de 1875) et secretario da
Wliuçia; na administração Padua Fleury (6 de Junho
dt;1^)- Foi, presidente da Provincia de Goyaz.

Trahsportando-se para Pernambuco, ahi abriu banca
d|a4vogado e fez-se um dos redactores d'A Provincia,
^9 raaiS:tarde nomeado lente da Academia do Recife,
<m&>,><m começou a exercer a 31 de Março de 1891.

Foi por muito tempo redactor-proprietario do Com-
Wezçio de Pernambuco e actualmente redige a Imprensa,
Jia p^ucp vinda á luz da publicidade em Recife.

>v
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DA ACADEMIA CEARENSE 51
Antônio Gurgel da Costa Noqueira. É Na-tural do Aracaty e^filho de José Carlos da Costa No-gueira e D. Luiza Gurgel da Cesta Nogueira. Clinica naSdad°e rccime?to- • Formou-se em »«*< s

theses sendo o assumpto de sua dissertação: O trata*mento da retenção de urinas. •

seguintetotr,,ab0alí;oar,'ia,,0 Ribeir° C°nhecemos delle °
-Relatório dirigido ao Ex.mo Snr. Presidente da

annoVT,S^CeTá 
Dr/°50 Silveira de ^ noanno de 1859 pelo contador servindo de inspector dathesourana Provincial Antônio Lauriano rS ímpna Typographia Cearense, 1859. ' P*

Acadêmico de marinha em 1855, promovido a suar-
fetgatT 

6m 185?' Cheg0U ao P°st0 *> * de
Era Cavalleiro de S. Bento de Aviz e Cruzeiro

Çommendador 
da Rosa e condecorado com as m daSde Paysandu e da Campanha do Paraguay.Escreveu:

Arnniit^9^ cisadas a bordo da canhoneira
tZTl ^ToTf1"16"'0 d0 aviso n-° 1635 de 30 de
barra Ü v- ? -(AviS° aos naveSantes para navegar a
Pernamt J1^ F P°rt0S da Ballia- S- F™"^<=0,SWSüKSfeV livelha de PI
ffociantp1 Aarífn^°a?UÍm R°íri9ues Ju,lior Filho do ne-
dfe Joa«ulm R°drigues e D. Anna de Al-cSeT Sgues'nasceu a 12 »mm mm

W
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Em 1851 seguiu para Pernambuco a concluir os
estudos de humanidades, iniciados no torrão natal com
o Rvd.mo padre Antônio da Silva Fialho, matriculando-se
em 1853 na Academia de Direito, que ainda então func-
cionava em Olinda. Feito o tirocinio acadêmico e havendo
conquistado a carta de Bacharel, voltou em 1857 para
Sobral, onde abriu banca de advogado.

Entrando para a vida publica, de accordo com as
idéias, que recebera no berço, tomou logar nas fileiras
do partido liberal, que lhe deu em recompensa desde
então até hoje em troca de seus bons serviços todos os
postos e todas as distincções ie que pode dispor a po-
litica no paiz, pois foi deputado provincial, deputado geral,
presidente da provincia e finalmente ministro.

Delle conhecemos:
—Discursos pronunciados na Câmara dos Deputados

nas sessões de 31 de Julho e 12 de Agosto de 1880.
Rio de Janeiro, Typographia Nacional. 1880.

Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados na
sessão de 20 de Agosto de 1887. Rio de Janeiro. Im-
prensa Nacional. 1887.

Alem desses, que foram tirados em folhetos, o Con-
selheiro Rodrigues Júnior pronunciou outros discursos,
que se encontram publicados nos jornaes politicos do
paiz.

í""' '•'

.

Antônio Luiz Drumond da Costa. Filho do
Major Joaquim José da Costa e D. Anna Isaura Dru-
mond da Costa. Bacharel em Direito pela Academia do
Recife.

Redigiu o Norte, jornal politico em Fortaleza.
Faz parte da Academia Cearense desde o seu inicio.
É actualmente juiz municipal de Humaytá, Estado

do Amasonas.

Antônio Manoel de Medeiros. Doutor em
Medicina pela Faculdade cia Bahia, Nasceu no Aracaty

^v
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a 23 de Abril de 1820, sendo seus pães Manoel do Rego
Medeiros e D. Mariana do Rego da Luz. Falleceu a 13
de Julho de 1879, aos 52 annos de edade, na villa do
Limoeiro em viagem do Icó para Fortaleza. Estava então
n'uma commissão medica por vários pontos do interior
da Província acommettidos cie febres. Exercia o cargo de
Delegado do Cirurgião-mór cio exercito no Ceará.

Foi Cavalleiro cia Ordem de S. Bento de Ayíz e de
S. Gregorio Magno, de Roma.

Delle conhecemos:
—Relatório apresentado ao Ill.mo Ex,mo Sr. Dr. José

Bento da Cunha Figuereclo Júnior, presidente da Pro-
vincia do Ceará pelo Dr. Antônio Manoel de Medeiros
1.° cirurgião do corpo de saúde cio exercito em commissão
nas comarcas do Crato e Jardim, dorante a epidemia do
cholera-morbus em 1862, Ceará, Imp. na typ. Brazileira,
1863.

—Conselhos médicos a pobresa do Cariri, publicados
na Gcczeta do Cariri, Abril de 1862.

•.Antônio Manoel da Costa Barros. Nasceu
em Aracaty em 1850, sendo seu pae o Coronel Costa
Barros e sua mãe D. Ursula Antunes da Costa Barros.

Fez o curso de humanidades na cidade natal e na
da Bahia, cuja Faculdade cursou durante alguns annos
e passando-se ao Rio cie Janeiro ahi recebeu o diploma
de doutor em medicina em 1877.

Versou sobre Keratite a dissertação de sua these
de doutoramento.

Dedicou-se desde os mais verdes annos á litteratura,
consagrando-se principalmente á poesia. Infelizmente não
foi publicado, por motivo que ignoramos, um livro de
poesias que colleccionou e que ia dar a lume sob o titulo
Cantos da mocidade.

Costa Barros creou e foi redaetor do dous jornaes
scientificos e litterarios na Bahia, o Prenuncio e a Nova
Era, em que estampou muitas de suas composições, e
(Je que foram çollaboraclores Satyro de Oliveira Dias?

¦'¦'¦
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Ambrosio Philocreão, Pedro Ribeiro, Benicio de Abreu,
Castro Rabello Júnior e outros distinctos collegas seus.

A seus esforços e a sua custa foram impressos e
publicados na Bahia os do.us pamphletos políticos de
propaganda republicana Palavras de um Revolucionário
e os Peregrinos da Democracia, escriptos por seu amigo
e conterrâneo Júlio Cezar da Fonseca Filho.

Antônio Martins. Filho de Antônio Dias Mar-
tins e D. Francisca Xavier de Albuquerque, nasceu a
16 de Junho de 1852 em Fortaleza, donde aos 7 annos
retirou-se com a família para a villa do Trahiry e vol-
tando de novo á Capital, empregou-se em casas com-
merciaes como caixeiro de escripta, profissão que deixou
pela cie empregado da Alfândega.

Fez as primeiras armas na imprensa redigindo em
1875 com Joaquim de Souza e Lino da Encarnação a
Briza e collaborando nos Ensaios Luteranos e Lyrio,
outros dons pequenos jornaes litterarios. Em 1876 re-
digiu com Joaquim de Souza e Rodolphiano Padilha a
Mocidack, em 1878 ainda com Rodolpiano e Francisco
Perdigão a Tribuna, do Povo e de 1881 a 1882 publicouna Constituição uma serie de folhetins sob o pseudonymode «Delisle» como mais tarde no Libertador de parceriacom João Lopes a secção A semana.

Os serviços prestados por Antônio Martins no Li-
bertador á causa abolicionista são inextimaveis.

Por ultimo Antônio Martins illuminou com sua pennaas columnas do Norte, orgam da parcialidade política a
que pertenceu e que lhe deu o alto posto de senador
estadual.

Depois de haver esgottado os recursos da medicina
do paiz e do estrangeiro, pois mesmo ás summidades
Europeas recorreu, Antônio Martins veio a fallecer em
Fortaleza a 31 de Março de 1895 victimado por pa-decimentos da espinha.

O Diário do Ceará dedicou a sua memória um
n?° especial a 30 de Abril de J895,

>*
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Conhecemos delle:'
—As ires lyras, collecção de versos abolicionistas

publicados em volume com os de outros dous poetas,
Antônio Bezerra e Justiniano de Serpa.

— Discurso pronunciado na sessão inaugural da so-
ciedade «Cearense Libertadora» a 8 de Dezembro de
1880. Typ. Econômica.

—O incêndio do Taboão, poesia, cuja venda reverteu
em favor das victimas dessa grande catastrophe, occor-
rida na Bahia.

—Ifitroducção á Acta da sessão magna que celebrou
a associação Perseverança e Porvir em 20 de Maio de
1883 pela extincção do elemento servil no Brazil. For-
taleza, Typ. Universal, Rua Formosa 23, Cunha, Ferro
& C.a 1890.

'¦I

Antônio Mendes da Cruz Guimarães. Nasceu a
23 de Setembro de 1816. Falleceu a 6 de Janeiro de
1841 n'Allemanha. Filho de José Mendes da Cruz Gui-
marães.

Publicou:
—Theses, quas.illustris jitreconsidtqrum ordinis auc-

toritate atque consensu in Academia Geórgia Augusta
pro summis in utroque jure honoribus rite obtinendis
die XVI. M. Augusti. A. MDCCC XXXIX hora XI A.
M. publice defendet Antônio Mendes da Cruz Guimaraens
Ceará Brasilianus. Gottingce ex officina Frid. Em. Huth.

Antônio Mendes da Cruz Guimarães. Sobrinho
do precedente.

Doutor em Medicina pela Academia do Rio de Ja-
neiro, que lhe conferiu o gráo a 30 de Novembro de
1859'. '

Nasceu em Fortaleza a 28 de Fevereiro de 1838,
sendo seus pães o Commendador Joaquim Mendes da
Cruz Guimarães e D. Maria Joaquina Mendes Ribeiro,

¦¦¦
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Falleceu em Fortaleza a 10 de Abril de 1878 de uma
febre remittente biliosa.

Medico de extensa clinica, prestou bons serviços
igualmente á S. Casa de Misericórdia, Cadeia Publica e
Corpo/ de Policia de Fortaleza.

É autor do trabalho:
— Quaes são os melhores meios para reconhecer a

pedra na bexiga, e reconhecida esta qual o melhor e mais
seguro methodo de praticar a respectiva operação These
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio cie Janeiro
em 31 de Agosto de 1859 e perante ella sustentada em
28 de Novembro de 1859. Rio de Janeiro. Impresso na
typographia de Peixoto, rua nova do Ouvidor n.° 9, 1859.

Antônio Nogueira de Braveza. Nasceu no
Aracaty em 1807. Bem menino ainda ficando orphão de
pae, conseguiu em 1833 empregar-se na Secretaria do
Governo, tendo antes sido secretario particular do Co-
ronel Agostinho Thomaz de Aquino na campanha de
Pinto Madeira, mas por sentir-se com vocação para o
Sacerdócio, dirigiu-se para Pernambuco em cujo semi-
nario (o de Olinda) recebeu as sagradas ordens.

Politico da escola conservadora, por vezes foi depu-
tado provincial.

Foi um dos directores do Collegio de Educandos
de Fortaleza.

Falleceu no Rio de Janeiro a 2 de Setembro de
1881 aos 74 annos de edade.

Tinha as honras de conego da Capella Imperial e
era condecorado com a Ordem de Christo.

Conhecemos delle: .
—Relatório do Collegio de educandos apresentado a

8. Exc. oEx.1110 Snr. presidente da provincia Dr. Lafayette
Rodrigues Pereira. Ceará Typ. Social de Soares & Filhos,
Rua Formosa, 1864, 28 pp.

Antônio Olympio da Rocha. Acadêmico de
Direito na Faculdade do Recife.
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Filho do Capitão Hermino Olympio da Rocha e
natural de Fortaleza.

Falleceu de uma lesão orgânica do coração a 25 de
Junho de 1885 aos 22 annos de edade.

Deixou três volumes de poesias, Farfalhas, Musa
antiga e Fagulhas, promptos para o prelo mas infeliz-
mente ainda inéditos.

Antônio Pacheco Mendes. Filho de José Men-
des e D. Quiteria Pacheco Mendes, nasceu a 24 de Fe-
vereiro de 1857 na. cidade do Aracaty, donde sahiu com
5 annos para o Estado do Rio Grande do Norte. Estu-
dou primeiras lettras em Pernambuco e humanidades no
Seminário de Fortaleza. Ao encetar o curso theologico e
já capaz de receber a tonsura, Pacheco Mendes preferiu
a carreira de medico, partiu para Bahia em 1872 e en-
trou para o collegio S. José, o estabelecimento de educação
de maior renome naquella adiantada capital. Em Março
de 1875 matriculou-se na Faculdade de Medicina e a 20
de Dezembro de 1888 recebia o grau de Doutor, tendo
feito no Rio de Janeiro o 3.° anno do curso.

A 14 de Março de 1881 seguiu para Europa e depois
de ouvir as lições de celebres mestres de Paris, Vienna e
Londres voltou em Março de 1883, concorrendo então
ao concurso aberto para preenchimento da Cadeira de
Anatomia e Physiologia pathologicas.

Nomeado para a dita cadeira por Dec. de 23 de
Outubro de 1883, regeu-a como cathedratico até 1891,
epocha em que foi a pedido, e por assim permittirem os
Estatutos, transferido para a primeira cadeira de clinica
cirúrgica, em que se conserva.

Em 1891 foi nomeado pelo governador do Estado da
Bahia, Marechal Hermes da Fonseca, para Intendente
da Capital, logar que exerceu apenas 48 horas por ter
de seguir para o Rio de Janeiro acompanhando aquelle
illustre Militar, cujo estado cie saucle exigia cuidados as-
siduos e prodigalisados por mãos de profissional. Em
chegando ao Rio foi incumbido pelo governo Federal cIq
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_~'t-*' :,„i-íp^i.; emittir parecer sobre as reformas das Faculdades de
Medicina apresentada pelo general Dr. Benjamin Constant.
Neste mesmo anno foi agraciado com o Officialato do
Cruzeiro.

Eleito deputado á Assembléa Constituinte da Bahia
fez parte nas duas sessões, que a ella se seguiram, das
commissões de orçamento e instrucção publica nas quaescollaborou com grande actividade.

Faz parte da Redacção da Gazeta Medica e é o pre-sidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Bahia.
Delle conhecemos:

—Do Ainhum. These para o doutoramento. Bahia
Typ. de Lopes Velloso & C.a, Rua de Santa Barbara n.°2. 1880.

—Contribuição ao estudo do beriberi. Bahia. Im-
prensa Popular, Rua do coberto Grande n.° 48. 1889.

Essa monographia contem a serie de artigos publi-cados pelo A. na Gazeta Medica da Bahia (1884 a 1889).— Quelqnes consideraiions sur te traitement chirur-
gical des fistules á Vamis, 8.° de 7 pags. Bahia Litho-
typ. Tourinho.

Demais é o traductor e annotador do Manual deautópsias do professor allemão Dr. Richard Heschl.
Consta-nos que tem no prelo uma monographia

sobre o Catheterismo e sobre um novo processo de èos-
tura da bexiga após a talha hypogaslrica.

Antônio Pinheiro Lobo de Menezes Ju-1'umenha. E bacharel em direito. Foi um dos Redac-tores da Revista Litteraria do Recife.

Antônio Pinto Barbosa Cordeiro. Doutorem medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. Filho deManoel Barbosa Cordeiro.
Sua these de doutoramento, sustentada aos 28 deNovembro de 1858, versou sobre A Ligadura da aorta,suas vantagens e inconvenientes e foi impressa na Typ,
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n^l Rion3dedJanei™!,Me,IVe 
e C°mp- ™ d° °llVÍdor

Árn,^t0^!> ,Wní° íe Me«d°»Ça Natural doAracaty. Visitador da Província, conego pregador da
nS do^ Ti 

«governador dó Bispjo doK &nome do sen 1.» B.spo Dom Luiz Antônio dos Santos.Fo deputado geral e politico cie grande influencia.
o «Irírce^se>UrenÇ0' AlbUqUerqUe 6 °Utl'OS' ^

clT»te administJ-°a a Pr°™da-
«dWTf° 

át Iíln?aculàda Conceição de Maria, pre-
de 1847. Q"mnmohim no dia 8 de Dezembro

Quixe^íX™ R!"ít0,de, Mend»«Ç« Natural de
rlPnnfoT ?a,charel Pela Fa™ldade do Recife. Ex-
no ^ /7Pr0^lnClal e geraL Coll^orou por muito tempona Co^tmçao orgzm conservador em Fortaleza como
so /*tra a a Unte- atualmente é juiz de direito avul-so, com residência na Capital Federal.E autor dos seguintes trabalhos:
dnnr7r° PUUk°: ? Bacharel Antmio à*to de Men-donça juu municipal de Quixeramohim e o jornal Pedrocoiát ím-wSr *is<?& Ceara-Typ-de odo™»
rensr^?0 Pronunciado perante o Gabinete Cea-
sario \9 A, n85 

n\SeSS,a0 solemne de seu 2-° ai»wer-
«h? o*$*&°eTbr° de 1877- En«o»tra-se publicadoS "X^tíL^0 presidente Ph™<-
rPr,,P~^^° í?ntra as eleiSSes d0 Ceará Por um cea-
fel „S . TÍP°graP^ Baturiteense, 1878. O P™-«esto nao traz o nome do autor.
assP^fnr0i pr0I!unciad0 em Fortal^a no acto do
SSS da Pedra d« Azylo de Mendieid.de no dia
í ^ Pezembro cie 1877, Fortaleza, 1877, ip-40
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v 
~-Dlfursos Pronunciados na Câmara dos Deputados

pelo Dr Antônio Pinto de Mendonça deputado á As-semblea Geral pelo segundo districto da Província doCeara na sessão de 1882. Rio de Janeiro. Typ. Centralde taristo Rodrigues da Costa, 7 Travessa cio Ouvi-'clor, loo2.
~Df ursos pronunciados na'Câmara dos Deputados

pe o Dr. AP. de Mendonça Deputado á Assembléa Geral
§Ü 1 «q!UlLd0 tStíCt0 da Provincia do Ceará na sessãode 1883 Rio de Janeiro. Typ. Central de Evaristo Ro-dngues cia Costa, 7, S. do Ouvidor, 1883.—Breves considerações sobre o projecto n.° 8 ÉOamara dos Deputados augmentando os vencimentos damagistratura estadual, pelo juiz de direito Antônio Pintode Mendonça. Ceará. Typ. Econômica 43 Praça do Fer-reira, 1891, com 27 pp. v

am—Exe da administração cio Estado pelo vice-governador constitucional, empossado pela revolução Ma-
d/ fP™11 WjM Barroso I™ Phocion, 8.° pequenode 102 pags. publicado em 1892.

. São os artigos publicados no Combate, jornal defortaleza, e depois enfeixados em livro,
\

TnA fn°?10n Pint° MofJueÍpa Brandão. Nasceu no
&%ít d° Setembro de 1862 sendo seus pães Victo-uno Pinto Nogueira e D. Margarida Augusta Pinto. -

Foi medico da Câmara Municipal de Fortaleza eactualmente e o director do Azylo de alienados S. Vi-cente cie Faulo em Arronches e exerce o professoradona Escola Normal cio Estado.

tadua?n 
maÍS dG Um bÍennÍ° tem sid0 dei)utado es"

^ntolí11'0^ 
° 

}?r? Tlmores da bmi'3^ Theses apre-
AInl i" 1FooCnldafe de Medicina da Bahia * 30 de
™IL\ ,889Tafim de obter ° &° de ***»¦ em
Grandím^ ^ ^^ 48> m de Coberto

x
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Antônio Pinto Nogueira Aecioly. Nasceu no
o T. C. José Pinto Nogueira e D. Ántonia Pinto No-guerra. Abraçando a carreira cias lettras, seguiu baraPernamouco em 1857 e n'Academia d'ah'bachar*S

• .°rTd0 d,e Ta famiIia (le Vencia na antiga Pro-vincia, obteve facd entrada na vida publica sendo logonomeado Promotor publico da cidade natal, logar queÍSS;dSS et $£&*" J* "^
Nao era, porem, a magistratura a carreira que o

1m a Í?r8Va C°m SS lnaÍS ris0nhas Promessas, e
nreStiffirn p! ** ° Sa8™U Um dos chefes de «piestigio na Província quer no antigo quer no novo ré-
ffrl 1 T«Rn 

Mla eadi?a na CiUaara dos Deputados
i««T 1 ,8° e, a escolha de Senador ei» Julho de1889 depois cie valente pleito eleitoral cheio de coÈdIcaçoes e surprezas. l

chão i, inSlP 
de 15 

?e Novembr0' 4»è deitou ao
assente nníí? 

monarc,,Icas. nâo lhe permittin tomar
o ZToãl T • ?aS *? ?VaS Cren«as e ideias buscandoo concurso do antigo chefe monarchico só tiveram emelucrar vendo-se mais alargadas e radicadas no Estado
Sora- DSaS alHanÇaS G reIaÇÕGS C°m que dIe veio
^ÍVT,tU?° a R?Publica fel-o presidente do Con-
¥cZ rui• ?° 1 ri;;id0 após a ^P0*0 do general
ÍSSL? «í K f*e»ideDte do Estado, Senador
Í^W^^S^P^^ do Estado em substitui-Çao ao C.el José Freire Bizerril Fontenelle.bua eleição tendo-se realisado a 11 de Abril del«Jb assumiu elle o cargo a 12 de Julho.
hni. «• S°\te 0,dePutaílP provincial cie 1865 oecupanoje o mais elevado posto da magistratura de sua torra.Conhecemos delle:
do cZS^^^T0 2-° ^eiProsidente da Província
Io lii 

mglU ' Assfmbléa PisMtm no Éf de Julhoue 1S.S4 por occasiao da installação da sessão ordinária
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—Mensagem com que passou no dia 12 de Julho de
1884 a administração ao Ex.mo Snr. Conselheiro Dr. Carlos
Honorio Benedicto Ottoni.

—Mensagem apresentada no dia 13 de Julho de
1892 por occasião de ser installada a l.a sessão ordinária,
como 1.° Vice-Presidente do Estado.

—Mensagem que, como Presidente do Estado, no
dia 1.° de Julho cie 1897 leu perante a Assembléa Le-
eislativa

—Mensagem que, como Presidente do Estado, no
dia 4 de Julho de 1898, leu perante a Assembléa Le-
gislativa.

Antônio Pompcu de Souza Brazil. Doutor
em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro, perante
a qual a 26 de Dezembro de 1873 sustentou suas theses,
que foram approvadas com clistincção e trataram Ba
Acfu/presswra^ dectricidade, tratamento das fracturas com-
pticüdas e o óleo de fígado de bacalhâo considerado pky-
sio lógica-iherojpeutica e phurmacotogicainente.

Falleceu de uma neurysma da aorta a 26 de Janeiro
de 1886 com 35 annos incompletos pois nasceu a 29
de Março de 1851.

Fora sócio effectivo do Instituto Acadêmico e um
cios redactores da sua Revista.

Muito preparado em assumptos industriaes, o Dr.
Antônio Pompeu abandonou a profissão medica e entre-
gou-se á construcção de uma fabrica de tecidos em For-
taleza, que realisada com o maior successo absorveu os
últimos annos da sua existência afanosa.

Antônio Sabinò do Monte. Nasceu a 11 de
Julho de 1846 na cidade de Sobral, e foram seus pro-
genitores o Major Miguel Francisco do Monte e D. Anna
Clara Francisca do Monte.

Foi-lhe conferido o gráo de Bacharel em sciencias
jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito do Recife
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a 7 de Novembro de 1870, tendo obtido approvaçao
plena em todos Os annos do curso, e logo depois, de
Março a Abril, exerceu a promotoria publica da Comarca
de Sobral por nomeação interina do Juiz cie Direito, Dr.
Vicente Alves de Paula Pessoa.

Retirando-se em 187 L para o sul do Império fixou
residência em Santa Maria Magdalena, termo e comarca
de Cantagallo, Província do Rio de Janeiro, e entregou-
se ali ao exercido da advogacia.

Por acto de 27 de Janeiro de 1872 o Presidente
Josino do Nascimento e Silva nomeou-o promotor pu-
blico de Cantagallo, cargo que deixou no mesmo anno
por ter sido nomeado juiz municipal cie Mangaratiba, da
dita província.

Deixando o exercício do cargo de promotor publico
da comarca, empossou-se em Fevereiro de 1873 cio de
juiz municipal e de orphãos do termo de Mangaratiba,
para o qual fora nomeado pelo Ministro da Justiça Du-
arte de Azevedo por Dec. de 27 de Novembro de 1872.
Accumulou ao exercício deste cargo o de inspector das
escolas, e de ambos elles foi exonerado por ter sido
accommettido de moléstia grave, que o obrigou a reti-
rar-se para o Ceará em 1874.

De regresso ao Ceará, nomeou-o o Presidente He-
raclito Graça para promotor publico da comarca de Ca-
nindé, cargo que exerceu de 24 de Novembro a Feve-
reiro de 1876, d'ahi foi removido pelo vice-presidente
Esmerino Gomes Parente para a comarca do Aquiraz o
dessa por acto de 4 de Abril ainda no mesmo anno
para a de Maranguape.

Era então presidente o Dr. Francisco de Faria
Lemos.

Por decreto de 23 de Fevereiro de 1-878 sendo no-
meado chefe de policia do Ceará assumiu o exercício do
cargo a 13 de Março e nellc se manteve até 12 de
Fevereiro de 1880. Foi a sua uma administração policial
tormentosa, na quadra de uma secca terrível, infestado o
interior da Província de bandos de criminosos, e como
nella se houve dizem-o bem um honroso ofticio que lhe
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dirigiu a 12 de Fevereiro o Presidente Dr. José Júlio
e as manifestações a elle feitas pelo povo de Maranguape
a 5 de Fevereiro e por vários chefes políticos da Upitai.
a 28 de Abril. •; . e.nm

Durante o tempo de sua chefatura de policia loram
capturados 314 criminosos. "

Por decreto de 8 de Fevereiro de 1879 foi nomeado
4 o vice-presidente do Ceará, cargo de que não tomou

posse, e pelo de 28 de Agosto de 1880 juiz de direito
da comarca da Imperatriz, em Alagoas, cargo que exerceu
apenas um mez, e pelo de 5 de Março de 1881 chefe de

policia da Provincia do Pará quando se teve de executar

pela primeira vez a eleição directa, no ministério Saraiva.
Da isenção com que procedeu nessa commissão e

correcção com que cumpriu o programma do Gabinete
deu testemunho em sua quasi conectividade a imprensa
Paraense de então. #

Retirando-se da chefatura de policia do Ceará foi-
lhe designada por decreto de 14 de Novembro de 1881
a comarca de SanfAnna do Acarahú, na Província, para
exercer o cargo de juiz de direito, e desse cargo saniu

para o de presidente da Parahyba por carta Imperial de
9 de Agosto de 1884, que começou a exercer a 31 do
mesmo mez e deixou a 8 de Julho do anno seguinte.

Do modo como desempenhou essa commissão em
epocha agitada, quando se tratava de uma eleição, que
ia resolver o problema do elemento servil, dizem os jor-
naes do tempo quer conservadores, como O Jornal da
Parahyba, quer liberaes, como O Liberal Parakybano,
quer neutros, como o Diário de Noticias e Diário da
Parahyba.

No exercido dessa presidência veio surprehendel-o
um officio do Presidente da Republica de Venezuela
cobrindo o titulo em virtude do qual o condecorava com
a coinmenda do busto de Simão Bolívar.

Em 1885 voltou ao exercicio de sua comarca de
SanfAnna, e nelle esteve ininterrompidamente até Janeiro
de 1891 quando foi pelo Governo Provisório da Repu-



j 
'

f-.

}

DA ACADEMIA CEARENSE 56

blica removido para a 2.a vara civil de Fortaleza por
decreto de 27 de Dezembro de 1890.

No exercício dessa vara tomou assento no 1.° Con-
gresso Constituinte do Estado, fazendo parte da com-
missão que elaborou a primeira Constituição e no Con-
gresso, na sua primeira serie, e fora delle, na segunda
organisação do Estado, tem collaborado na confecção de
suas mais importantes leis

Na organisação da magistratura do Estado, feita
pelo General José Clarindo de Queiroz, foi nomeado
Desembargador do Tribunal da Relação por acto de 27
de Junho de 1891, e Procurador Geral do Estado por
acto de 18 de Fevereiro de 1892 firmado pelo Vice-Go-
vernador Benjamin Liberato Barroso.

Além dos innumeros trabalhos por elle produzidos
em virtude dos cargos, que ha exercido, o Dr. Antônio Sa-
bino do Monte é autor do:

—Conflicto de jurisdicção administrativa com o Rio-
Grande do Norte levantado pelo Procurador Geral do
Ceará Ex.mo Snr. Desembargador Antônio Sabino do
Monte sobre os limites dos mesmos Estados. Fortaleza,
Typ. tf A Republica, Rua do Senador Alencar, 16 b. 1894.

Esse trabalho encontra-se reproduzido na Revista
do Instituto do Ceará, vol. de 1897.

Antônio Salles. Filho de Miguel Ferreira Salles
e D. Delfina de Pontes Salles, nasceu a 13 de Junho de
1868 na villa do Alto-Alegre, hoje Paracurú.

Vindo para a Fortaleza em 1884 como caixeiro de
uma casa commercial, três annos depois começava a
escrever para o Libertador, o Meirinho e outros jornaes
de pequeno formato.

Em 1888 deixou a vida de caixeiro para abraçar a
de funccionario publico na qualidade de empregado na
Intendehcia de soccorros públicos de Fortaleza. Foi mais
tarde amanuense da Secção de Estatística, director da
Secretaria da Assembléa, secretario da Secção de Esta-
tistica, e secretario de Estado dos Negócios do Interior,

-.,«*«*•;,(#
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cargo de que oxouerou-se para ficar como addido á Al-

ímTJ^° t* democráticas foi um dos toda-
j Pnntrn TíPTuihlicano» em Julho de looy. i\esse

m fundoí"£S « Carlos Júnior, Papi
JUnÍ 

Em Mafde fã"!tullou com outros intelligeutes
„m™ de Fortaleza a «Padaria Espiritual», cujo orgam

! tanrens O Pio, publicou muitas j>roducçoes suas

Si5« « PBÒudonymo W —
c-nh pqse üseuclonymo escreveu o ioiheto Metros

peeto os f tosPda «Padaria Espiritual a coutar de 30

de Maio de 1892. (dia de sua fundação) a 28 de Se-

tembF° 
atoHt Versos Diversos (1890), fez a Revista

fredo Peixoto (1891) e deu ao prelo em 1Mb outio

Feda ccnSnüá ali a freqüentar os ma* acreditad

horaen de lettras e a escrever, destacando-se dentre os

SaLs dessa ultima phase de sua vida os que pu-
blicou na Revista Brazileira sob os títulos Mssos acu

Tmicos, A Questão Cubam, Poetas Cubanos.

An(.onio Theodo.ieo dá Costo. Nascido na
•i»in ,m Araratv a 15 dü Julho de 1828, e iilno cio

PtSaÍtí"onio Eloy da Costa e D. Anua Faus-

Ü,,a 
EmCÍ84C seguiu para o. Rio de Janeiro, onde ma-

triculoü-se no cuío de Pharmacia, obtendo em 1850 o

titulo scientifico, que' almejava. Mtabeleceu
voltando ao Ceará neste mesmo *™\™*™[«r

em Fortaleza a sua tenda de trabalho, exercendo a pro
fissão por espaço de 32 annos.

Papei saliente representou na política liberal do

reuimen decahido. i^ifetárwííi
Foi Deputado provincial em diversas legislatuias,
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por duas vezes escolhido para presidir os trabalhos da
Assembléa, vereador da Câmara Municipal e mais tarde
seu presidente, cargo em que deixou traços bem caracte-
ricos de sua passagem.

Nomeado Coronel Commandante superior da Guarda
Nacional, foi logo após agraciado com o Ofíicialato da
Rosa e mais tarde com o titulo de Commendaclor da
mesma Ordem.

Por duas vezes no domínio liberal esteve a frente
do governo de sua terra, na qualidade de 2.° Vice-pre-
sidente.

Quando o Ceará, separando-se cie suas co-irmãs,
entendeu dar guerra de morte á escravidão, levantando
o brado civilisador da igualdade dos Brazileiros, estava
elle á testa dos seus destinos e teve a gloria cie presidir
a sessão magna de 24 de Maio, celebradora da liberdade
dos captivos de Fortaleza.

Aos seus Íntimos dizia elle que este facto era seu
maior padrão de gloria.

Proclamada a Republica, acceitou-a como um facto
consumado e si não prestou á instituição nascente os
seus serviços valiosos, foi só devido á saúde precária que
estava já sendo minada por cruel moléstia cardíaca, que
o arrebatou dentre os seus conterrâneos a 15 de Se-
tembro de 1897.

Conhecemos delle um pamphleto:—Apontamentos para a historia de um sceleralo,
Fortaleza, Typ. Americana le Theotonio Esteves d'Al-
meida, 1865.

Antônio Iheodorico da Costa Filho. Nas-
Jcido na cidade de Fortaleza a 12 de Agosto de 1861.

[Filho do Com.dor Antônio Theodorico da Costa acima
atado e D. Hygina da Costa Sampaio.

Fez seus preparatórios em Fortaleza e no Rio de
aneiro em cuja Escola Polytechnica matriculou-se em
878.

Recebeu o titulo de Frgcrfcciro Civil cm 1884
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sendo em 1886 nomeado conductor de 2.a classe para o
Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia ao Jardim.
Em 1887 foi promovido a Conductor de 2.a classe e no
mesmo anno a Engenheiro de 2.a classe.

Removido para o prolongamento da Estrada de
Baturité com a cathegoria de Ajudante de l.a classe, foi
mais tarde chefe da secção interina da l.a secção do
mesmo prolongamente, donde foi removido para o lugar
de chefe da linha da Estrada (parte em trafego). Exerceu
este lugar durante cinco annos, sendo exonerado em
Setembro de 1894. Em Janeiro de 1895 foi nomeado 1.°
Engenheiro do mesmo prolongamento, lugar que exerceu
por espaço de 2 annos e meio, sendo dispensado- em
virtude da suspensão de todos os serviços dos prolon-
gamentos das Estradas de ferro do Brazil.

Fez parte como thesoureiro das -Sociedades Aboli-
cionistas da Escola Polytechnica e Cearense com sede no
Rio de Janeiro.

Collaborou como redactor da Revista-Polytechnica
e Galeria Cearense., de Fortaleza.

É membro do Instituto Polytechnico da Capital
Federal e da Academia Cearense.

Publicou os seguintes trabalhos:
—Projectos (2) de um theatro para a cidade de

Fortaleza.
—Projecto de esgotos para a mesma cidade.
—Projecto de abastecimento d'agua e esgotos para

a mesma cidade. f
—Noticias sobre a Agricultura do Ceará.

¥.
/.>'

Antônio Thomaz de Aqoino. Director e Lente
do Collegio (de instrucçâo primaria) S. Antônio na ei-
dade da Barbalha.

Publicou:
—Discurso fúnebre recitado ao pé do túmulo do

illustre finado Dr.' José Gonçalves de Moura por oceasião
do trigesimo dia de sua morte, offerecido a sua desolada
consorte a Ex.ma Snra. D. Anna Cecília Fernandes 4§

¦ i
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Moura, aos seus inconsolaveis irmãos, e mais parentes, e
amigos, em testemunho de homenagem, e alta conside-
ração. Fortaleza Typ. do Pedro II, Praça do Ferreira n.°
34, 1881,-8.° de 9 pp.

Antônio Tiburcio Ferromi de Souza,
Nasceu em Viçosa a 11 de Agosto de 1837, sendo seu
progenitor Francisco Ferreira de Sousa.

Assentou praça a 26 de d unho de 1851 no Corpo
de guarnição do Ceará embarcando pouco depois para o
Rio cuja Escola Militar freqüentou; em 1865 marchou
para a guerra do Uruguay como 1.° tenente, assistindo ao
Convênio de Montevidéu de 20 de Fevereiro e para a
campanha do Paraguay onde conquistou louros e nome
immorredouro, como o attestam Riaclmelo e Comentes,
a expedição do Chaco, e o combate de Aquidaban.

Tinha a dignataria da Rosa, ofíicialato do Cruzeiro,
habito de Christo, medalha do Mérito Militar, da batalha
naval de Riachuelo, do combate de Comentes, c das
Campanhas do Uruguay e Paraguay.

Foi inspector das fortificações e fronteiras cio Alto
Amazonas, commandante da Escola de Tiro cie Campo
Grande e da Escola Militar do Rio Grande do Sul, Ins-
pector das fortalezas da Barra do Rio de Janeiro e
províncias de S. Paulo e S. Catharina, encarregado do
exame technico das Fortalezas, desde a Parahyba até o
Pará, Inspector cio 5.° e 15.° batalhões de mfanteria,
commandante das Armas de Pernambuco, e Inspector
dos Corpos, companhias isoladas e estabelecimentos mi-
litares e fortalezas de Pernambuco, Parahyba, Rio Grande
do Norte, Ceará e Maranhão.

Falleceu em Fortaleza uo posto de brigadeiro pelas
8 horas da noite de 28 de Março de 1885 victimado por
uma lesão cardíaca.

Deixou vários trabalhos sobre tactiea c organisação
militares e um brilhante Relatório de sua viagem na
Europa, onde esteve commissionado pelo governo para
çpmpra de armamentos e outros materiaes de guerra.



70 REVISTA

Ao general Tibnrcio, grande militar, e eminente ho-
riem do lettras, uma verdadeira gloria Cearense, a ad-
mirarão dos seus patrícios quiz eternisar no bronze le-
vahtando-lhe uma estatua na terra do berço e outra em
Fortaleza. Esta ultima demora na praça que tem o nome
do heróico soldado, em frente ao palácio da Presidência.

Sobre Tiburcio ha publicado um folheto sob o titulo
Traços d'um tminorial

m

An?eJasso ãe Oueiroa: Li asm. É filho do Te-

teadores da bandeira
panhoiros <lo Tristão

neato-coronel Pedro de Queiroz Lima, um dos has-
dos independentes, um dos com-
Gonçalves. Quando estudante de

preparatórios, redigiu em Fortaleza a Juventude.
Bachã*relou-se em í$ do Novembro de 1871 na Aca-

dem.ia do Recife, tendo sido no anno anterior um dos
membros mais iminentes do «Outeiro Democrático» as-
sociacao republicana acadêmica.

Exerceu a magistral ura em Càniadé" e Pacatuba e
oecupou os logares de chefe cie secçao da Secretaria do
Governo e procurador fiscal interino da thosouraria da
fazenda na antiga Província.

Em 1872 fundou o Gymnasio Cearense..
Retirado da vida politica em que logrou o logar de

Senador Estadoal, falleceu a 19 de Novembro de 1895
em sua grande o betla fazenda «Califórnia», em Qaixadá,

Conhecemos delle um :
— CouinendJo de Gcographla Geral e Especial do

Brazil. Ceará, Typ. da Tribuna Catholica, 1873, 8õ pags.

.'•*%.

#

AuíjB.isto Earfoosa de Castro Silva. Nasceu
em Fortaleza a 13 de Fevereiro de 1836; sendo seus
pães o T. e n eiO. Tiiomaz Lourenço da Silva Castro, nas-
ciclo a 30 de Abril do 1806 e fallecido a 9 de Novembro
de 1881 e D. Rufina Cândida de Castro Barbosa, nascida
a 1 de Agosto de 1818 c fallecila a 16 de Fevereiro de

399.
ITavcado-se bacharelado na Academia de Direjto do

«i

1



: . 

¦ 
¦

*

DA ACADEMIA CEARENSE Ên
Recife e abraçado a magistratura, oecupou os cargos de
promotor publico do Aracaty e Fortaleza, procurador
fiscal do Thesouro Provincial, bibliothecario publico, of-
ficial e secretario do 

"governo, 
chefe de Policia do Ceará,

juiz de direito das Comarcas de S. Borja, Cacapava e
Rio Pardo na Provincia do Rio Grande do Sul, chefe de
Policia do Rio Grande, juiz de direito de Santa Maria
Magdalena e Iguassu, comarcas ambas do Rio de Janeiro.

Tendo-se aposentado como Dezembargador em De-
zembro de 1894, reside na Capital Federal.

E' autor de vários Relatórios apresentados em vir-
tude das commissões, que exerceu.

Aujjusto Fulgeneio Pere« da Motta. Doutor
em medicina pela Faculdade da Bahia. Nasceu na cidade
de Granja a 31 de Agosto de 1851, sendo seus pães o
Coronel Zeferino Gil Peros da Motta e I). Galdina Ze-
ferina da Motta. Falléceu afogado no rio Coriahu a 22
de Junho de 1898.

E autor do volume:
—Indicações do aborto. Dissertação e tlieses para o

doutoramento. Bahia Typ. Econômica. 1877. .

Augusto Gürgèl. Nasceu no Aracaty a 12 de
Março de 1845 sendo seus pães Antônio Gürgei do Ama-
ral e D. liaria Joanna de Lima Gurgel do Amaral.

Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em
Novembro de 1868 e Doutor pela de S. Paulo a 4 do
Julho de 1878. Juiz municipal e de orphuos da comarca
de Pacatuca, Ceará, e da comarca de Laguna, Santa.Ca-
tharina, Cavalheiro da Ordem de Christo, Sócio corres-
pondente do Instituto Archeologico o Geographico Per-
nambucano.

E' hoje advogado do British Bank of South America
na Capital Federal.

Tem publicado o seguinte:
—Discurso proferido no dia 11 de Agosto de 1804

na Faculdade do Recife.

**- 
•¦••. 

)>.



j .. •

n REVISTA '<-V • -•¦

—Theses e dissertação que para obter o grão te
Doutor apresentou e defendeu perante a Faculdade de
Direito de 8. Paulo Augusto Gurgel. S, Paulo, Typ. do
Diário, Rua do Carmo n.° 65. 1878. A dissertação ver-
sou sobre o seguinte these: E' admissível em face da
legislação pátria o direito de accrescer entre co-herdeiros
e co-legatarios ,

—Discurso proferido na collação de seu grão de
Doutor. 1878.

—O monopólio da carne ou o contracto da Câmara.
Fortaleza, Outubro, 16.°, de 29 pp. por Yloicca Arieugon,
Typ. do Cearense, 1880.

Conhecemos ainda do A. um discurso proferido por
occasião da transladação dos restos mortaes do general
Antônio de Sampaio para o mausoleo, que a gratidão
publica levantou no cemitério de S. João Baptista. Esta

publicado no jornal Futuro.
O Dr. Augusto Gurgel escreveu no Jornal da for-

talem. Progressista e Futuro, jornaes de Fortaleza.

Aurjusto Xavier de Castro. Filho de José Xa-
vier de Castro e Silva e D. Antonia Josephina de Castro,
nasceu cm Fortaleza a 30 de Janeiro de 1858. , •

Baldo de recursos, dedicou-se á vida do funccio-
nalisiro, percorrendo os empregos de collaborador na
Secretaria do Governo logar para o qual entrou em fins
de Dezembro de 1878, praticante, 3.° e 2.° escripturano
e director de secção do thesouro do Estado.

Falieceu em Fortaleza a 30 de Abril de 1895. #
A Padaria Espiritual, associação a que elle pertencia,

fez colleccionar e imprimir sob o titulo Chromos suas

poesias esparsas aqui e ali nos diversos jornaes. Os
Chromos que dão um cunho a parte á phisionomia
litteraria do autor e pintam com fidelidade scenas e
aspectos da vida cearense, fazem um vol. em 8.° pequeno,
de 76 pn., impresso na Typ. Universal, Fortaleza, 1895.

•Nfc
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DA FORTALEZA A CIDADE DO LIMOEIRO.

(IMPRESSÕES DE VIAGEM)

Ainda sob desagradabilissimas impressões que as-
saltaram-me o espirito, na ultima excursão á parte do
valle do rio «Jaguaribe» comprehendida entre sua foz
e a cidade do Limoeiro—não me pude furtar ao desejo
de external-as áquelles que realmente se interessam pelo
futuro d'este nosso querido Ceará.

A barra do rio «Jaguaribe» é sempre a mesma:
perigosa, e dia a dia atulhada não só pelas areias de-
positadas pelos ventos e correntes oceânicas, como pelas
de alluvião arrastadas pelas águas d'aquelle mesmo rio,
durante a estação pluvial. Nenhum trabalho de meího-
ramento se ha ali, até hoje, realisado. Apenas existe o
serviço de praticagem, incumbido pelo governo federal,
de examinar e sondar os canaes que dão entrada ao
ancoradoiro denominado «Fortinho»..

Quem escreve estas linhas percorreu e examinou,
ahi, em 1872, o vasto e bem construído armazém (cujas
obras haviam sido acabadas de pouco), destinado a re-
ceber as cargas a embarcar, de procedência da cidade
do Aracaty; bem assim, as mercadorias que, vindas do
Recife e da Europa, se destinavam aos mercados d'esta
mesma cidade e do interior. Em frente a esse armazém
existia um longo trapiche, convenientemente disposto e
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mio s* prestava mui commodamente ao serviço de em-
barque e desembarque dos volumes nelie armazenados,
tanto para bordo dos navios, como das lanchas e bar-
caças do trafego. . , • n %

N'aque!la data quando aportei no ancoradoiro do
«Fortinho», abi se achavam fundeadas cinco a seis em-
bareaçôes, de nacionalidade estrangeira e cie grande ca-
lado, esperando carga para a Europa; estando uma dellas

atracada ao trapiche, carregando.
Qual não foi porém minha decepção ultimamente, ao

enfrentar o «Fortinho», vendo o supradito armazém
quasi em ruinas; tendo já desabado o lanço extremo, do
1 r{o f :| do mesmo edifício, não possuindo mais, este, uma
só porta ou janella; havendo o trapiche desapparecido
completamente, a ponto de não existir, siquer, vestígios
d^Iè;- a parto restante do grande armazém em verda-
deiro 

'abandono, 
servindo de abrigo a bezerros e cabras,

e ameaçando mesmo desabar em futuro não muito lon-

giquo, si lhe não forem em auxilio com algum traba-
lho de prevenção!...... . . .

Essa propriedade, actualmente em tao deplorável
cs-ado, a qual importou em boas dezenas de contos ao
seu primeiro proprietário, pertence (segundo fui infor-
mado) a um banco que se denomina «Impulsôr»_,,si não
me falha a memória. ' /¦"•' ;

Realmente, em vista do que acabo de expor, o tal
Mfim zela do melhor modo possível os bens que lhe
verlcnccm!. .i o • • •

Nos tempos idos, há uns trinta e tantos annos, os
vapores da Companhia Pernambucana podiam subir o rio,
encontrando sempre profundidade sufficientc d'agua para
navegar. Em uma viagem que fiz, em 18G4 ou 1865, o
vapor que me conduzia fundeou á vista da cidade do

'" 
E actualmente? é triste dizei-o! os cuters,

barcaças^ e as próprias lanchas de pequeno caiado, dif-
fictlmenté aportam áquella cidade, em conseqüência do
Grande numero de bancos de areia que se tem formado
no leito do rio. Esta navegação só se pôde effectuar,

**"•» '

r.-J



- í»MS«b'»!.!1

DA ACADEMIA CEARENSE CO

com mais desassombro, por occasião das marés-dea cliente. '
Mesmo durante a acção da preamar, a pilha distas
embarcações roça sobro a areia, nas proximidades do
respectivo porto. Ali nunca se realisoa trabalho algum
de melhoramento. E suppônho mesmo que em tempo
algum se realisará, visto o abandono em que tem estado
até hoje, e continuará a estar aquella via fluida, queameaça ficar completamente obstruída.

Esto facto não me sarprendeu, em absoluto; por-• quanto já o havia presenciado no rio «Mossoró», em
uma excursão que fiz á cidade do mesmo nome; e, bem
assim, no rio «3. Francisco», de tamanha notoriedade, na
secção comprehendida entre a cidade de «Pão-iVAssncar»
e a villa de «Piranhas», ponto inicial da Via Férrea de
«Paulo-Afíbnso».

O trafego é feito h'este rio, a partir da Cilide de«Penedo», por canoas espaçosas e pequenos vapores,
especialmente construídos para n'elíe navegarem. 

' 
Pois

bem, na occasião de "baixarem 
as águas, essas êmbar-

cavôos tocam e encalham, mesmo, nos bancos. d'areia qnase têm formado no decurso das enchentes cPl|ulÍlÍ rio,
Do que fica dito acima, se pôde tirar mui natural

mente a seguinte conclusão:
Ao passo que os governos das nações adiantadas

tratam, pelos meios a seu alcance, de tornar viáveis os
seus rios, que não o são em conseqüência dos obstáculos
que offereeem os respetivos leitos, os do Brazil deixam
mntilisar-se completamente, pelo accumulo das areias,
aquelles dos seus que são francamente navegáveis n uma
extensão mais ou menos considerável, aggravando desta
íórma as condições do commercio, das industrias, e agri-
cultura cias zonas servidas por aqueües rios, clifücuítando
o seu progressivo desenvolvimento, e prejudicando, porconseguinte, os mais vitaes interesses da 

"nação 
!. ...\ .

E, ao passo que por um lado isto se dá, por outro
observam-se os esbanjamentos de milhares de contos de
réis, arrancados dos cofres nacionaes, para alimentar
contratos onerosos, e remediar desastres de Companhias
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estrangeiras, qnc aqni vem exclusivamente explorar a

ÍOrtUTcidíde"lo 
Aracaiy crescen um poaco pelo natural

augnitò t numero de" prédios, que formaram novas

ruas.

'\Y

Não ê norém, a mesma que conheci outr'ora.
A riqueza e actividade que nVflla **»>

uns quarenta annos, grangearam-lhe merecia nomeada

Era tida co.no um dos mais importantes empono, com

merciaes da antiga província do Ceará. _
De certo tempo á esta parte o Aracaty decai,m

consideravelmente da sua supremacia commercml. G an

parte cio commercio do interior que se faziapor m
ôrto maritimo, direitamente com a praça do Recife

Lviado mud Wsitaluieng em ene -o *££

Z^^o^-T^o annos, a construcção
da Vin Férrea de Baturité.'U 

Diversas outras causas alem d'esta concorreram para
afastar cio porto do Aracaty, fazendo ei-caminhai i»
de Mossoró, no Rio Grande do Norte, p«te do com

mareio (por cabotagem) dos gêneros e prod«ctos de m

dustria da província, que por aquelle porto se fazia, taes

foram as que passámos a expor: • .—
Degradação completo da estrada de rodagem que

do interior se dirige á cidade do Aracaty, a ponto de

por oceasião do inverno, a poucas léguas de dis anciã

1'esta cidade, não poderem transitar, sem sup rarem

difíiculdades immensas, os carros de eixo fixo (ali em

"^Existência, 
nas proximidades da cidade de Mossoró

de abundantíssimas salinas, em que os h«esj
centros do Ceara se podem prover, por preços assaz
reduzidos, do sal que lhes convém transportar para o

ÍnteriíxLte„cia 
ainda nessa cidade, do uma Repartição

convenientemente montada, sob a denominação de Ve.
o-pêso», dispondo de vastos armazéns onde uaindepo
sitados os gêneros e produetos de procedência, nao §9
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do Rio Grande do Norte, como do Ceará, recebendo ahi
seus donos um Conhecimento, com declaração da quan-
tidade e qualidade do gênero ou producto recolhido, e
podendo, mediante a exhibição d'este documento, effectuar
a venda aos compradores que se encontravam constante-
mente n'aquella praça. As despesas da armazenagem que
ali se pagava, eram módicas;

Melhores condições da barra do rio de mesmo nome,
e menor distancia d'esta ao porto do Recife, do que a
do rio Jaguaribe, o que determinava réducçâo no frete
dos gêneros ou productos supra-mencionados.

Entro em outra ordem de considerações, ainda
relativas á cidade do Aracaty.

A fortuna monetária se acha ali localisada nas mãos
de um limitado numero de indivíduos — capitalistas e
commerciantes—que, por essa circumstancia, adquirindo
uma certa supremacia ou predomínio sobre as classes
menos favorecidas cia fortuna, as traz constantemente
em um verdadeiro arrocho. Ao paslo que estas se vera
na dura necessidade de comprar-lhes, por preços assaz
elevados, as fazendas, e cereaes de que necessitam quõ-
tidianamente, são os productos de suas pequenas indus-
trias (artefactos de palha de carnahúba, labyrinthos, ren-
das, bordados, etc.) por elles taxados miseravelmente; de
modo que as classes pobres, por mais que se esforcem
no trabalho, clifficilimo lhes é, em tão precárias condições,
manterem-se. Entretanto podiam passar, quando não á
farta, ao menos com abundância mais ou menos relativa;
porquanto no Aracaty afflúem o bom peixe, o camarão,
as ostras, e o marisco denominado sururú que, em cer-
tos pontos da costa do Brasil constituo um refrigerio, um
providencial recurso para a pobreza.

A farinha de mandioca, essa base da nutrição do
povo brasileiro, é actualmente, fiara as classes acima
alludiias, como que um pomo prohii*:'/.!:), B:or.qnâtito,, ao
preço porque a vendem (400 e 500 m. o firo), está fera
do alcance das mesmas classes. E étanío verdaJe o que
acabo de dizer que, em minha ü-llmn
aijuella cidade, me asseguraram pessoa^.

"Yíí "1 ' t « V , 
"X 
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insuspeitas, «que o povo, em geral, quasi se alimenta
com aquelles productos da pesca, apenas aferventados
com água e sal!...»

Pelo exposto se poderá mui facilmente avaliar quaes
as condições de vida em que ora se acha a classe pro-
lotaria, u'aquella cidade, sem duvida mui pouco lison-
geiras.

E digam-me aquelles que o sabem aquilatar quaes
os soifrimentos moraes do pobre pai de família que, apóz
um dia de labor insano e rude, volta ao lar doméstico,
sem trazer, siquer, o indispensável para saciar a fome da
mulher e filhos?!....

Em uma palavra- para bem frisar o estado de
regresso e decadência em que vái a cidade do Aracaty,
basta dizer que, ultimamente, uma familia abastada, que
d'ali se retirou para outro ponto da Republica, eífectuou
a venda de onze propriedades, inclusive um prédio asso-
bradado,'sitos nas mais importantes ruas daquella cidade,
(si não me engano) pela diminutissima quantia de treze
contos de réis !!!

Para completar a ^exposição dás condições em que se
acha presentemente a' cidade do Aracaty, cumpre inen-
cionar a existência de:

Uma bem montada Fabrica de tecidos dalgodão, a
qual fnncciona regularmente com 50 teares; (*)

Uma Fabrica de vinho de cajií, genebra, licores, e
distilaçâo de aguardente;

Duas ditas de sabão.
Além dos prédios (de aspecto puramente vulgar) em

que funecionam estes Estabelecimentos, e do edifício que
serve de Casa-de-Cainara e Cadeia, grande sobrado de
construcção antiga, oífsrecendo as accommodações indis-
pensaveis ao fim á que se destina, •chamam a attenção
dos visitantes quatro boas Egrejas', em que são ceie-
bradas, com gosto e pompa, as solemnidades do cnlto
catholico.

•i

J
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(| Acaba de fechar por dificuldades ftaanceiras.
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Torna-se saliente o estado de conservação e aceio
em que se acham esses templos; o que denota o zelo
(Paquelles que são encarregados, e a quem cabe a res-
ponsabilidade d'esta conservação e aceio.

Deixando o Aracaty, tomei a estrada, que segue para
a cidade de «Russas».

Vencida a distancia, mais ou menos, de quatorze
kilometros, depois de ter deixado atraz immensos car-
nahubaes e alguns baixios cobertos da vegetação que
lhes é peculiar—atravessei o rio «Jaguaribe» no pontodenominado «Passagem-das-Pedras», nas immediações
aquém do povoado de mesmo nome, e um pouco acima
da barra do rio «Palhano».

Ahi notei os vestígios de um trabalho que foi em-
prehendido durante a sêcca de 1877 a 1879.

Consistiu elle no seguinte:
Projectáram os encarregados da distribuição dos

soccorros públicos construir, n'aquella secção do rio, um
paredão de terra que partindo de uma das ribanceiras
fosse terminar na outra, apresentando, em todo o seu
desenvolvimento, altura conveniente.

Este paredão tinha por fim, não só separar as águas
doces do rio, das águas salgadas do mar que são até
ali impellidas pelas marés de enchente, como represar
as águas do rio, na quadra pluvial, com o intuito de
formar ali um grande lago, de algumas centenas de metros
cVextensão, pelo leito do rio acima; o qual viria prestarimmensos serviços não só aos habitantes da localidade,
como aos transeuntes, cargueiros, e boiadeiros que vem
dos centros do Estado em demanda do Aracaty; e, fi-
nalmente, á população que para ali converge, quandoinfelizmente é açoitada no interior pelo terrível e me-donho flagello da sêcca, não dispondo, nem ao menos,
dágua para mitigar a sede, e saciar a de seus coparti-
cipes d'infortunio, os seus tão necessários quão úteisanimaes domésticos.

O paredão ou barragem alludida foi effectivamente
levada a effeito, sendo os taludes de uma e outra face
da mesma revestidos de um muro de pedra sêcca, for-
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mado de elementos de pequenas dimensões; o qual não
podia, de forma alguma, offerecer resistência á impetuo-
sidacle e acção destruidôra das correntes caudalosas que
se' originam do accumulo das águas torrenciaes, no alvéo
dos rios, por occasiãõ das estações hibernaes.

O resultado correspondeu ao que era fácil de pre-
ver; as subsequentes cheias do rio Jaguaribe foram des-
moronando estes revestimentos de pedra sêcca, e des-
truindo succossivamente a barragem, de terra; de modo
que, decorridos alguns annos, apenas restava d'ella uma
pequena camada de 30 a 40 centimetros de altura, cujo
aterro foi amparado e retido pelas pedras, de estratifi-
cação oblíqua, que n'aquélie ponto irromperam, em sen-
tido transversal, do leito do rio.

Assim mesmo, com essa altura diminuta, a camada
de aterro restante, a que vimos de alludir, preenche, em
parte, os fias á que foi destinada aquella obra. As águas
salgadas se acham totalmente segregadas das doces; e,
solado de montante, formou-se uma represa de muitas
dezenas de metros d'extensão, mas de pouca profundi-
dade, a qual presta nm serviço immenso ás populações
çircumvisinhas, sob diversos pontos de vista; dos quaes
um é: o haver-se ali formado um grande viveiro de
peixes, dos mais apreciados pelos naturaes da região
cearense.

, Do que fica dito acima, se tira mui facilmente a
seguinte conclusão: que a concepção cPaquella obra foi
a mais feliz possivel (*); mas a sua execução não cor-
respondeu, de fôrma alguma, ao plano em tão bôa hora
concebido.

Si iPaquella secção do rio se houvesse construido
uma barragem de acordo com os preceitos da arte, as-
segurámos, sem medo de errar, que ali se acharia hoje
formado um grande reservatório d'agua, que ofereceria

J

(*) Foi o Senador Thoraaz Pompeu quem, já gravemento
enfermo, e como o ultimo adeus a imprensa, preconisou esta bar-
ragem, em Julho de 1877, em artigo editorial do Cearense.

A
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immensos recursos, não só aos habitantes d'aquella zôna,:
como aos do interior do Estado que, quer mas quadras
normaes, quer nas climaterieas, demandassem a região
litoral, perto da foz do daguaribc. '

Convém fazer notar que uma das conseqüências
(e bem prejudicial) do desmoronamento d'essa obra, foi
vir o grande volume de terras acarretadas pela corrente
do rio depositar-se no le*to do mesmo, obstruiu lo-o em
muitos pontos, desde a cidade do Aracaty até o oceano,
e difficultando sobremodo, como já ficou relatado em
outra parte d'este escripto, a navegação fluvial.

Visto como tratei d'essa barragem e represa dmguas,
ainda que accidentalmente, nos períodos eme precedem—permitta-se-me uma pequena e despretenciosa digres-
slo sobre assumpto que á ellas se liga intimamente, o
sobre um outro de sumina importância para o futuro
d'este Estado: «a rearborisação de seu solo», actual-
mente despido em grande parte de mattas, e extrema-
mente resequido pelo intenso calor dos raios solares;
a ponto de, por occasião de verões um pouco mais pro-
longados, oíferecer á vista do viajante um espectaculo
triste e nimiamente desolador.

Tenho como uma verdade incontestável: « que ao
homem não é dado, por mais enérgica que seja a sua
acção, por maiores e mais poderosos que sejam os re-
cursos de que possa elle dispor, na superfície do globo
terrestre, actuar sobre as forças que agem nas regiões
superiores da atmosphera, produsindo tal ou tal pheno-
meno; forças estas que obedecem, fatalmente, á leis
constantes e uniformes; tão pouco lhe é dado prever,com a máxima precisão, modificar, ou dominar comple-
tamente as perturbações que se possam vir a manifestar
no jogo de algumas cPellas, em virtude de circumstancias
oceasionaes; taes como aquellas que dão lugar á certos
e determinados phenomenos meteorológicos: producção e
queda de chuvas, em primeiro lugar; producção de cor-
rentes aéreas anormaes, de furacões, cyclones, tornados,
trombas, etc.»

Si é certo que o homem não pôde subjugar a natu-
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reza, á sua vontade, tendo do confessar-se sempre por
ella \encido; então corre-lhe o imperioso dever de pre-
caver-re. . . . preparar-se de antemão, para atenuar os
desastrosos effeitos dessas perturbações; isto o, cla.pro-
ducção ou não producção deste ou daquclle plieuòmeno.

Uma. d'ellas— a mais temerosa—é a sêcca que açoita
e devasta em períodos in leterminados, mais ou menos
afastados uns dos outros, não só a região cearense, como
as de todos os demais Estados limitrophes.

A chuva é, como todos sabem, a queda de pequenas
gôttas d'agua, mais ou menos volumosas, resultantes da
condensação dos vapores aquosos que se acham em sus-
pensão na atmosphera.

Estos vapores resultam: em sua máxima parte, da
evaporação que se opera constantemente na superfície
dos mares, e, em menor estala, da que occorre na su-
perficie dos rios, correntes, canaes, represas, lagoas, açu-
des, etc.; da duma parte da água embebida pelo solo;
e, finalmente, da respiração e transpiração das plantas e
dos ànimaes.

Os vapores emanados, como acabamos de dizer,
d'estas fontes perennes de evaporação, elevam-se ás re-
giões mais ou menos altas da atmosphera no estado ve-
sicular, (*) isto é, em forma de pequenos glóbulos cheios

ede lmmidade, aggregam-se para formar essas massas, d<
volume e configuração variadas, que recebem a dmiomi-
nação de nuvens, e volvem, finalmente, á superfície da
terra em forma de chuva, orvalho, sereno, etc.

Sendo as nuvens, sobrecarregadas dos vapores aquo-
sos, impeilidas ou transportadas ás diversas regiões do
Globo pelos ventos que sopram nas diversas Estações
do anno ; e estes vapores condensados em virtude de
certas circuinstancias especiaes qüe se dão no vastíssimo

(*) Sei quo se controverte actualmente no mundo scientifieo
o saber-se qual a fôrma como se opera a suspensão de vapores á
atmosphera, si como vesiculas, si como poeira liquida. Em quanto
$e pronuncia a ultima palavra, sigo a velha doutrina.
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laboratório da Natureza; como sejam : o estado liygro-
motrico da atmosphcra, as correntes de ar frio, o desen-
vólvinieiito de eletricidade, etc; é obvio que a conderí-
gaçáo desses vapores, c a queda dos mesmos em forma
de gôttas, para produzir a chuva, que vem luunedecer e
fertilisar a superíicie da torra, não podem, de modo ai-
giun, realísar-se á vontade do homem....... estão in-
tciramente fora do alcance de* suas forças, e dos recursos
de que pôde elle dispor

Quacsquor perturbações que por ventura se dêem
uos phenomonos que concorrem para a producção das
chuvas, vêm influir na regularidade das Estações'e, con-
soguintemente, no clima das diversas regiões da terra.

O clima dessas regiões, como têm reconhecido os
meteorologistas, depende: de sua altitude, latitude, e os-
posição; 

'da natureza de seu solo; da extenção relativa
das terras e dos mares; da visinhançã das montanhas,
ou das grandes massas dágua; da freqüência do certos
ventos; etc, etc.

De todas estas circumstancias, quaes aquellas sobre
que pode actuar ou influir o esforço do homem ?.. . Sem
duvida alguma, duas apenas: a exposição do solo, que
pode ser attenuada e, mesmo, nullificada pelo trabalho
da arborisação ou rearborisação; e a multiplicidade das
volumosas massas çFagua que podem ser obtidas pormeio da grande e pequena açudagem, constriicção de
barragens ou represas nos leitos dos rios, riachos, cor-
rentes, etc.

Em vista, pois, de tudo quanto fica acima exposto,
se pôde tirar mui logicamente a seguinte conclusão: que,
para altenuar os desastrosos e/feitos cVessas perturbaçõesatmospheneas. . . pura tornar o clima das diversas zonas
$ este Estado mais suave, e} ainda, mais benéfico ou
fuvoraaw.l á cultura da terra, predispondo esta, portanto,n ser mais prpeluetiva, convém miãkplicar, por Iodos os
meios ao alcance do homem, as superfícies dUigna, e trakir,
quanto antes, da rearborisação de seu solo."

A primeira cFestas medidas, secundada por um sys-
tema de irrigação bem concebido, é de summa vantagem

¦%
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por quanto, augmeota a superfície de evaporação, refresca
e fertilisa os terrenos em que é ella posta em pratica,
e, dando incremento á respectiva vegetação, não, só os
abriga do ardor dos raios solares, como auginenta o
volume dos vapores humidos que se desprendem destes
mesmos terrenos, pelo phenomeno cia evaporação, e dos
vegetaes que os revestem, pelos da respiração e trans-
piração, como já ficou dito atriz•' 

Quem não terá experimentado, nas quadras de gran-
de calor, a agradável frescura de que se gósa no interior
dos bosques, devida á producção de semelhantes phe-
noinenos? ,

A segunda medida-a da rearborisação—e também
de magna' importância; os seus benéficos efeitos já fi-
cáram apontados nos períodos anteriores.

Portanto, cumpre á geração presente e aos Podêres
públicos, Estadoaes e Federaes, compenetrarem-se cVestas
verdades, e envidarem todos os seus .esforços e recursos
para, agindo sem trégoa em tal'sentido," prepararem o
bem estar e felicidade das gerações futuras, que os hao
de cumular de bênçãos pela realisação de tão grandes c
valiosos benefícios.

Onde quer que seja possível atravessar um pare-
dão  construir uma barragem, represando as águas
pluviaes ou das fontes que brotam das montanhas, que
tal serviço se execute, porquanto o resultado, que se há-
de vir necessariamente a obter, será o mais vantajoso
possível.

Quanto ao que diz respeito á rearborisação cum-
pre, sem mais perda de tempo, e logo que seja o Es-
tado favorecido com alguns annos definverno, mais ou
menos regular, tratar do plantio de arvores que venham
amparar o seu solo, e abrandar, por conseguinte, a alta
temperatura que elle actualmente denuncia.

N'este intuito, devem os cearenses, e os habitantes
dos Estados limitrophes, preferir: em primeiro lugar, as
arvores copadas e de folhagem sempre varde; em segun-
do lugar, aquellas cuja madeira é classificada de lei ou
de construcção; em terceiro, finalmente, as plantas

m
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?^p||| taes como: o Ü^ 0 Joaseiro, a §11
uinanseim, etc. w yui.w,

Sejam adoptadas as medidas do que fiz aWmi mo,çao as quae„ tem sido mais de uma vez aconselhaise encarecidas, como por demais u^lntes iMíÍIIkW '
p.{.ioiJtes autoiiíiaclos na matéria — e estou ntnnnm., *

u uôlo £iSiauo e aos Justados vismhos
Cabe-me agora completar a exposição ria* mini,.,*unprossSes de viagem, que ficou interrómpide,ffsequem da pequoua digressão que vem de ser por S
Proseguindo na excursão encetada, pela ribeira doUaguanbe» ac.ma, tive oecasiüo de apreciar Sjvez o bello panorama que, aos olhos do v ai» e òfferecém os vastos carnahúbaes ali existentes. '

. A prodigiosa e providencial palmeira de ano rtU™!™e se compõem, a qual é útil ao omeVoaixo cie todos os pontos de vkto m,m-P-bundancia admLvel, em 2bL'Tm^t Tquelle rio, nos terrenos de várzeas que são constítnhLespecialmente de uma argilla escorregadia de cor 1
Z^T PrêU)' a ^ "aa -'emente ^Zelè

Os carnahúbaes se suecedem, reoetirl^ vaVO0 im e outro lado da estrada de r*ockfem mItrLt

rnuif1! 
ellGf- reSÍStÍdo' mais ou msn°s, segundo teste-

¦ai p"tlg?S ,mora(lôres, a todas a sêccas qu íl¦«o., o Ceará u'esta ultima metade de século
Pilo l!t T°' P0ré,m' qilaml° atravessei aquelia re-tamanha S 7** S Ag9éto- a SC!»aitlto d» '«eno era
q.t"m ,!«„?• ? 

agU^a° Sul>sol°'lla™ fixado tau o
r. L?f #W*>s tfessa palmeira observei com2KIKíem todo °decurso da *« "t;
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A esse respeito devo deixar consignado um facto da

mais alta monta, que se relaciona intimamente ao iuturo.
da industria extractiva da carnahúbeira, isto e: o corte

constante (laquellas que já tem atüngido o grão de

madnrêz conveniente ás construções; a saber, casas,

curraes, cercados, etc.'; o o das que, em conseqüência
d* seu pouco desenvolvimento, se prestam mais tacil-

mente a fornecer o palmito, que é apphcado a alnnen-
taeão dos gados e animaes nas quadras de mmê d0

qual se extrahe massa e gomma mui apropriadas a nu-

trição do homem.
Faquelía estação do anno, fins iVAgosto, a falta de

pastagens era tal, que a maior parte dos proprietários
vii-se' na dura contingência de mandar cortar diária-
mente cala um, cincoenta e mais carnahubeiras novas,

com o fim de fornecer o palmito aos seus animaes que,
a não ser este recurso, morreriam a tome, por estarem
os campos talados e os cercados completamente despidos
de pastos.

E si sôb uma tal orlem de cousas, soariam os ir-
racionaes! adinstar destes soíTriám também' os racionaes.

Quando, em outra parte deste trabalho, procurando
tornar bem'patentes as condições das classes menos
abastadas residentes na cidade do Aracaty, disseque
ellas soffriam privações, em conseqüência da escassez e
carestia dos gêneros alimentícios que constituem a base
de sua nutrição-da farinha de mandioca, por exemplo,
e mui especialmente - avaliem aquelles que lerem estas
linhas quaes não seriam as necessidades e softnmentos
das populações paupérrimas das margens do «Jagua-

ribG» £
Tudo por ali já era miséria, n^aquella épocha.
Aos transeuntes eram estendidas as mãos, por mu-

lheres, meninos, e velhos que .imploravam uma esmola

pelo amor de Deus.
Suas feições alteradas % o seu estado de magreza

denotavam mui claramente a deficiência completa de

uma nutrição sadia e regular. WÊr
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A massa e a gomma extrahidas do palmito cia car-
nahuba, substituíam, em parte, a farinha de mandioca; o
que era, para uma boa parte d'aqueílas populações, um
recurso providencial.

Os factos acima apontados vão concorrendo diária o
poderosamente para a completa devastação dos cama-
lmbac3, que constituem só por si uma verdadeira riquô-
za ou, antes, o maior dote que podia legar a Natureza
ao homem que reside n'aquellas regiões; e acarretam
conseqüências taiircrnEnVprejudiciaes e deploráveis quan-to, como todos nós sabemos, para a reproducção da-
quelles mesmos carnahubaes tornam-se precisos períodos
quasi seculares

Si algum poço (*) ainda, por acaso, existia no leito
do «Jaguaribe», tiravam d'ellô, pela pesca, um não me-nos eíficaz e providencial recurso, os moradores da res-
pectiva visinhança.

Eis, em poucas palavras, o espectaculo que me ferio
as vistas, e me confrangêo o coração, em todo o meutrajecto pelas denominadas várzeas do Jaguaribe; e tudoisto devido ás perturbações meteorológicas que, comodisse em período anterior, de quando em vez ílagellam
os filhos desta região, bem digna de melhor sorte!...

Transpostos os trinta-e-seis kilometros que me-deiam da "Passagem das pedras1' á cidade de "'Russas"—
berço natal do illustrado e virtuoso D. Liuo, ex-Bispo deS. Paulo—fiz a minha entrada n'esta cidade já de mimconhecida de ha muito.

O seu progresso material não correspondeuv/ ocu jnuyiu,s'j luaienai nao correspondeu á mi-nha espectativa. Com pequena dillerença, é a mesma de

(*) Poços—se-undo denominação dos habiíantos do interiordo Estado-sao os depósitos d'a,?«a, mais <>u menos volumosos,
que se formam nas depressões do alvóo djs rio-s, e que n'estas
se conservam depois d > vasarem os mesmos, servindo de ai»'iui-das, e prestando-se á satisfação de to:las as do:uais nfeblsididij
domesticas
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um quarto de século atraz. A sua casaria na máxima
parte baixa, de construcção antiga, apresenta um asnecto
pesado. Alguns prédios mais elegantes, de construcção
moderna, se destacam, entretanto, em diversos pontos :1a
cidade.

Um vasto Templo se achava, ali, em vias de con-
clusão; destina-se elle a servi» de Egreja-Matriz.

Percorri-o todo, interna e externamente, observando
que já se tratava de dar por terminado o trabalho do
assentamento da respectiva coberta; e, outro sim, que
as regras praticas da Arte haviam presidido a edificação
cfesse Templo.

Convém acrescentar que está sendo elle construído
ás expensas dos próprios habitantes de «Russas» que
dão, assim, um cabal attesfado de seu fervor pelo culto
cathobco, tornando-se, por conseguinte, merecedores dos
maiores encomios.

Existem mais n'esta cidade:
Um outro templo, de propor,ões menores—elegante,

c em satisfactorio estado de conserva;ão e aceio—con-
sagrado á S. Sebastião,;

E um prédio assobradado, em cujo andar superior
funccionam o Tribunal do Jury e a Câmara Municínal;

•/ .. ..17

para o que dispõe elle de vastas acommodaçõús; ser-
vindo de Cadeia o andar térreo;

Á gentileza do III."10 Snr. Major Francisco Ferreira
cVAraújo Lima devi a hospedagem que, tanto de sua parte,
como da de sua Ex.ma Consorte e demais membros da
illustre família, foi sobremodo fidalga.

O Snr. major Araújo Lima mostrou-se um verda-
deiro cavalheiro—distincto, já por seu caracter de tempera
rija; já por suas maneiras llianas e affaveis; já, final-
mente, pelo prestigio e estima que tem sabido grangear
da população de «Russas». S.a S.a ó, actualmente, o
Chefe do Partido Republicano, n'aquelia circumscripção
municipal, e muito prestimôso. ¦ / •

Minha estada n'aquella cidade podia ter sido por
gemais divertida e aprasivel, visto como tinha de coin-

K"
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cidir com os festejos populares que estavam planejados eque deveriam ter lugar por occasião de ser ali inlferada a .í^u-telegrapluca de propriedade do EstadoEstes festejos foram completamente burlados pia cir-cuinstancia de se achar gravemente enfermo e mesmoagorasante um dos cidadãos mais importantes do- fà$fr>oStir. cupitío Joio Mm» Vellwo ,1;, Silva. éiUâoCuexe d aquelle Partido.
O pezar o a tristeza se desenhavam, mui claramente,nos semblantes de seus numerosos amigos e correli-granamos.
Desta fórma-om vez de encontrar festiva a velha•o ao «-iíussas», fui, ao contrario, encontrai-a sobum aspecto sombrio e tristonho.

f Uma circumstancia á*saz digna de serca vocação dos naturaos do lugar paraOíncios. ' '
A relação infra dá a conhecer aos leitores o numero

ÍÍSr g0St0' "^ e •'«" I—oito as
Carpinas 48 Marceneiros õ, Entállvidôres i, Ourives

Tono A -A/l3S,C0? ' ' Sl|'atcir',3 ^ Pe<lr-™° '9.
tUoio, b, Pintores 4, Funileiros 2, Imaginário 1.
T)i)],u^ ^ fS0n5eira circurnstancia, digna dos maiores
itTZ, i nV0-83' e' flil'igir a minha «ttaUjío o
rAAí n A? da Cl,marca' ° *»W particular e
:' A°A 

"'A 
,Dr' 9»W*J F- Któro; aàègáraiido-

A A A 
'"'A' •(1U8 t0íl03 ««ISIS» I viviam

t í, o A":e.ao.8 SaEl5fe,tos e,il *>« *<*«> "atai, arros-
es'r a 

blgua,Ia/ 
fort^amente, a crise resultante da

e^nde simultaneamente a todos os pontos do Estado
>rai Lt^ pe;]r1GI1í ba-(la do mus[ca marcial muito
nAh odl-Ví!"ada- E ella d«gida COi" estante
<VteAi™-iv g6nt° e Operoso arti3ta Fi'allcis«'H--Vo iíiquel fogueira.
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Posso asseverar pelos trechos de boa muzica, exe-
catados em minha presença, que poderia ella, sein re-
ceio de desagradar, exhibir-se perante o publico d'esta
Capital, apreciador das divinas harmonias de Mozart,
Beethoven, Haydn. e do inolvidavel maestro brasileiro
Carlos Gomes. E n'isto não vai exageração alguma de
minha parte.

Depois das convenientes despedidas aos bons ami-

gos de Russas—tomei a estrada que vai dar á cidade
do «Limoeiro».

Feito o trajecto de uns trinta kilometros, atravez
de terrenos inteiramente análogos aos que já ficaram
descriptos, isto é: várzeas occupadas por extensos car-
nahuhaes, fiz a minha entrada n'esta cidade cpie, sem
duvida alguma é menor do que a de «Russas»; tendo
antes apreciado, durante alguns instantes, a imponente
paizagem da desembocadura do rio «Banabuiú» no leito
do «Jaguaribe».

Foi-me assaz agradável a impressão que me causou
a cidade do Limoeiro, logo que cie perto a. avistei. Seo
aspecto era festivo; ao mesmo tempo ém que espouca-
vam os fógos-do-ar, ouviam-se os soas harmoniosos de
uma bamla-de-muzica marcial, que annunciavam algum
acontecimento grato á seus habitantes. O motivo de tal
regosijo era o" mesmo que ficou apontado precedente-
mente, quando me occupei da cidade de Russas; era o
facto da inauguração da linha-telegraphica de proprie-
dade do Estado. O povo manifestava-se, francamente,
no mais alto gráo de contentamento e expansibitidado.

A recepção e hospedagem, minha e de mais alguns
companheiros1 de viagem, coube ao distincto e illustre
Snr. Cd dose Nunes Guerreiro, legitima e benéfica m-
lluoacia política do Município./

O tratamento foi o mais fidalgo possível. Falleeem-
me expressões para enumerar, de modo preciso, e tornar
bem salientes as finezas e attenções que nos fôram^ dis-
pensadas pelo mesmo Snr. C.1" José Nunes; pelas Ex.m,&
Esposa e gentil filha; finalmente, por seus numerosos pa-
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rentes, amigos, etc, etc. Em summa: foram taes os fa-
vôres e as provas de consideração que nos dispensaram
todos, que em nossos corações ficaram gravadas, em traços
indeléveis: a doce recordação da nossa rápida passagem
por aquella cidade, e o sentimento da nossa sincera e
duradoura gratidão.

Quanto ao seu progresso material—além de um bom
numero de casas, do éohstrucção moderna, que lhe dão
um ar alegre, possúe a cidade do Limoeiro os seguintes
edifícios:

Um Templo de proporções fegulares, oue' sorve de
Matriz, no qual se .executam trabalhos que í|m por fim
ampliar, e tornar mais elegante a respectiva CapeiWmór:

Um grande sobrado destinado fs Sessões do Jury
e da Câmara Municipal, no andar superior; servindo de
Cadeia o andar térreo. Sua edificação é bôa, e disoõe
elle das accommodações precisas em estabelecimentos
d'esta ordem.

Não está definitivamente concluâio; falta-lhe o re-
vestimento exterior, em todas as suas quatro faces, ou,
como dizem os nossos officiaes-pedreiros: «está o edifício
ainda em preto»;

Finalmente—um Mercado bem construído, de di-
mensões assaz regulares, offerecendo as commodidacl.es
necessárias.

_ Não se acha elle, porém, terminado; demandando
ainda alguns pequenos serviços de arte para a sua com-
pleta conclusão.

Quanto ás condições de existência e de actividadeindustrial dos habitantes do Limoeiro—são ellas, poucomais ou menos, as mesmas que expuz relativamente á
população de Russas.

Elevada aquella localidade a cathegoria de cidade,apenas há dois annos, pereceo-me dispor ella dos ele-mentos indispensáveis a constituir, em futuro não mui rimoto, um ponto relativamente importante do popula u>e commercio. Seus habitantes laboriosos, o pérlâles mointuito de obterem, por todos os meios possíveis, o adU
¦•*¦ ¦ '
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antamento material e moral de sua terra, poderão em
breve tempo conseguir este desidei atum, se fizerem pro-
miscuamente convergir os seus esforços e energias em
tal sentido.

Á hospitaleira e jovial população do Limoeiro desejo,
pois, as mais lisongeiras condições de progresso e de
ventura.

Fortaleza 8 de Setembro de 1898.

Henrique Théberge.

\
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CKNONTOLOGIA

ica soíire a CEN9NT0LGGIA ou a
encarada sob o tríplice ponto de vista

dpDinologicQ, moral-oiitologico e social.
Evolução Religiosa.

§1

« Le Christianisme a joué et
joite encore dans le monde un
role trop important pour qu'on
le puisse passer som le silence.

(Charles Letourneau.) m

Lamentável e bem triste é a crise que ora atra-vessamos, crise formidanda—em que as cousas e oshomens de novo levantam questões, e formulam pro-blemas cada vez mais intrincados e difficeis. A cada
passo, prevalece uma criteriologia apaixonada, tresan-dando a um racionalismo carunchoso, galvanisado peloempinsmo e posto em molêtas pelo materialismo coe-taneo.

Este facto deplorável, com todos os seus principioa

m
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e em todas as suas conseqüências, repete-se nos livros
modernos--A Biòlia na índia—de Jacolhot, na Fnilo-
sophia da Razão Pura, de Schoebel; nos Conflictos da
Éeiencia, de Draper; na Sciencia da Religião, cie Max .
Muller; no Homem segundo a Sciencia de Büchner; na

Çtim&íu social de Herbert Spencer; na Evolução Reli-
ama, de Letourneau, e sobretudo e principalmente ve-
riíicamol-o no Grande Diceionario de Larousse, aonde
abundam já os argumentos capciosos de Spinoza, já os
sarcasmos insultuosos do patriarcha de Ferney, já os
sophisraas vaporosos do cidadão de Genebra, já as atfir-
inações insidiosas de Draper, já as obsoletas e tremendas
invectivas arremessadas era face da Egreja pelos adhe-
reates de Darwm, Tyndal, Lubbock Haeckel e Huxley.

A atmosphera das idéas evolucionistas está mi voga,
a onda da opinião publica de camaradagem com as hy-

potheses modernas brame furiosa e ameaça tudo arrojar
no pego insondavel de suas descobertas e theorias rasut-
ficientemente conhecidas.

Eis aqui uma phrase bem característica de Huxley,—
o celebre professor de paleontologia na Escola das minas
Britannicas:—«O nosso inimigo (fallo-vos como um ho-
mem de Sciencia) é a Egreja Catholica, única organi-
sàçuò .espiritual grande, capaz de resistir e que se oppõe
colo eleito aos progressos da sciencia e da civilisação :
modeima, porque é para ella uma questão de vida: ou
de niorte.. S Eguaes asserções mais ou menos gratuitas
suo proclamadas por entre uma chuva de epithetos pelos
cultores c asseclas das seiencias meramente hyiiotheticas.

Se cio terreno cias deslumbrantes theorias modernas
passamos para os domínios da analyse sociológica da
evolução poUtico religiosa, os homens que vivem bara-
lhados"na lucta das idéas chegam quasi todos a mesma
conclusão oue não lia muito formulava o grande esta-
dista Giuzoí:-«Por toda a parte deparei dois factos, e
por toda a parte os mesmos, que são: uma grande com-
pücação e uma grande incerteza nas idéas e nos es-
forços. Nada de simples; ninguém se decide. Todos os

problemas e todas as duvidas pesam a um tempo sobre
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o pensamento e sobre a vontade. A ambição é immensa
e infinitamente variada, a hesitação é geral. Dir-se-hia
viajores iá mui lassos que buscam ás ap ilpadeilas a sua
avenida num labyrinto. A razão disto é bem simples:
as sociedades não mais querem saber de doutrinas, os
interesses são—toda a base da sua moral evolueionista,
de sua vida e dos seus progressos; os políticos hoje
não tem princípios e só vivem d'expedientes; d'ahi nasce

scepticismo das intelligencias, e a flexibilidade das
vontades.»

Não nos é dado inquirir agora a causa do ódio que
muitos votam a Religião, apenas quercmOs^ chamar a at-
tenção dos contemporâneos para essa mania anti-catho-
lica; a estes e semelhantes dizeres hemos de oppor pen-
samentos enérgicos e sublimes, nos quaes constare-
mos o accordo perfeito, que uiíe a sciencia com a
fé. Não é nosso intuito convencer a ninguém, o sim,
provar que a Egreja tanto se oppõe hoje á evolução
das questões puramente scieutificas, quanto se oppoz
outr"ora á livre diffusão das artes e das descobertas; se
algumas hypotheses, como as de Galileu, foram a prin-
cipio combatidas por eeclesiasticos, nunca a Egreja como
corpo collectivo, como mestra infallivel da verdade, impo.z
a seus adeptos a crença contraria, façto que já provamos
e ensinamos em as nossas « Breves Licções sobre sei-
eneias naüiraes e phüosopMcas.» Nesta dissertação phi-
losophica, força é confessar, não pretendemos alimentar
polemica.com quem quer que seja sob pena de irmos
muito alem dos limites que nos impuzemos.

A polemica a emprazaremos para quando estampar-
mos o nosso livro sobre as verdadeiras bases do Evu-
lucionismo religioso relativamente ao seu passado, seu)resente, 

e seu futuro, obra, que esperamos, publicar em
mntradicta ao modernissimo livro do Snr. Charles Le-
lourneau—L'Evolution religieuse dans les diver-
ses races humaines.

Uma só cousa desejamos afnrmar ;-é que se alguns
naterialistas ainda suppoem a Egreja indifferente ou
Ipstil á evolução das sciencias, já estamos, no dizer de
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Nos princípios da psychologia racional estão como
que contidas as bases da evolução religiosa.

No homem existem dous princípios, dous seres, um
que é o eu, causador oú participante, e o outro que não
é o eu, que é o nosso corpo, onde effectuam-se pheno-
menos de que o eu participa, e phenomenos do que o eu
não participa.

E se aquelles que emanam do corpo, e de que não
temos consciência, e, sobre as quaes é impossível que
o eu influa directamente, são por isso mesmo indepen-
dentes do eu, os phenomenos cujo factor é o eu, e que
só se passam no eu, são também independentes do corpo:
cada uma destas ordens obedece ás suas leis especiaes.
Mas a par d'esses phenomenos independentes ha outros,
aos quaes o eu associa-se, e outros de que elle é o
próprio agente, e que faz participar ao corpo. São estes
últimos phenomenos, que provam claramente que, apesar
de ser o corpo e o espirito duas substancias differentes,
entretem todavia um commercio reciproco.

As profundas reflexões do illustre Jouffroy demons-
tram que ha no homem duas classes bem distinctas de
phenomenos, os physiologicos, e os psychologicos, e que a
separação entre a psychologia e a physiologia firma-se
em uma base solida, mas nos deixam ignorar que, alem
destas duas sciencias, existe uma. outra que se oecupa
dos phenomenos que participam das duas origens, e que
patenteam as relações entre a matéria e o espirito, sei-
encia que não escapou ao gênio de Bacon, e que elle
chamou —Doutrina ou Sciencia da união da alma e do
Corpo,— e a que Cabanis deu o nome de — Relações do

physieo e do moral do homem, se bem que descambasse
para a escola sensualista de Tracy e Condillac. V;

O grande Bossuet, parece, estava bem compenetrado
da existência d'essas três sciencias, que elle expoz admi-
avelmente em cada uma das partes da sua sublime
bra— Tratado do conhecimento de Deus e de si mesmo.

Verdade é que posto a physiologia preste muitos
soecorros á psychologia e seja indispensável para o co-
hecimento dos phenomenos que teirt condição orgânica,

-• ¦'...
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,vh n vista da evolução psychologica,
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lifeSÃáSl sob suas diversas acçoes reflexa,

O PONTO DE VISTA IDEOLÓGICO.

O mundo moral é uma consonância J?^^6
in«pfic vel 

'do 
mundo physico; ninguém^lam v ver

Z , vido fo«se despojada dos sentimentos do bello e ao

lft ito qi> nos revela a própria natureza «^
Íí4 este qemsis, esta força plástica, esta combinação

atomla eSa vida moral do bomem não tem —eu

roal pira nós, emquanto não vem unir-se aos phono
menos L idéas que compõem o terce.ro mundo da

intelligencia. . S^aV^ p ins-
I vida animal é uma dupla vibração Éf«|f " 

„
tinetiva- a vida do homem é uma tríplice vibração, e a
tmctiva, a \uuj momento em queconsciência desta vicia so se rcvu«i nu nAC_A<. „pnti_
o pensamento aftirma nossas sensações e nossos senti
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mentos. N'este instante, i/i Mo, principia a historia da
evolução religiosa.

O primeiro Livro, o que remonta á mais afastada an-
tiguidade é o Gênesis de Moysés. Este livro divino toca
todos os ramos do conhecimento humano e contem em
si o principio de todos os problemas, a que a sciencia
moderna se propõe hoje e procufãTT^solver. Na Biblia
está contida a expressão de toda a verdade scientifica.
Ora o Gênesis, a Biblia emfim, é apenas uma historia.
E o que reza essa historia?—Refere-nos fielmente e em
termos claros que a primeira educação do homem se
fez pela intelligencia; que a sua primeira sciencia foi a
que Deus, a suprema Intelligencia, lhe communicou, e
que o seu primeiro desenvolvimento operou-se pelo con-
tacto d'alma com a verdade infinita..

E quaes são os primeiros elementos do mundo in-
tellectual ? As idéas. E qual é a origem das idéas ?
Calorosas discussões travaram-se entre os philosophos
sobre um tal problema.

Uns como Aristóteles, Bacon, Locke, Laromiguíére,
recorreram ao systema das idéas adqueridas para resol-
vel-o; outros como Platão, Descartes, Leibnitz, Male-
branche, Fenelon, Gerdil—ao systema, das idéas innatas.

Segundo Aristóteles as idéas nascem dos sentidos
ou por outra do universal, que repousa na alma. (Ana-lyt. Liv. 2.° Cap. 19.)

Para Locke a reflexão é o iNTEr-LECTUS agens. tal
qual deveria concebel-o um discípulo de Bacon. Sem
conter alguma noção a priori, a reflexão recebe todas
as sensações, que Locke chi'na idéas, e estas idéas for-
mam todos os nossos conhecimentos. Os stoicos, nome-
nalistas e os discípulos de Locke recorreram á theoria
da linguagem para explicar esta incor nprehensivel meta-
morphose das sensações em idéas.

Nos tempos mediévos afíirmou-se que as idéas eram
palavras, flatus voeis, sensações proau listadas, que a lin>
guagem transformava em signaes representativos.

A palavra era por conseguinte a i$Éí o a condição
do pensamento.

m
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Na impossibilidade de encontrar fora de nós as

primeiras idéas indispensáveis á formação do pensa-
S, somos forçados a procura!-as em nós mesmos e
"correr 

á segunda hypothese, á das ideas umate.
Esta hypothese remonta a Platão .-segundo o seu

dizeriodas}as idéas sio innatas; elle a pnnc.p.o
ns deroa-as como seres independentes e mais larde

seus discípulos reputaram-nas como os representantes
dos pensamentos divinos.

Leibnitz privou as idéas innatas da sua especiah-

sacão- as julgava em potência no espirito como a es-

tSestá no bloco de mármore; eltas são como veias
interiores que lhe determinam os contornos.

O espiritista Kant com o fiát quasi omnipotente
do seu gênio e da sua inspiração, depois de haver con-

traposto ás formas ideaes do universo as" sensações
fugitivas do intellecto agente, estudou estas veias inte-

riores e as reduziu a doze determinações mtellectuaes,

que elle colloca três a três sob as quatro categorias-
de quantidade, de qualidade, de relação e de modalidade.
Taes são os difterentes molos do juízo

Em nossos dias, a analyse simplificou os loze ele-

mentos de Kant. Hegel os reduziu a três; Cousin so

admitte as noções de causa e de substancia; Rosmim
admitte somente uma categoria.

A hypothese das idéas innatas transigiu um pouco
com a hypothese contraria, que queria reconduzil-a a

origem das sensações; mas ella tem-se aperfeiçoado
sucessivamente, e sua perfeição consiste em entrar nos
limites de todas as hypotheses, isto e, em suppor o me-
nos possível para tudo explicar. . ¦

Leibnitz ajuntou á máxima da escola Náil est m
mtellectn quod prius non fuerit in sensu aquelle admira-
vel correctivo: Nisi ipse intellectus, isto e: «Nada existe
no entendimento que não passe pelos sentidos, a uao
ser o próprio entendimento». De feito, o entendimento,
não é uma simples capacidade passiva, é arguma cousa
real; mas não existe nada real sem propriedades, sem
determinações próprias. Iffto existem sequer taboletas
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vasias, onde nada absolutamente esteja traçado ondevisemos um plano perfeitamente liso e uniforme Pelamesma razão, o entendimento não pode ser uma canacidade van, nua, sem nada virtual, sem nada premedftado. Nelle devem existir virtualidades, hábitos disposições naturaes, leis em summa, e é a este côniunctode leis que se chama idéas ou principios innatos íPanlnJanet. Psychol; C. 8.° p. 212. l
Uma de duas: ou as idéas vem dos sentidos e dosentimento, ou são revelações do espirito que se manifestam em nós quando são provocadas pela presença dooobjectos exteriores. Não ha outra alternativa, é precisoadinittir que ellas estão em potência nas sensações ouno entendimento. v '
Para nós está fora de duvida que ha idéas innatasque nos nascemos com certas idéas. Taes são a idéa decausa, a idea do bem, a idéa do bello e do infinito Seestas noções não estavam em nosso espirito, nem a sen-saçao nem a palavra .poderiam ali reproduzil-asNo estado presenteia sensação é necessária massomente para provocar a reflexão e para excitar o enten-chuiento a indagar a causa dos phenomenos attestadospelos sentidos, e a reconhecer o bem e o bello lá ondese acham. Como se faz esta operação ? Aqui só nos

moir ^ C°m ° SaM0 biol°êista D«-Bois-Rey-
.<< Fm jprésewe des grandes enigmes de Ia nature

íiet°m?^ 
est. dfuis bngtemps Jmbitué a mppeler, amoum maleenergie, Vancien verdict écossais: ignoramus hVerdade e, que com o auxilio d'estas idéas, destes

ZT;/6St?S ^ÇÕeS Primeiras' e Pe,a --efleko nó
,|Ti, hamr !déas ,novas- Assim da «*» «~te de
J"sa que se resolve n'este principio ou juizo-não harjwsm. da^-aüxiliado pelo senso intimo que tenho
fü2? fstencia ou Pela ^nsação que me attesta a
in p o^!n?nd°' ea deduzo a existencia necessáriam sei absolutamente primeiro que eu chamo -Deus
d Li de.,Causa é innata' a idéa de De«s é revê-iüa ou adquirida. ^
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,,, j, S, nrimeiro, por pouco
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o entendimento conhece os «MígW^ a sde„cia
__D'este <'.ool«cimentn01nprXUeònhecidas por elle natu-

SafíS? 1 SoT invenção e« do ensino.

enganoediZeudo eme tra o « » 
^ ^

finito, uma idea, que meaepi da_nos
O sentimento do infinito d.z Ai .

idéa de tudo o que os sentido f» P° imagem,

£ para nós o desconto,4a O .nfato m

porque não Wl^-gf, term0, o principio
extensão, nem nos números 

^ absorver a sua obra

f""o —oculto não pode pertencer
a um ser finito. lem do n0sso

Ha, por tanto, em nos ontra «ms .^^

corpo, oue é finito; «£ 
^^^/ter uma origem menor

rr-t:orS0a^a0couSa de infinito fora de

ttÔS;E-;sfts Ti procuras, oH IminlraaW'
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por isso que nada do que é finito te detém neste

mUn 
Selara-te de todas as alegrias da torra, porque

todas ^ alegrias tem fim; tem horror ao lnmte.

íaueõ limite é o nada: nao repousa son.o em ti

Cl a n'e « infinito, que passa alem de todas as humana

paixte, e que ao mesmo tempo é a tua esperança, a tua
In? p a tua sociedade!...

Assim o homem é o ponto de união entre a nata-

reza e o seu Creador: tudo o que elle experimenta a em

dos seus desejos terrenos é uma advertência da Éter-

aÍÍUV 
pela intelligencia e pelo amor que a natureza

«•hegou até elle; é pela idéa do bello e do infinito que
elle chega até Deus; a cadêa começada na terra nao se

quebra, vae perder-se no ceo.
Logo a idéa do infinito sob o ponto de \ista ctyna

milnffico é uma faculdade da alma.
O senümento do infinito é a terceira luz, que nos

rCVeE'TquelleUSLüMEN vültus ejüs signatum SWElt

N0S_que por segundas causas obra em .o nosso espirito

aonde está gravado um certo numero de idéas pnm.ttvas,
e dtde pfocedem todas as outras e sem as quaes o

nosso intellecto não tem acção.
O homem nâo as inventou, as possue ena st.mesmo

como em uma fonte e ali estão só aguardando o ensejo

para se expandirem, a semelhança da fagulha oceu ta na

?eia d-um/peira, a qual pele.menor attn o ,*»t.:

SoÍ^p°ri£oh S ZÁ i* &¦#*¦>
te em nl uma idéa ontologicamento gera a ders*

que pe.a sua qualidade de 
|—™ 

s^ltodos
os outros seres. Esta idea poue aesuivuivo i
cionismo tradicional e ennaltecer-se polo evolueionsmo
experimental; ella é o ponto culminante em rda do

qual se formam todos os nossos conhecimentos, e a

L VERA QUAE HXWINAT OMNEM HOMWEM VETO-

tem in hünc mundum-, é o fiat, que derrama tonentes

..!;••

¦.*
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de luzes sobre as 
çousas; 

iU>P—,cuja vidaj

um gênesis perpetuo, o §eimOy|J|||j|elô espi_

temos expendido affectar somente agte| 
^

subjecüvos <}»e t;7erf^uCeaU ahlPemA5o 
pode sondar

de nos ha um mysM™j£ , D „ ou da natureza....
Sm 

TJ^^VZtZolu d-este véo my,

teriosò com Afacho da seiencia da dynam.log.a onto-

,0gÍClíóra 
do eu independentemente do eu. no ponto de

Sitts ÜÈsrr =p.í ™
t0da 

^fS'ndadat0de° no"-o.TÍstao, porém, é saber

cornou Xs 
" 

actm em nós' d'onde el.as nos vem,
«a, o« rpcpbemos como as possuímos.COmVüoS 

qae Saremos examinar, expondo os jphe-
inn"ttM miaes se apresentam na biologia d alma,

S^âo ^cepüAis1 pela razão e peta consciência

"''ISbicamente entende-se por o-^i» as cir

cumstunciasno meio das quaes se produz o çhcnomeno.
Z for empregada a palavra-cw^cm-no sentido- usual,
Um é se ms perguntarem qual é a primeira forma da

E cumpre-nos responder que ella nao tem ongem;

?ò como antes de 
"ser Uca ella é '^/e 

^fun-
X, a «*m da * com a sua causa, nos pe -

irSr T;téoVrrSo;i: sl.° s&
- TL Winniiito e a vontade soberana, que de tal

foíte c". b"u as Atacões do espirito humano com
suite esmuu rekções devesse emergir a uka.

A Sao^AlSè^de da efíicacia do sujeito com

° °bC 
sàfStmo diz Mr. Cousin, as «ras

r/,(l™, nem «o pouco entes, ontologicamente fallando.
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São concepções da razão natural, e até o rigor da ana-
lyse força a referil-as ao principio eterno da razão hu-
mana, á razão absoluta, á qual só pertencem, e de ai-
;uma sorte são communicadas as outras razões.

As idéas mais importantes, sublimes, ou que com-
prehendcm a universidade intelligivel, são as de Deus,

do homem e da natureza. Todas ellas se produzem so-
mente pela acçãojle um objecto, qualquer que seja, sobre
o sujeito pensamento.

De feito, despertada assim a nossa alma, tem ella
o sentimento innato de si mesma, ou do eu. Mas estes
conhecimentos suppõem necessariamente o conhecimento
do não eu; porque conhecer a alma a sua existência é
saber onde esta começa, onde acaba, e ter por conse-
guinte a idéa das existências que a limitam. O senti-
mento de causalidade ou creàção está, pois, ligado ao
mesmo facto do conhecimento.

Ora, é este sentimento exactamente o germen evo-
lucionario da idéa de Deus.

Logo as três grandes idéas procedem de uma só
origem, e esta origem é que constitue a base de toda a
evolução religiosa propriamente dita.

Seria fácil decompor essas noções preliminares.A idéa do Eu nos exhibiria as faculdades e
modificações d'alma; a do não eu-todas as formas e
propriedades dos corpos; e a de Deus, os attributos,
que constituem a sua perfeição.

Encarados os phenomenos sob esse tríplice aspecto,
vejamos como se representam as mais altas formas d'este
processas mental no ponto de vista ontologico. En-
trando por um momento em nós mesmos logo reconhece-
reinos que o eu que somos é um eu limitado de todas
as partes por objectos estranhos.

Estes objectos tem seus modos, suas formas, suas
propriedades emfim. A reunião d'estas formas e de certas
qualidades constitue os corpos, a reunião dos mundos é
o universo. Portanto nós estamos cercados de seres cor-
poreos que a cada passo nos modificam e limitam. Em
virtude do movimento que lhes é çommunicado, quer pela

v*,:.*» ^ywè^ym&tiilíiMt*
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• „,,or not-m causas secundarias, por Deus
causa primaria «f**, em si próprios a
o„ pelos W^WM.^Biki* a »fe«, os corpos
f0rça de se mmeJ^ m„a irapvess5o, um mo-
produzem mie§^ "| 

é loff0 experimentada pela
vimento, uma mudança que c iu0u i
alm- 

Esta impressão torna-se sensação. .
TV, qpnsacão resulta uma imagem.
$Sgem a intelligencia abstrae ou tira , noção

*» «££ 1= SSSrmÇP, nossa

!» C n%«o te,.osPa facnldade de sentir on

SJS»Secados1le diversos ««odos pela acçao dou-

tr°S 
o'1°peÍS "os abstraímos da imagem sensível

n Sos e puramente intellectual do objecto
"'"^r^ 

«a a'" tnde, qne temos do conhecer.— rnoCUgencia k^J-J"
mesmos: sentimos, pensamos, logo existimos, -j ,

creio §um /* - *

m Hoje admito-se em ageMe único de todos « Pj-JJ"^

matéria. ...rntloA nnWial • acceitamol-a como
Esta força existo no universo .matéria ™° t 

d as
vim faoto; é ella que rege a ™^>*^^£Z universo
transformações, todos os Phcn,omonfaXn XCessas transfor-

vitoriai • basta ella para explicar também touas; e^ab

*, passadas cora» as W^SiSund^st*»!»,

theoria espiritualista o mo po 
^> 

()s 
saVl0S desejando

torialista q.uo Avr.-A maíena m . a im E,ionarara 0s sen-
conhecer as causas quo mais ouW^fgfpliomenos que
tidos, procuraram também ^m^m^-^m umas,exaram, í*r» «^ f ^°£ft^Sffláatp das
inverossímeis ouoras. Iodava, e i«^w PhilosoDhia.
causas uao pertence á soiencia experimental, m$ 4 Wosopma.
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E pensar, e julgar, e procurar a origem ou as
condições do juizo é descobrir a evolução ou as con-
dições da actividade intelligente e religiosa do homem.
O acto do pensamento ou do juizo suppõe, pois, a pré-
existência d uma ou de muitas idéas; e não podemos
cxplical-a sem remontar á origem das idéas geraes.

A verdadeira sciencia philosophica consiste preci-
samente na indicação exacta e racionai das causas primas
e em se remontar á origem d'estas idéas que, se encon-
trando no espirito como n'um estado latente, só esperam
a illuminação do verbo e o golpe da reflexão para tor-
nar-se luminosas e mostrar-se-nos com todo o esplendor
de sua evidencia.

Toda a sabedoria natural acha-se comprehendida em
algumas idéas primordiaes, que por sua vez, estão en-
cerradas em uma só idéia universal, presente.

Eis como ellas se manifestam. Em minha intelli-
gencia eu possuo a razão, isto é, a potência de remontar
do eífeito a causa.

Já reconheci que existia, e que fora de mim exis-
tiam outros seres. Mas nem sempre eu existia; este ser
que tenho e que sou, eu o recebi d'um outro; eu existo
pois pela acção d'um outro ser.

Quem é este aller ego, este outro ente? Será o
inundo que me cerca? Mas a observação faz-me logo
reconhecer que goso de certas faculdades que o mundo
material não possue, e que, conseguintemente, não poude
dar-me, taes como a razão, a consciência, e a liberdade;
depois eu constato,—que n'este mundo nenhum ser existe
por sua própria essência, que nenhum existe necessária-
mente, que todo o ser creado pode começar a existir, e
deixar de existir.

Este mundo, egualmentc como eu, não possue em si
próprio a razão de sua existência; porque o ser que
possue em si a razão de sua própria existência não podedeixar de existir. Logo sou forçado a confessar e concluir
que, como eu, o mundo recebeu o ser por participaçãofw outro, ?

&**&™'*****ta&v*#*< <-**mt^k-
'ir

%¦;
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Este outio ser,, eu essência, pnn-

q„e nm ser 
jmme, 

o que existe poi 
^ ^clpjo e fimJ twtoo 4« 'erfeiao 

possivel; eterno
si próprio todo o seieJ°™ 
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cxistindo pr0pna-
por conseguinte e infinito, so mie
mente. Ipse solus est |fpl|| 

sou quem sou:
Em verdade só oUe P^^er W 

^ ^
Er '"dl 

minvneninm ser Se e só no meu ser se
e fora de mim nennuui 'elementos necessários

sssgs» $*& t «o« # f ^d° 

^assim 
que inquirindo a^ão e a 

= 
da^

tencia do mundo e da «W ™e°°inci 
io confusa, ainda

do primeuo ne. E t noç*o a ^
na°, é 

«"Sn I de m nnnc osa 
Pe 

voluntária cogitação
ainda. Só depois ae n»u , ttento pocle elevar

WMme r «tp^r «ao. w»
um conhecimento scientifico. ^

ÍSK fcoE 55ah«\£iotadO da ,,r-

S tanto (feitor,-como disse Consm.

^stdf divina'com elle forma «ma e a mesma
rinsa como dizem os escolasticos.

O tótir, e existir necessariamente é próprio da

eSSenDensdenãDoe" 
compõe de ser e de essencin, d'acto

7xiste e conseguintemente também o e da nossa ratem
CgXe 

cià. Como primeiro principio e primeirau a^ a

limeira verdade,-éo primei o •*. « P 
|| 

°-»

givel, mas como nao se mostra, comu ** r
i
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assim dizer, atraz de suas obras, permanece para nossa
intelligencia o Deus escondido:—vere tu es Deus
ABSCONDiTus, o Deus invisível, e nada obstante é im-
possível ao ser intelligivel não reconhecer a sua exis-
tencia. Porque .o què é invisível in se torna-se intelli-
givel pelo espectaculo dos seres que tem creado. Invisi-
bilia min ipsnis per ea, quae facta siint, intellecta
conspicienhir.

Nós não o vemos directamente, immediatamente, on-
tologicamente, in se ipsum, como dizia o divino Male-
branche, mas nós o vemos como reílectido. representado
em um espelho, e este espelho, é o mundo creado, este
espelho somos nós mesmos, este espelho é sobretudo a
nossa alma.

Vidimus enim per speculum.
Assim a nossa alma, a nossa intelligencia abstraindo

da imagem sensível, a noção, a idéa dos corpos e desuas propriedades, e tendo se distinguido pelo acto psy-chico reflexo do mundo physico, e se considerado como
principio rudimentar da sensação e do conhecimento,
ella chegou por esta espécie de processus mental aconceber por via de conclusão e deducção, e não porintuição ou por uma percepção immediata, a noção, aidéa d'um ser necessário, primeiro, universal, eterno, in-fimto, d'este ser real, operante que nós chamamos Deus.E é pelo conhecimento dos caracteres da idéa que che-
gamos também ao conhecimento dos attributos de Deus,
porque é ella que os estabelece. '

Portanto, Deus é infinito e indivisível, porque éindeterminado; é immenso, porque concebe o espaço semtermo; eterno, porque concebe o tempo sem limites; écreador, porque cria as existências; omnipotente, porqueabrange o possível; substancia universal, porque é ver-dadeira e puramente a forma simples absoluta.
Resulta do que até agora temos expendido que ainvestigação da origem das idéas é a base primordialda evolução religiosa. A ella prende-se a grande questãodo estudo d'alma, na dynamilogia, e a do estudo de

.&/
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suficientemente assegurado verdadeiro; é unia
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^
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Deus como explicação de tudo e de 

^ os phen0.
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U« sabe que ^^""""do verdadeiro, sabe q«
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razão do homem, é a razão do gênero humano, como

disse o ülustre anerista Aimé Martm. ;
Logo a razão do homem sob o ponto de vista cri-

tPrioloaico é também uma faculdade psyclnca que nos

revelaVus, e como tal é base da evolução reügiosa.
O homem não é um ser único, isolado e absoluto

no mundo, mas é o grande élo da immensa cadeia dos

entes que se liga á mão do Creador.
O homem é realmente grande,-o seu pensamento,

illuminado pelo Deus que procura, pode alar-se ate elle,

não só por um impulso d'amor, mas ainda por um es-

forco colossal da sua razão, e chegar ás luzes da evidencia,

que o cercam de todas as partes, e que lhe mostram

toda a cve^o-espelho onde se reflecte o Altíssimo

consoante a bella expressão de Byron-CM enarrant

doriam Dei. E' por isso que, a historia, esta sublime

mestra da vida, nos aponta por entre as enormes ablier-

rações e desvarios do espirito humano tão bem descnp-
tas por Bossuet (Md. Discurso sobre a Hist. Univ.),
os raios da verdade, banhando de luz as almas dos que
querem receber os esplendores da fé.

E' o que tentamos demonstrar n'este rápido estudo
da evolução religiosa encarada n^ste e em outros pon-
tos de vista.

A Religião sublima o homem e satisfaz as mais
nobres aspirações e as mais alevantadas pretençoes da
razão. Ás assereões dos que negam ao homem a virtude
innata que tem de conhecer Deus só pelas torças na-
turaes, dos sensualistas empíricos, que affirmam que o
homem não deve occupar-se de Deus, porque nada pode
saber acerca d'elle, os ontologistas christãos açodem
logo constatando de uma maneira solerane e catnegorica
a força intellectiva que existe no homem, com o impulso
da qual elle pode nos vôos assombrosos da sua razão

pura ascender ás alturas ontologicas do primeiro e ab-
soluto Ser. . . ,

Esta affirmação exalta, até ao infinito, o domínio cio
humano saber, delimitando a área dos conhecimentos ra-

Z0
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b

attributos deste primeiro Ser supremo, que a razão hu-
mana ha descoberto. Em face dos dados da san razão
íicarão também conhecidas as bases da—Evolução reli-
dosa segundo os seus diversos aspectos scientificos.

O que é, pois, Deus em seria sciencia philosophica ?
Se remontarmos á época, em que a cultura intellectual
da Grécia fazia deste paiz o luzeiro do mundo, encon-
tramos em Athenas um philosopho, cujo nome, vida e
morte nos apresentam a imagem cie um profundo pen-
sador, dum lógico habilissimo, cViim sábio tão grande
quanto se podia ser no seio do paganismo. Chamava-se
Sócrates. Eis a idéa, que este sábio'fazia de Deus. So-
crates inquiria a seu modo o principio das cousas.

Este principio não era, para elle, um ser abstracto
ou uma forma cega. Era uma providencia, um ser dotado
de todos os attributos da sabedoria e da perfeição.
A observação levou-o a conceber, acima de tudo, uma
vontade intelligente. Sócrates não viu na natureza só
ostraços cfuma intelligencia; reconheceu n'ella as provas
d'um poder essencialmente bom e cheio de solicitude
pelos homens; acreditou na presença constante e na
acção infallivel desse poder em todo o universo. Acre-
ditou que tal poder vigia os homens, que conhece os
seus pensamentos e que se interessa por elles d'um
modo particular.

Sócrates, emfim, annunciou ao mundo o grande dog-
ma da Providencia. Acima da lei escripta, indicava as
leis não escriptas, gravadas por Deus no coração de todos
os homens. D'onde resume-se que a Providencia, que
Sócrates ensinava, não era só uma providencia geral,
estabelecendo leis universaes que regem os aconteci-
mentos particulares, sem que a divindade intervenha,
acreditava n'uma providencia peculiar, sempre presente,
evoluindo-se em cacla um dos acontecimentos, nas cli-
versas phases da vida e por signaes característicos.

Discípulo de Sócrates e seu continuador, o divino
Platão explanou as idéas do seu mestre, expendendo
noções ainda mais desenvolvidas a respeito da natureza

V
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Poder-se-ha dizer que é pessoal, intelligente, vivo,

mas inerte? Tudo isto seria absurdo.»

O sábio oratoriano Gratry, citando essas palavras,
ftnina nue Platão chegou realmente, ao conhecimento do

IdS rSL, á verdadeira nof de Deus e de seus
Ittributos, accrescentando ser este o alvitre de Santo

Wmm S. Thomaz, de Fenelon, de M, de
Metonche e de Thomassin. ^«rtr», Gonhec. de Deus,

Pg. 111.) „
Aristóteles, menos . idealista que Sócrates e Platão,

admitüu, todavia, os mesmos attributos em Deus: « fee

Deus, diz elle, frue eternamente dessa felicidade que
„So conhecemos sento por instantes, e digno de nossa

admiração; e ainda é mais digno d'e Ia, se sua felicidade

é maior. Ora, effectivamente, ella é maior. A vida está n elle,

porque a acção da intelligencia é uma vida-e.Deuiô a

própria actualidade tomada em si, e a sua vida perfeita
e eterna.» Pelo que se vê, o Deus de Platão «J»
Deus moral,-o Bem supremo; o de Aristóteles, porem,
é um Deus dynamico, auetor e conservador do mundo,
infinitamente elevado, acima do Universo, que governa
sem esforço e sem fadiga. Na sua obra sobre a Meta-

physica, o philosopho stagirico exclama: * Como alguma
cousa poderia ser movida antes de existir a força motriz t

Logo existe Deus, Deus puro e supremo espirito, ueus
é a causa de todo o movimento, porque nada entra em
movimento, senão pela acçlo dum motor já existente;
logo Deus é immutavel, immaterial, actividade pura, es-

pirito puríssimo; elle é a fonte de toda a vida ou antes
a mesma vida na sua mais alta potência.

O espirito humano deve ter um objecto digno de si;

este objecto do seu pensamento é o próprio Deus.
E' neste conhecimento do si mesmo que Deus faz

consistir toda a sua felicidade. Deus faz mover o uni-
verso como o objecto do seu amor universal, porque e
Elle o bem supremo, o principio de toda a vida^ e o ser

Iúnico, tanto pela espécie como pelo numero. Só ha um

principio supremo; aquelles que admittem uma seria

«AM!*»»» ''"«»,Tlr«**,»»Íi%lW ,*.*yifi«trí!<~ ;
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infi„ita deteres ^%^:V^CZ

Metaph. II i- 3 etc.) n\Pe>r(\ disse-
O grande philosopho e orador romano toe dis e

, A exfstencia'de Deus 
^fS sl£o feqntó

manifesta que eu não acredito no boffr senso a 1

perior e que seja divina. nn^A
* \n Q mnis barbara e a mais feroz poderáA nação a mais Daiu<u<i c <* nM fw_

ignorar qual é o Deus que deve 
^fg.°»|econhecerá que deve adorar «m. 
&%£&*$& fo

reconhecendo o Deus que o c, ou, o honmtn r, 
^

mais do que recordar-se dbüe. (L^ero ™
11 

Vtnhli medico grego Hl—lotado da

hvgiene e da grande therapent.ca d alma, clama.m o sen

bello opusculo -De natura hommis « O» n^diços d*

vem ter o culto dos deuses, porque 0-g«
tervem por toda a parte mediante a sua rroviat

a ninguém recusa os seus soecorros.
E' elevando-se até Dens pela sciencm ? !C^m.

plação da natureza que se chega á verdadeira philo
SOI'hO 

amor da sciencia conduz ao amor da humanidade,,

^inletmrdo 
"Sf 

pode proclamar!

natureza.» n qp,|
O philosopho ethnico chinez Lao-Tsea em o se*

livro das recompensas e das penas, traduzido por M d€

Ppmnsat disse- « Antes do chãos que precedeu o nas4

ri rn o dò ceu e da ferra, um só ser* —oi

silencioso, immntavel o que age sempre, semJ»nca *

alterar. Ò Tao-ts-king (razão suprema e pnmordial
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marcada pelo signal IHV) produz um, um produz dois,
dois produz três e três produz todas as cousas.»

O signal—IHV é—letfra por lettra,— o nome hebraico
de Jehovat, signal precioso que vem confirmar o que
indicava já a traducção chineza referente a uma viagem
de Lao-Tseü ao Occidente e provavelmente até Ba-
bylonia.

O imperador pagão Marco Aurélio, escrevendo os
seus pensamentos sobre o ser supremo, assim concebeu
a idéa do Deus creador do universo: < Todas as cousas
estão ligadas entre si por um encadeamento sagrado e
não ha talvez uma só que seja estranha a outra; por-
que todos os seres foram combinados para formar um
complexo d'onde depende a belleza do universo. Só existe
um inundo que abranje tudo; um só Deus que está por
toda a parte; uma só matéria elementar; uma só lei que
é a razão commum a todos os seres intelligentes e uma
só verdade, como também um só estado de perfeição
para as cousas do mesmo gênero e para os seres que
participam da mesma razão.»

Relativamente á Providencia este philosopho coroado
ajuntou: *A Ásia, a Europa não são mais do que pe-
quenos cantos do universo. Todo o oceano não é senão
uma gotta d'agua; o monte Athos, um grão d'areia; o
século presente, um ponto da eternidade.

Todas as cousas são pequenas, mudaveis, pereciveis,
e tudo vem do alto e promana da razão universal, ou
immecliatamente, ou pela seqüência d'uma primeira von-
tade ordenadora.

Nada é estranho áquelle que adoramos; portanto
deve-se pensar melhor sobre a origem de tudo. (Marc.
Atirei, pensées. cp. III, p. 24.)

| Jamblico, philosopho neo platônico, descrevendo a vida
•de Pythagoras, cita as seguintes palavras do grande fun-
jdador da escola itálica: « Tudo se explica pelos números
ie suas combinações. Deus é a unidade absoluta ou pri-
[mordia!, a monada das monadas, a origem de todas as
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, i. ^0 n= «ares o motor de todas
consas, o pae, a, ata a de ||gs« °qaeler. £

as espheras; crear paia eUe e abert0 sobre
Este Deus «mco "™l 

alma é um numero que
tndo o que nasce e produz.^ & ^ ^ ^^
se move a si piopiw. v
mente ordenado (Kosmos£^ corpos

O sol é como o seucentro uma especie
celestes se movem em redoi cit

de musica divina.» Mercúrio dos Egyp-
Hermes Trismegista, o. Thoh ou^ o (,e

cios, a quem os 
f^J^f ^feitor do Egypto,

t0dás as sciencias, o 
^g^ ,i„guagem,.do alpha-

a quem se attribuio a mm ^ astronomia, da me-
IX da escriptnra, t«fan*"u,T-So e das ceremomas,
«na; q«e era o instttoito da r^^ 

da m ^ e,„
0 creador da &$&?•* sè ulgava auctor de muitas
fim, de todas as «£j^*e* sciencias, que sao conhe-
obras referentes a 

f''^° 
° 

\ERMmcos; esse Hek-
ci,las sob o nome de }*™™J entre os padres egyp-
MÉS Tbismeoista ««^ diyina (o Lopos
cios como o symbolo da inteu* & sciencia, to
de Platão) e a personificação m 

principal
11 um dos livros que se lhe atmuu 

Q a
ninado j*^0^»Agsabedoria.divina, sobg>» na é Deus

&3ft?vS ^é seu pensam °'
ser operante. w11Tlíia- está acima dos céus 6

Schou é o Deus 
p^fife® lhe é offere-

de suas imagens sobre a terra,,» intenigencia, pafi
U cada dia ao W^^flfcà a si, e o acolhe.
de tudo, procreou o homem.sem a imagem dí
como um filho; porque m>Bo
seu pae. O homem df"^ ' 

ior, mas cata f
penetrar os arcanos da, harmoma ^
Pesta causa na es««.dao^o™ottam a sua origem; /
*» 8SS e oSeSlto —a «orna .

I
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harmonia por sete círculos até a essência de Deus. (An.
mies de Phil Ghret. de M. Rougé, et UUnivers pitto.
resque de Champollion.)

O anachoreta indiano Wyasa, a um tempo theo-
logo, philosopho e poeta, que redigiu os 18 Poura-
rias, compoz o famoso e vasto poema intitulado Ma-
hâbhârata, e que é presumido autor dos systemas
philosophicós cujos principies vem consignados no Ve-
DANTA-DARSANA, e no Manova-Darma-Sastra,—assim
se exprimiu sobre o monotheismo Sennaarense: «Ori-
ginariamente só existia uma alma, e nada mais ex-
istia!... O Ser pensou:—Eu crearei os mundos, e assim
creou os mundos, a água, a luz, os elementos, emfim, todas
as cousas mortaes. Pensou: eis que surgiram os mundos:
—Eu creàrei guardas para estes mundos. Ora a quem
devemos, pois, offerecer nossas oblações senão áquelle
Deus único que fez o Armamento fluido e a terra solida,
que fixou o orbe solar e a celeste mansão, que formou
as gottas de chuva na atmosphera? Aquelle que a terra
e o céo contemplam mentalmente e ficam obumbrados
pelos esplendores de seus dons e benefícios ?!... Elle é
o Deus supremo; Pragapati, o Senhor das creaturas;
Asura, o espirito; Dakshá, o oínnipotente; Mitra, o
bemfeitor; Dhátàr, o Creador etc.» (Vid. de Rianceu).

Xenophónte, phiíosopho e historiador grego, em as
suas Conversações memoráveis de Sócrates, disse que :
« Imitar a Deus é sobretudo amar aos homens, porque
Deus é eminentemente bom e philanthropo. Sim, elle
ama aos homens e quiz que o homem exercesse seu
domínio sobre a natureza. A elle só deu o poder de
viver como deus em lhe outorgando o privilegio da razão.
Nós lhe devemos, pois, um culto de reconhecimento, de
temor respeitoso e d'amor porque elle nos ama louca-
mente.»

Emfim Zoroastro, o autor do Zend-Avesta, o fun-
dador do maxdeismo1 o philosopho, o legislador e pro-
pheta persa, vem como fechar com uma chave d'ouro

•• v

»»;„h.iyA'«(í*
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• ao irás religiosa de Deus con-
» evolução embrionária da de ar 

^
cabida pela razão ptatasoph» &nd.Aveda

Recolhamos as ^^M^M, tudo o que ha
«Todo- o que U de bom vem d 

^«-^ 0nnuzd
de mal vem d'^»^- Mas< n0 '
triUnÍrdia «W - S»B(S5ef«

príncipe das trevas.» foU aqui 0 in-P 
Este grande 

'#&&& 
^U> Jesu3 Christo,

ffif^StZ 
ce°nS de toda a evolução.

Sg£lto 
a sciencia O. 

g^Jg 
*$£

o Seu nome e o seu carace r, ater °^ 
Me n6s deve-

Io em nada satisfazem » **».££> «ssàs pesquisas,-
?„os proceder com P*^ affirmaç5es gra-
e nao atirar face as do muna Letouvneau que
tuitas eomo as í11^16™,,1 „ChristianiSmo « «*/"?*
avançou sem P«™s Je 

" 
% „*6» * *¦ <***

de piéees et de f «^ [c)

rSor TrSZt°iuseou^ fegredo de suas
mysteriosas origens. nos nduza

Só Deus pode daí o fio de Ariau 
^ um

„os e.mnaranhados labyunttos da aprese„.

dia a resolver os P*gu^ &£ leimda, porque
, tamos! Nós nao falíamos au» s mas 0 confie-

o que lhe falta não sao os comie^u nos sim, dos que
cimento d'aqiúllo que ^I^SodrsulteS, matfie-
por serem philosopbos, naturuls as JUJ ^

maticos, médicos etc, jng» * (le Esopo: U
A estes bem se pode appucai _
stitore medicus ^ . tenha ^

que importa que a religião de onrn, ,
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lumbres, toques, frisos das outras religiões, ou seja um
fac simile das instituições religiosas da humanidade?!
Por maiores que sejam as analogias que se queira assig-
nalar entre o seu ensino e as concepções religiosas e
philosophicas do antigo mundo, eilas de maneira alguma
diminuem a sua originalidade. A evolução religiosa e
philosophica do ethnicismo approximada da historia mes-
ma das origens do Christianismo prova uma só cousa
—o caracter próprio e difinitivo do christianismo, como
a religião de complemento.

O Cristianismo é evidentemente a forma religiosa a
mais alta e a mais sublime que ha no mundo e ao mes-
mo tempo a mais simples. Elle encara puramente o fim
religioso, a união com Deus, e dá os meios de attingil-a.
N'elle acaba a evolução religiosa,

Os pensamentos, pois, que adduzimos em prol da
natureza de Deus, extrahidos das obras dos mais afa-
macios philosophos e religionistas pagãos, só provam uma
cousa e é que por mais alto que se eleve por vezes o
ideal dos mestres de religião, não passará nunca de um
ideal, e permanecerá sempre entre elle e o Evangelho,
para os christãos, a distancia que medeia entre uma
idéa e sua plena e cabal realisação.

A noção pura do verdadeiro Deus entrevista, pres-
sentida e exposta pelos sábios e philosophos do mundo
antigo, que para nós constitue o inicio da embryonaria
evolução religiosa, foi necessariamente determinada, reali-
sada, consummada, e sagrada pela uncção verdadeira do
grande instituidor do Christianismo, Jesus Christo, o pen-
samento central e único da humanidade.

Para precisar melhor o nosso ponto de vista crite-
riologico sobre esta Evolução religiosa estudaremos
como os grandes gênios da nossa era conceberam o grande
Ser que adoramos. Sem duvida, os modernos pensadores,
vivendo em um meio social christão, sob todo-o in-
íiuxo da revelação ontologica—muitas vezes não só pelas
luzes de 'sua razão chegaram ao conhecimento do ver-
dadeiro Deus como pocleram demonstrar por meio da
simples razão os principaes attributos de Deue<
tf -¦

M

é:
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Basta isto M$%i Recordo com a revê 
^o

e com a fe catao ^ 
%Si no caminho

^u f |S W o discípulo de Gamabel

de° Damasco.

TTrv^ES de Pennafort. (*)

•

(Continua.)

Pennafort acceito sócio

,.) Cenego EW"fe "CDe»oV,*e 
Tjardlm, Ceará,

correspondente. *• 1;ÇggjSto 
f 

U 
^»g»g*J» 

*Tnrin .
Amoriqnaino, Mel^!%a1esiano do Instituto D. JJV vel SS. Ro-

tiqne, des Lane1*6'5."."• :
do Pará.
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Tã» IAY o.

(escorço biographico)

Mais um que cae ferido pelo dardo implacável da
morte! .

E essa geração que escreveu a epopea gloriosa do
Paraguay—esse feito inimitável de constância e valor,
abnegação e bravura, de lealdade e heroísmo—vae des-
apparecendo do scenario da vida com incrível celeridade,
deixando vácuo bem profundo, bem difficü de preencher.

Foi uma geração cie spartanos, foi uma pleiade de
homens esforçados, que o mundo difficilmente contempla
no lento prepassar dos séculos.

As armas brazileiras não despem ha muito o crepe
que envolve as suas bandeiras. Quando o tempo parece
amortecer a emoção causada pela queda de um heróe,
outro heróe suecumbe, em meio da consternação do povo
—que assiste, angustiado, compungido, o lento e fúnebre
desfilar para a eternidade dessas invencíveis legiões que
burilaram a mais brilhante pagina de sua historia.

Cento e vinte veteranos restam apenas nas fileiras
do exercito permanente!

Bem poucos restam ainda dessa incomparavel milícia

(*) O Visconde de Taunay faaia parto da Academia Coareriso,
toado sido reconhecido seu sócio correspondente em sessão de 7 de
Junho de 1398,

' 
&)' •>
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que se chamou Voluntários da Jftiím—quando a Pátria
estava em perigo!...

Triste, bem triste esse fúnebre desfilar para a etei-
nidade!

I

Alfredo dTSscragnolle Taunay -filho do Barão Felix

Emilio Taunay e de D. Gabriela d'Eseragnolle launay-
nasceu no Rio de Janeiro a 22 de Fevereiro de 1843 e

falleceu em PetropOlis a 20 de Janeiro de 1899.
Terá razão Findaro quando affirma que: «felizes sao

os que morrem moços, porque sempre serão lembrados....
Tem razão o grande poeta, mas os gênios deviam

viver muito, para guiar as gerações atravez dos estádios
do progresso e da perfectibilidade humana, arrastando-as
com essa scentelha divina que é o apanágio do talento e

o crisól do saber. . .,
Taunav foi feliz, muito feliz, jamais será esquecido.

-foi um meteoro que brilhou intenso em curta orbita e

desappareceu para sempre na mysteriosa escuridão ca
eternidade, deixando de sua esteira luminosa, atravez da
vida, essa impressão profunda, indizivel, que ottusca a

retina quando passa célere o raio das tempestades.

* 
¦¦-. 

¦

De nobre estirpe, descendia de antigas famílias da

alta nobreza franceza, ligadas ao Brazil por estreitos
laços desde os primeiros dias de sua independência. :

Pelo lado paterno era neto do barão Nicolao An-

tonio Taunay-o mais illustre dos fundadores da nossa
Academia tle Bellas Artes, membro do Instituto de 1 rança,
celebre pintor de batalhas, da escola franceza, cujos qua-
dros, verdadeiras obras primas, ornamentam as galerias
do Louvre e de Versailles; discípulo de Brenet e Casa-
nova — era o Nicoláo Pousin da mmiatura, como o cna-
mava Charles Blanch. (1)

i.
(IV Histoire General de Ia Peinture.-O visconde de Taunay

possuía uni trabalho genial nesse gênero. Era uma miniatura r§1
r
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Residiu no Brazil desde 26 de Fevereiro de 1816
até fins de 1824, em que regressou para Paris, onde
falleceu a 15 de Março de 1830.

Pelo lado materno era neto do conde Alexandre d'-
Escragnolle—que emigrou para Rortúgal após a grande
revolução de 1789 e veio para o Brazil em 1808 com a
família real portugueza.

Coronel do exercito brazileiro muito se distinguio á
frente de um corpo de tropas durante a guerra da in-
dependência na Bahia.

Commandava as armas na província do Maranhão
quando falleceu em 16 de Dezembro de 1828. ¦

Grandes serviços prestaram ao Brazil os membros
da família Taunay e, soccorrendo-me de preciosa mono-
graphia do illustre visconde (1) citarei:

V

Felix Emílio:—que dirigiu a Academia de Bellas
Aites de 1828 a 1851, professor de S. M. Imperador D.
Pedro II de desenho, grego e litteratura; traductor das
Odes de Pindaro, e das Satyras de Pérsio; incansável
propugnador da grande naturalisação como base da grau-dcza cio Brasil. '

Augusto Maria :—irmão de Nicoláo, também umdos fundadores da Academia de Bellas Artes, esculptorde grande nomeada, autor da bellissima estatua do ge-neral Lassalle, da histórica estatueta fa~Napoleão naum cVElba, das monumentaes figuras que ornam o Arcode Caroussel, dos baixos relevos e da espiral da columna

¦•;.'¦.*..

presontando o celebre e orgulhoso pintor bolonhez Prancesco Fraudadesmaiando ao poso do desanimo o do despeito ante o quadro deRaphael—/S»»te Cecília.
«B' legitima obra prima, diz o visconde, nas menores parti-culandades, distinguindo-se perfeitamente o movimento das paixõesque dominam uns personagonsinhos de 40 cent. de altura.»
(l) Estrangeiros illustres e prestimosos no Brazil,
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de Vendome em Paris; fallecido na Tijuca em 24 de Abril
de 1824. (1)

Carlos Augusto:-major do exercito, veterano da
independência, coniecorado pelo Imperador Napoleão no
campo de batalha de Leipzig, fundador do antigo Mes-
saner du Brisil - que tanto contribuiu para a consoli-
dação das nossas instituições e um dos primeiros colla-
boradores do Jornal do Commercio.

Hypolito Taunay :-poeta distineto, traduetor da
Jerusakm Libertada de Torquato Tasso, collaborador de
Ferdinand Denis em sua monumental Historia do Braxü.

*

Theodoro Maria:-cônsul de França no Brazil por
mais de 40 annos, grande phüantropo e o principal abo-
lieionista na Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional;
autor dos bellissimos versos Idylios Braxilewos que seu
irmão Felix Emílio traduziu para o francez. Falleceu no
Rio de Janeiro a 20 de Março de 1880.

' *> " • • ••

Amado Adriano :- ousado viajante em torno do
dobo aos 16 annos de idade, como desenhista da expe-
dição scientifica de Freycinet, na fragata - ürania,-nau-
fralda a 14 de Fevereiro de 1820 nas ilhas de Falkland

(Malvinas)—--Julgando as collecções de desenho de Adna-
no que acompanham a monumental obra de Freycinet, a
commissão da Academia Francesa - Humboldt, Cuvier,
Desfontaines, Gay-Lussac, Biot, de Rossel, Thénard e
Arago (relator)-dizia: ...;

«Surtout Mr. Taunay, fils du pemtre celebre,
qiw 1'Ínstitut a Vavantaqe de compter parmi ses mem-
te.» E assim foi julgado pelos niãis altos represen-
tantes do saber humano quem por amor a sciencia, corno

ú

/
¦d

(1) O Instituto Histórico possuio um busto de Conde deviè
ao cinzel desse notável artista, doado pelo imperador D. Pedro JL
—Infelizmente perdeu-se essa obra da arte : está partido, com a ca:

t» eça separada do tronco.... e pintado de preto 1
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membro da commissão scientifica do Barão de Lan^sdm-ffdevia morrer afogado no rio Guaporé, em Matto Grossna 5 de Janeiro de 1828. (1) l7,ossoEra, pois, um grupo notável de artistas celebres ede guerreiros afamados, o dos Escragnolles e dos TaunavE mais uma vez confirmam - se nessa família astheonas biológicas de Lamarck e Darwin, porque á semelhança dos Saussure, dos Bach e dos BernoinvilleAlfredo Taunay, por atavismo e hereditariedade foi mguerreiro e um artista digno de seus antepassados, cuiasobras o atiram para cima das multidões, gravado comoestá o seu nome nesse monumento mais duradouro Mo mármore e o bronze-o livro-qne impávido através aos séculos, zombando das garras destruidoras do temnoCreança ainda mostrou extraordinária vocação pirao estudo e pouco commum capacidade intellectual cioseus pães aproveitaram com solicito cuidado para guiaFoem seus primeiros vôos. &

P.i 
A°tSt F ann°S maíricul°n-se em Tertia no Colle-ioPedro II (hoje Gymnasio Nacional) e em 1858, attiSlapenas os 15 annos de idade, bacharelou-se »Íttsahmdo-se do modo mais brilhante dos exames qne ont'titmam o curso de preparatórios. 4*• « Toar de force este diz Kn^rif^ M^ •£?7 fr/i r0 ^5sw «nssue u a i» annos íaz os seus exames de curso cnmnWnde preparatórios. completo
Completo o cwrso & &fe annos feito em três mflnculon-se na antiga Escola Central, ho e PolIlhmSassentando praça no. exercito a 17 de JaneiroT S

de bacLef L t J T* de ida,le' recebe« » **>I ™ em sciencias physicas e mathematicas, nas-sando para a Escola Militar da Praia Vermelha lestudar o curso especial de artilharia. **".

vÍ8cond^ftAmPrOPOSÍt° da m°rte desastrosa desse illustre pintor o
-0 B £Jr-ay P'""i'!0,, Cm ,89' "í"**-» monograph a«^ wu«pore e a sua mais Ulwtre vktima.
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Rápida e brilhante a carreira militar do eminente
patrício.

—Alferes alumno de 14 de Março de 1862, foi prp-movido a 2.° tenente de artilharia a 29 de Julho de1864, a 1.° tenente a 1 de Junho de 1867, a capitão
a 4 de Agosto de 1869 (com antigüidade de 18 de Ja-neiro de 1862) e a major em 22 de Junho de 1875 pormerecimento.

Finda a guerra do Paragüay, completou o curso deartilharia^ que havia interrompido para tomar parte naluta (1870-71), sendo em seguida transferido para ocorpo d'estado-maior de l.a classe (2 de Maio de 1875)
onde servio até a data em que pedio demissão do ser-
viço do exercito (Janeiro de 1884), contando então 28
annos de serviços militares.

Cursava as aulas da escola militar quando rebentou
a guerra com o Paragüay.

O governo teve de encerrar os estabelecimentos mi-
litares do curso superior, porque necessitava do concurso
de todos os brazileiros para enfrentar a temerosa invasão
do território nacional.

Matto-Grosso e Rio Grande do Sul, invadidos porexércitos poderosos, viam talados os seus campos, sa-
queadas as suas cidades, incendiadas as suas villas, mas-
sacrada a sua população em incrível selvageria; reviviam
no solo americano as scenas canibalescas da Europa
medieval!

Solano Lopez pronunciava contra o Brazil a celebre
sentença de Brennus — Vce victis, atirando suas ad$s-
tradas legiões contra inermes povoações que arrasa»
a ferro e fogo. |,

O Brazil estava desarmado: não tinha exercito, nl&i)
tinha esquadra, não tinha armamento nos depósitos, nltinha dinheiro nas arcas do thesouro, mas havia patriJL.tismo, havia credito, havia fé e energia nos que man//0
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bravam o leme... era quanto bastava para metter o navioem capa e affrontar a tempestade..

No sul os rio-grandenses mais uma vez confirmavamas suas gloriosas tradições de povo eminentemente
guerreiro e vanguardeiros do Brazil: passada a primeirasurpresa, reagiram e o povo em massa levantou^ paravingar a affronta paraguaya. yCem dias depois de atacada a província, estavaesmagado, vencido o poderoso exercito que a invadkl--nem um so paragmyo escapou á vindicta do povo^ quevio desfilar pnsione.ra essa famosa divisão que ao et

seurachefe 
"°S mUr°S ^ ü™Wana rtÍZÍa PeIa b°~ dB

....«como soldado devo responder a Vs Exeas

S,?™ dlsfoem '-imt0 mitor< ° A*»**(tu/mana nos fará sombra. » -
de Dodeto^^0' F°rém' estorcia-3(! «o peso dos canhões
enréeme„-nal ra,ernU,mer0S0 eMrcÍt0' sem rPC[1«osuom elementos para defender-se.

aoeJr ia-agU? dominava ™>tade de seu território,
I nnr» 

11"geate braVUra de SeaS 875 gordas !
Ribeiro ™,°,S' 

ln,.mortaUsan«o o nome de Antônio doâo
õ su.m .uccumbla«om os seus onze defensores quemMif»r* ctmna de cavallaria
de Porfn Po ' C°lmbra elevand0 bem alto o nome

ras lCarrr°- 
r6SISt a COm 120 h°™™ durante 72

Sns e„itT 
""""s de W na™s e 3-000

MiftnMp,..? nUm?ro ia avassallando tudo e em breveMttto Grosso seria um montão de ruínas.
lon-nlfo^ Pei!iS()U sériamente ^ soccorrer aquelle^uiquo extremo de seu território
"o libertarrnnlnMan°eI Pe<ir° Dra«° confiou a '™são'J'aquarr 

e CoZT™ 
° Para a conflae»cia dos rios

'lisi Ô as urnT,,- /°nr.Verglr as troPas de 4™ podiam
!c AmaZonaP10VmClaS de Go?az' Minas> S. Paulo, Paraná

Para acompanhar as operações dessa divisão e pre;>

1 ! --.,..-. j'tV/-*iie.
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corvos de sua especialidade, foi creada uma
to os iyg*tZLs sob a direcção do tenente-
commissão de 

f&™m£ |a gilva Reis, que escolheu •
e™:lJ:áolXl Uedo «ol,e Tauna,

M f^Lt, AS Florencio Pereira do Lago (1),
r*enente Kd"osé Barbosa (2), Joaquim José

Pinto Scborro da Gama (3), Catão Augusto dos Santos

Roxo e João da Rocha Fragoso. (4) ^
Posteriormente, em Uberaba, com o novo chefe te-

S43KttS2 $ e João Thomaz de Cantuari,
Dessa commissão só tres vivem hoje 1

Dois, Juvencio de Menezes e Chichorrc, <U bww,
&,Uà. inmitc aciuella penosa campanha—que so tem

ffltoSS'dosP10.000 gregos de Xenofonte;
1 ii^ ^ TouKerain no organismo o germen da moléstia
|~ nmv^ abando a vida de todos-o *«f« «-.

r^rquente da permanência —da naquellas
regiões inhospitas cio sul do Matto-Gros.o^

* t de Abril de 1865 seguio a commissão do ftio

de T-nevo para S. Paulo, no transporte Santa Mana;
!semH aml em Santos seguio reunida ao estudo -maio,

„o cSürago para a capital, òüíle organisoa-se parte

f t) pallecido no Rio de Janeiro a 1 de Janeiro de 1892 (coro-

n0l re^mado).cidQ ^ ^ 
-^^ 

& 2g de M de 1895 (general

38 b1rd^S™ 
pantanaes do rio Tabôeo a 26 de Julho»

iQft"« viptima da sua dedicação a causa publica.lb6 '(4) Fallecido no Rio de Janeiro a 17 de Novembro de 1882

(maÍ0!'r,f S«'to ao rio Miranda, durante a retirada dal-
o oq Íp Maio do 18G7, victimado pelo cholera-morlms. >

gim(6) Fallecido no Rio de Janefro a 15 de Setembro de f!

(general de divisão graduado reformado).
i
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das forças destinadas a operar em Matto-Grosso: os
corpos de guarnição e de policia de S. Paulo, o corno
de artilharia do Amazonas e o corpo de guarniçãodo Paraná.

Em Uberaba reuniram-se esses corpos á brigada
Mineira do coronel José Antônio da Fonseca Galvão (1)e, reorganisados todos em uma divisão das três armas,marcharam para o Belliago, na confluência dos rios Ta-
quary (20 de Dezembro de 1865), onde já se achavam o20.° batalhão e o corpo de caçadores a cavalo que se-
guiram de Goyaz sob o commando do maior EliseuXavier Leal. (2) J

Começaram os sofrimentos dessas tropas desde asalnda de Uberaba.
Os presidentes de Goyaz e Minas-Geraes, de accordocom o pensamento do governo, estabeleceram depósitosde viveres ao longo da estrada que devia percorrer acolumna de Uberaba ao Coxim, para garantir-lhe a sub-sistencia naquelles longínquos desertos onde ainda hoiefallecero recursos de qualquer espécie, mas o coronel Ma-noel Pedro Drago, julgando insufíicientes as forças reu-nidas sob o seu commando, entendeu dever seguir parair a capital de Matto-Grosso e alli reunir todos os ele-mentes de que podesse dispor e só então abrir as hos-ü idades contra as columnas paraguayas que operavamna província. Nesse intuito seguio de Uberaba para o

í 1 
1"ternand?-se em uma zona estéril e deserta, viu-

mentor a^V™1"10 
^ "^ — VÍVereS para ali"

Despachos ministeriaes o alcançaram nas margens
tamel 

arafhyba' COm ordem {orml de ra^har direc-tamente contra o inimigo no districto de Miranda.
corno í! -íérv MJaò' no P°nt0 a nne chegara o
? d0 

fercito, trazia como conseqüência forçada obri-gai-o a descer para o Coxim e a contornar depois a

\') Hllmúo no Belliago a 3Í de Abril de 1866-.

í \K*-. ¦t.tij .' -'í;'^'-h V.



v*

1 . ;:,

òijtv

"

!,*"• . K';t

li REVISTA
*

oorrlilheira de Maracajú na sua base occidental que é 1
' 

os annos invadida pelas m^^wZ

«Chegamos a Coxim a ^u 
te imestido do ]

dens do coronel Galvao (1), r^^lp^de foi pro.
commando em chefe e que um tanto mais tarae ioi i

M°VW°O^CmentrdrCoxim, sem valor algum es-

trate 
'o,Xa-se ™ 

^tToZ^St

*%srt=.'=» «5tfe
ríor entre os pântanos pestilenciaes do so -das mm

Sy..; foi a ^^^«jj^^^
ínènte depois até « Povoaçao de M >anda. ^

«Ahi uma epidemia climaterica Mfe^
que esse logar tornou-se foco-a paralysta reflexa

penhou-se em disimal-a ainda. decorrido desdei Oni^i dois annos inteiros haviam aiuuum , ,o« yuasi cmib di Descrevêramos lenta-
que partimos cio Rio de pMM§&jã p ™lte legoas:
mente um immenso circulo de trezentas e vinte ie„

um terço da nossa gente perecera. (2) 

1

Os serviços extraordinários do 
^nl^S

começam no —to em q o c—^e ,

ÊmS SX*:a ,ue c—a a cor

dilheira de Maracaju. serviços ,coffl
Deixemos o próprio heroe contair esses seivn,

o singelo colorido de seu estylo minutarei.

I Paulo a 20 de Novembro de 1875). j;
(2) fíeíiracto <fe Lacuna, (tia. Kras^ <
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«Quando no barracão cie palha em que nós, officiaés

engenheiros, morávamos em commum, quasi defronte daconfusão das águas do Taquary com as do Coxim, che^du
ordem apressada para que incontinente o chefe da com-missão nomeasse dois de seus ajudantes que em cum-
primento daquellas instrucções fossem transpor os pan-tauaes até o rio Aquidaúana (para escolher a passagem)oecupado, ainda por cima, pelo inimigo—singular pasmoapoderou-se de todos.

Os primeiros instantes foram de silencio e cons-ternação, depois surgiram reclamações e protestosPois era possível naquelle tempo de chuvas diáriasno rigor da quadra das águas expor assim dois homens'dois ofíiciaes, atiral-os para a frente da columna a esmo'sem rumo, quando havia ignorância total da posição dosrecursos e vigilância dos paraguayos ?. E aquelle pantanalmedonho, abysmo de vasa, immenso lodaçal nunca re-volvido? E aquella serra bravia, invia, como transpoí-acomo estudal-a, sem guia, sem rota? Com que viveresíar-se-ia uma exploração de 50 léguas? Onde os animães, quando a peste os anniquilára todos? Que forcade protecção para acompanhar os infelizes exploradores?A toclas as interrogações contrapunha-se inflexíveliesposta:-era a urgência de cumprir as determinaçõesdo commandante em chefe, era a disciplina militar comtodas as suas inquebrantaveis exigências.

rede.

mm
vi* ¦* -!
Wmê

,

Cada um de nós estava deitado em seu giráo ou

nheivn^ ^eds0' observou P°r fim um dos compa-
pires 

decidir quem segue ou quem fica. P
lue nãoTÍ™' díSSe ° ehef9' a emPresa íã0 difficil
áeus colCgas 

lm° ' aPMtar ° "°me de nenhum dos
-Entretanto a ordem é terminante, ponderou alguém

£ 
üa de ser cumprida, acerescentou outro.

irte a rnL.Ü' nbr0U um terceiro' entreguemos áF» a custosa des.gnação. Assim ninguém poderá quei-
Wfc*J&?\%

Iíirt'S 
'.'.'"¦¦'•ifi,"(!>''-'¦''•¦ '"'"¦'!'-;.iJ-V.
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Acceito o alvitre, »^^*^í?.

S Mel S«daP^o corpo devíamos, poucos mezes

depois, entregar á terra. ; ü nome#
Com explicável anciedade abri-o e...
Era o meu. . h vi(iaí Uma
Occasiões solèmnes ja tem tido mini*

deltas foi essa. pensamento, vi que o

meu Suo 1r»e%: comparo que me reser-

niettimento. • . :ma^0 w0, foi alem
O nome que annunciei, mais animaao wgu,

Lago—isto e, * Lag0_a personificação do
SbrCo,^td— teS a tenacidade ievada
a° Ir^SoCenmo simples capitão, *««»£>;

Snda. £e 
'leal, 

I amigo ás deveras, mas tani-

bem inimigo decidido.
' 'LEntao 'somos 

nós, disse Lago «gftgggg^gg

pois bem, amanhã me occuparei 
^ STe

irá entender-se com o coronel commandante.

(Continua)
J. Arthur Montbnegro.

üp*<

gBrasHst

Ws v í
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Uma V/agem /e/ía ao Esíadü
DO

CEARÁ

Partimos da barra do Rio Grande do Norte fa fo*horas da tarde de 25 de Outubro de 1899
milhas. " a° ^ (le S- R°9"e &•"» dezoito

fcWôíf #iUelia ¥rrí e. este cab0 e^ão: Ponta de

jTmãT % f m^h Monos do Pitangui, Ponta do
rZZpé. ^ * MuHú> Port° M*™ " M«m-

I» Ponlalo a,^S 
mÍlhâS 

(d0 cab0 de S- R°Pe está

I PamanZ cT' ^ *" Mnds Grandes> ^
miR V;„íqUZr% d°f ímeis> ^racajahú, Co-

J*, Pmahu, Barreiras do Carapuça, Ponta ãq

j

v, ..



mÊm

REVISTA

•j - ¦

tt,?-.

*A i '

,r\ n i t V>n do Foao Povoação das Garças, Ponta-

^tta' 
5S£ ÍEÍA: da ponta dos 

^r ^ a Intre ambas ficam: Barco Quebrado, Lava
Z^JÍis Marcos, Enseada do Mendes, Bocea

TcaÍlf^Í&o, Cornam Enterrada, Mo,

tos detatu,, Dum de Canjamna, Duna de Gmpru
c Ponta dos Três Irmãos.

Desta ponta á povoação da Caiçara distam seis

milhas;e entre ellas encontram-se os Morros de Santo

Alberto e do Manche.
O Vanor navegou muito fora da costa, por isso

Aires e os seguintes só poderam ser rotos em
TTJ^re reâ 

"Mio 
da Pedra, Casa Forte, Mmos,

lllré meada da Conceição, Morridos, Cabello
t ! Ci«te Buraco, Gallo, Galhnhas, Barra

Tü^S'Fernando'; MinKoto *«* ^
t&A Tubarminho e Ponta do Tubarão,. :

wWa nonta deveríamos ter passado a bana cio
Desta poma deixando atraz 0io$ro

rT^XrrJC bSÍ*VS, ífcm, da 11U, Ponta

^CammmFÒroado do La amar, Pontal e barra do
í, ZS. D'este barra deveríamos ter passado

ponta d?Mto, e em seguida a ponta da iM««,

barra do Mossoró. '
E' a região das pontas, dir-sè-há uma costa poly-

A sua bahia principal é a famosa, na costa ori-

ental com duas léguas de, bocea, uma de seue quat o

de fundo no baixa-mar. E' semeada de pedra» e ci|

abrigada. ,

Esse Estado é cortado pelas serras da 
fJ**P*

de I É&fà, Pela de & Ztarow & ^ Camel">

$?
¦'.. 

.;



ii

¦

¦

"¦¦¦'¦

,..,...*,.

DA ACADEMIA CEARENSE Í37
Pomenaly, Bonito, Câmara, Patu, Luiz Gome* (hm-nhGrande, Martins etc. ; Cam^°

etc. ete" 
terre"° é ™° f'e °1"'0' mÍ"meS de ferro. Prata

hniJ™ ovelha?0" ,Criam't?^0 VacculD. «aliar,anigeio, ovelhas e cabras. Nas suas mattas encontram-ae mmtos pássaros e aves, quadrúpedes ete.bao muito abundantes os coqueiros, que offerecem«íerentes espec.es. As madeiras, arvores frucferasPlantas med.c.naes sao as mesmas dos Estados 2

do Nor.e°ef 
dÍVÍde °S d°M E"3tados: Rio <>™«e

cSL*;í { Ji ArTatl1 °U ^^ Tendo per-coir|o sedenta milhas de costa, e já com dia claro ás6deVMucuripeda "^ d° d'a 2? Pa™ P*> «

(MeEntre 
Macuripe e Aracaty existem diversas locali-

IrmaoJSmdiSaftt^ti^d8 n,°rte asul da Poáta dos Três

Por «iadld0/ataIl a CaPital d0 Estí"><>. conhecida.
SenhoíVt í Re1> tem a matriz dedicada á Nossa
* te ftf 

F»i *P*ada em 1633 p os

a ilha itall" * E. do cabo de S. RoqJe esta
prido, montuosa "^ °0m treS Ie«aas d« **•

»el!aS ™1tl-av0armml°n f"1" 
de,degredo- 0s ai">™m

ovelhas ecaS C hT 
" 

£** Criavam ra«*.
Iara defender ô I í°a agUa' Conta diífe^tes fortins
Êtruir Z ml 

denSem,bar<!^ de piratas> mM«ados con- em 17d8 Por ei rei D. João V.
{) Paire Maa 9ol %Q3 de Casal, Corographia Br^iliea

#'e?
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reparada ao norta^nm.mai — onde

está a ilha dos £*|Jom jgg. e|a £ de
Do Mncnripe » 

^ ^e Mueuripe, Povoaçao de
distancia, vimos: ^voaiao o» ^a 

Fortaleza, morro
Meirelles, Morro da P»*'»;* 7as 6oiabeiraS,
d0 Croata riacho Jac«arecanga «no.ro d

**X 'StS 
^imoTasVras da Aratanha, Ma-

ranguape Gnaiúba e Jua. fa q
A cidade de ^»*g,f£-ettt0 Boris, trapiches e

seguinte panorama: Eslabeiecime } ' 
te torreao

um bonito P'-elil0,rarr,eraltir a Alfândega moderna,
com cupola, « Alfândega an >S^ A^n0 

inferior;
a Capitania do Porto o Gjgmeto ^ ^^
mais acima: o Semmaiio. e, 

pagsei0Conceição da Pratnh*. «|yia. Cadêa, Armazéns
Publico, Santa Casa de «^S| 0 a deante o
da Estrada de Ferro de Baturrte, um 

jou Croa( ^
chalet-escriptono dessa Empi ezo da

longe a torre da egreja do fatrocunu
Fabrica de Cortume. Mi ri_

Desembarcamos e submiosa, atoa 
|ta 

daMser ,
cordia, deixando á dire.ta a chacara üo -

esquerda o Passe» Publico que se exten<te ^
leitos, da praia P*J*«" tendo esparsas
cado de nm gr adi e cortao e c 

; ^^

ÍCfelC iST e'incorrido. Aos domingo»
* 

quSs^r s toe» abi Mnd. «e 
= ^

No topo dessa ^"^^^ a Misericórdia, espa-
a rl!a Formosa, a cujo W»*^ *g& enfermarias, accia-
qoso estabelecimento dispondo üe v,i particulares
L, arejadas **™W*^J2È^£m» *
mobiliados etc Patoo 

f 
*a,Ja,X* stabelechnento,

fl^^X^rPr/ha, que está sob .
administração da 

|?g»|f Ha* de ped*

emcS1Sap^ríoUemb1emadacanfi*0

mm

Bn

Hl
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(stibulo, de bonito aspecto, arqueado, arcos suspensos
jr columnas de tijollo bem pintadas; lateralmente estão

r3 sallas de consulta externa e salão do Banco No
fundo ao penetrar-se a porta que conduz ao corredor
central, veem-se em seus ângulos duas columnas suppor-tando as imagens bem incarnadas e expressivas de SVicente de Paulo, cercado de creanea?, e da Immacu-lada Conceição tendo ao collo uma creança e cercadade outras.

Continuando pela rua Formosa entramos na hospi-taleira casa do Doutor Guilherme Studarí.
Com as lagrymas nos olhos e sinceramente com-movido, abraçamos este excellente amigo, que ha ummez perdera a sua carinhosa e virtuosa companheira detantos annos.
Ella foi gozar a bcmaventurança eterna, recompensados seus innumeros benefícios. Anjo de bondade, typoda caridade, falleceu victiroa de sua abnegada dedicaçãoa um pequeno enfermo e com ella desappareceu parasempre quem tanta falta faz á pobreza cearense.

fomn^vi™8 T6 *dTS (.Ie Percorrer toda a rua Formosa,fomos ver a Iutendencia, estabelecida em um grande eacceiado palaceto á ma Floriano Peixoto, esquina da tra-vessa do seu nome. K arrematada por um torreão comum relógio carrillon, illuminado a noute
entre , w!f tf- 

**T- á Casa 'Io ConS™*>, situado
ò ! í Z T Pell£0t0 e a Pra«a Conselheiro
pLo, 

Car' 
fegmte pa]acete de ^s corpos, o

min 1 Cí"!^na' e plali,,arlda dfi Ww^adài mtympano do portão estão as armas da Republica.
vimos nri\,1TeÍra; eSqUÍna da m MaÍ°r Núncio
11li? S0brad0 antlS°« ° PHmeiro, no gênero, mau-

SSSZA. oecupa!'°pelos Snrs-Gradvoh''ae-
|soli,^oma?Sn,t°,flCreÍM r fUnCCÍ°aa em l,m B«"l8
PiS' DnPfW 

d0*Uarty^ Wm* da rua Floriano
; 

t0' Do Cor™° ^os ao Mercado, um dos melhores
V

H
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r, -i \Í« o.moiinntp ao de Pernambuco, em S."
fiA d-^7] muito sôniuiiicií.ibo civ v.i>.y

^nroío Claro e acceiado, é de contrucçao toda
José ^l}X;^Zml vidro e zinco. Interiormente

bbta cjiij^au l * M , • „ seCQão de ce-
T?iviVonfn-o á rua Senna Maeiu/eiid, <* ocov .
Ivaíi enta-o, a.çiud a le generOS alimentícios
roaps ouinquilhanas, armazéns tu, m^
^ pwpqphta um quadrado, cujo u^ v.
eic. ^eoieoCdid u.u frpWfc Oiti forma de um passa-
tituem diversas ojas e,te, a rea.ea ton 

^j* ^
digo ligando galei as i.atoraes^ (j C0Ü.
porto.es fn^^2,^^ 

aial"rdo 
do referido

sellieiro José de Aiuiiuu. ^- * ,-t frnptas"eia • i±£i Karrn^OPS Oüde S&0 VeildifiaS IIUCLdb,
Mercado, existem .bana.oeso^
hortaliças, redes, chapeos, esteiras de nna

lha, quinquilharias. Caio pra(lo
Fomos depois visitai a dl,_ a ti v

a f«i.«oíirt rlp tiiollo aamemaao.cujo aaro o fonado e ujo. 10 deDara.se com um
Logo ao enfrentar-se o M*m ^

famoso Cruzeiro. bello tral>attto es ulptutal. ^ e
Sobre um «Míg^ de trinta

e vinte e seis o»»d» ' e'£ 
^uectura corynthia e

e sete palmos |*»f:g|| 
ageu 

1)edestal -tem cinca
construção de pedsa e cai, o b i

palmos de ^^/^X^a o tn ai' No centro
eguaes, apresentando cada uma
está uma cruz recta em quadi o, a^u

á imitação das dos cavalheirode Ma ta o

Do terceiro degrao «|"f^ uma d'ellas
parte uma column 

^ 
d fluato e pain ,

com um ^'^.^rfi^K Nossa Senhora das Dôrcs,
senta Nosso benhor ciucai.au t
Santa Maria Magdalena, b. João Efa?pP'

rião, a lua, o sol, etc. N Se.
a ínrir, ACioiierdo representa a ciuz com nu&oa
(J lauO ebqutítau i^pi n^riafA morto nos

i ~„ ru P^.hdc ao pé tendo Mus Chi isto mono u

com uma guarda de ües soiua.o,, u
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DA ACADEMIA CEARENSE 141
no fundo. 0 lado posterior olhando para a matriz «narda
uma inscripçãQ especial, já quasi consumida pelo lomboDas^ columnas parte a cupola que é arrematada
pela coroa imperial e guarnecida de frisos redondos emeias canas. Tem nos quatro bojos escudos com os :iiticos: No l.°-«0 crux ave spes única»—, No f° Puloesquerdo-«Hoc lagrymarum vale»-No 3.0~-«Pis'dano'6
gratiam»-No 4.° ao lado direito - «íleisque dele'cri-

Do centro cia coroa imperial parte o madeiro, cuiasextremidades são terminadas por um florão entalhado ecujo centro é ornado de um resplendor. No vértice docruz, por baixo do florão se vê o letrei.ro J $ R j 1No centro onde encaixa o braço existe uma coroa 
'de

chumbo. Logo abaixo está a Verônica. Dos braços chcruz pende uma tocha de cobre pintada de branco Sobreo braço esquerdo se vêem ura ferro de madeira, o calixdourado, a cana e o torquez. No braço direito estão alanterna os dados, o braço de Malco e o martello. Nasextremidades dos braços prendem dons azorragues decobre. Na frente no meio cia haste estão entrelaçadas olenço e a esponja e por detraz as escadas e a esponja
; Ao 

Jado direito do pé cia cruz está uma columimpintada de mármore, rodeada por uma corda de chumbo'do qual pende um bolço de cobre, em cujo cume pousaum gafo de chumbo fundido. P
Sobre os capiteis das oito columnas estão collocachs

mi tudes E finalmente arrematada por uma era de Henove palmos de altura a roda, sobre uma base * m.™ distancia cie clez incluindo a mesma base. (1) 'O adro cia egreja é cercado de um gradil de ferroom orres encimadas por uma espbera supportando aci uz latina sobre uma pilastra. aNo fundo da Sé está o elegante palácio Episcopal,

trimortre 1°%&»..d° Institut° HiStorico * «««. 3.»
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com uma vasta chácara, que se estende pelo bairro da
Prainha, até quasi o Seminário.

Este Seminário, de architectura gothica, construcção
de pedra e cal. de fachada revestida exteriormente de

azulejos, apresenta duas altas torres pyramidaes lateraes,

aue são vistas logo ao demandar-se a barra.
Na praça Caio Prado ainda vimos o edifício do

Thesouro Estadoal. .' ,r.
Fomos em seguida visitar a veneranda Snra. V s-

condessa de Jaguaribe e seu illustre genro, o Snr de-

zenlr"ador Paulino Nogueira, e d'ahi á rua Vinte e
nnâtro de Maio o nosso amigo, o illustre cearense
Snr Dr. Thoinaz Pompeu de Souza Brazi. ^

A regressar, percorremos até o fim a linha de bonds

de Mororó, e na nossa volta atravessamos a praça do

Marquez do Herval, na qual estão os alicerces abando-
nados de um .mercado e de dois theatros. motivo por-
M também é esta praça conhecida por Praça dos Ah-

^ Na praça está a' bella egreja do Patroomo, in-

Sente fechada, nSo nos deixando por isso aprecia!

aS SD'esbsf 
praça caminhamos á pé toda ma Municipal

até a praça de Palácio em cujo centro esta a estatua do
funeral Tiburcio. que é de bronze. ; . .

Revestido de farda de general, com todas as insígnias

honoríficas ao peito, com a mão esquerda empunha o

rhaneo armado, e com a direita os copos da espada.
Estó Tpé sobre um pedestal também de bronze

repousando em uma columna de granito, tendo no capitei

doP pedestal collocadas bailas na disposição PF^dal
Na face anterior da columna se le: General Tibi; -

cio A' Pátria. Na lateral esquerda: Fallecidc• XXVxi
Março MDCCCLIIIV. Na posterior1 Praça XXW J«J*

MDCCCLI. Na lateral esquerda: Nascido XI Agosto

^^To^umâ 
escadaria de três degráos de pedra, é

cercada de uma corrente de ferro presa em column s

de^edra sobre a qual estóo outras de ferro suppor

uu/o iamFões Para illumina^°a W:m ang

¦iM

mm

!>\



ms

ijHj ai(.

' 
3-i-""

;3'l.;(' •¦'¦.;'-'>"i.,i!
¦

;,.;.'.,

DA ACADEMIA CEARENSE J43

d'esta praça está um pavilhão onde em dias determinados se fazem ouvir bandas militares* e na face N 
'••

egreja do Rosário, á esquerda do palácio do Governo' -
Este palácio é térreo na praça e sobrado na ruaõenna Madureira.
Em seguida descendo esta rua, passámos pelo quarteldo 2.° Batalnao de Infantaria em cujo tympano do fronhíesta em relevo esculpturado uma carreta de artillmri',ladeada pelos doas pavilhões da Republica entrelaçados'encimado o globo centralmente da estrella ¦"¦'*'
Sobre uma elevação e apartado da rua, é encerrado

por gradil de ferro. Está-lhe próxima a fortaleza, comoque cavalgada por elle. '
Percorremos toda a rua Senna Madureira até a rua(Ia Praia, tendo passado pela referida praça dos Mar-t}TGS.
Andamos toda a rua da Praia até a formosa egreiade Nossa Senhora da Conceição da Prainha, ao lado dofeemmano e de volta passamos pela Alfândega, Capi-tama do Porto, estabelecimento e armazém Boris Paiseio Publico. Subimos de novo a ladeira cia Misericórdiae passando pela Cadea, fomos á praça CàstrÒarrlS

dê BaZu°S * EStaÇa° Ce"tral da Estraí,a d«"
Para tudo isso nos utilisarnos de duas linhar Écarris urbanos: a da Estação e a da PraiaA Estação da Baturité é composta de três cnrnn*.«tal3«r»* druma §rande ^,eria tesustentados por columnas de pedra e cal eonsfrrr--

sal «T pícf reiutSS 
C°rP0S 'ateraeS aSS°bra(ia(,os

rn^Díí Pra?a Castro Carreira se vê ao longe na en-
Um „„ 

mo7° d0 Croatá o Paiol da Pólvora velho
Na mSf pU° 

bai™ denomtoado La«oa Seeca
em coni$8 

aStr° Carreira' em freníe á estação está
orgaSIaCÇ,lUma graU'ie " Para dira sa* fabricas,

cisadas pelos negociantes Boris Frères^ essa praça tomamos a rua das Flores e fomos ao

#

..*>.:*
NbBS
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cemitério, quo fica no ponto terminal d*ella e da Uniu

Mororó, terceira que transitamos, e fronteara a&e.
Dá ingresso ao cemitério um grande poitao de leu o

encimado de um emblema; algumas «gj|*|^
» ffrande casa destinada ao serviço religioso e a aclmi-

XaJ e entre o por» e ella e 
^™^™JZmidOT fi vistosos jazigos, alguns com capellmnas internas.

Ahí prt— homelgem de nossa respeuosa- e

e profunda saudade á memona da Sn a D. Um «>

Cunha Studart, orando em seu recen e, jk ga
Vftmos depois á rua Formosa jantar com o eeu

desdíosTe inlsolavel esposo, e seus orphãosmhos, «.

cantadoras e bem educadas creanças.
Depois de jantar fomos visitar o se i 

^fcncto 
c*

nhado e nosso amigo o Snr. Luiz G. da Cunha, a piaça
dos Voluntários.. rwense em

Ao lado da sua casa esta o Lyceu teaien^e,

cuios fundos funcciona a Bibliotheca Publica. p
No friso sobre a porta está a inscnpeao: BibLo-

thecaPuu ca. Tenente Coronel Presidente do Estado D
* 

F Sí Fontenelle-l.° Tenente Arnoso constr*

P Esta Bibliotheca está regularmente or|anisada, ,

nao é extensa em numero de livros, e abundante «

Pr6C 
OccuJSalões claros e arejados, com estantes as»

das contendo uma livraria, que é digna de um| v

mais demorada. O bibliotecário é o festejado rfu*l
GaleDAÍem 

do Lyceu e Escola Normal, a cidade da F»r;

tatezaTssue doentes escolas pufe e parUOu.
da ensino primário e secundário. O Collegio Anacn

entre outros é muito acreditado. ,
Ha em Fortaleza vários jornaes jfr? ™tw 

,,
Republica, de cujo Redactor o Snr. 

^wM
zamos de ser amigo, e o Estado, cujo Redactoi crie

também estimamos. Tvwranbiea. e m«3
Na rua Formosa está a Estação Telegrapüica e

.rande casa de bilhares, a das Cinco Nações assun de»
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minado pelas cinco estatuas representando as cincopartes do mundo, que a ornam

Alem ,1'este Club, Fortaleza possue outras casas dediversão como o Club Iracema e o Club CearensePossue egualmente Bancos, casas commerciaes de
hotós etc. 

ge"S' armarinlws. "ârbeiros, bons
Suas linhas de carris urbanos são: Bemfim mi*nao transitemos; Mororó, que percorremos S 1

íto t/Z' ¥* 
egU?'mente Paremos ;ifol

Pomped rama' Para a fabrica de ácidos
Todas estas linhas pertencem á Companhia Ferro

Pontes ^oT' r"'0P"ei'aíle h0j6 d0S ^dantes J
Ha uma outra linha, a Ferro Carril do Oiteiro an<*mmna actualmente em frente ao Quartel da Escola Z

&to^te? t Pr?f CLafI° Asyl° cle Meudicidad ,
¦ io o o, rw 

° 8n 
^a'"a°. de IbiaPaba- em u'« uis-

hnt In! , / S°ldad°8' á $*$ Benjamim Cons-taat, nome injustamente substituído ao do doador
c;tri,h ,írMÍaEStí,5f?-fôm°S a,é ° P°nt0 *«»Ml, a

Han ce£? 
"' 

f" 
tOi"a,n0S CavalI° e fô™s àté

merSdalSe "' ^^ ^ 
'< 

d°

f f safa assíraurar
OS ^* 

CB« a Academia Cearense esfâo
Igreto Pavimento térreo do Palacete do Con-

'wüeVZmT- mUÍt° antiga e veaerail£l- 1«e müo
N em ™,l7/a^C0nSe!UÍU profa"ar ao «erário doi m pagado na Capital Federal.
K on(leam„°rof f w ?°? 

fuad°S d° Palacio ™°3 a
I Alencar fT 

h,lSt0riC0 cearense José Martinianou^4i. Em seguida a ella ha diversas casas térreas

llÍlí;
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como esta, de construcção de taipa, as mais antigas, tal-
vez, do Ceará.

Já ás seis horas da manhã do dia 28 estávamos na
rua. c,.

Depois de fazermos as nossas orações na Se, pas-
samos a fazer-lhe uma visita artística.

A Sé é um templo alegre e asseiado, como asseia-
das são todas as Repartições Publicas e o maior numero
das casas do Ceará.

Situado em um espaçoso adro, cercado de um

gradil de ferro, enfrentado pela referida Cruz do Cal-
vario, logo ao penetrar-se no recinto se vê á entrada e
lateralmente o Baptisterio e a capella dedicada a Santo
Antônio, cuja imagem é ladeada dos bustos de pintura
a óleo do Sagrado Coração de Jesus e Maria. O espa-
coso coreto fechado por uma grade balaustrada de ma-
doira, contendo um bollo órgão, extende-se lateralmente
até quasi os púlpitos, em forma de galeria-com balaus-
trada.

A' entrada cio arco cruzeiro estão dous altares lá-
teraes, encerrando as imagens de Nossa Senhora das
Dores e S. Luiz de Gonzaga, com o Menino Deus ao

«

collo.
O altar mór é bem decorado de dourados, encer-

rando um bonito painel representando a Assumpção da
Senhora ladeada de anjos.

Depois de termos atravessado a praça dos Volun-
tarios, em cujo centro ha um poço, fomos ao parque
da Liberdade,'onde havia antigamente uma grande lagoa,
que, qual em outra praça Tainandaré, no Rio/Grande,
foi aproveitada e dessecala, tornando-se um bello logra-
douro, com canaes, moinhos de vento, etc, cercado de
um gradil de ferro.

Fronteiro e a cavalleiro sobre ella está o templo
do Coração de Jesm, a cuja historia se ligam os nomes
do fallecido bispo D. Luiz* Antônio dos Santos e Família
Albano.

Antes de visital-o fômos vêr o reservatório d'agua
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DA ACADEMIA CEARENSE m
do JftyeAá em forma de arco abobadado. A entrada
faz-se por uma ponte calçada.

Foi construído sob a presidência de Alencar e re-
construído e melhorado pelo Dr. José Júlio de Albu-
querque Barros.

A egreja do Coração de Jesus ê de architectura
gothica, com uma só torre central, de dous pavimentos,o inferior avarandado o o superior pyramidal, encimado
de um nicho encerrando collossal imagem do Sagrado
Coração de Jesus. O friso do frontão contem um óculo,
e outros ladeam o edifício. Aos lados da porta princi-
pai ha dous nichos encerrando as imagens em bronzede S. Sebastião e S. Luzia.

A porta é arqueada, o arco supportado por colum-nas de cantaria.
As portas Jatera.es são reintrantes, como que for-mando segundos corpos, encimados de rosaceas nos ocu-los. As janellas lateraes são engradadas de madeira.Está collocado o templo sobre um espaçoso adroforrado de tijollo e cimento, cercado de um gradil deferro, cujo accesso se faz por uma escadaria central de

pedra duas lateraes e outras que acompanham as suasalas. Nos seus ângulos e no adro se vêem imagens dosApóstolos, de ferro fundido bronzeado, sobre columnasde tijollo caiadas e pintadas.
A esquerda da entrada está o Baptisterio e á direita aescada que dá accesso ao coro. Ladrilhado o assoalho demosaico, lateralmente nas paredes se vêm peanhas sus-tentando as imagens do Menino Deus, S. Sebastião, S.Kaymundo etc. Ha dous púlpitos de madeira artisticamente

pintados, e em seguida a ellcs, quasi sob o arco cruzeiro,aous altares gothicos de madeira, em forma de pavilhão,encerrando as imagens de S. José com o Menino Deusao collo, e Nossa Senhora.
O arco cruzeiro é pintado de gregas e arabescos depomto aspecto.
Nelle sã0 vistas duas peanhas com as imagens depanto Antônio, carregando o Menino Deus e a de S.mnçisco de Assis, empunhando a cruz dp Senljor.

H-:
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O altar mór está decorado de mosaico de fina pin-
tura, e encerra a imagem do Sagrado Coração de Jesus,
encimado da do Espirito Santo, ladeado de peanhas com
imagens de vários santos e santas. O altar é de mármore
branco lavrado.

No tecto está pintado um painel representando o
Sagrado Coração de Jesus apparecendo á Santa The-
reza, e dardejando-lhe raios. Disse-me o Dr. Gr. Studart,
que é um amador da boa pintura, que tanto esse como
o painel da Assumpção na Egreja Cathedral são devi-
dos ao pincel de Alexandre Pigna, de Roma.

Este altar é cercado de rosaceas pintadas clerreclor
de anjos.

No corpo da egreja ha diversas ordens cie bancos
de madeira para o repouso dos fieis, cercados de uma
grade de macieira supportando columnas com lampeões
para illummação a gaz. Os óculos são pintados com di-
versos assumptos da Paixão do Senhor.

Do adro se vê a egreja de Nossa Senhora do
Carmo, em construcção, no bairro do Livramento. A sua
alta e vistosa torre attrahe logo a attenção. "

Após essa visita caminhamos o bairro denominado
Outeiro, passando pela rua Dr. Pedro Borges, e praça Fi-
gueira Mello em cujo centro está um reservatório d'agtia,
alimentado por um moinho de vento.

Ao lado esquerdo da praça está o Collegio das Ir-
mãs de Caridade, cuja capella gothica, de paredes de
fortes dimensões, arcos e columnas internas de ferro, está
em construcção.

Esse Collegio é dirigido pelas congregadas de S.
Vicente de Paulo e contem um internato freqüentado
em 1898 por 109 pensionistas e 90 orphãs./Possue tam-
bem um externato gratuito, que foi freqüentado por 382
alumnas pobres de 5 a 18 annos.

N'esse excellente estabelecimento aprende-se a lêr,
escrever, contar, grammatica portugueza, geographia e
historia pátria francez, prendas. E' administrado por 19
Irmãs de Caridade sob a clirecyão da veaeravei irmã
Gagné,
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Visitamos esta recommendavel casa de educação,
em companhia do nosso amigo Snr. Guilherme Studart,'
cuja saudosa esposa e interessante filha n'elle foram
educadas. Podemos asseverar que é um dos primeiroscollegi.os deste gonero no Brazil. A boa ordem, asseio
disciplina, e programma de ensino são excellentes. '

Em nossa passagem notamos ao longe, á esquerda
as torres da egreja de Nossa Senhora da Conceição da
Prainha.

Retrocendo, percorremos assim toda a linha doOuteiro, tomos até a praça Ferreira, ahi tomamos obond da linha da Estação e percorremos novamente todaestrada de Mecejana, onde paramos na ponta terminal
na sua estação.

Já era tarde; estávamos cançados. approximava-se
a hora cio embarque, por isso não visitamos as linhasde Bemfica e Matadouro.

Dirigimo-nos ao porto, e ás onze horas embarca-mos no vapor, que partio á uma hora da tarde.
Deixamos, saudoso a terra de José de Alencar ede Studart.

Em nosso regresso cie Manáos fundeamos ás 10lioras da manhã no porto do Ceará. Era o dia 15 deNovembro de 1898. Ás onze horas desembarcamos.
A cidade estava em festa, o commercio fechado So-cmmsava-se o iiniversario da proclamação da Republica.•anuas de musica, passeiatas escolares, tudo dava á For-taleza um caracter festivo.

ó v JTV^^n1 m amigos' deP°is recolhemo-nosa vivenda do Dr. Guilherme Studart.
Apoz alfuni tempo de excellente palestra fomos darna passeio escolhendo para elle a linha de bonds cha-"Ma de Mororó.

nnr íforóJfoi um revolucionário de 1824, executado' orle™ do commandante de armas de então, tenente-coionel Conrado Jacob de Niemeyer, no Passeio Publico,w local em que hoje ha uma avenida com o seu nome,
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O padre Gonçalo Ignacio de Albuquerque Mororó
foi o redactor do primeiro jornal que teve o província
do Ceará, denominado—Diário do Governo do Ceará,—-
e que sahiu á luz a l de Abril de 1824.

N'esse trajecto passamos pela praça Marquez de
Herval, chistosamente chamada, como já dicemos, Praça
dos Alicerces.

Vimos pela segunda vez a matriz de Nossa Senhora
do Patrocínio. E' curiosa a sua edificação, que aqui da-
mos segundo informações colhidas do Dr. Studart.

O alteres Luis da França Carvalho, tendo escapado
miraculosamente das conseqüências de um tiro dirigido
a outrem, fez um voto de erigir, se escapasse, um templo
á N.a S.a do Patrocínio. Com as esmolas arrecadadas e
com o auxilio dos artistas da terra, membros da Irman-
dade de pardos, conseguio realisar o seu piedoso voto,
sendo a ceremonia do assentamento da pedra presidida
pelo Vigário Carlos Augusto Peixoto de Alencar. A pedra
depois de benta foi collocada no alicerce do arco da ca-
pella mór.

A' noute fomos ao Passeio Publico, bem situado e
ajardinado, illuminado a gaz e bastante concorrido de
famílias. "" •'¦

Este Passeio, dispondo de pavilhões, destinados a
buffetes, canaes artificiaes e estatuas de gésso, divide-se
em três grandes taboleiros, denominados: Tito Rocha,
Rocha Lima e Caio Prado, e ofterece diversas avenidas.

Ás nove horas recolhemo-nos e notamos que á
essa hora todas as casas fecham-se, tornando-se as ruas
completamente ermas, illuminadas a gaz apenas nas nou-
tes escuras.

A' essa hora começa o serviço de limpeza das ruas.
O lixo das habitações é depositado pelos moradores em
frente as casas, e retirado pelos carroceiros da referida
limpeza, mediante uma certa quantia (mil reis por |>orta)
paga á Intendencia annualmente.

As 5 horas da manhã vêem-se homens e senhoras
dirigirem-se para os banhos do mar.
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Sahimos ás seis horas da manhã do dia 16. e fomos

com a família Studart ouvir na capeílmha das Irmãs de
Caridade uma missa em suífragios da alma da santa e
virtuosa esposa do Snr. Dr. Guilherme Studart.

Após tomamos uma ligeira refeição e embarcamos,
ás onze horas no vapor Maranhão, que levantou o ferro
com direcção ao Rio Grande do Norte.

*

Os cearenses são crentes e religiosos, vimos as suas
egrejas cheias de fieis, que assistiam ao Santo Sacrifício
da missa. Seus costumes são bastante moralisados.

O interior da9 suas habitações oíferece um, composto
agradarei e um bem estar de limpeza; o exterior é cor-
rectamente conservado. Não se vê eseripto algum de
carvão ou cartazes nas paredes, muito menos palavrasobcenas. .

Ruas extensas, largas, calçadas e asseiadas; casas,
em geral baixas.

Se não fora o tormentoso porto e a ingrata secca,
que tanto sacrifica ao Ceará, Fortaleza certamente seria
uma das mais ricas e mais populosas cidades do Bra-
zil. Tem para isso elementos e é digna d'essa sorte.

Como em Montevideo, é raro no Ceará verem-se
mulheres mundanas; o rigor a respeito é tal, que aquel-Ias que são vistas á rua, em horas adeantadas da noute,
são immediatamente conduzidas ao quartel de Policia.

Notamos ainda no Ceará muito desenvolvido o es-
pirito caridoso, altruísta, beneficente. Têm os cearenses
diversas associações destinadas a soccorrer aoá desva-lidos e pobres.

O illustre Snr. Dr. Guilherme Studart é um des-ses homens de sentimentos humanitários. A sua ad-ministração na associação de S. Vicente de Paulo é umadas suas melhores recommendações.
O presidente da Sociedade de S. Vicente de Pauloem nada destoa da sua consorte, a fallecida protectora.da pobreza cearense.

Jjví
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A Sociedade de S. Vicente de Paulo, com o centro
na Fortaleza, conta Conselhos Particulares em diversas
outras cidades do Estado.

Compõe-se de membros activos e honorários que
com os seus donativos soccorrem centenas de famílias
pobres, promovem casamentos de amasiados, protegem a
meninos desvalidos, proporcionando-lhes escolas prima-
rias. collocações em officmas, etc.

O seu Conselho Central mantém ha 13 annos uma
Revista, sob a redacção do seu Presidente, o Snr. Dr.
Guilherme Studart. Ò Conselho Particular da Fortaleza
dirige os trabalhos de 13 Conferências e de varias obras.

Um outro documento da caridade Cearense é o seu
Hospital, que é dirigido, como o Collegio da Immacu-
lada Conceição, pelas santas e abnegadas filhas de S.
Vicente de Paulo e dispõe de uma excellente corporação
de médicos, com alguns dos quaes entretemos muito boas
relações de amizade.

Alem dos juros do seu patrimônio possue 120 apo-
lices de divida publica. E' subvencionado pelo Estado-
com a quantia de 67.5001000 réis animaes.

Sob a sua administração estão o Asylo de Alie-
nados de S. Vicente de Paulo, da Parangaba, subven-
cionado pelo Estado com 6.000|000 réis annuaes e o
cemitério de S. João Baptista, situado em frente á rua
das Flores, no ponto terminal da linha Mororó, que é um
cemitério espaçoso, possuindo mui bellos túmulos e um
elegante portão em arco romano. Os seus altos cyprestes
e portas pintadas de azul, são logo vistos pelos que
demandam o porto, vindos do norte. Notamos o incon-
veniente de achar-se muito próximo da cidade, sua vi-
sinhança já bem povoada. A cidade da Fortaleza possue
bastantes terrenos extra muros, onde mais apropriada-
mente poderia estabelecer novo cemitério, respeitando o
actual, mas impedindo a continuação de novas inhu-
mações.

Ao visitarmos o nosso illustre confrade da Academia
Cearense o Snr. Dr. Pedro de Queiroz, tivemos uma
(Jupla satisfação, a de abraçar tão distincto cearense, e a de



•ÍÍÇ.ÍÍ'''

¦ '.'.V.?,''?1.

DA ACADEMIA CEARENSE 1Ô£

conhecer o prédio, sua residência familiar, que foi o pri-meiro palácio dos governadores do Ceará. Situado á rua
denominada outr'ora de- Baixo—, actualmente Senna
Madureira, ao lado do mercado, é edificado em uma ele-
vação de onde se descortina uma bella vista.

A cidade da Fortaleza está situada em uma enseada
sobre uma planície arenosa, atravessada pelo córrego
Pajehú, que a divide em duas partes, e cuja margem di-
reita denomina-se Outeiro.

Na enseada do Mucuripe ha um morro do mesmo
nome, onde existe um pharol. O seu povoado tem umaescola publica regida por uma professora.Fortaleza tem três districtos com uma populaçãonunca inferior a 50000 habitantes. No ultimo quinquenniomorreram na capital 7.619 pessoas, tendo havido em1897 nas suas duas freguezias (a de S. José e S. Luiz)1.824 baptisados, tendo sido registrados no cartório 569nascimentos.

Pela sua posição topographica deveria ser uma dascidades mais saudáveis do Brazil. E' alta, com bastantedechve para o escoamento das águas, bem coada de ar,ruas largas e reetas, éxtendendo-se do littoral ao inte-nor—areias-, asseiada e moralisada, de uma hygieneobservada correctamente pelo seu povo, e com outrosrequisitos essenciaes á uma boa salubriiade. Entretantosegundo uma memória lida na Academia Cearense peloacadêmico Dr. Antônio Theodorico da Costa Filho, For-taleza é a quinta cidade doentia do mundo, mais doentia
que o Rio de Janeiro e Santos.

Preso a elle por estreitos laços de amizade, lamen-tamos que este bello Estado, já victimado no interior
por uma secca quasi constante, possua ainda um capitalinsalubre.

Os sentimentos patrióticos cios cearenses, comprova-fios na paz como na guerra, nos farão em breve elogiara salubndade da sua terra natal.
. Apezar das seccas, o Ceará tem tido invernos co-piosos.

Os, pnos de inverno escasso foram: 1804, 1816
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1817, 1830, 1831, 1840. Os seccos: 1809, 1810. 1824,
1825, 1827, 1844, 1845, 1877 a 1879, 1888, 1889 e
1898. Os maiores invernos: 1849, 1853, 1857, 1866,
1872, 1879, 1894, 1895, 1896 e 1897.

As principaes fontes de riqueza do Ceará são: a
borracha da maniçoba, o café, o algodão e a industria
pecuária.

O Ceará cogita competir com as regiões amazônicas
na industria extractiva. Preoccupam-se os cearenses
com 0 plantio e aperfeiçoamento da Maniçoba,^ que, na
verdade, produz uma borracha estimada, apreciada nas
praças europeas, como já vae sendo a Mangabeira, cul-
tivada em Ceará e outros Estados.

Digamos alguma cousa sobre aquella preciosa eu-
phorbiacea, soecorrendo-nos da memória publicada pelo
nosso particular amigo Snr. Dr. Thomaz Pompeu de
Souza Brazil.

A maniçoba cresce em toda a zona que se extende
da serra do Araripe ao mar. Cresce no sertão, sob a
temperatura de 30.° centígrados. Prospera bastante nas
encostas das serras de Maranguape e Pacatuba, Uru-
buretama etc, na temperatura de 26.° centígrados, 33.°
no verão e 19.° no inverno. Em Baturité desenvolve-se
rapidamente na media de 20.° centígrados.

Produz melhor nos terrenos argilosos misturados
ligeiramente de arêa, vegetando apenas esporadicamente
nos terrenos arenosos das praias.

A sua producção é mais sensível nos mezes de
Maio e Junho; a proporção que se adeanta a esta?ão secca,
a secrecção leitosa rarefaz-se tornando-se, gottejante e
coagulavel.

O Látex da maniçoba é um liquido/de consistência
viscosa, composto de dous elementos: um liquido colo-
rado e outro composto de glóbulos finos, que nadam
no liquido.

Tem a forma de tubos simples fechados os vasos
lacticiferos, não se communicando entre si. Contêm subs-
tancias dissolvidas em finas granulações sob a forma de

*



- ;í:l ;. .'• 
¦ ¦ ' *>'&'¦

!'"t ' ,,'¦

Y' 
':'"?",

, • , -

155DA ACADEMIA CEARENSE

emulsão.Este látex é um carbureto de hydrogenio, de forma
de pequenos glóbulos sólidos. (1)

A madeira da maniçoba é esponjosa, leve, branca,
como a do pinho sangrado.

A borracha é considerada em segundo lugar, e tal-
vez fosse egual á do Pará, se durante a captação do
sueco não se lhe juntassem tantas matérias extranhas.
E' muito elástica, secca, e não pegajosa.

A borracha da mangabeira é extrahida da Hancornia
Speciosa, família das. apocynaccas. Produz também no
Rio de Janeiro e Pernambuco, em terrenos seccos e are-
nosos.

A semente cia maniçoba é chata, dura, lisa, de côr
azeitonada.

O melhor meio de semeada consiste em sêmen-
terras especiaes, por covas, para depois serem trans-
plantadas.

Deve ser semeada em roçados ou sítios abrigados.
Quando lavrada, com três oa quatro annos, adquirerapidamente corpulencia.
A formação do látex e sua liquefação dependera

principalmente da estação e do modo do seu tratamento.
Só com oito ou dez annos do edade é que a ar-vore pode dar 200 a 300 gr. de borracha, no anno se-

gumte dará 800 gr. a 1 kibgramraa. e assim produziráprogressivamente.
_ Denomina-se choro ao produeto da maniçoba na es-tação secca, leite que coagula-se em íiletes ao longo dotronco. Semamby é o leite recolhido em tijellinhas, to-mando a forma d'estas ao coagular-se. E' mais puro queo choro, de côr branca íeítosa, a principio, tornando-sedepois amarello escuro e negro.

O Snr. Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brazil, dequem nos estamos servindo para esta noticia, em suaMemória «Maniçoba», expõe os diversos processos em-Pregados para extracção do leite.

(1) Dr. Thomaz Ponipeu de Souza Brazil. Maniçoba* -A
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Recommendamos a leitura da indicada memória.
Propozemo-nos a" dar uma ligeira idéa d essa bella

euphorbiacea e não escrever uma monographia.
Considera bem o autor da Memória que a mani-

çoba, embora menos rica de látex, pode comtiido ser
cultivada em grande escala, como o café, e que pela sua
facilidade de adaptação, terrenos e climas differentes,
tornar-se-ha concurrente da seringueira. Produz em ter-
renos salubres, e não em focos perennes de impaludismo,
de cachexias, de beriberis e um sem numero de moléstias
infecciosas das margens do rio-mar.

A extraccão da maniçoba tem tido escala crescente.
Em 1893 foram extrahidos 135.569 kilos, que produzi-
ram 1.129:731$664 réis, ao passo que em 1897, 475.693
com um resultado de 3.964:1081883 réis. No 1.° semes-
tre de 1898, produzio 177.745 kils., com o valor offi-
ciai de 8õ3.179$0OO réis.

Temos tido occasião de saborear o riquíssimo café
de Baturité, Aratanha e Maranguape.

A media annual do seu valor officialé de 1.436:473$ 114
réis.

Não visitamos as plantações de algodão, mas temos
apreciado no commercio da Fortaleza bonitos tecidos
preparados em suas fabricas e na de Sobral.

Si bem que Fortaleza possua máo porto, comtudo
em 1891 foi freqüentado por 601 embarcações diversas
de varias nacionalidades.

Existem no Estado do Ceará 81 municípios, nos
quaes 27 cidades e 54 villas.

A sua divisão judiciaria consta de um tribunal de
Relação, composto de sete desembargadores; 29 cô-
marcas; 69 termos judiciários.

Até a invasão hollandeza o Ceará foi governado por
sete governadores. Na l.a occupação por dous; Na 1>*
restauração por um; na 2.a occupação hollandeza por
dous; da 2.* expulsão dos hollandezes até a creação da
primeira villa por quinze; depois da creação dessa villa
por vinte e um; depois de separado da capitania geral de
Pernambuco por cinco. Depois da revolução do Porto
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teve um governo temporário e um provisório. Eguaes
governos teve após a independência. Teve um presidente
ua Republica do Equador e vinte e um depois da queda
da Republica. >

No actual regimen tem tido dous governadores e
dous presidentes.

Representam o Ceará no senado do Congresso Fe-
deral três senadores e na câmara dez deputados, per-tencentes aos três districtos. A Assembléa legislativa é
composta de trinta deputados.

O ensino primário da capital é administrado em
12 cadeiras providas de professores especiaes; o ensino
secundário é dado no Lyceu e Escola Normal. O pri-meiro compõe-se das cadeiras de portuguez, francez, ingiez,
latim, allemão, grego, geographia, geometria, arithmetica
e álgebra, historia geral, historia do Brazil, physica e
chimica, meteorologia, mineralogia e geologia, biologia,
musica, desenho e gymnastica.

Possue um preparador conservador do gabinete de
physica e chimica, e um fiscal do governo federal nosexames de preparatórios.

A Escola Normal tem as cadeiras de portuguez, ari-tbmetica, francez, geographia geral e chorographia doBrazil, historia universal e instrucção cívica, portugueze leitura nacional, pedagogia, methodologia, hygiene, phy-sica e chimica, historia natural, desenho, álgebra, calli-
graplua e geometria preliminar, prendas, escola roixta
primaria annexa, de classe infantil, adjunta de cadeirade applicação, de cadeira de prendas, de cadeira declasse infantil.

f O Internato de Humanidades, sob a direcção do ?.•José Barbosa de Jesus, á rua Formosa, Gymnasio Cea-reose, á rua Senador Pompeu, Collegío Santa Thereza
je 

Jesus á mesma rua, Collegio Nossa Senhora deLourcles, Collegio Santa Rosa, á praça Visconde de Pe-lotas, Collegio Jardim da Infância, Collegio Parthenon
traTTo36 Sã° °Utr°S íant°S estabelecimentos dt> ins-

Os crue querem se dedicar á vida clerical ençpíj^

¦**¦ li'
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tram o Seminário Episcopal, que funcciona em um bello
prédio, ao lado da egreja de N. Senhora da Conceição,
no Outeiro da Prainha.

Fortaleza communica-se com o interior do Estado
pela Estrada de Ferro de Baturité, arrendada ao enge-
nheiro Alfredo Novis, por decreto n.° 2836 de 12 de
Abril de 1898. Tem um trafego de 245.525 Kilms, entre
Fortaleza e a cidade de Quixeramobim, comprehendendo
um ramal, o de Maranguape.

Tem quatro divisões e 22 estações.
Alem dessa tem o Estado a Estrada de Ferro de

Sobral, com uma extensão de trafego de 216,228 Kilms.
Foi arrendada pelo Governo Federal em 25 de Setem-
bao de 1897 aos engenheiros João Thomé do Saboia e
Silva, e Vicente de Saboia de Albuquerque.

Possue seis locomotivas, dez carros para passa-
geirojs, dous para bagagens e quarenta e dous para
mercadorias e animaes.

A sua renda bruta animal orça em 350:000$000
reis.

Mantém um trem mixto diário entre Camocim e
Ipú. Tem quatro divisões e dez estações.

O bispado do Ceará foi creado pela lei n.° 603 de
10 de Agosto de 1853, confirmada pella Bulla «Pro ani-
marum saíutem», de 8 de Julho de 1854.

Este bispado contem uma vigararia geral, um
curato e setenta e seis freguezias.

O bispo actual é o Exm.° Snr. D. Joaquim José
Vieira, virtuoso e illustre prelado, natural da cidade de
Itapetininga, Estado de S. Paulo. E' o segundo Bispo do
Ceará. ;

Temos prestado as nossas homenagens a este dis-
üncto Paulista, visitando-o varias vezes. _ f*

>i ,

O culto evangélico possue um templo, em cons
trucção, á rua Senna Madureira. /

Ha na Fortaleza um certo renascimento, ou antes
um desenvolmento litterario espantoso.

Uma pleiade brilhante de illustres cearenses, a
maior parte nossos amigos, do que temos muita honra,
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sustentam diversas sociedades scientificas, artísticas e
litterarias.

A Academia Cearense, que nos distinguio, abrindo-
nos as suas portas, é um dos grêmios litterarios de
grande reputação no Brazil.

As suas sessões, bastante concorridas, são animadas
com discussões instructivas. A sua Revista se tem
constituído um grande repositório.

Dizia o nosso saudoso mestre Snr. Dr. Joaquim
Manoel de Macedo: «A Revista do Instituto Histórico e
Geographico Brazileiro contem todos os elementos paraescrever-se com verdade a historia geral do Brazil. O
artista, o sábio, o litterato, o geographo, o ethnographo,
o viajante e mesmo o político n'ellà encontram um im-
menso manancial de consulta, que lhe facilitará escrever a
historia.» A Revista da Academia Cearense em bem
pouco tempo poderá egualmente prestar-se aos mesmos
fins. Para fazer-lhe o elogio basta dizer que está sob adirecção de homens cia competência de Pedro de Quei-roz e H. Théberge. Esse ultimo depois de por longos annoster prestado ao Paiz seus bons serviços de engenheiro
provecto entrega-se hoje aos estudos das sciencias na-turaes, nomeadamente aos da flora e fauna Cearenses.

Outras Instituições funccionain em Fortaleza: Ama-dores Photographos, Centro Litterario, Club Adamantino,
Congresso de Sciencias Praticas, Diversões Artísticas,Grêmio Recreativo Estudantal, Grêmio Thaliense deAmadores, Instituto do Ceará (uma das melhores asso-ciações litterarias do Brazil), Padaria Espiritual, PhenixUixeiral, Propagadora de Arboricultura, Sociedade Cea-rense de Agricultura.

O Instituto do Ceará, a cuja testa está o nosso illustreamigo Snr. Dezembargador Paulino Nogueira, mantémtambém e ha longos annos uma Revista digna de todoapreço.
, A imprensa política cie Fortaleza, como já dicemose representada pelos jornaes: Republica e Estado.O primeiro publica-se diariamente, o segundo ap-carece três vezes por semana.
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Deixamos muito de industria para o fim d'esta ex-
posição o assumpto «Porto do Ceará.»

Dous flagellos perseguem a pittoresca e aprazível
cidade da Fortaleza: a legendária secca no inlerior, que
tanto prejudica seu commercio, e o perigoso porto, que
tanto difficuita o embarque e desembarque.

Muitos relatórios, muitos projectos têem sido apre-
sentados; muitas emprezas têm sido organisadas; tudo
em vão, os males persistem, o Ceará continua a soffrer.

Diversos projectos para o melhoramento do porto
do Ceará têm sido apresentados. Um dos mais impor-
tantes foi o do saudoso engenheiro Snr. Dr. Francisco
Antônio Pimenta Bueno. Bem encaminhado e elaborado,
por um escrúpulo mal entendido do seu autor, não foi
posto em execução.

Assumira a presidência do Conselho de Ministros,
seu venerando Pae, o eminente publicista o Snr. Mar-
quez de S. Vicente; e elle, receioso de que o censu-
rassem de algum patronato paternal, com ascenção ao
Ministério de seu respeitável Pae, immediatamente aban-
donou o seu louvável intento. Mal entendido escrúpulo,
pois o seu projecto era bem desinteressado.

Conhecemos bem de perto e convivemos muito tempo
com esse illustre engenheiro.

Nunca o tocou em occasião alguma o mercantilismo.
Teve as mais rendosas e importantes commissões te-
chnicas; entretanto, levou para o seu túmulo o seü nome
glorioso, deixando poucos cabeclaes. Garantio os meios
de subsistência á sua esposa mas não a deixou rica.

Em um outro trabalho novo, em elaboração: «Re-
cordações de Viagens», quando tratarmos do Ceará, da-
remos algum desenvolvimento a esse assumpto.

Bastante interessantes são os estudos dos enge-
nheiros Sir John Hawhshaw, Honorio Bicalho, Dr. Al-
fredo Lisboa, Sérgio Saboia e W. Milnor Roberts sobre
o porto do Ceará. #-

Actualmente a empreza «Ceará Harbbur Corpora-
tion Limited», representada pelo Snr. coronel João Bri-
gido dos Santos, appella para a justiça do governo bra-
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zileiro, que, por decreto de 17 de Fevereiro de 1898,
considerou caduca a concessão feita pelo decreto n °
8943 a de 12 de Maio de 1883 aos Srs. Com.or Tobias Lau-
riano Figueira de Mello e Richard Lange, e renovada pelodecreto u.° 1.022 de 23 de Agosto té 1892 com a re-
ferida Empreza, que adoptou, mais ou menos, o planode estudos de sir John Hawhshaw, o qual consistia emum quebra-mar de 670 metros de extensão, na maior
parte paralello ao littoral, construído de blocos de con-creto etc. Esse quebra-mar, curvilineo em uma das suasextremidades, estaria ligado ao littoral por um viaductode ferro de 250 metros de comprimento, com um linhaférrea singela, communicando-se com os estabelecimentos
da Alfândega e com a estrada de ferro de Baturité con-venientemente prolongada.

A Ceará Harbour, a 16 de Fevereiro de 1893, ex-lnbio um outro plano para obras nunca cogitadas porsir John Hawhshaw, plano approvado pelo fiscal doGoverno e pelo inspector da Alfândega do Ceará.Todos os engenheiros hydraulicos, que se tem oc-cupado com esse assumpto Jardim, Berthot, GabagliaZpzimo Barroso, Paulo de Oliveira, Pimenta Bueno, Gal-vao, Coimbra, Mouchez foram unanimes em proporum quebra-mar parallelo ao recife ou montado sobre ellesuppondo haver base solida para supportar d peso de

. Este ideal do quebra mar, segundo o Snr. CoronelJoão Brigido dos Santos, filia-se ao de Pernambuco.A sua construcção, porem, tem-se dito, tem feito
radourT 

* °,)StrUC?a° da bacia e tornar Peior ° »nco-
Poderá ser, mas a obra não está concluída; comoaccusar e tornar caduca uma concessão ainda não rea-usada. Parece-nos uma grande injustiça. Acaso labo-laram em erro, não previram o máo resultado de seus

citadoV?qU 
eminentes engenheiros, por nós acima

Que diíficuldade para o commercio ir embarcar e
pachar as suas mercadorias em outro longifuo porto! ^

cies
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haverá segurança n'esse porto ? Haverá abrigadas para
os constantes ventos nordestes soprados com tanta força
n'esse mar tempestuoso ?

Ne suttor ultra crepidam; somos medico e não hy-
draulico. Cingimo-nos a escrever impressões de viagens e
não a discutir questões technicas alheias á nossa profissão.
Que decidam os profissionaes!

O mar quebra na praia fronteira furiosamente, como
soe acontecer em outras partes da costa.

Para restaurar o velho ancoradouio, pensa o Snr.
coronel João Brigido ser necessário preparal-o de modo
a prestar-se ao embarque, á qualquer hora. Só a doca
em começo é que pode ser aproveitada.

Entretanto, de illustres e abalisados cearenses temos
ouvido palavras de animação relativas ao desembarque em
Mucuripe. Consideram que o previlegio concedido á Em-
preza Estrada de Ferro de Baturité para estender a
sua linha de estação central a Mucuripe, fazendo abi um
serviço de embarque e desembarque, será realisavel e
duradouro. "; -;.•¦

Não emittiremos opinião; que decidam os enteu-
diclos.

A cidade de Fortaleza tevi uma espaçosa eii-
seada de duas léguas, de L. a O. e meia légua de N. a
S., .formada pela ponta de Mucuripe e pela ponta da
barra do rio Ceará.

Esta enseada contem três recifes de pedra, dos quaes o
mais septentrional, denominado pelos pescadores: «Pedra
Velha», não descobre nas marés baixas, o seu menor
fundo sendo de uma braça. O segundo tem duzentas braças
de extensão de L. a 0. e cem braças de N. a S. Nas
baixas marés também não descobre, seu ípènor fundo é
de braça e meia. Está situado a N. O., em distancia de
320 braças da ponta occidental do terceiro recife, que
é o meridional.

A enseada, pela distancia dos dous primeiros reci-
fes, como que fica dividida em duas: a de barlaveuto
ou ponta de Mucuripe, desde a ponta orientai até a
Pedra Yelha; e a cie sotayento ou Jaçarécanga, proximíi

*¦ \ll
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i praia d'esse nome, da Pedra Velha até a ponta oeci*
dental da grande enseada.

A enseada de Jacarécanga é preferível á de Mucu-
ripe, porque alem de ter um fundo limpo, fica a sota-
vento de outros recifes. A toda hora podem as em bar-
cações fundear e fazer-se á vela; estão mais abrigadas
do mar.

Na enseada de Mucuripe, ao contrario, a agitação
do mar é maior, porque ficando inteiramente descoberta
aos nordestes e ás correntes, é agitada do nordtste paranoroeste. (1)

Esta opinião do Snr. capitão de fragata Giraldes
vem corroborar as nossas presumpções exaradas acima.

Em qualquer d'estas duas enseadas ha uma barra.
A de barlavento tem mais de 300 braças de largura,
com a sonda de três e mais braças no meio, e três nosextremos. A de sotavento tem mais de 400 braças delargura com o fundo de quatro braças no meio e 31/.e três nos extremos.

O Ceará ou Oiará (canto de Jandaya, papagaio pe-queno e grasnador) tem este nome, por ter sido fundadoo seu primeiro estabelecimento junto á embocadufa deuto pequeno rio de egual denominação.
A cidade da Fortaleza tem este nome do forte deN. Senhora da Assumpção, fundado por Martim SoaresMoreno, que o transferiu da barra do Ceará, onde estevea principio em 1609. Foi n'esta barra que Pero Coelhoem 1603 lançou os fundamentos de uma povoação, de-nommada Nova Lisboa. O sitio d'essa barra era deno-minado Villa Velha. Foi villa por carta regia de 11 deMarço de 1725, inaugurada em 13 de Abril de 1726, ecidade por carta imperial de 17 de Março de 1823, coma denominação de Nova Bragança.
Os Hollandezes construíram o forte Sehwonemburg,com todas as regras da arte e n'elle se conservaram até

aw*u' M^0^ do porto do Ceará Pelo capitão de frasataGiraldes. (Revjgtii d9 ^tuto do Ceará). '' m *
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20 de Maio de 1654, quando por ordem do Conselho
do Recife entregaram-o ao capitão Álvaro de Azevedo

N'esse mesmo anno o capitão mór começou a cons-
trucção da ermida de N. S. da Assumpção.

Desde aquella data o forte hollandez de Schwonem-
burg se transformou na fortaleza de N. S. da As-
sumpção. .

Abandonaram as fortificações a barra do rio Ceará,
para evitarem novos ataques de Índios, situando-se por
esse motivo duas vezes n'aquelle monte.'* 

Martim Soares Moreno, partindo da Parabyba para
a conquista do Maranhão, chegando ao Ceará em 1611,
levantou uma egreja, sob a invocação de Nossa Senhora
do Amparo e um forte denominado de S. Sebastião.

Em 1625 aportaram a costa do Ceará dous navios
de guerra hollandezes com o fim de conquistal-o.

Doze annos mais tarde sabedores os Índios dos
successos dos hollandezes em Pernambuco, com a che-
gada do conde de Nassau, lhe remetteram dous mensa-
geiros oíferecendo-lhe obediência, ;caso guizesse apode-
rar-se do presidio. "

Acceitado o convite, com o auxilio dos Índios, os
hollandezes apoderaram-se em 1637 d^ste Estado, o

gozaram por alguns annos, depois dos quaes foram
forçados a abandonal-o, sem terem deixado obra alguma
útil. Ao contrario, do que se passou em Pernambuco.

A capitania do Ceará foi separada da de Peruam-
buco, por alvará de 17 de Janeiro de 1799. Foi seu pn-
meiro governador, depois d'esta separação, o chefe de
esquadra Bernardo Manoel de Vasconcellos. que tomou
posse a 28 de Setembro de 1799, mantendo-se ate 8
de Novembro de 1802. Foi seu ultimo governador, como
capitania independente, Francisco Alberto IKubim, que
tomara posse a 13 de Julho de 1820.,

Em nosso trabalho, ora em elaboração «Recorda-
ções de Viagens. Estudos Chorographicos^e GeograpM003
e Artisticos», fizemos um resumo do estudo çhorogra-
phico desse belio Esta4o?
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O Ceará tem ao N. o Oceano, ao S. a cordilheira
do Araripe ou Cayriris, que o divide de Pernambuco, aq
oriente o Rio Grande do Norte e a Parahyba, ao dcci-
dente Piauhy, que o separa pela serra da Ibiapaba.

O seu terreno é na maior parte arenoso, mas fer-
til e substancioso nas mattas, onde existem as lavouras.

Os invernos são irregulares, passam-se annos que
não chove. Por singularidade de dez em dez annos. íío
anno de 1792 começou uma secca, que durou até 179é,
fazendo perecer muitos animaes domésticos e muita gente
á mingua.

Os povos de sete parochias desertaram sem ficar
uma só alma. (1)

Se o seu littoral é baixo e arenoso, o interior, ao
contrario, é montuoso.

Alem de grande serra de Ibiapaba, ao norte do
Estado, que se extende até o Piauhy, composta de va-
rios cordões, em parte escalvados ou de penedias, mas,
na maior porção cobertos de arvoredo, em terrenos fer-
teis, este Estado é cortado mais pela serra de Jaguaribe,
com muitos cabeços agudos, á leste do rio do seu no-
me, pela serra de Guamame, que começa perto da de
Jaguaribe e corre por mais de oito léguas oeste e cinco
distantes da praia, a do Ceará, a do Cauhype, e a do
Mundahú, a do Caracú, a Borytaima, por detraz do
morro Jericôacoara, a Uniburetama, a de Batitritê, a
de Meruoca, a de Aratanha etc.

Encontram-se em seu terreno ouro prata e ferro,
crystaes, pedra calcarea etc. Onças, veados, preguiças,
coelhos, pacas e tantos outros animaes, macacos, guaribas.
Espécies variadas de aves. Morcegos, ás vezes bem fataes
nos gados, especialmente duarante a secca. Cabras, ove-
lhas, sobietudo gado vaccum, cuja carne é considerada 'a
melhor de todo o norte do Brazil.

De abundante lactação, o gado vaccum cora o seu
leite fornece bons queijos, manteiga, e coalhada.

...^.-^^^¦-¦^.'^iH^À

(1) Padre Manoel Ayres do Cazal. Corographia Braziiica ouKelaçao histórico geographica do Brazil. ;v
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D'entre os pássaros são sobretudo apreciados o em
rupião e a graúna.

Suas matas são ricas. Arvores de diversas quali-
dades de madeira de construcçâo, marcenaria e tintu-
raria; plantas medicinaes, variadas espécies de pai-
meiras, especialmente a carnaúba, com a qual fazem-se
velas, bonitos chapeos, medicamentos especiaes, esteiras,
cabacinhas, cobertura de casas, farinha etc.

A mais frondosa arvore é a oiticica, que só medra
onde a raiz encontra água.

O algodoeiro, a canna de assucar, o café, a mani-
çoba, o milho, as deliciosas bananas, as atas, melões,
melancias, ananazes, laranjas, bananas, cajus etc, são
muito abundantes em seu solo.

O rio Jaguaribe (rio das Onças) é o mais cauda-
loso rio cearense. Nasce na serra da Boa Vista, corre
para o norte e vae desaguar ao poente do Appody; o
Caracú, que rega a villa de Sobial, deságua por duas
boccas, 11 léguas a leste da enseada de Jericoacoara.

O Camucim ou Croaihú, com trinta, léguas de curso,
começa na serra de Ibiapaba e desemboca sete léguas
ao poente de Jericoacoara. O Aracaty, que deságua por
duas bocas designaes denomidadas: Aracaty-assú e Ara-
caty-mirim.

O Cauhipe, que sahe quatro léguas ao poente da
capital. O Siupé, que deságua cinco mais ao occidente;
o Curú, o Mundahú etc.

Pela barra de quasi todos estes rios passamos,
quando navegamos a costa do Ceará.

Para completarmos a hydrographia cearense, dire-
mos que este Estado possue também algumas lagoas como
a lagoa do Velho, a do Jararacú, e a do Camurupim.

Pela immensa costa do Ceará não passamos por
proraontorios ou cabos notáveis. /.

As suas praias alcantiladas, rasas, arenosas, povoa*
das de mangues são muito batidas de fortes arreben-
tações do mar.

Dispõe de algumas enseadas, que lhe servem de
portos como Tuttfya, com duas léguas de bocca, e meia de

¦<¦ M
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fundo, rodeada de mangues; Jericoacoara, vasta, escal-
vada e esparcelada; Iguape, rodeada de barreiras altas
cortadas a pique.

O Estado do Ceará pode ser dividido em duas
partes eguaes: A oriental, contendo Aracaty, Crato, Aqui-
raz, N. Senhora de Assumpção, S. Bernardo, S. João do
Príncipe, Montemór o Novo, Bom Jardim, Campo Maior,
Icó, Soure, Mecejana e Arronches; A occidental: Granja,
Villa Viçosa e Villa Nova d'El Rei.

Sobral é a terceira cidade do Estado, vem dí»pois da
Fortaleza e Aracaty. Villa Viçosa situada sobre a serra
de Ibiapaba é a pátria de D. Fillippe Camarão. Tem
boas fontes de água, entre outras a denominada: Água
do Inferno, por estar em lugar escabroso. Deliciosa por
todos motivos é a serra de Baturité. O seu clima é
muito saudável e próprio para os tísicos. Constitue um
sanatório d'esses enfermos.

Em geral tudo o interior do Ceará é apropriado
aos indivíduos que sofrem de moléstias pulmonares. Do-
tado de um clima secco, regular e fresco; de boa carne,
boa água e bom leite, tem todos os elementos necessa-
rios para o curativo de taes moléstias,

Temos tido occasião de apreciar as melhoras rapi-
das, alcançadas pelos tísicos, somente com algum tempo
de residência n'esses famosos lugares.

Antes de embarcarmos fomos dizer adeus ao nosso
illustre collega Snr. Dr. J. Moreira e ao nosso respeitável
e distincto amigo o Snr. Doutor H. Théberge. Da sua
residência mais uma vez contemplamos o Quartel, que
lhe fica fronteiro.

Despedimo-nos do Ceará. O Ceará que tanto ama-
mos. Como em Pernambuco, se não fora os nossos inte-
resses, se não fora o dever de zelar os restos mortaes
de nossos saudosos Paes e prezados Irmãos, se não
fôra a vontade de descançar eternamente ao lado
d'aquellas preciosas relíquias, que tanto prezamos, cer-
tamente emigraríamos e ahi acabaríamos os nossos dias.

Nâo nascemos no Ceará, ahi não poderemos residir,
mas o adaptaremos éomo nossa terra natal, e a elle nos
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dedicaremos, como se lá tivéssemos nascido. Adeus For-
taleza, acceita as saudades e a gratidão d'aquelle que
tão bem accolheste!

Partimos entristecido do porto de Fortaleza á uma
hora da tarde do dia 28 de Outubro.

Depois de termos passado o morro de Croata, des-
cobrimos adeante os coqueiros de Jacarécanga. Em se-
seguida passamos pela Barra Velha e demandamos a
direcçâo da barra do rio Mundahú, ficando entre este
rio e aquella barra os seguintes lugares: Rio Tapado,
Paracumbuco, Rio Siupé, Morros do Cauhipe, Enseada
de Pecem, riacho Pricoara, rio da Pahyba, ponta do
Paracurú, enseada e povoação do Parazinho, onde é visto
o pharol, rio Curú, enseada da Lagoinha, morro das
Frexeiras, coqueiros do Imboaca, morro das Melancias e
enseada do rio Mundahú.

Pelo centro da enseada formada pelo pontal da
Barra Velha e rio Siupé se avistam as serras do Ceará
e a N. 0. d'ellas o serrote de Cauhipe e perto d'elle os
dous morros de S. João.

O rio dos Patos está distante do Mundahú trinta e
seirniilhas, e entre eiles estão: os coqueiros de Maceió,
morro da Baleia, morro do Sabiá Guaba, dunas do Ara-
caty-assú, enseada de Pernambuquinho e, morro do Monta.
Passamos o rio dos Patos, distante quinze milhas está
a ponta do Tapagé, e antes d'ella a villa da Almofala,
morro do Sargento, ponta do Barco, Olhos d Água e
ponta do Tapagé.

Desta ponta demandamos o morro Jericoacoara, pas-sando pelo Pontal do Mangue Secco, ilha do Presidio,
barra do Acarahú, barra do Marisco, morrinhos do Pae
José, Barrinha, morro dos Castelhanos, Serramby, praiada Formosa e morro de Jericoacoara. A cincoenta milhas
adeante está a barra do rio Timonha; e antes de lá
chegarmos, deveríamos ter passado pelo rio Guoiú, morro
das Cabàceiras, enseada das Imburanas, rio j do Feijão,
barra do Camocim, morro do Trapiá, morro, do Tipujú,
barra do Remédio, morro do Paraná-mirim, enseada das
Almas e barra do Timonha. A

V í
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iniendimenio sequnüo Spencef
.(FRAGMENTO)

I

PIIYSIOLOGIA E PSYCHOLOGIA

| oegundo Spencer, a vida psychica é apenas umcaso particular da vida physica, ou antes e pára em-
pregar os próprios termos de philosopho, «a vida docorpo e a vida mental são espécies de que a vida pro-priamente dieta é o gênero.» (1) Mais claramente, con-forineRibot: «Sensações, sentimentos, instinetos, intel-ligencia/tudo isto constitue uni mundo á parte, mas quesae da vida animal, que ahi mergulha suas ráizès e é como
que a siia efflorescencia, de maneira que entre a func-
Ção mais humilde e o mais alto pensamento não ha op-
posição de natureza, mas apenas diferença de grau, não

(1) Spencer—Princípios de Psychologia.
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sendo cada |m senão uma Ias innumeras manifestações
da vida.» (1)

Cumpre, porem, indagar quaes :>s caracteres que
distinguem a vida psychica, o que faz delia um con-
juncto particular de factos, obedecendo a leis especiaes,
e constituindo o objecto de uma sciencia especial. E' o
que eqüivale a mostrar a distincção que ha entre a psy-
chologia e a physiologia.

Spencer faz esta distincção como se segue: «As duas
classes de phenomenos vitaes que abraçam a physio-
logia ea psychologia distinguem-se claramente nisto: em
quanto uma das. duas classes encerra mudanças ao mes-
mo tempo .simultâneas e successivas, a outra encerra
somente mudanças successivas: emquanto os pheno-
menos que são o objecto da physiologia apresentam-se
sob a forma de um numero immenso de series co;i-
junctamente reunidas, os que são objecto da psycho-
logia apresentam-se sob a forma de uma simples serie.

As numerosas acções, cuja continuidade constitue a
vida do corpo em geral, são "simultâneas: é assim que
a digestão, a circulação, a respiração, as excreções e se-
creções etc, realisam-se ao mesmo tempo e numa depen-
dencia mutua. O mesmo não se dá com as acções que
constituem o pensamento, as quaes so produzem não con-
junctamente, mas uma depois de outra» (2)

Em outros termos: nos phenomenos physiologicos
ha ao 

"mesmo tempo coexistência e successão; nos phe-
nomenos psychicos ha successão somente. Ou ainda: os

phenomenos" physiologicos entram na cathegoria do mo-
vimento e como taes dão-se dentro do espaço; os phe-
nomenos psychicos dão-se fora do espaço e como
taes não podem ser explicados como modos do movi-
mento, pois que não é concebivel a idéa de movimento
fora do espaço. Movimento é corpo deslocando-se no
espaço. /

.¦>r'I
(1) Bibot—Psychologie Anglaise contemporaine. ,
(2) Spencer.-Ob. cit. Quarta Parte - Synthes© Especial

I 177. /
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Spencer, bem se vê, não chega a estabelecer clara-
mente tal doutrina que de certo modo é irreconciliavel

Qin a sua interpreta;ão realista dos phenomenos do es-
pintos mas é isto o que formosamente se deduz das pre-missas que estabelece.

Não ha, entretanto, segundo elle incompatibilidade
absoluta entre os phenomenos psychicos e os pheno-menos physiologicos e, quando mesmo a mais alta vida
psychica fo3se absolutamente distincta cia vida physica,ficaria sempre certo que a vida psychica em suas phasesinferiores não se distingue por tal modo, nascendo a
distincção somente com o corso do progresso vital.

Para bem comprehencler esta distincção, Spencer
julga preciso examinar como a vida psychica começa,
mostrando em seguida os principaes graus de seu de-
senvolvimento. Ora, no começo ha communidade com-
pleta de acçoes era todas as partes do tecido homogêneo
de que são feitos os animaes inferiores. Cada parte do
organismo faz justamente o que faz qualquer outra, e
as acções vitaes produzem-se simultaneamente e da mes-
ma maneira sobre muitos pontos. Não ha neste períodonenhuma differença de estructura ou de funcção e a vida
psychica não se distingue absolutamente da vida phy-s:ca. Mas ha os tecidos internos e os tecidos externos,
notando-se que a funcção realisada por uns não é iden-
tica á que realisam os outros. Os tecidos Íntimos con-
stituem propriamente a massa do organismo; os externos
formam a pelle que o involve; e ao passo que os tecidos
internos estão somente em contacto uns com os outros,
os externos põem-se em relação com o inundo exterior.
E ê aqui que começa a primeira differenciação.

Depois tanto os tecidos internos como os externos
se dividem e subdividem em órgãos particulares, cada
um dos quaes exerce uma funcção distincta, formando-se
dos tecidos internos os órgãos de conservação e repro-
ducção, e, servindo de baze os tecidos externos aos órgãos
de relação, se bem que também estes se liguem ao
centro, prendendo-se, como se sabe, á organisação cerebral
de que são por assim dizer um prolongamento, sendo

t



•>•

216 •pPTrfnrr- A
1.KJLU 1 XJlA

¦

que é no cérebro que vae sempre repercutir o choque
produzido em qualquer um dos órgãos dos sentidos toda
vez que se põe o organismo em relação com as for-
ças externas. Dos tecidos internos formam-se o esto-
mago, o coração e os rins, bem como todos os outros
órgãos de funcções propriamente physiologicas; na su-
perficie externa do organismo localisa-se o tacto e com
elle todos os órgãos da sensibilidade. E é bem sabido que
o grau de desenvolvimento do organismo está na razão
directa da complicação dessa divisão e subdivisão da
estructura, com a correspondente complicação da divisão
e subdivisão de funcções na economia orgânica. Mas, o
que caracterisa as funcções psychicas é que, confim-
dindo-se de principio com as funcções physiologicas que
comprehendera mudanças ao mesmo tempo simultâneas
e successívas, clistinguem-se pela tendência crescente de
suas mudanças a tomar a ordem successivá com exclusão
da ordem simultânea.

II

.>'':':•„ '

LEI DA INTELLIGENCIA E CORRESPONDÊNCIA DAS

CIRCTJMSTANCIAS EXTERNAS COM A

ORDEM PSYCHICA -¦

Antes de passar a outras investigações, cumpre in-
dagar qual vem a ser a lei da intelligencia. Spencer a
formula e explica deste modo:

« A persistência da connexão entre dous estados
de consciência é proporcional á persistência cia connexão
entre os pnenornencs externos a que correspondem. As
relações entre o« phenomenos externos são cie todos os
graus desde o absolutamente necessário até o puramente
fortuito. As relayões entre os estados de consciência
devem semilhanteinente ser de todos os graus desde o
absolutamente necessário até o puramente fortuito. E
quando a correspondência se torna completa, isto é,
quando a intelligencia, se torna mais elevada, os diversos
graus da ordem externa tornam-se demais a mais rigo-
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rqsamente parallelos aos diversos graus da ordem ex-
terna. » (1)

Não se poderia encontrar ahi alguma analogia entre
a doutrina de Spencer e as tendências que levaram os
Alíeraãesá concepção da lei psyebophysica ? O que Spen-
cer chama circumstancias externas é o que os Allemaes
denominam excitação; e, quanto aos factos internos li-
gam-so á consciência, ou antes á sensação. Feclmer
estabelece que a sensação cresce numa, razãs arithmc-
tica, emquanto a excitação cresce numa razão geome-trica: X-lgy. Spencer afürma que a ordem interna é
proporcional á ordem externa, As duas leis não tem a
mesma significação, nem siquer explicam os mesmos
plienomenos, mas coincidem quanto ao ponto de vista
geral. E; certo que Feclmer considera a excitação e a
sensação ambas no organismo, comparando a intensidade
do esforço com a intensidade da sensação, ao passo queSpencer colloca de um lado o espirito e do outro lado
a natureza, formulando a lei em virtude da qual aquelle
se manifesta em correspondência desta; e, assim com-
prehemlidos, os dous systémas não essencialmente di-
versos.

Mas ha um ponto de contado entre os dous e é
que ambos procuram a lei do espirito fora dos pheno-menos do próprio espirito. De tudo o que se deduz é
a unidade fundamental da natureza, quer se considere
debaixo do ponto de vista subjectivo, quer se considere
em suas manifestações exteriores. O espirito serve de
medida para a matéria, a matéria serve cie medida parao espirito. Em outros termos: a matéria e o espirito sãouma só e mesma cousa encarada sob pontos cie vistaapparentemento antagônicos.

Quanto á difíiculdacle que ha para explicar como
podem as circumstancias externas corresponder á ordemnderna, quando consiste esta somente em suecessão, ao
passo que aquellas comprehendem suecessão e coexis-

(1) Princípios de PGyekologia, parte IV Synthese especial
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tencia, Spencer a resolve considerando que a relação de
coexistência é como uma seqüência dupla,—seqüência cujos
termos se succedem na consciência em uma ou outra
ordem, com uma facilidade e força iguaes. Além disto
vê-se, mesmo a priori, que a consciência não existindo
senão por uma sucessão de mudanças, uma não mu-
dança externa não se pode offerecer á consciência, senão
por uma mudança que se volta, por uma progressão que
é seguida instataneamente de uma regressão equivalente,
-—por uma duplicação na intelligencia que é composta
de uma seqüência e dessa seqüência voltando sobre si
mesma. (1)

Spencer explica e desenvolve esta doutrina pela
maneira seguinte: « Se dous phenomenos A e B coex-
istem habitualmente no meio ambiente, quando o phe-
meno A se offerece aos sentidos, o estado de çonsei-
encia a que elle produz é immediatamente segui Io de
um estado b, que representa o phenomeno B. O pro-
cesso do pensamento não deve, entretanto, terminar ahi,
porque se o fizesse, a relação seria conhecida como se-
queticia. :;

Mas o phenomeno B, no meio ambiente, sendo tanto
o antecedente de A quanto A ê o de B (não havendo
de um para outro antecedência ou conseqüência senão
na ordem era que delles temos experiência) d'ahi resulta
que o estado h sendo produsido, a lei implica que será
seguido de a. O estado a por sua vez produz o estado
b e é elle próprio ainda uma vez produzido; e assim
por diante era quanto esta relação fixa o objecto do pen-
samento. Para tornar a questão mais clara, tomemos
um exemplo. Se, á luz, nos são oíferecidos os contornos
visiveis e as cores de um corpo, o estado de consciência
que d'ahi resulta é instataneamente seguido pela cons-
ciência de alguma cousa de resistente; e ppf' outro lado
t;e, nas trevas, se toca um corpo, o estado de consci-

/

(1) Spencer obr, cit. Quarta Parte, Cap. II,

i«
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encia que d'ahi resulta é instantaneamente seguido pelaconsciência de alguma cousa de extenso.
Mas nem em um nem em outro caso, isto é tudo.

Quando a consciência de resistência suggeriu a da ex-
tensão, a consciência da extensão não é seguida de uma
terceira de outra ordem. Se assim fosse o° objecto ces-
saria de ser pensado.

Mas, como é sabido, quando a idéa de exten-
são foi suggerida, a de resistência não desappareceu
completamente, e quando foi suggerida a de resistência,
também não desapparece completamente a de extensão.
Ambas continuam a ser pensadas, e, ao que parece, quasisimultaneamente. E como os dous termos di relação, a
extensão e a coexistência, não podem ser conhecidos porum acto de consciência que seja absolutamente o mesmo,
e demais a consciência persistente de um e ontro não
pode ser um estado de consciência que seja equivalente
a uma não coexistência, segue-se que essa representação
dos dous, que parece incessante, é na realidade uma
alternação rápida,-uma alternação bastante rápida para
produzir o effeito da continuidade: do mesmo modo as
alternativas de luz e de trevas, a que é submettida cada
parte da retina quando fixada sobre uma luz que girarapidamente em redondo, produzem sobre ella a im-
pressão de um circulo de fogo. E ainda do mesmo modoas alternaeões que experimenta o tympano do ouvido
quando recebe uma successão de impulsões distinctas,.
constituem uma sensação uniforme de som.» (Obr. cit.)

III

A ACÇlO REFLEXA COM TRANSIÇÃO DA VIDA
PHYSICA PARA A VIDA PSYCHICA.

Conhecida a lei da intelligencia, torna-se fácil nosystema de Spencer explicar como devem ser compre-hendidas as diversas operações do entendimento; como
deve ser comprehendicja e explicada a intelligencia pro-

te-
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priamente dieta, isto é, o principio gerador do conheci-
monto; como devem ser comprehendidos e explicados o
sentimento, a vontade, a razão. Ribot resume nestas pou-
cas palavras todas as idéas de Spencer com relação ao
assumpto: «Acção reflexa em seu mais baixo grau, a
vida psycliica torna-se instineto; e dahi, de uma parte,
as manifestações cognitivas: mamaria, razão; de outra
parte, as potências aífectivas: sentimento, vontade.» (1)

Tudo modificações e decomposições de uma só e
mesma cousa—eis a formula geral de todos os pheno-
menos cio espirito; e do mesmo modo que na natureza
tudo se explica em funeção do movimento, assim tam-
bem na vida psyemea tudo se explica como modificação
da acção reflexa. !

A acção reflexa, por sua vez, é bem de ver, deve
. ser compreheadula como um caso particular do movi-

mento.
A acção reflexa representa, pois, na psychologia de

Spencer um grande papal: é o agente primordial de
todos os phenomenos psychieos, do mesmo modo que
a matéria é a massa única de todos os phenomenos
meehaiiieos e physico- chi micos. Cumpre, pois, estudal-a
um pouco mais detidamente. • ...„ ...A

O que vem a ser a acção reflexa; esse facto tão
importante que ê nada mais nada menos que o principio
gerador de todos os phenomenos psychieos? Para dar
logo á primeira vista uma idéa do ponto de vista da
theoria de Spencer, basta considerar que sendo a cons-
ciência e a suecessão sem simultaneidade os factos ca-
racteristieos dos phenomenos psychieos, suecede que a
acção reflexa é não somente simultânea, porem mesmo
inconsciente. Vê-se, pois, que a acção reflexa não é pro-
priamente um phenomeno psychico, mas antes um facto
puramente physico, explicável como conseqüência de
uma simples contracção por uma simples irritação. Mas
é um facto que se passa nos nervos e nos jnusculos:

/

(1) Ribot—pbr. cit.
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por isto é um facto physico que ultrapassa o domínio
da physica e serve de base aos phenomenos variadissimos
que constituem o objecto da psychologia, caracterizados
pela presença da consciência. Sendo assim, é de eviden-
clãTintuitiva que a acção reflexa já não pertence á vida
physica, constituindo, por assim dizer, o começo da vida
psychica. Spencer explica-se assim: « A acção reflexa
sendo a forma a mais inferior cia vida psychica, isto mesmo
implica que é a forma a mais próxima da vida physica,— aquella em que começa a diíferença entre a vida phy-
sica e a vida psychica.» (1)

Tudo isto significa apenas que a acção reflexa cons-
titue exactamente a transição da vida physica para a
vida psychica, explicando-se esta como uma transfor-
inação ou modificação daquella, o que faz desapparecer
o abysrao que em outros pontos suppõe Spencer existir
entre os phenomenos de movimento e os phenomenos
de consciência.

Passemos agora á analyse dos cliíferentes processos
cia vida mental, que todos se explicam como modificações
e complicações da acção reflexa.

IV

INSTINCTO

Na linguagem commuin, no modo vulgar de enten-
der as cousas, comprehende-se o instincto como a inteí-
ligencia animal. Tudo o que o homem faz, fal-o porintelligencia; tudo o que o animal faz, fal-o por instincto.
E' nisto que está a distincção entre o animal e o ho-
mem. E' dahi que vem também a razão porque o homem
está sempre em progresso, ao passo que o animal con-
serva-se immbvel, não sendo susceptível, ao que se sup-
põe, de desenvolvimento, sendo que a intelligencia é
essencialmente progressiva, ao passo que o instincto,

(1) Obr. oit. loo. cit.
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debaixo de certo ponto de vista, é cego e iminutavel.
Assim as obras do homem vão sempre mudando, vão
sempre se modificando e aperfeiçoando, ao passo que o
animal o que faz hoje fazia ha milhares de annos. O
pássaro construe ainda hoje o seu ninho do mesmo
modo que o construía nos tempos primitivos da huma-
nidade. Isto se explica pelo facto de que no homem ha
intelligencia, ao passo que no animal ha somente ins-
tincto; mas semelhante modo de pensar não é verda-
deiro; sendo que, reduzido a sua significarão própria, o
instincto existe tanto no animal, como no homem. Não
é uma propriedade particular de certos e determinados
seres; não é, como se poderia de certo modo affirmar, a
intelligencia dos brutos; é ura facto commum a todos
os organismos vivos, sendo uma complicação da acção
reflexa, do mesmo modo que todos os outros processos
mentaes podem ser interpretados como uma compli-
cação do instincto. E' assim que emqüanto na acção re-
flexa simples uma impressão é seguida de uma só con-
tração, emqüanto nas formas mais desenvolvidas da acção
reflexa uma só impressão é seguida de uma combinação
de contracções, no que distinguimos sob o nome de
instincto, uma combinação de impressões produz uma
combinação de combinações e na forma a mais elevada,
no instincto o mais complexo, ha cordenações que ten-
dem ao mesmo tempo a dirigir e a executar. De ma-
neira que no sentido estricto, não ha linha de demar-
cação entre o instincto e a acção reflexa dà qual elle
sae por complicações successivas.

fvS
«

S"".s-,

A MEMÓRIA
/

Do mesmo modo que a acção reflexa se transforma
insensivelmente em instincto, assim também o instincto
gradativamente se constitue em memória, por tal modo
que também entre a memória e o instincto, como entre
0 instincto e a acção reflexa, não ha separação **"•'*"
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dam ente perceptível. Ao contrario «o instincto pode ser
considerado como uma espécie de memória organisada,
ao mesmo tempo que a memória pode ser considerada
como uma espécie de instincto nascente. »

De facto «lembrar-se, por exemplo, da cor verme-
lha, é estar, a um fraco grau, no estado psychico produ-zido pela presença da cor vermelha. Lembrar-se de um
movimento feito com o braço é sentir, em um fraco grau,a repetição dos estados internos que acompanham o mo-
vimento; é um começo de excitação de todos esses ner-
vos de que uma excitação mais forte foi experimentada
durante o movimento.»

Vê-se d'ahi o caracter mechanico da memória, se-
gundo as idéas de Spencer. Recordar-se de uma cousa,
lembrar-se de um facto qualquer, é sentir de novo, em-
bora em grau muito mais fraco, as mesmas impressões
que experimentámos na occasião em que fomos impres-
sionados por aquella cousa ou aquelle facto. Dá-se uma
ligeira reproducção das mesmos excitações nervosas e
para essa reproducção é fácil de ver que o principal ou
único agente é o instincto, Mas o instincto tornando-se
ahi muito complexo já não pode obrar com a segurança
automática que lhe é própria, «dando-se no principalcentro nervoso um conflicto entre as impressões e porconseqüência entre as impulsões que essas impressões
produzem para o movimento. Estas impulsões são então,
cada uma em particular, supplantadas por outra, antes
de se transformarem em phenomenos actuaes do movi-
mento; e cada uma consistirá em uma forma nascente
ou fraca do mesmo estado nervoso que resultaria do
phenomeno de seu movimento, se elle se produzisseactualmente.» (1) E' justamente isto que se chama me-
moria—uma successão de excitação ou estados de con-
sciencia, constituindo uma reminiscencia de phenomenosde movimento que em seu estado nascente já nos im-
pressionaram.

¦ 

, 
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VI

A RAZÃO

. .

Suppõe-se geralmente existir um abysmo entre arazão e o instincto; e. quando se faz do instincto uma
propriedade dos animaes irracionaes, denominando-o, comoó usual, a intelligencia dos brutos, ao passo que se con-sidera a razão previlegio do homem, não se faz maisdo que reconhecer e confessar a existência desse abysmoMas nisto ha erro, sendo que, segundo Spencer. entre*a razão e o instincto não ha senão differença de 

'graus
Os' phenomenos psychologicos são contínuos, e razão*memória, acção reflexa, instincto não são factos diversos'mas somente gradações successivas de um só e mesmolacio: a vida physica que se transforma em vida psychica.Spencer raciocina mais ou menos assim, remontando
á tneoria da correspondência: o instincto é um ajusta-
mento continuo de relações internas a relações externas,- o que é impossível negar; cada acto racional é tam-
bem um ajustamento continuo de relações, internas arelações externas—o que é egualmente impossível negar.Logo, toda a distincção entre uma e outra cousa não
pode ter outra base senão alguma differença no caracterdas relações entre as quaes se produz o ajustamento.O que se dá é que emquanto no instincto-a eorrespon-cíencm é entre relações internas e externas que sãomimo simples ou muito geraes, na razão a eorrespon-dencia é entre relações internas e externas que são muicomplexas, especiaes, abstractas ou raras.

Mas nisto ha simplesmente uma questão de graussendo que cada um destes caracteres é susceptível de
gradações mnumeraveis pelas quaes os extremos se tocam.De maneira que a evolução psychologica, quer dizer,a gênese da vida psychica começa por um ajustamento
perfeitamente automático das relações internas com asrelações externas que se transforma em correspoudenciaimperfeitamente automática.

Passa depois, em seu progresso, dos phenomenos

/
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simples e mais freqüentes, até os que apresentam *ru-
pos de relações de uma complexidade considerável ocuja producçao é comparativamente rara

. E 
£???d<y\Jfm seguimento, a repetição das experi-encias foi msufficiente para estabelecer de modo absoluto uma cohesão interna entre as mudanças sensoriaes

produzidas por taes grupos e os phenomenos requeridos
para adaptar o organismo a esses grupos; quando taesphenomenos de movimento e as impressões que devemacompanhal-os se produzem simplesmente no estalonascente -então pela excitação parcial dos agentes ner-vosos affectados produz-se uma idéa de taes phenorae-nos e impressões. i

Isto constitue o que se chama memória. Se tudoerramasse ahi não haveria nenhuma manifestação delacionahdade. Mas o progresso vae por diante. As com-Phcaçoes nascentes se combinam de modo a confundir-se, e da confusão de nraa impressão com outra que delia
L2T? reSU!tí- Ta COaf"sa(, nas ™V^™ ao
Z hnh; Va confllcto que resalta entre ellas. ™» «supplantada por outra, antes que tenham podido sair doestado nascente. Segue-se uraa certa hesitação ent*- asnascentes excitações do movimento. Esta hStação pro-longa-se «amante estas idéas de certas acçoes conti-
hZ í P'r ou,em,,ara«ar ""as as outras; mas'era
[Z\ 

*im°* rf3Ultará S8mPre 8® uma impulsao qual-quer hade prevalecer sobre as outras.
comb^TS?»**18 dÍV,erSaS ^àemm """oras que se
orte em, n - e«ulllbrarao Jamais exactamente, a mais

aso, o 1 T? necess^ amente, na maior parte dos
2 flq nf01 mais uaifo™emente e mais freqüente-
Sr 1?' 

M exPeriea<!Ía. a acção deve também, na
á" drcnrn LÍS v"' 

S6r Uma daS mais bem adaptadas
enaTI 

ClaS' MaS a acçã0 assim V^iazm não ésenão uma acçao racional.
rarinnoofSÍm que.cada lima das acçoes que chamamos
M uaPresenta as t™ phases seguintes: 1." umacerta combinação de impressões que representam alguma
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combinação de phenomenos a que o organismo deve ser
adaptado; 2.° a idéa de certas acçoes precedentemente
produzidas em circumstancias semelhantes, idéa que é
simplesmente uma excitação nascente dos agentes ner-
vosos precedentemente implicados em taes acções, ou
para produzil-os, ou para ser affectados por sua produc-
ção; 3.° as acções mesmas que são simplesmente os
resultados da excitação nascente que se eleva a uma
excitação actual.

Tudo isto pode ser muito lógico, mas não deixa de
ser muito obscuro. Nota-se antes de qualquer outra cou-
sa, nos caracteres geraes da doutrina, uma certa ten-
dencia que faz logo á primeira vista sentir que tudo é
physico, que tudo é mechaniço.

E assim os actos chamados racionaes vem gradati-
vãmente de factos ao principio puramente automáticos.
Tudo começa pelo instincto para terminar pela razão.
Demais a razão, como a memória, dando-se:a hypothese
de uma repetição muito tempo continuada, tende a ter-
nar-se automática.

Spencer cita como prova dessa transformação, entre
outros factos, a leitura era voz alta quando se está pen-
sando era outra cousa.

Na origem a vista das lettras é seguida do pensa-
mento dos sons, estes, das acções requeridas para pro-
duzil-as. Mas a connexão entre as impressões visuaes e
as acções vocaes pode tornar-se por tal modo automa-
tica, que, como a cada um é fácil observar, é possível
ler em voz alta, phrase a phrase, estando a tal ponto
occupado de pensar em outra cousa que se é inteira-
mente inconsciente das palavras pronunciadas. Do mesmo
modo grande parte de nossas acções communs de cada
dia,—acções em que cada passo na origem foi acompa-
nhado da consciência das conseqüências e, portanto, ra-
cional,—transformaram-se pelo habito, mais ou menos
completamente, em acções automáticas.

Agora outra observação curiosa é que todo o conhe-
cimento racional que parece intuitivo resulta de uma es-
pede de composição de estados psychicos originariamente
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correspondentes a attributos percebidos separadamente
e que, ligados mais tarde no pensamento por inferencias,
tornaram-se por uma repetição perpetua indissolúvel-
mente reunidos. De maneira que todos esses faltos psy-chicos, a gênese do instincto em suas formas simples, o
desenvolvimento da memória e da razão que dahi re-
sultam, e a consolidação cios actos e intuições racionais
em instincto, tudo isto se explica por este único prin-cipio—que a cohesâo entre estados psychieos é propor-cional á freqüência com que se apresentou na experi-
encia a relação entre os phenomenos externos corres-
pondentes.

E' a lei da intelligencia. Isto nos leva naturalmente
a indagar como Spencer se decide entre os sectários daexperiência e os representantes do transcendentalismo
allemão. E tratando-se dessa questão chega-se ao pontoculminante da philosophia de Spencer, porque sendo estaa questão fundamental na philosophia moderna, suecede
que Spencer, destacando-se de uma e outra das duasescholas, colloca-se em uma posição inteiramente á parteentre os dous extremos oppostos, ainda aqui procurandoapresentar-se como conciliador.

Sabe-se que para a eschola experimental tudo vemda experiência, mesmo as idéas fundamentaes sem as
quaes toda a experiência é impossível. Para os trans-cendentalistas esta idéa é inadmissível e, segundo elles,tudo vem da experiência, menos certos factos que exis-tem anteriormente á experiência e que são a condiçãoda experiência.

Taes são as chamadas formas do conhecimento,
ideas a priori ou intuitivas, originadas da própria or-
ganisação e todas reduetiveis a estes três únicos prin-cipios: o espaço, o tempo e a causalidade.

Não se ignora com que trabalho, com que perseve-rança se esforçam os representantes da eschola experi-mental para explicar a gênese destas idéas e difficilmentese chega a comprehender o resultado de suas investi-
gações; e não deixa de ser uma prova disto o próprioexemplo de Spencer. Os transcendentalistas mais claros
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e mais precisos cortam logo a questão pela base e,
deixando de lado a experiência, recorrem á intuição. 0
espaço, o tempo e a causalidade, asseguram, não nascem
da experiência, pelo contrario são a condição da expe-
riencia, e existem unicamente por força da organisação.
E tanto assim é que a sua não existência é inconce-
bivel.

Spencer resolve: não têm razão os transcendenta-
listas nem também os representantes da eschola experi-
mental. As idéas de espaço, tempo e causalidade não
nascem somente da experiência, nem também somente
da organisação, porem de uma e outra, cousa ao mesmo
tempo. Como assim, perguntamos % Eis a explicação de
Spencer, segundo as suas próprias palavras: «A'lei.uni-
versai que a cohesão dos estados psychicos é propor-
cional á freqüência com que se seguem um ao outro na
experiência, não tem necessidade senão cie ser comple-
tada pela lei de que successões psychicas habituaes esta-
belecem uma tendência hereditária a iguaes successões
que, se as condições ficam as mesmas,.cresce de geração
em geração, para fornecer uma explicação de todos os
phenomenos psychicos, e entre outras das chamadas
formas do conhecimento•.» De maneira que é pela here-
ditariedade que devem ser explicadas as idéas funda-
mentaes do conhecimento, pelos transcendentalistas con-
sideradas como idéas a priori, sendo que tendo sido
primitivamente produzidas pela experiência, foram | em
virtude da lei da hereditariedade transmittidas de ge-
ração em geração até que pelo desenvolvimento da es-
pecie, se tornam orgânicas, já não podendo deixar de
ser pensadas, tornando-se mesmo a condição do pensa-
mento, e, é esta a razão porque são consideradas como
intuitivas e anteriores a toda experiência^

VII

O SENTIMENTO

se todos os phenomenos mentaes- são casos da
correspondência entre o organismo e o meio ambiente;

y/'- - "
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e se esta correspondência é gradativa, passando insen-
sivelmente de^ suas formas mais baixas a suas formas
mais elevadas, pode-se estar certo, a priori, de que o
sentimento considerado scientificamente não pode ser
separado dos outros phenomenos de consciência, Ao
contrario, saindo, do mesmo modo que o instincto, a razão
e a memória, das formas inferiores da acção psvchica,eleva-se por graus successivos ás suas formas mais ele-
vadas, constituindo apenas um dos aspectos cio mesmo
progresso que explica todas as outras manifestações da
intelligencia.

mr

V

Parece, á primeira vista, que ha um certo aiitagó-
nismo entre o sentimento e a intelligencia, sendo clifíicil
explicar uma e outra cousa, como desenvolvimento e
complicação do mesmo.facto. Mas este antagonismo em
realidade não existe. E' certo que sentir é experimentar
prazer e dor, ao passo que da intelligencia o que nasce
é o conhecimento; mas não somente todo o sentimento
envolve conhecimento, como todo o conhecimento é noespirito a representação mental de ura facto e essa re-
presentacão produz invariavelmente uma emoção agra-davel ou desagradável.

Não ha, pois, linha de separação entre o sentimento
e a razão, entre o processo cognitivo e o processo emo-cional, sendo que, como diz Spencer, nenhum acto deconhecimento pode ser absolutamente puro de emoção, domesmo modo qne «nenhuma emoção pode ser absoluta-mente pura de conhecimento.»

K certo que comparando duas formas extremas, como
por exemplo, um raciocínio e ura accesso de cólera, pode-se acreditar que são inteiramente distinctas, nias estadistincção desapparecerá promptamente, logo que sejamcomparadas ás formas iiterraediarias; e por fim semprese chegará a verificar que todo o estado de consciênciaimplica ao mesmo tempo emoção e conhecimento.

Consideremos como exemplo o estado de espirito
produzido pela contemplação de uma estatua. Ha a prin-cipio uma percepção continua, diz Spencer; e isto devo

y
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ser considerado como um acto puramente intellectual
Mas esse acto não poderá produzir-se sem tim senti-
mento de prazer maior ou menor, sem uma certa emoção"
Poder-se-á dizer que essa emoção resulta das diversas
idéas associadas á forma humana? E' de presumir queestas idéas exerçam alguma influencia sobre a emoção
experimentada, mas não são tudo, porque um bello edi-ficio, uma bonita paisagem poderá produzir a mesma
emoção.

Pode-se dizer que tudo isto ainda tem alguma re-
lação com a vida humana. { Mas como explicar o prazer
que experimentamos em contemplar uma simples curva—uma ellipse, uma parábola ? De tudo isto se vê clara-
mente que o sentimento e o conhecimento são insepara-
veis na consciência; mas ha um facto cuja impressão
sobre o espirito torna ainda mais patente esta verdade:
é a musica. De facto quem poderá distinguir o que é
emocional do que é intellectual nas impressões produ-zidas pelas harmonias da musica ? Entretanto é incon-
lestável que a musica provoca idéas ao mesmo tempo
que disperta emoções; e ouvindo-se um bello pedaço de
musica, um canto ou uma orchestra, não somente senti-
mos, como ao mesmo tempo perisanios, de maneira queé uma verdade reconhecida por todos que a musica dá
vida e calor ás idéas, ao mesmo tempo que é a alma do
sentimento.

O sentimento liga-se á sensação, a intelligencia ou
o conhecimento liga-se á percepção, de maneira que paraestudar a relação entre o sentimento e o conhecimento
é indispensável estudar a relação entre a sensação e a
percepção. Ora, essa relação é a mesma que se observa
entre o sentimento e o conhecimento: quer dizer: a sen-
sação e a percepção não são dous factos distinctos, mas
dous aspectos diferentes de um só e mesmo facto, e as
diferenças não são senão as que resultam de complica-
ções successivas, sendo que as percepções' simples são o
primeiro grau do conhecimento e é dellas mesmas quenascem e resultam por composição e Iprogresso os co-
nhecimentos mais altos; do mesmo modo qut as sen-
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gações simples são o primeiro grau do sentimento e édellas que nascem e resultam, também por composição e
progresso, todos os outros graus do sentimento.

Passando destas considerações ao estudo synthetico
do sentimento, Spencer começa estabelecendo que em-
quanto as acções são perfeitamente automáticas não ex-iste sentimento.

Ora, já se viu que, emquanto as acções são perfei-tamente automáticas, não existe razão, nem memóriaD'ahi se segue que o processo emocional começa justa-mente quando começa o processo cognitivo e racional
(e isto vem ainda em confirmação do que já ficou dicto'
quando se affirmou que o sentimento e o conhecimento
não são dous factos distinctos, porem simplesmente dousaspectos de um só e mesmo facto). Vejamos, agora,
quando, e como começa o processo cognitivo e racional!O que diz a esse respeito Spencer? O seguinte:«Quando no curso da evolução geral da vida, a corres-
pondencia attingiu um grau considerável de complexidade,
quando o ajustamento das relações internas com as re-lações externas começa a abraçar grupos de relaçõesexternas comparativamente complicadas e raras; quando,em seguimento, os grupos correspondentes de relaçõesinternas são compostos de muitos elementos de quediversos não são muitas vezes repetidos na experiência;
quando, pois, se produzem grupos de relações internascujos componentes são imperfeitamente coherentes; quan-do entre as mudanças psychicas se produzem tendênciascontrarias, podendo cada uma em particular nascer antes

que as outras se produzam; quando assim se produzemacções automáticas, hesitantes e imperfeitas, então nascemao mesmo tempo a memória e a razão.» (1)De maneira que logo que a acção psychica cessa deser automática, torna-se racional. Isto por um lado. Agora
por outro lado e do mesmo modo, emquanto as acções
psychicas são automáticas, são sem sentimento, de ma-

i .

. ií«-í»*J;.|íí

(1) Oto\ eii part» eit.
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nena que memória, razão e sentimento nascem ao mes-mo tempo. « E não é simplesmente porque nascem amemória, a razão e o sentimento, que cessa a acçãoautomática, diz Spencer; mas a producção desses factose a cessação da acção automática são uma só e mesmacousa,—são aspectos diferentes do mesmo progresso"Spencer apresenta mais como confirmação" destadoutrina, além dos numerosíssimos argumentos que for-mula, o facto decisivo de que se dá com o sentimento amesma cousa que com a memória e razão: quer dizer-funcçoes psychicas que eram a principio acompanhadas
de sentimento, tornam-se por numerosas repetições nãosomente automáticas, porem mesmo indiferentes nãoexcitando mais nenhum sentimento. Exemplo: aprende-se a ler e escrever com grande trabalho; entretanto de-
pois que termina a aprenclisagem e quando a arte deler e escrever se nos torna habitual, lemos e escreve-moH sem nenhuma consciência do esforço quo nos eus-tava aquillo que agora fazemos sem nenhuma cliííi-
cm idade.

O mesmo se dá quando aprendemos, uma línguaestrangeira, como tractando-se de numerosíssimas aceõesa vida commum que a principio nos custaram grandesesforços; mas que tornando* se habituaes, depois exer-cemos automaticamente ou quasi automaticamente. Poroutro lado cousas que pelo habito se tornaram indiffe-rentes, readquirem seu primitivo attractivo, quando ces-samos de usal-as durante um certo inlervallo. E' assim
que a musica, os amigo, squalquer cousa que apreciamos,nos agradam mais depois de alguma ausência; e a razãodisto e que por uma freqüente repetição todo o grupo '
de mudanças psychicas se approxima de mais a mais doestado automático, do mesmo modo que por uma ces-sacao completa dessa repetição, começa i perder algumacousa desse caracter automático que adquiriu.

Resta observar que o sentimento, sendo' uma dascausas que levam a acção, é tanto mais poderoso, quanto •
mais complexo, tanto mais forte, quanto maior é o nu-mero que encena de sensações actuaes, de sensações



?;!í.n5i='':!í'*',,.

DA ACADEMIA CEARENSE 233
nascentes, ou de umas e outras ao mesmo tempo Snen-cer cita em confirmação desta verdade o sentimento úoamor que e o mais complexo, o mais composto e poristo mesmo o mais poderoso de todos os sentimentohumanos h vera aqui a propósito tornar conhecida atheona do amor, segundo Spencer. Vejam os poetas lMantos como se pinta a paixão que tem servido debase a tan as inspirações grandiosas, fornecendo assumptopara trabalhos admiráveis de innumeraveis poetas e ar-tistas. Reproduzimos as próprias palavras de Spencer-. Ordinariamente suppõe-se que o amor é um sen imitoSimples, mas nenhum é mais composto, nem também ma senérgico Aos elementos puramente physicos que eUeencerra, e preciso accrescentar, a principio, as imi ressoescomplexas e numerosas que produz a belleS de ümapessoa era tomo da qual se agrupa um grande nu-mero de tdeas agradáveis que em si mesmas não cons-tituem o sentimento do amor, mas que têm nma certarelação orgânica com esse sentimento

A isto-accrescente-se o sentimento complexo que
tre pessoas do mesmo sexo, deve ser considerado em simesmo como um sentimento independente, mas que amge sua mais alta actividade entre amantes. Ha tem-™LTT«t0 ?e aamiraçao<respeit0 oa ™>««£>
em aueZ 

"! 
?.0 

**" "'" ^ »««<=• e no casoem questão se torna activo ao mais alto grau A isto é
Zm°mTeSCe"ter 

° Se"Ümut0 ^ os Ptonolog b,cnamam amor ae approvação.
Quando alguém se vê preferido a todo o mundo esto por alguém que se admira mais que todos os outros!
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superioridade que não pode deixar de excitar agradávelmente o amor próprio.
Demais, o sentimento da posse tem sua parte naactividade geral; ha um prazer de posse; os dous amai-tes pertencem-se um ao outro, reclamam-se mutuamentecomo uma espécie de propriedade. Mas alem disto osentimento do amor implica uma grande liberdade deacçao. Em relação ás outras pessoas nossa conducta deveser contida, porque em torno de cada uma ha certoslimites delicados que não se podem exceder, ha umaindividualidade na qual não se pode penetrar.Mas tractando-se da pessoa a quem se ama, todasessas barreiras são destruídas e o livre uso da indivi-dualidade de outrem nos é concedido, ficando assim sa-tisfeito o amor de uma actividade sem limites Final-mente ha uma exaltação da sympathia, o prazer pura-mente pessoal é duplicado sendo partilhado com outroao mesmo tempo que os prazeres de outrem são accres-centados aos nossos prazeres puramente pessoaes. Assimem torno do sentimento physico, que forma o núcleo dotodo, rtunem-se os sentimentos produzidos pela belleza

pessoal, os. que constituem a simples affeição, o respeitoo amor de approvação, o amor da posse, o amor da li-berdade, a sympathia.
Todos esses sentimentos cada um no mais alto graue tendendo cada um em particular a reflectir sua excitaçãosobre cada outro, formam o estado psychico composto, quechamamos amor. » (1) r 

H

^ Para estudar o amor, Spencer limita-se, como seve, a decompol-o em seus elementos, fazendo depois asomma. Esses elementos são o sentimento pbysico o sen-timento da belleza, a aífeição, o respeito, o /amor daapprovação, o amor próprio, o amor da posse, o amorda liberdade, a sympathia.
Cada um pode ser, por sua vez, decomposto, e entreelles muita cousa se conta bem pouco poética; e, atédeduzindo o que ha de phantastico e illusorio, fica tudo

(I) Úbí. cft. pato íit.

v;,
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reduzido ao esqueleto repugnante do goso material ousentimento physico, se assim é permittido dizer Masa imaginação sabe tecer em torno um veu transnarenf,por tal modo qne o amor se torna a Zi WÊfcdo mundo Mas nisto .fica-se fora da realidade. Vem d .

ei es com" sncceX T, m ™ pr0,onga- Succede »enes, como succede as crianças que dão tudo por umaSoas 'ZXs8::16,;6,é por ,tot0 « <^»M
fia ao T_ * de'Xam afagar P°r esta del^iosailusão, ao mesmo tempo que se consideram os maisfelizes do mundo, quem os vê acha-os ridículos

VIII

A VONTADE

. E' fácil de ver pelo que já se tem dicto em relaenoa acçao psychica em geral, que a vontadTuâo pode sersenão outro aspecto do mesmo progresso eiTviSe doqual apparecem o instincto, a memória a ?„eSr te MX ^ dtSe "^^ ^vlL
detrLqnA~lA UUa daJC0Mexa<' eutre a recepção
ZmXZ 6 

aproduCíao decert<>s movimentos

«a..ica)r'l«Sna hCaOnD0XaO é a Princil,i0 P^eitamente or-
R. denri! nííT ^ n*M 6 'Ud° Se Passa
era ™!' 

MaS dep01S a connexao> de Perfeita que
1M-I?-1a P0UC0 se tornando ^perfeitamente or-
QWnLmT!°"Se 

C-0nSCÍenteS » mada»^ psychicasque ligam as impressões e os movimentos.
mostr«raC!Lmi!eir0 é entã0 um act0 consciente, devendo
ontde 

S™" anea-mente 
,memoria' razao- sentimento,

cmntplPOrqUe ?ao pode haver ajustamento cons-
sèmtl Uma M açao interna a ™a ilação externa
ntsmo mnISSeS 6 TentOS- Assim a vontade «asce do

da comnZt ,M ^ *?S OUtros P1"*»™»"* psychieos,
a pS o ?n?A-rlnp?Içao da ac?ã0 reflexa W ^ndoprincípio perfeitamente automática, vae pouco a pouco
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e,
c'u

perdendo esse caracter, á proporção que se torna con-
sciente. Recebida uma impressão complexa, nascem os
phenomenos de movimento appropriados que, não po-
denclo passar immecliatamente á acção por causa do
antagonismo de outros phenomenos cie movimento ap-
propriados á alguma impressão intimamente unida á
precedente, produzem um estado de consciência que,
quando leva á acção, determina o que chamamos uma
volição. Resulta d1ahi um conflicto entre duas series d»
phenomenos de movimento, ambos em estado nascent
de que uma tende a prevalecer sobre a outra e termin
por se traduzir em acção— phenomeno actual de mo-
vimento.

Cada serie de phenomenos de movimento nascente
produzidos nesse conflicto é uma forma fraca do estado
de consciência correspondente aos phenomenos de mo-
vimento quando chega a realisar-se;^em outros termos,
é uma idéa destes phenomenos. Tracta-se, pois, de um
conflicto entre phenomenos de movimento ideaes que
tendem a tornar-se reaes, succedeado que um só chega
a prevalecer, passando á realidade: e esta passagem de
um phenomeno de movimento ideal á realidade é que
justamente constitue o que se distingue pelo nome de
vontade.

¦ - 
*

Agora uma observação curiosa é que a vontade, do
mesmo modo que a memória, a razão e o sentimento,
tende a desapparecer, á medida que, por sua producção
habitual, as mudanças psychicas se tornam automáticas.
E' assim que a creança quando começa a andar tem
consciência de cada movimento antes deffazel-o; mas
logo que se desenvolve, anda sem nenhuma consciência
do esforço que emprega. O mesmo súccede á creança
que aprende a lingua materna, como a qualquer pessoa
que estuda uma lingua estrangeira. Cada uma das imitações
de sons que produz a creança que aprende a lingua
materna ou o homem que estuda uma lingua estran-
geira, é voluntária; mas depois de alguns annos de pra-
tica a conversação se faz sem pensar nos ajustamentos
musculares indispensaves para produzir cada articulação,
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e os movimentos do apparelho vocal correspondem au-
tomaticamente ao seguimento das idéas.

E' inútil observar que a doutrina de Spencer está
francamente em desaccordo com as idéas correntes sobre
a liberdade. Para elle não ha livre arbitrio, e as acçoes,
como tudo o mais na vida do espirito, estando subor-
dinadas á lei de que a cohesão dos estados psychicos é
proporcional á freqüência com que se seguem, um ao
outro, na experiência—são determinadas por essas con-
nexões psychicas que a experiência produziu, já na vida
do individuo, já na vida da espécie, pelos resultados queaccumulados e transmittidos pelas gerações do passado
passara;» na constituição individual ao estado orgânico.

Mas n'este caso, perguntamos, como se explica o
facto de ter sido com tanta facilidade e tão geralmenteacceita a tbeoria do livre arbitrio? O livre arbitrio, se-
gundo se deprehende das explicações de Spencer, resulta
de uma. illusão que, considerada como percepção interna,
parece consistir principalmente na supposição de que a
cada momento o eu é alguma cousa de mais que o es-
tado de consciência composto que existe então.

« Um homem que, depois de ser submettido a uma
impulsão produzida por um grupo de estados psychicosreaes e em estado nascente, realisa uma certa ,acção, diz
Spencer, affirma de ordinário que determinou realisar
esta acção e que a realisou sob a influencia desta im-
pulsão; e fallando de si, como de alguma cousa de dis-
tincto do grupo de estados psychicos que produziu a
impulsão, cae no erro de suppor que não foi a impulsão
só que produziu a acção.» (1)

A acção é sempre determinada pelo grupo de es-
tados psychicos que a precederam. Succede, porem, quenaquelle momento o eu e justamente constituido poraquelle grupo de estados psychicos; por isto pode-seigualmente dizer que a acção é determinada pelo eu.

257
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(1) Obr. eii part, oit,
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Mas ordinariamente suppõe-se que o eu é outra ^e e d ahi que se origina o erro do livre arbitóo "
Para provar que o eu não se dwHnm,! 1momento do grupo de estados p%cLo7cZL„lCfUaSpencer formula o seguinte armXnTLf rresP<>ndentes,

pda sna origiualidade: «Ou f rlqI^a2Í;fl0Sum certo estado de consrWia *? i q a aceão é
on nao. Se Mo é t eeTS,Tc«slrTi'
guma cousa de que somos inconscipLTafi ' e aI~
portanto desconheça, -algumTcouTa qtè ÍSt^Ttem nem pode ter nenhuma evidenl£ nao
que é absurdo sapp0r existente MaSse o !! ?mcerto estado de consciência, entáo como J» T e m
presente, não pode ser a cada lmTn?n f Sempre

bida *t^<£^js™ Te8sa° S<me nrecede á «ooSa T * i ° W*"» compostoque preceae a acçao, e natural que aauelle nn* & nsujeito desse estado psychico dig^que^ a acLporque o m.eu e o estado psychico gJZuelle mo'mento uma só e mesma cousa. Mas dizer nuêTnlducçao da acção * por esta razão, o Sad" do Carbítrio do eu, observa Spencer, é dizer-que elle delr 
'

mina as cohesSes dos estados psychicos «Seí fliiae »"aeçao e exctada; e como estes estados píSf cot

surdo! 
tíetermmam sua Propna cohesão, o que é ab-

determinais ^í*0. 0U do * foi inteiramente

nismos anteriorefqur^o * 
SSÍ eT

Seul saeScu?SDCIaS d° ^«»»p são

do lifrfaE |abJeCtlVa í onde se origina a noç5o
corrèrnnSí 

« c°»oborada por um Musâo objectíva
2?SuíL^ que as acções dos outros indivíduos«ao por tal modo inconstantes, variáveis e incertas, que
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unicamente por esse dw^nh/JíL , determinadas

a muitas influenS dlms 3 T ,COrp° subm8ttid»
condizes, inove-se ao m.e n Jf rtambem nas mm^

predeterminai comprei Ifé tSttT/atL^de dous cornos hfà*tâ!&Êfcfa - ÔUw«ieraao a attraçao
approximad St SeT toZdrf f*^Senaocorpos, sua carreira »4od«^cÍ1fía5a0 de tres
uma precisão ainda mZ p ?alculada senão com
de d gra\°deTemmtZ J^i^Tftot T

chicas se tnrnnrsn í„„„i„ i " &ldUb> as mudanças psy-mmm^ZiS^VKmi0 qae *sao
Raymundo de Farias Brito.

0) Qbr. tit. part. tit.



n

¦

íâfe--'$>.

ÜN {

Tribütae ás sciencias a honra
que se lhes deve.

D'Alembert,

Não é certamente de uma idéia nova que tratamos
hoje, mas de uma idéia, que espíritos^ cultos "teem 

ap-
plaudido em nome dos foros de paiz civilisado que pos-sue o Brazil.

No longo reinado de D. Pedro de Alcântara, e jáem um deceünio de vida republicana nada se tem feito
or ella.

.4

Referimo-nos á creação de uma Universidade no
razil.

Reformas da instrucção publica se têm operado, e,
até hoje, passo algum se tem dado n'esse sentido.

E' que a apathia que se manifestou ao tempo do
Império, tem, de certo modo, continuado a, acommetter
os nossos homens de Estado. / -

Mesmo o Dr. Benjamin Constant—o primeiro mi-
nistro da instrucção publica que tivemos, tendo feito

Ti
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algumas reformas, não afagou a idéia de que nos oc-
cupamos.

Benjamin Constant—profundo conhecedor do ramo
de negócios públicos que geriu, constituindo então um
ministério especial da instrucção, já tendo idéias amadu-
recidas em bem feitos estudos, não chegou a dotar oBrazil de tão importante melhoramento.

E continuamos a ser no mundo, como muito bem
disse o notável professor de Direito Dr. Viveiros deCastro em um cie seus opusculos, «o único paiz grandea oferecer o singular espectaculo de não ter uma uni-
versidade.»

Não vemos essa utilissima instituição unicamente
em paizes poderosos e altamente civilisados; vemol-a
aqui mesmo, na America do Sul, nas republicas Argen-
tina, no Chile, no Peru e na Bolívia.

Buenos-Ayres, Santiago, Lima. Sucre ahi estam comas suas universidades fazendo o orgulho dos povos sul-americanos.
Não vemos a Bélgica, que é um paiz pequeno, man-ter duas universidades do Estado, Gand e Liége, e duaslivres, uma em Bruxelles e outra em Louvain ?
A Hollanda com três universidades, em Leyde,

Utrecht e Groninga, revelando-se um dos paizes em'
que mais espalhada está a instrucção, não é um paiz
pequeno ?

Não queremos estabelecer comparação com as gran-cies nações, notáveis pelos estudos profundos, alto gráo decivilisação e força de poder.
Estas têm, como a Grã-Bretanha, a Itália, a Alie-manha, a França e a Áustria, universidades como Oxforde Cambridge, Roma, Bolonha, Turim e Florença, Ber-hm, Munich, Warzbug, Leipzig e Heidelberg, as dezeseisacademias universitárias francezas, Vienna, Praga, Gratz,Inspruck, Olmutz, Pesth, Cracovia e Lemberg.
Só a Allemanha possue 21 universidades, recebendo

por este motivo o nome de—nação a mais illustrada domundo.
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| obriga "sSr 
larVaVurot8: ^"^ te» *

| « em philosoph , em 
*ffi °n»«e de forma-

e direito canonico-cursos este' ™» "'aeS' ,heoloSia
sos existem no Brazil. q e nem mesni° espar-

- •^'S^fJ&àj <f* -construi,
vemos com tristeza supprimu-1 ^ 

' essa, phase 9<«>tonos exigidos para aTatricuh ÍAÇUrS<í de PrePara"

^cisamos cie uma uaiverádid* »aos moços brazüeiros a C f0 Qlr ProP0^ione
de conhecimentos humanos em dlversos ra«ios

Algumas das escolas simprin,^ *•lem entrar para a ^S»"0^-
n«o eSnXSUnUCafiT de ^ S»P-
sor Viveiros de Cal !V ,?! ° já citado P^fes-do Rio de Janeiro ' FaCuMade Li™ de Direito

ensino Z£ tV^AatAf"1- m* e,CTada- <*
* sVJrimporta u°m SetS^o»

muitas nações. *JÍCbractos por ellas ao ensino em
Originaram-se na Itália ÉÊ :Á

suas grandes garantias Sares 8OT*a08 foram

cleo IsXnTqTtis6 SPI 
* t0m°™ * »*

tudo do.Direito Romano amMte al,imaran> ° es-
A universidade trará ao RíSS £ iestudos, uma direcç# ellii- 
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^kmfinto dos
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A falta de cursos superiores, como os de philoso-
phia, sciencias naturaes, theologia e direito canonico, já
é por demais sensível.

Os legisladores brazileiros não podem ser indiffe-
rentes a assumpto tão transcendente como o da crea-
ção da universidade.

Discordo dos que da matéria tem tratado, quanto
á< cidade brazileira que deve possuil-a.

A Capital da Republica não é a cidade para tel-a,
por causa do seu mau estado sanitário, onde a mocidade
vive perseguida pela inconstância do clima, febres ama-
rella e perniciosa e outras muitas moléstias, que formam
o seu grande estado nosologico.

N'essa grande e doentia capital, não poucos moços
de talento, quando entregues a estudos superiores, tem
sido roubados pela morte á família e á pátria.

As cidades do interior, pequenas, silenciosas, insi-
pidas como os mosteiros, também não servem; os estu-
dantes devem viver em um meio social adiantado, onde
a par do cultivo do espirito, procurem se tornar homens
de boa sociedade, distinctos nas maneiras.

As grandes cidades, que tem condições favoráveis
a saúde, são as appropriadas para esses estabelecimentos
superiores.

No Brazil temos uma cidade, que por diversos mo-
tivos, se impõe para possuir a udiversidade—é a do
Recife, cujo clima é bom, cujo meio é adiantado e cuja
posição topographica é excellente.

Quem for justiceiro, verdadeiro, contemplando o
grande território brazileiro, não deixará de pôr bem a
frente de suas bellezas a Capital de Pernambuco—cidade
cheia de encantos e de poesia.

Batido pelo Atlântico, cercado quasi todo d'agua
pelos braços do Capibaribe que o dividem em bellos
bairros, o Recife se acha bem no meio do littoral bra-
zileiro, estorcendo-se de encontro ás fortes muralhas quedeu-lhe a natureza, oferecendo' aos vapores e navios,
bue o procuram, conjmodos e segurança.
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O Recife offerece distrações, apresenta bellissimos e
salubrissimos arrabaldes—verdadeiros encantos naturaes.

Com o amor á justiça, que caracterisa o cearense,
fazemos essa affirmaçâo justa em beneficio da «Venesa
Americana».

Álvaro de Alencar.

Urubúretama—Agosto de 1899.
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ESTUDOS HISTÓRICOS do

Dr. Antônio da Cunha Barbosa. Rio
de Janeiro. Imprensa Nacional. 1899.
89 pags.
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Acabo de reler os «Estudos Históricos» -que foram
publicados nesta * Revista» (1898) e deram ao Dr. A daCunha Barbosa uma curul no velho Instituto Históricoe Geographico Brazileiro. E' o principio de uma serie
que promette sobre o mesmo assumpto.

Dentro dos altos muros cie minha incompetência
mas preso da analyse vedora do auctor—diiei as minhasimpressões do sou livro de litteratura histórica—simples
e attrahente.

> Cunha Barbosa se revela iutelligentissimo cultor dasleituras históricas e do sentimento d'arte.
E' um temperamento litterario. Vê, lê e sente econta o que viu, leu e sentiu.
Pensa que o patriotismo também se pode exercerfora dos domínios das controvérsias dos partidos poli-ticos. Talvez ande errado, mas é o seu convencido modode ver-a que dá corpo fascinante. No meio das cham-mas vivas da paixão política—que hoje-mais que nunca-constitue ura meio de vida-uma proíissão-não setem deixado queimar e sereno e" altivo e direito—semum sulco no rosto, sem uma prega na alma—demandao seu objectivo. A preoccupação política não lhe minaa alma de patriota.
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Pira tsReXla,á™aSCenÇaS de nossa vida artist«, «s-pira os emuYios matinaes de nossa evolução estilai™
e" „STemtOhSavllC0,O,1ÍaTta,Vez *¦ ™^ adialdl-

fô* x: oíoé s,e nao ~ - i™op êlubiwia como profissional ou como historiam- t^i«i&tX? r Sra"de ^ d° «® ntf-vimento mtellectual com a alma de artista.
artista."1 Patriotismo, laureando um enlevo de

de noSa ZgEfÁ ZT^f^festhetico exprimido em meb esLffi e em Sdescripçoes derrama as opulencias de seu elevad™ espX
egreia e aní/VrS0~a,0filha. ante as aras das ™C
arS „„? 1. P ° after° devoto cede fog" a»
mízeuVe ™* 1?- 

ma«mfcMdas esticas daquelles
prSes C°m 

a transniissa(> «e suas im-

ca-lr^r ^da Um estudioso e uln »"•• Abra-
orTnX f! 

mstonco-uma porção de factos-outr'-ora postos fora do circulo do livro de Glio como W
eZTuol"1/ÍgnÍaficaÇaa As artes< as artesTe^te
%%SbZft%£** q"! f-f 0CCTPava- embevecidana contemplação da magnitude das proezas dos reis e dosdominadores dos povos. Só havia neste horisonte esoacopara os acontecimentos políticos. P Ç

. Não se reputava então—que—por exemnln—n ín

Sra f ^MSCTDd0 ° S6U admiravel *!•*¦% a
rTièanl $T*" suPerÍOr,a° de Verdi e J» cantado
emfr.ih»Pt Sixtina.-desenhasse bellissimo arabesco
esTá no „I nf„i?-a 

n°SSa, hlSt0rÍa' ° Padre Nmes Mareia
to? ™«tt 1 ° de Perg°'«^-«foi-dizia o ceie-

XI íeukom-° »*"««) improvisador do mundo.»
paonlT n^~T t?pos Íd0S-|lU6 escrCTÍa ^Pidadapagina da nossa vida de povo na estrada da cultura omodesto arüsta Manuel da Cunha, ex-escravo da famiUa
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Cunha Barbosa-fasendo o retrato do Conde de Boba-
delia, ainda hoje admirado na Prefeitura Municipal do
Rio cie Janeiro ?

Ricos trechos de historia pátria são os lavores de es-
culptura do habilíssimo mestre Valentim, contemporâneo
de Luiz de Vasconcellos.

Tudo isto é fragmento da vida nacional e assim
nol-o mostra o criterioso auctor dos «Estudos Históricos».
Expõe a copia do quadro, como historiodor e critico
enuncia o seu parecer. Não fica por traz, como A~pel-
les, conserva-se bem á vista e diz o seu juiso sobre
o painel copiado. .

O sen livro é a um tempo um registro de impres-
soes e uma narrativa histórica.

Na altesa do intuito—por traz da calma do narra-
dor mal se esconde o apaixonamento do artista. .

Foi-me o seguro guia no eramaranhado do Amasonas
a Goyaz, atravez do Pará, Maranhão, Cearl Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Minas, S. Paulo e Rio Grande do
Sul—onde dormiam riquezas de artistas mal-conhecidos
á espera do espirito alevantado-que lhes reivindicasse
glorias feitas a golpes de talento e de esforços sem conta.

Com venia. A minha impressão pessoal dittere um

pouquito da do eminente mestre Barão de Homem de
Mello—fasendo reservas a Cunha Barbosa quanto a suas
apreciações sempre aclmirativas. Porque ? Porque os qua-
dros eram de meio impróprio desmerecem attenta consi-
cleração ? Parece que por isto mesmo são bem dignos
de apreço. Os nossos artistas coloniaes, sem estudos re-

gulares, sem modelos, escondidos a um recanto do mundo
—não fizeram obras-primas, não o podiam fazer, mas
provaram capacidade superior e podiam como Cor-
regio diante do quadro de Raphael--exclamar-«cm chio
sono pictore.»

Ou por outros termos a minha divergência:
Aquilatando mais justiçosamcnte —Cunha Barbosa

exagerou por optimismo, e esta ampliação produziu et-
feito contrario. Talvez tivessem os dois illustres scien-
tistas usado de um vidro-refrangendo as figuras—as
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augmentasso embonHan^as ap^casse. mbmtwdo^ por um lado e pelo outro

^^^Q^T^¦9i'ía^ co™ Cunhatare Porto-Alegre, SS &'' ^ S^^

rst tia;" ss usasn:ts^
Para as artes diz quê 0 fp" í habÍ1ÍUaue dos «diosP* de S. João eTmeS 0°:i0 

<<G,oria» "a Ca-rem'cahPairem impresso"' S maneira a engana- .
»eSmofSfhofaIIa COm rel>emencia eathusiastíca dos0 artista é nor forno a
.. O florir da Z e no per of" 

'tT' do «» »eio.•goroso COfflo »penodo es udado não foi tão
oÍ 'ova 

alí *M*fe foi-EP'OSf° f *»¦-
n37ova a ™ese de Violiet-lp n„! ^ facío -que
Planta exof' n6m artis^ fe? 

<*««
pianta exótica, um mytho nó Jt a herdade era

¦¦£ -te Jft« * * 
^i.-^**-» dos brilhos

e 
glmUÍÍ° l0D^ ~ de o'to? RenaSCensa- ^ws menos intensos; mas tZ\n m epocílas d® folgo-entêa os poderosa faculdade, f" Valor Pwprio-M-frustrados á falta de 11 Íl§ 7de ***» de gênio-«o» cultura então é ah t' o v^T'08- M»*a ,

, -Para terminar FoiZ^Z , VaIor do ]i^o.
Problema artístico -como um ,dt° rsso anctor °studar o«ma fei^o «cientifica Um reta,ho *> ^toria, dar íhebatou-se garbosameníe e ,W *n *¦«o-ref, .rando pedaços *' fe^' ?£* P£

Pedrode Queiroz,
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Sessáo em 1 de Fevereiro de 1808
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Expediente. Exercícios de Língua Casteliana offere-
cido pelo sócio correspondente o Snr. Carlos Gaginí;
Elementos de Practica Forense em Matéria Civil, Reper-
torio Alfabético de Ia Jurisprudência e Hondurenismos
oferecidos pelo sócio correspondente o Snr. Alberto
Membreno; Das Águas Mineraes em geral e especial-
mente do Brazil, Conferências do Dr. Miranda Azevedo,
Factos históricos cia Política Republicana Brazileira, dis-
curso do Dr. Miranda Azevedo e Regulamentos da Força
Publica de S. Paulo oferecidos pelo Instituto de S.
Paulo; Velo-aereo, o areosbto dirigivel, oferecido pelo
Dr. Domingos Jaguaribe; exemplares da monographia
de Luiz Januário Lamartine sob o titulo Aldeyas do
Camarão, obra dedicada á Academia; Revista dos Tri-
bunaes n.° de Setembro a Dezembro 1897, Boletim do
Museu Paraense vol. 2.° n.° 2; 24 n.os do Rio Negro
até o n.° 168, Revista Moderna, Recife n,os 1 e 2 e o
Jaguaribe n.° cie 9 de Janeiro oferecidos pelas respec-
tivas Redacções; Revista ítalo- Braziliana, n.° 9 de Roma, .áíaS
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Oito de Setembro n.os 6, 7, 8 e 9, e seis n.os da Era
Nova ofterecidos pelo Dr. G. Studart.

O Dr. G. Studart oífereceu para o archivo 20 jornaes
Portuguezes que se occuparam do P.e Antônio Vieira
por occasião do 2.° centenário de sua morte. O mesmo
communicou que a todos os Snrs. Sócios correspondentes
foram expedidos os competentes Diplomas lithographados.

O Dr. Henrique Theberge faz a apresentação á
Academia do Snr. Professor Cândido Jucá, que ha 14
annos longe do torrão natal se tem imposto ao apreço
publico por seu talento e estudos; por sua vez o Snr.
Cândido Jucá, pedindo a palavra, saúda a Academia, cujos
serviços applaude e admira, e aproveitando-se da occa-
sião expõe os resultados verdadeiramente surprehendentes
que ha obtido como professor de linguagem articulada
no Instituto dos Surdos Mudos, resultados comprovados
por exames públicos, que demonstraram haver elle con-
seguido em oito mezes o que só em oito annos, pode-
rara conseguir eminentes professores Europeus.

Finda essa interessante exposição, que foi ouvida
com especial agrado pela Academia, o Snr. Presidente
dá as boas vindas ao Snr. Professor Jucá, e felicita-o pelos
seus triumphos que também pertencem ao Ceará, que
folga em contal-o no numero dos seus filhos. O Snr.
Presidente agradece também a presença do Snr. Amaral
Theberge.

A ultima parte da noute é preenchida pelo Snr.
Rodrigues de Carvalho com um interessante estudo sobre
o Cambio, e causas de suas oscillações. rí

:.;«

0

Sessão em 15 de Fevereiro de 1898

Expediente. Carta de 20 de Novembro do sócio cor
respondente Sr. Alberto Membreno (de Tegucigalpa) agra-
decendo sua escolha, offerecendo seus prestimos á Aca;
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demia e accusando a remessa de três obras suas, das
quaes já se deu conta na sessão anterior; Carta de 1
de Fevereiro do Snr. Cons.0 Tristão de Alencar Araripe
(do Rio de Janeiro) agradecendo sua escolha para sócio
correspondente; 2.a Communicação do Congresso Scien-
tifico Latino Americano, que terá logar em Buenos Ayres
no primeiro mez de Abril; Documentos para los Anales
de Venezuela desde ei movimento separatista coordi-
nados por Ia Academia Nacional de Ia Historia (11 vols.),
folhetos em n.° de 4 contendo os discursos lidos na
Academia pelos Snrs. Rojas Paul, Jacinto Pachano, Eze-
quiel Gonzales e Marco Antônio Saluzzo, o tomo 1.°
das Memórias de Ia Academia Nacional de Ia Historia
e Documentos relativos a Ia festa en honor dei G-ran
Mariscai de Ayacucho, offerta do sócio correspondente o
Snr. Dr. Theofilo Rodriguez; Datos sobre Ia agricultura
en Venezuela e Três Proceres de Ia causa liberal Do-
nato Rodriguez Silva, Zoilo Medrano y José de Jesus
Gonzalez, offerta do sócio correspondente o Snr. General
Landaeta Rosales; N.° especial da Revista Moderna,
Recife, para commemorar a transladação dos restos de
Nunes Machado, Revista do Instituto do Ceará 3.° e 4.°
trimestres de 1897, Jaguaribe n.° 7 e Rio Negro n.os
170 a 189 offerecidos pelas respectivas Redacções; Era
Nova, anno 9.° e n.os 5, 6 e 7, El Comercio n.° 20, Oito
de Setembro n.° 10 e Labaro n.° 10 offerecidos peloDr. Guilherme Studart. Mandou-se agradecer.

O Dr. G Studart apresentou e offereceu para o
Archivo as Circulares e Estatutos do Congresso Biblio-
graphico Internacional de Paris e Congresso Brazileiro
de Medicina e Cirurgia, do Rio de Janeiro.

O Snr. Álvaro de Alencar diz que em obediência ás
repetidas instâncias da Mesa offerecia para o Archivo da
Academia seu retrato e apontamentos biographicos.

^m

m
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»

Sessão em 1 de Mareo de 1898
vi

/

Expediente. Carta de 15 de Fevereiro do sócio cor-
respondente Snr. Cons.0 Tristão Araripe renovando seus
agradecimentos á Academia e enviando em vale postal
a importância de 30$ para expedição de seu diploma;
Communicação do Congresso Scientifico Latino Ameri-
cano a reunir-se em Buenos Ayres no próximo mez de
Abril; Homens do Ceará—biographia do Dr. Guilherme
Studart pelo Dr. Farias Brito publicada na Revista e
tirado em folheto aparte; Jaguaribe n.° 8 e a Revista de
Belém anno 1.° n.° 1 oferecidos pelas RedacçÕes; Oito
de Setembro n.° 12, El Comercio de 25 de Janeiro e Era
Nova n.os 8 e 9, anno 2.°, oferecidos pelo Dr. Studart.

O acadêmico Henrique Theberge entregou para o
Archivo sua photographia e apontamentos bipgraphicos
e o acadêmico Álvaro de Alencar communicou á*casa
que pretendia retirar-se dentro de poucos dias para a
cidade de Granja onde punha seus prestimos ao serviço
d'Academia.

Sessão em 15 de Março de 1898

Expediente. Revista dos Tribunaes, n.° correspon-
dente a Janeiro—Abril de 1898 e Era Nova, n.°* 10 e
11, anno 2.°, Revista Acadêmica da Faculdade de Direito
do Recife, anno 7.° e cinco números do Rio Negro offe-
recidos pelas respectivas redacções; Mappa do Canadá,
uma carta do Ceará por José do Valle Feitosa# sete fo-
lhetos publicados na sua typographia e uma planta da
lagoa Rodrigo de Freitas, oferecidos pelo Dr. Studart.

O Dr. Theberge, usando da palavra, prosegue a
leitura sobre «Flora e Fauna Cearenses.» O Dr. Gui-
lherme Studart faz considerações históricas a propósito
da Memória Descriptiva do Ceará publicada na Revista
do Instituto Histórico e attribuida erradamente ao En-
genheiro Silva Paulet.



**A '¦¦:• '

¦

'.¦•.¦¦ ' -. ¦ '. •" ¦.' , 
' 

.*• V 
¦•:•-..¦

•';AA;" ' ¦ ' '•''¦ '¦''''''' •• '' ¦¦'* :"';'r'^':
S .

255DA ACADEMIA CEARENSE

Sessão em 12 de Abril de 1898
Expediente. Revista dos Tribunaes, n.° 2 anno 5ÒOito de Setembro, n.° 14, Era Nova, n.°* 12' 13 e ti'El Comercio n.° 4, oferecidos pelo Dr. G. Studart; uniexemplar do hvro, Homenagem do Instituto Geograpbicoe Histórico da Bahia ao Padre Antônio Vieira, que éoferecido pelo dito Instituto; Revista do Instituto doCeara, 1.° trimestre cie 1898, oferecido pelo mesmo Ins-tituto; 9 números do Rio Negro, de Manaus, oferecidos

pela Redacção; Albun de Ia Guerra ciei Paraguay, Bue-nos Ayres, em que vem o retrato do sócio corrèspon-(lente Snr. José Arthur Mor.tenegro, oíferecido peío Dr.G. Studart.
Depois do expediente o Snr. l.° Secretario inicioua leitura do trabalho—Aspecto da arte colonial Braxi -

leira, -pelo sócio correspondente Dr. Cunha Barbosa.
*

Sessão em 26 de Aba«il de 1898

Expediente. Olinda Conquistada, narrativa do P.#João Baers, traducção do hollandez por Alfredo de Car-valho; Officio da Sociedade União Estudantal communi-cando sua installação.
O acadêmico Arthur Montenegro, usando da palavraprocedeu á leitura do prólogo cie seu trabalho his-tonco sobre as campanhas cio Uruguay e Paraguay.
Encerrados os trabalhos, o Snr. presidente agradeceu

ao Snr. Júlio Pompeu a gentileza de sua presença nasala das sessões da Academia.
VI'

Sessão em 24 de Maio de 1898

Expediente. Jaguaribe n.09 15, 16, 17, 19 e 20, of-ferecidos pela redacção; Oito de Setembro, n.08 16 e 17;6 números do Rio Negro, oferecidos pela redacção; Era*Nova, n.oa 16, 17, 18, 19 e 20, The Brazilian Be#ew,

&i'^
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n.os 7, 8, 10, 11 e 12 e El Comercio, n.° 6, efferecidos
pelo Dr. Studart; Revista do Instituto da Bahia, volume
do 4.° trimestre de 1897; Revista do Pará, sob a direc-
ção de Fran Pacheco; Revista dos Tribunaes, anno 5*°
n.° 3; Congresso Acadêmico, anno 3.°, n.° 1; Escola de
Direito, Recife, anno 2.°, n.° 1; Sessão magna dos Ba-
chareis em Lettras, Fábulas pelo Dr. Bomsucesso, Dis-
curso sobre negócios do Ministério da Guerra, por Fran-
Min Doria, Biographia de Amaro Caualcante, por Pelino
Guedes, offerecidos pelo Dr. Theocloro Magalhães, do Rio
de Janeiro. Historia de Ia Organizacion Nacional, offe-
recido pelo autor o sócio correspondente Snr. Mariano
Pelliza. O Dr. Theberge offerece á Academia onze li-
vros encadernados e brochados, cuja relação ficou ra-
chivada.

Concluído o expediente, procedeu-se á leitura da
seguinte proposta: Sala das Sessões d'Academia Cea-
rense, 24 de Maio de 1888. Propomos para sócios cor-
respondentes os eminentes escriptores e scientistas bra-
zileiros Visconde de Taunay, João Capistrano de Abreu,
Dr. doão Barbosa Rodrigues e Barão "de Capanema.
Assígnados Dr. Guilherme Studart, José Arthur Monte-
negro, Pedro de Queiroz, Antônio Theodorico Filho e
Rodrigues de Carvalho. Foi enviada á respectiva com-
missão para dar parecer..

O Dr. Studart propoz e foi unanimemente acceito
que ficasse consignada na acta a adhesão plena e enthu-
siastica da Academia ás manifestações que por toda a
parte do Portugal e Brazil tem merecido o quatricente-
nario da descoberta do caminho da índia por Vasco da
Gama e seus gloriosos companheiros. ,"

O Snr. Presidente lembrou á Academia a necessi-
dade de se formular um trabalho relativo ás iseccas que
periodicamente assolam o Estado. O Dr. Theberge se-
cundou a idéia, lembrando que se colleccionassem para
o Archivo da Academia todos os escriptos publicados
sobre o assumpto.

O Snr. Rodrigues de Carvalho communicou que
estando a escrever o movimento litterario nos Estados
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l

do Norte, a datar da proclamação cia Republica, pedia o
concurso 4e^-todos os Snrs. acadêmicos.

Sessão em 7 de Junlio de 1868

Expediente. Officio do Dr. Farias Brito, communi-
cando sua retirada temporária para o sul cia Republica.
Officio • do Instituto Geographico e Histórico da Bahia,
enviando" a relação dos seus funccionarios para o exer-
cicio de 1898 a 1899. Officio do sócio correspondente
Alberto Membreno ao V secretario Dr. G. Studart. The
Brazilian Rewiew n.° 15, Era Nova, n.° 21, Oito doSetembro, n.° 18, A Verdade, n.° 22, oferecidos peloDr. Studart. Revista do Instituto Histórico e Geogra-
phico de S. Paulo, vol. II. Relatório Geral da Sociedade
de S. Vicente de Paulo, no Ceará, no anno de 1897.

O Dr. H. Theberge oferece á Academia a 2.a e 3.a
partes do Esboço Histórico sobre a província do Ceará
pelo Dr. Pedro Theberge, Viticultura, fasciculo n.° 1,
pelo Dr. Campos da Paz, A Questão das Sêccas da Pro-
vmcia do Ceará por G. Raja Gabaglia.

Foi enviada á meza a seguinte proposta: Sala cias
Sessões d'Academia Cearense, em 7 de Junho de 1898.
Propomos para sócios correspondentes cia Academia os
eminentes brazileiros Dr. Moura Brazil, Visconde deSaboia e Dr. Álvaro de Oliveira. Assignados. Henrique
Theberge, Eduardo Salgado, José Arthur Montenegro eGuilherme. Studart.

O Snr. Presidente remetteu á respectiva Commissão,
para dar parecer.

A Commissão competente communicou ter dado pa-recer favorável e unanime sobre a proposta, que apre-sentou para sócios correspondentes os illustres escripto-res brazileiros Visconde de Taunay, Barão cie Capânema,
João Capistrano de Abreu e Dr. João Barbosa Rodri-
gues. Posto a votos, foi approvado o parecer.

p^v-juw^rt/^Mft-, •mm^gp^fOfo^
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Sessão em 21 de Junho de 1898
v,

Expediente. Officio dos Drs. Pedro de Queiroz e
Eduardo Studart communicando não poderem compa-
recer por motivos justos; Carta do Snr. Álvaro de
Alencar offerecendo á Academia um importante docu-
mento de 1822 com referencias ás luctas políticas da-
quelle tempo; The Brazilian Review, números 14 e lõ,
El Comercio, números 8, 10 e 14, Era Nova, números
22 e 23, o Rebate n.° 11 oíferecidos pelo Dr. Studart.
O Rio Negro 15 números, o Jaguaribe números de 5,
12 e 19 de Junho e o Gil Braz, quinzenario de Lisboa,
n.° 2, anno 1, offerecidos pelas respectivas Redacções;
Catalogo de Ias antiquedades de Costa Rica exhibidas
por D. Júlio de Arellano, Ensayo lexicografico sobre Ia
lengua de Terraba por Pittier e Gagini, Exposicion sobre
Limites presentada por Ia Comission Nicaraguense, Ale-
gato de Ia Comission Nicaraguense contestando Ia Ex-
posicion de Ia Comision de Costa Rica sobre Limites,
Etnologia Centro Americano, Catalogo :razonado de los
objectos arqueológicos de Ia Republica de Costa Rica en
Ia Exposicion historico-amerieana de Madrid 1892 per
Peralta e Alfaro, Republica de Costa Rica, Apontamentos
Geográficos, Estatísticos e Históricos por Joaquim Ber-
nardo Calvo, offerecidos pelo sócio correspondente D.
Carlos Gagini. Mandou-se agradecer e archivar.

Lido o expediente, foi apresentada á Casa o Parecer
da Com missão respectiva opinando pela admissão dos
Snrs. Visconde de Saboia e Drs. José Cardoso de Moura
Brazil e Álvaro Joaquim de Oliveira na classe dos sócios
correspondentes. Posto á votos, o parecer foi approvado
unanimemente. <&'

O Snr. José Arthur Montenegro communica/ sua re-
tirada para o Sul cia Republica e faz suas despedidas
á Academia.

f,

í

. Sessão em 12 áe Julho de 1838

Expediente. Carta de 27 de AbrU do ilíustrado
Presbytero D. José Daniel Carmona, offerecendo um

••¦'".
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exemplar de seu livro-De San José ai Guanacoato eÍndios Guatiros. Carta de 30 de Junho do Snr. Visconde
de Taunay, accusando o recebimento do aviso* de com-municação e agradecendo sua escolha para sócio corres--
pondente.*' Carta de convite da «Phenix Caixeirai» paraa sessão fúnebre em homenagem a Pedro Muniz Escolade Direito, n.° 2, anno 2.°, oferecido pela Redação'..
O Cearense, órgão da colônia cearense no'Pará, números4 a 15, offerecidos por Joveli.no de Souza. Era Novanúmeros 24 a 27, Oito de Setembro, n.° 20, The WÊzilian Review, números 16 e 17, offerecidos peloStudart. O Município e a Republica, l.°,-2.° e -3.° vlumes, offerecidos pelo auctor, Dr. Domingos Jaguaribe.
A Lavoura. Boletim da Sociedade Nacional de. Ágricul-
tura Brazileira, n.° 7, anno 2.°, oferecido pela Redacção.
Estado do Amazonas, Limites com a Guyana Ingteza,
por Ernesto Mattoso, e cinco folhetos contendo decretos]
leis e regulamentos do Estado do Amazonas, offerecidos
pelo nosso patrício Stir. Raymundo de Vasconceilos.

O Dr. Studart scientiüca á Casa ter representado
a Academia na sessão fúnebre da «Phenix Caixéiral» em
coihmemoração do passamento de Pedro Muniz.

. O Dr. Theberge, usando da palavra, faz algumas
considerações a propósito das tentativas de accliraação
no Ceará de plantas forrageiras exóticas e manifesta-se
contrario a esses processos e tentamens por entender,
baseado em auctoridades competentes na matéria, queelles não colhem o resultado que se deseja. M

'."'ifflffl

4tV«in<(W>M«Wf WW'*«p*f.Miu,*i* - • MM •«MAnMMMiwittMV».

Sessão en|"ãi6 ú& Julho' de 1898

Expediente. Memória dei Departamento Nacional,de
mgeníeros correspondente a los anos de 1.895 e 1896 e

El Socialismo triumfante de Francisco Piria, offerecido
pelo sócio correspondente Sr. Pedro Riviere. Thesespara o
concurso de Arilhmetica e Álgebra do Lyceu Cearense,
oftereeido pelo auctor o Snr. Engenheiro civil Marcondes
Pereira,lekçjío àmGmkim&m de S. Vicente de Paulo

W
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aggregadas e Conselhos Instituídos, ofíerecido pelo Dr,
Guilherme Studart Congresso Acadêmico, Recife, n.° 3,
anno 3; o Cearense, de Belém, números 16 e 19; Rio
Negro, 6 números; Jaguaribe, números de 10 e 17 cie
Julho; Era Nova, números de 16 a 23 de Julho, offere
cidos pelas respectivas redacções.

O Snr. 2.° Secretario faz diversas ponderações atti-
Dentes aos negócios econômicos da Sociedade, fazendo
ver a necessidade urgente de serem adoptadas certas
medidas que venham trazer a conveniente organisação e
regularidade de suas finanças no que entende com as
disposições regulamentares.

O Dr. Farias Brito apresenta o alvitre diurna re-
forma nos Estatutos. Acceita a indicação, o Snr. Presi-
dente nomeia uma Commissão composta dos Snrs. Pedro
de Queiroz, Farias Brito e Raymundo de Arruda para
proceder á reforma dos Estatutos, fazendo as modííi-
cações que a pratica e o interesse da Sociedade recla-
marem.

O Dr. Pedro de Queiroz procede á leitura de um
trabalho dê critica sob o titulo: Estudos Litterarias,. M-
nalidade do mundo por Farias Brito.

, ,**...«**?...-.¦*.*.!**» **>*%+*Maj,r\&.wWuw»»Mü^W*i\nHttat*Mkn&*j

Sessão em 15 de Agosto de 1898 (Eleição da Mesa)

Presentes á hora e no logar do costume os ÉJnrs,
Thomaz Pompeu, Guilherme Studart, Raymundo de Ar-
roda, Pedro cie Queiroz, Virgílio cie Moraes, Tlieodoríco
Filho, Farias Brito, Henrique Theberge, Eduardo Btudart,"ílduardo 

Salgado, Valdemiro Cavalcanti, Rodrigues de
Carvalho,. Antonino Fontenelle, P,e Valdevino o José de
Barcellos foi aberta a sessão.

O Snr. Presidente declarou que o fim. da presente
convocação era a eleição da nova mesa, visto como es-
tàya findo o anno social.

Procedendo-se em seguida á votação, foram reetei-
tos todos os membros da mesa, que ficou assim consti-
tuida: Presidente—Pr, * vslt H /, i 4

uítU j»_ ü vice .5. V/W-j,.
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rBr. Pedro de Queiroz; 2g vice Residente—Dr.10 dei Moraes; 1.° Secretario--Dr. Guilherme Stu-
dente
Virgil
dart; 2.° Secretario-- Pharmaceutico Ravmundo de liruda
Thes

Jradores—Dr. Justiniano de Serpa è Farias' Brito*sreiro—Dr. Theodorico Filho,  '

Sessão em 6 de Setembro de 1898

Expediente. Ofncio do Dr. Justiniano de Serpa, com-
municando sua retirada para o Amazonas; Memorial
Synoptico sobre a. glorificação do Padre Antônio Vieira,
no 2.° centenário da sua morte, oferecido pelo auctor o
sócio correspondente Snr. Conego Ülysses cie Pennafort":
Oito de Setembro, números 30, 31, 32, 33 e 34, Jagua-
ribe números 29, 30 e 81, oferecidos pelo Dr. Studart;
Evolução Psyehica dos Bahianos, oferecido pelo auctor
Dr» J. B. de Sá Oliveira, da Bahia; Discurso do Dr.
Braz do Amaral sobre o centenário da índia, oferecido
pela Secretaria do Instituto da Bahia; Industria Pas-
toril, conferência do Dr. Carlos Travassos, e a Lavoura,¦n.° 8, oferecidos pela Sociedade Nacional de Agricultura
Brazileira; Escola de Direito, Recife, anno 2.°, n.° 3;
Revista dos Tribunáes, Bahia, Maio de 1898; Revista
Jurídica, Julho de 1.898; A Revista, de Belém,.,n.08 5 e
6; O Cearense, de Belém, números 22 e 23, oferecidos
pelas Redacções. Lei Orgânica do Centro Cearense, no
Riu de Janeiro, oferecido pelo seu Delegado no Ceará
Dr. Studart. Vinte folheies oferecidos para a Bibíiotheca
pelo Dr. Studart. Armário Hidrographico dei Rio de La
Plata por C. A. Arocena,

O . Snr. Presidente comm única haver recebido uma
carta do Dr. Barbosa Rodrigues, agradecendo haver sido
escolhido sócio correspondente da Academia e of erecendeI-

A 2 seus serviços..!>3 I..

.ré,'

O Dr. Farias Brito entretenr a Academia com a
itura do seu estudo intitulado: Sobre a PMlosophia <k

ftalebranche.
tfi#yiiimtiti\*\i01nMi i<í«f;i«wi'rtU(>,wnii,i(ii-
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^<es»ao 11 de Outubro de 18938

Expediente. Revista do Instituto da Bahia, n.° 16.
Revista dos Tribuna.es, Bahia, vol... 13, números 2 e 3.
Estúdio de los Ferro-Gani!es que ligaram en ei provenir
Ias Republicas Americanas por D. Joan José Castro, oi-
ferecido pelo Bureau. d'échanges de publications de ia
Republique de 1'Uruguay. Prismes reitirateurs appliqués
áu sextant par Enrique Legrand e La Nebulosidad en
ei clima de Montevidéu, por Luis Morandi, oferecido
pelo mesmo Bureau. Oito de Setembro, de Natal, p 24,

2.° e Era Nova, números 37 e 38, oferecidos pelo
\ Studart. Jaguaribe, a.° 32,. Revista do Instituto do

Ceará. 2.° e 3.° trimestres de 98, oferecidos pelo Insti-
tuto. Historia de Ia Organizacion Nacional, oferecido
pelo auctor, o sócio correspondente Snr. Mariano A.
Pelliza. O Simas, oferecido pelo auctor, o Snr. Papi
Júnior, do Centro Litterario. Escola de Direito, Recife,
n'.° 5, anno 4, oferecida pela Redacção,

O Snr. Rodrigues de Carvalho faz a leitura de tira
estudo critico sobre as Rui/nas, livro de versos de E.
Castrieiano, poeta Rio Grandense.

iiiT*«wtimm'w».-(avwa«aHMM«v«».w..iitiMMr.'i>Aiiitin'

Sessão em 25 ãe Noveáibro de 1898

mi'Expediente. Ofíicios dos sócios Rodrigues de Cs
fio e Dr. Guilherme Studart,. communicando não poder ..._„

comparecer á sessão; Artinha Grega, L° e 2.° fâsciculos,
oferecidos pelo auctor o Snr. Almirante J. J. da Fon-
seca; Iracema, de Manáos; 8 de Setembro, n.° 26; Era
Nova, números 39, 40 e 41, oferecidos pelo Dr. G.
Studart; o Cearense, de Belém, n.° 25 e a Pátria, orgam
dos Cearenses em Manáos, números 1, 2, 3, 0 6, 7, 10,
11 e 13, oferecidos pelas respectivas Redacções.

Usando da palavra,, o Dr. Henrique Theberge faz
a leitura de umas notas de viagem feita á* cidade do
Aracaty, sob o ponto de vista de seu actual mtmo ia-

M^m\m '
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O Dr J. de Serpa, depois de fazer diversas consi-
derações sobre assumptos de caracter administrativo e
econômico, que entendem com a bôa ordem da Socie-
dade, cuja prosperidade e desenvolvimento deseja ver- sempre crescentes, lembrou o alvitre opportuno de se
dar execução agora a uma cias disposições dos Estatutos

.que trata da confecção do regimento interno; pois era
mister se adoptassem certas medidas urgentes e neces-
sarias á boa pratica dos trabalhos.

O Snr. Presidente ponderou que, em vista do pe-
queno numero de sócios que se achavam presentes, será
mais conveniente adiar o assumpto da indicação do Snr.
Serpa, para ser discutida e votada na seguinte sessão; o
que foi acceito por todos.

O Snr. Presidente occupa a sessão com a leitura
de um interessante trabalho sobre A Mamçoba.

O Snr. Presidente lembra que entrando-se nas ferias
costumadas, a Academia celebrará sua l.° sessão ordinária
na l.8 terça-feira de Fevereiro vindouro.

m
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II esouraria da Academia Cearen se correspondente ao anno de 1899
MM iimmiKww^o^, fiai, ,„„ nnft,ii

f

RECEITA

Dr. José C. de Moura Brazil—Seu di-
ploma cie sócio correspondente , .

Dr. Iliomaz Pompeu—Siia annnuidade
• • • * • • •

Br, Pedro de Queiroz—Sua annnuidade
de 1899. . .T!r. : Studart—Sua annuídade de 1899

; 
' • t - Stòdíjjt—gua annuídade de 1899

ür.i;^ Salgado- Sua annuídade dé 1899
."odf-'--;nes de Carvalho—Sua annuídade

ton

r. v\.iUmio Theodorico—Sua annuídade
de 1899. . . .

Phancaceutico Coelho de Arruda—Sua
annuídade de 1899

Tb-, Aotonino Fontenelle. Annuidades de
1398 e 1899

¦ :i'v,"no Nogueira. Annuidades de
:.1898 e 1899 . . .

301000

24$000

24$000
24$000
24$000
24$000

24$000

24$Ü00

24$000

48$000

48$000
; m
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A transportar. . . . ,
í)r. Virgílio de Moraes. Annuidades de

1898 e 1899 ...... \
Dr. Álvaro de Alencar. Annuidades de

1898 e 1899 . , A , . . . .
Dr. Farias Brito—Sua anuuidade de 1898
Dr. Alcântara Bilhar - Sua ánnuidade

de 1898. ........
Auxilio do Estado correspondente a 1899
Dr. Clovis Beviláqua—Seu diploma de

Sócio correspondente . . . '.

J... \Jt l/s-i l d

S65

318100(3

481

48SO0O
24S0CK>

24$000
1 .000$00O

* > A íf!»a>CK .10
"••*«t«t.*4f««taMi

1.4921000»

j*»

' «ESPERA

Déficit como do tomo III . . . ,
Paao a José Hcnrques Does. n." 72, 73,

75, 76, 77, 80, 82, 86, 87, 89 . .
Publicação da Revista de 98. Doe. n.° 74
Pago a Companhia do Gaz Does. n.os 78,

83. 85, 88 ........
Pago a Raymundo Tavares. Doe. n.° 79
Pago ao encaclernador Mendonça. Doe. n.°

Expediente, correspondência, remessa dá
Revista, porcentagem. Doe. n.° 81 .

.5. \J 1.(4.1 ia ,,

tSfOOO'

GOfOOO
1.300$000

$500?
120$0()0-

12$000:

72$0
1.651$500

1591500'

Dr. Antônio Theodorico Filho
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